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WORDT DE A-GRIEP NU EEN “GRIPPETTE” OF MUTEERT DAT VIRUS?
(Frankrijk begin sept: 5 scholen dicht, 25000 gevallen per week)

“HET ENIGE ANTWOORD OP HET VERVAL OM JE HEEN IS VERDER GAAN MET HET
VERBREDEN VAN JE BLIK…, ANDERS GEZEGD: E=mF2, Education means Freedom in
het kwadraat”. (Het eerste is van mij en het tweede van “dorpsfilosoof” Bryan; ik vindt
dat het echt Spinoziaans klinkt).
*****
“BEZIT BENAUWD MEESTAL EN HET BELEMMERT JE. EN HET REMT HET LEVEN” (Van
een onbekende, die het ongetwijfeld had over “onthechting”).
*****
“DE BONUSSEN ZIJN VOOR DE BANKIERS EN DE MALUSSEN ZIJN VOOR DE BELASTINGBETALER” ( Zei Jacques Attali recent en hij vat het weer erg mooi samen).
*****
“DE TALIBAN ZIJN ONS DE BAAS GEWORDEN”, (Zei Generaal Stanley McChrystal, chef
van de VS-troepen in Afghanistan. Hij spreekt nu als zijn russische voorganger, vele jaren
geleden in de tijd dat de VS de taliban nog steunden).
*****
“IK BEN EEN PALESTIJN, HEBREEUWS, ANTI-ZIONIST EN VAN JOODSE KOM-AF” ( Zei
Uri David, die lid werd van de directie van Fatagh).
****
“SARKOZY IS DE INTERNATIONALE KAMPIOEN VAN DE REGULERING OP FINANCIEEL
GEBIED” (Zei ene Besson, nu staatssecretaris voor Sarko en uit de PS gegooid: een
rijzende ster van formaat).
****
DE WINNENDE MADOFF-SLOGAN IS HIER:

“MADOFF M’A TOUT PRIS”
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(Madoff heeft me alles afgepakt). Tassen met dit opschrift zijn een enorm succes in
Frankrijk. De eega van ex-mister Ferry bedacht en verkoopt deze idee. En verdient meer
dan haar ministeriële man ooit in de kassa kreeg. Madoff heeft haar dus alles gegeven!
Waarmee weer is aangetoond dat “elk nadeel ook zijn voordeel heeft. Ik hen er voor mijn
arme vrienden een dozijn besteld: maar ze zijn uitverkocht.. Nu denk ik er over om tassen
te laten maken met er op: “Geert belazert ook mij”. Meldt u als u interesse heeft, want dat
gaat ook een kaskraker worden! Intussen verscheen ook al de tas met : “FUCK LA
CRISE!”, die ook lekker loopt. U ziet het: de crisis verkoopt toch.
*****
“ALS EEN ONGELOVIGE WORDT GEVANGEN GENOMEN, KAN HIJ GEDOOD WORDEN, OF WORDEN
GEBRUIKT ALS GIJZELAAR TEGEN LOSGELD, ZOALS DAT ALTIJD AL WAS BIJ ONS MOSLIMS”. (Regel in
het officiële “charter” van de Taliban. Ook een oude oorlogsregel van ons, heel vroeger).
******
“DE OORLOG IN AFGHANISTAN VERMINDERT HET TERRORISTISCHE RISICO NIET. EN VERBETERT OOK
NIET HET LEVEN VAN DE AFGHANEN. ER ZIJN VEEL DODEN EN VEEL ELLENDE DAAR. GROOTBRITTANNIÉ HEEFT DAAR NIKS TE ZOEKEN” ( Zei Joe Glenton die uit het britse leger deserteerde; een
ervaringsdeskundige).
*****
“HET ZIJN ALLEEN DE MANNEN, DIE DIRECT DOOR GOD ZIJN GESCHAPEN EN DIE EEN ZIEL KREGEN…
WAT EEN VROUW MOET HOPEN IS, DAT ZE OOIT EEN MAN ZOU KUNNEN WORDEN” (Aan het woord is de
beroemde filosoof Plato, niet een salafist uit een Emiraat dus, maar een grondlegger van onze beschaving).
******
“IK KAN SILVIO NIET MEER BELETTEN ZICH BIJ DE HELE WERELD BELACHELIJK TE MAKEN” ( Zei
Veronica Lario, de bijna-ex van berlusconi. Maar nog steeds 50% van de Italianen vindt hem een toffe jongen).
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REDACTIONEEL.

FRANCOFIELEN EN POETEN
Onder Algemeen vindt u de champagnecrisi, de crisisvisies van Stiglitz,
Bavarez en ondergetekende. Dan de
bonussen en de tanende fiscale
paradijzen en ook de traders ontbreken
niet. Daarna de farma-race en de Agriep verzekeringen. Bij Inter-net/Media
krijgt u een schets van de machtsstrijd
om ether en internet en ziet u hoe een
auteur
op
het
internet
wordt
doodgeschreven. Onder Diver-sen een
verhaal over de zwakke VN-baas, de
visie van Kohn-Bendit op de EU en de
waarschuwing dat “light” UIT is!
OLIE toont de grote groene voorsprong
van Duitsland, de felle strijd om het
lithium van de nieuwe batterijen, twee
verrassende nieuw auto’s en de electrische Trabant.
RELIGIES opent met wat histo-filo, dan
komen burka’s en hidjabs en dan de
felle ruzie in de spaanse RK-Kerk.
AFRIKA meldt de dood van een Allahgek, laat u filmland Nigeria zien (Nollywood!), het bedreigde Mauretanië, de
Bongo-klucht van Gabon en de liegende Kadhaffi (+ leugenaar Brown).
WEST-EUROPA begint met DEMOGRAFISCH alarm! Dan over Tony B. en
de EU, de begrotingsravijnen en de valse euro’s. Spanje kraakt, Nicolas en Angela zijn weer “friends” en de Denen ruzieën ook over hoofdoekjes. De noren
willen (olie)potverteren en Geneve is
ge-vaarlijk voor/door arabieren. Griekenland brandt weer als een fakkel en
ruziet met de turken. Galileo (EU-GPS)
sukkelt ernstig verder terwijl wij met
spanning op Ierland wachten. Duitsland
zit nog vol oude bommen en wat deden
de toeristen in 2009?
OOST-EUROPA dat is vooral Rusland
nu. Hun commonwealth, hun jeugd, hun
herrie met Georgië na 1 jaar en fout
schietende militairen. Arm, maar upcoming Albanië tot besluit.

*VOORAF
Deze Editie bereikt U op de grens van
de zomer, maar heeft nog veel zonnigs. En er is ook een flink aantal columnisten uit de lezerskring actief,
met zeer diverse en ook brisante onderwerpen. Kies en lees en meng u in
de discussie “ter lering ende vermaak”. Er werd ook een voorbereiding gestart van een lezersenquête, we wachten nog op wat
ideeën van uw kant. Doen!
Hier een wandeling door de inhoud,
die traditiegetrouw begint met wat in
de wereld zo hier en daar werd gezegd…
In EXCEPTION leest u dat slank zijn
politiek correct is, over de dure bosbranden en over het legen van de
overvolle gevangenissen. Over de
fransen en hun geldzaken, de twee
nivo’s advocatuur in dit land en ook
dat La Poste nu (eindelijk) privaat
MOET. Ook over de grote krachtmeting binen de CGT-vakbond, het
nog duurdere fruit nu de subsidie
terug moet en over rellen in het verre
Nieuw-Caledonië. Tenslotte over de
jacht op ww-ers en 20% minder inschrijvingen op de roerige universiteiten.
Dan volgt de schets van het roerige
politieke toneel inclusief de affaires.
Alle MOTS zijn er weer, de franc-parlers, die van de presidenten en die
van “ons geluk hier”. ALLEDAAGS
vertelt u over de schoonheid van een
Brahms concert en het JOURNAL
MOET nu gaan over DE Tour DOOR
Mormoiron, voorafgegaan door 9000
Mondovelofietsers.
In de COIN staat een synagogisch
gedichtje en stel ik u een provençaalse dichteres voor.
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OOST-AZIË zit weer vol China. Het vioolbouwers land nr. 1, dat fors ruziet
met Rio Tinto en de moslimmoeder
Ka-deer. De Jappen willen nu
eindelijk ook OM, gaan doen in
gezondheid en strij-den in Tokyo
tegen lastige raven. Zuid-Korea blijkt
WEER DE high-tech natie van onze
wereld.
ZUID-AZIË is nu roerig Pakistan, land
vol atoombommen.
NOORD-AMERIKA ziet een toleranter
wordende VS, waarin de mannenhegemonie afkalft en Obama nu grote
woede opwekt. Intussen glijdt een
brandend Californië weg in grote armoede. De VS straffen en dwingen de
zwitsers en vonden ook twee bejaarde Castro-spionnen. En Guantanamo druppelt leeg…
LATIJNS-AMERIKA heeft zes VS-bases te veel en Lula waarschuwt Obama!
OCEANIË omvat Australië dat nu zijn
eigen bodem massaal verkoopt aan
Peking!
MAGRHEB/MO verhaalt over de
chaos in Afghanistan en verkoopt u
dat Iran de HOOP is voor de moderne
moslim. Noemt u de verborgen doden
uit Teheran’s straten, haar as met
Syrië en het mysterie Rafsjansani. De
palestijnen verjongden Fatagh en
Hamas ruziet met de VN. Internet was
het oppositiewapen in Iran, Irak kan
niet meer zonder VS en Liebermann
lijkt een boef.
TRENDS/TECHNO heeft het over
SNUS i.p.v. sigaretten, ontploffende
batterijen, wonen in containers, een
vliegende super catamaran, doping
via kussen, het nieuwste op beveiligingsgebied en de wonderbaarlijke
neus van uw hond.
TOPICS leert u hoe men u eeuwig
jong kan houden, dat evolutie niet is
te stoppen en alles over vrouwen (in

vroegere beschavingen, in de maffia en
onder Henri IV). Na een uiteenzetting
over wijn en hout(smaak) hoort u ook
nog het ongeloofloijke verhaal van het
franse genie Pascal.
CO2-HYSTERIE licht u in over de Co2tax
plannen
in
Frankrijk
en
DISCUSSIËREN doet een boekje open
over De Sade (woonde in onze streek)
en zijn sadisme.
DE COLUMS zijn er in een 5-tal. Een
vervolg over de Sebrenica-discussie,
een ervaringsdeskundige over de mislukte integratie in Nederland, een lezer
over zijn analyse en verzuchtingen aangaande de Nederlandse politiek en
samenleving, daarna leest u over een
huweijksdag en over het opmerkelijke
ontslag van Tariq Ramadan in R’dam.
We wensen u veel leesplezier en hopen
op uw reacties!

Terug naar inhoud
*****
*DIXIT---VERBATIM
“GEEN ENKEL LAND KAN OP DEN
DUUR BOVEN ZIJN VERHOUDINGEN
LEVEN, ZEKER NIET MET EEN EXPLOSIEVE SCHULD. HET FAILLIET VAN
CALIFORNIË ZOU ALLE LAN-DEN MET
HOGE SCHULDEN MOETEN WAKKER
SCHUDDEN. DE WAAR-HEID IS ERG
EENVOUDIG:
“DE
BE-LASTINGEN
MOETEN
OMHOOG
EN
DE
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STAATSPRESTATIES
ZULLEN
MOETEN VERMINDEREN” ( Zei een
franse erg ongeruste econoom; het
lijkt wel een eenvoudige orerende
huisvrouw).

hun fiets in de bosjes gooien en zich te
buiten gaan aan de natuur van Corsica
en de Luberon”. Het zal je maar gezegd
worden!
******

****
“SARKOZY ZOU MINDER MOETEN
JOGGEN EN MEER MOETEN WANDELEN. OM WAT MEER AFSTAND TE
NEMEN EN NA TE DENKEN” ( Zei ene
Vallini van de PS: daar nemen ze enkel
afstand. Van elkaar en van de kiezers).

“ZAL DE PS STERVEN? NEE, DIE IS
AL DOOD. BIJNA NIEMAND DURFT
HET HARDOP TE ZEGGEN. MAAR
IEDEREEN WEET HET”. ( Henry Levi,
filosoof-journalist).
*****
“IK VECHT LIEVER MET DE UMP
TEGEN SEGOLÈNE ROYAL DAN MET
SEGOLÈNE TEGEN DE UMP “ ( Zei De
Villiers, ook rechts, en doelend op de
regioverkiezingen van 2010).

******
DE POLITICI DIE ZELF HUN SPEECHES
SCHRIJVEN ZIJN ZELD-ZAAM, WANT
ZE HEBBEN TIJD-GEBREK EN OOK
VAAK WEINIG AANLEG HIER VOOR.
DUS ZIJN ER GOED BETAALDE
GHOSTWRITERS… WEET DUS WIE ER
EIGENLIJK TOT U SPREEKT!

******
“In de RUE SOFERINO IN PARIJS IS
HET LICHT VAN DONDERDAG TOT
MAANDAG UIT. MEN ZOU WENSEN
DAT DE PS-LEIDING ER PERMANENT
ZOU ZIJN”. ( Zei Jack Lang… beroemde PS-er).

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

*INGEZONDEN

*****
“DE PS MOET DRIE UITDAGINGEN
AANVAARDEN: VISIE, EEN PLAN EN
PRIMARIES”( Zegt Barbier hoofredacteur van L’Express, en niet de
domste).

EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Reis naar Marseille
In een vliegtuig richting Marseille staat
ineens een mooie blonde vrouw op en
loopt van het economy class gedeelte
naar het business class gedeelte en
laat zich in zo'n comfortabele zetel
vlijen. Een steward ziet dat en gaat er
achteraan.

*****
“DE PS DOET NIET MEER AAN
POLITIEK”. ( Zegt Grünberg , baas
van staatsresearch CRNS, en dat zal
je maar gezegd worden!).

Hij tikt de blondine op haar schouders
en vraagt haar ticket. Na deze
bestudeerd te hebben zegt hij tegen de
dame:
"Sorry mevrouw, maar dit is business
class en u heeft een ticket voor
economy class."
De blondine roept:

*****
NOG EEN UITSPRAAK OVER DE PSbobo’s van nu: “Ze weten maar een
ding: naar Corsica op vakantie gaan,
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"Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga
naar Marseille en ik blijf hier zitten!"

U vindt dat op ZIJN plekje (Topics, Columns).
Dank je zeer Cor!

De steward meldt dit voorval in de
cockpit en de co-piloot gaat even
poolshoogte nemen.
"Mevrouw, " zegt hij, "waarschijnlijk
heeft u de steward niet begrepen,
maar uw ticket is niet geldig voor dit
gedeelte van het toestel. U dient
zich naar het economy gedeelte te
begeven."
De vrouw roept weer:
"Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga
naar Marseille en ik blijf hier zitten!"

*****
Lezer en nu ook columnist JOS reageerde op
mijn aan hem voorgelegde column over het
ontslag van Tariq Ramadan. En daaruit kwam
ook nog een eigen column voort over
“INTEGRATIE” of eigenlijk het mislukken
daarvan. Een opmerkelijk geëngageerd geluid
uit de grote havenstad in Nederland.
Dank je zeer, Jos!

De co-piloot meldt dit aan de piloot
en die zegt:
"Wacht maar even. Ik ben getrouwd
met een blonde vrouw. Ik spreek
'blonds'. "
De piloot gaat naar de blonde dame
en fluistert haar iets in het oor.
Zonder slag of stoot staat de vrouw
op en begeeft zich onmiddellijk naar
het economy gedeelte.

*****
De ons al lang bekende columniste NICOLE
verhaalt over een zeer persoonlijke gebeurtenis en geeft wat broodnodig tegenwicht aan
al het deprimerende ongeluk in onze wereld.
Dank je , Nicole!

De steward en de co-piloot vragen
de piloot hoe hij dat in godsnaam
geflikt heeft.
"Simpel, " zegt de piloot, "ik heb
tegen haar gezegd dat de business
class niet naar Marseille gaat!"

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

I’m very sorry for the blonds…

L’ EXCEPTION FRANCAISE
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 56-09:

TOERISTEN 2009: - 30% OVERNACHTINGEN
Volgens de cijfers over juli en augustus van de
toeristen in Frankrijk zijn er ca 30% minder
overnachtingen dit keer. Er is enige
compensatie van de fransen zelf, die meer
thuis op vakantie gingen. De crisis slaat hard
toe in dit vitale onderdeel van de franse
economie… Er is een Marshallplan in deze
sector nodig: want de mogelijkheden in dit land
zijn gewoon ongekend! Er moet dus een Sarko
van het toerisme opstaan… en gauw.

Lezer J.H. stuurde me een artikel over een
interview met Bendit-Cohn in de Volkskrant.
Erg interessant, want deze rooie Danny
heeft echt iets te zeggen zeker nu hij 16%
scoorde!
En lezer J. deed er een complimenteus
briefje bij waarop stond: “Door jou eigenlijk
geen nieuws onder de zon”.
Wat erg leuk is van hem en te veel eer.
Want lezer J. heeft ook al het nodige achter
de kie-zen gelezen, als LP op zijn PC-mat
valt! Dank je zeer, beste J.!
……

SLANKE POLITICI ZIJN IN
Het is een rage: Sarko deed het voor en ging
zelfs al van de sokken. Je hoort slank en
zonder buikje te zijn… Zie Delanoë, Hortefeux
, de Villepin, Chirac en Sarko. En kijk weg van
de dikkertjes als Seguin en Hollande.. Kuren,

Lezer en columnist COR reageerde op mijn
commentaar op zijn column (editie 56-09).
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machines en rondrennen is noodzakelijk om
in het vak te blijven. Hun lichaam is een
essentieel deel van hun imago. Ze zijn
iconen van de moderne idee en hun
politieke leven hangt af van hun
“appearance”. Er zijn ergere dingen…

400 hectaren. Tja en dat zijn ook onze belastingcenten dus. Maar er zijn er ook die koel
rekenden en zeiden dat dat ene hutje wat
afbrandde, die vijf zwarte huizen en die bomen
en struiken, niet over gedramatiseerd moeten
worden. Die brand was een stommiteit maar
nu moeten we wel gewoon blijven doen. Bij
Defensie is gebleken dat de legionair (een
allochtoon!) het gewoon alleen schuld was…
zand erover dus? Ach een brandje is hier geen
uit-zondering en ook niet in Spanje, Italië of
Griekenland… En u weet het: de helft wordt
aangestoken en daarvan een aanzienlijk deel
door…. Brandweermannen! Die mensen willen
WERKEN!

DE FRANSEN EN HUN GELDZAKEN
Wel 98% der fransen heeft een
bankrekening, dat is in de EU gemiddeld
slechts … 80%! Nu zijn er ook al 58 miljoen
bankkaarten tegen 21 miljoen in 1993. En
dan te weten dat de fransen in 1913 nog het
volk waren dat gek was op cash…. En toch
zien we velen die nog een cheque
uitschrijven aan de kassa, omdat ze niet met
een bankkaart kunnen of mogen betalen…
gewoonte of een klein probleempje gehad
met rood staan? Want hier op rood gaan is,
met cheques, een zware fout die je boete
kost en sluiting van je bankrekeningen.
Mede daarom hebben fransen minder
schulden dan… amerikanen!

LEGE GEVANGENISSEN
De gevangenissen nu zijn de schande van de
Republiek, dat zegt Sarko zlf en hij meent het.
Er zijn 51000 plekken en 62.400 gevangenen
en het is een puinhoop, waarbij de
zelfmoorden
het
ergste
zijn
onder
gevangenen. Het is eigenlijk vooral ook een
gevolg van… het succes bij een betere inzet
van de politie, zo gaat dat.
Maar nu MET er iets gebeuren en dat is
geworden het loslaten van gevangenen met
een electronische arm/beenband. Dus je
actieradius wordt beperkt: ga je er buiten dan
wordt je meteen opgepakt en … vastgezet.
Uiteraard gaat het om een speciale categorie:
allereerst de lager dan met 5 jaar gestraften,
met goed gedrag en enkel voor de laatste
twee jaar van hun straf. En ook voor hen met
minder dan 4 maanden tenzij ze al
versoepeling kregen. Uiteraard is alles er op
gericht… “om de reïntegratie in de
maatschappij te bevor-deren”. Wat moet je
anders zegen in deze chaos? De wet die dit
regelt komt zeer snel in het parlement en
Sarko lijkt echt van plan dit door te zetten.
Tja je vraagt je af waar die gevangenen dan
gaan wonen: thuis is er vaker niet (meer) en
hoe kun je iemand in de maatschappij terug
plaatsen die maar beperkt mag opereren.. Het
zal gaan blijken hoe dat loopt voor ruim 12000
gevangenen dus. Ziet u dus een inbreker aan
het werk met een pols /beenband om, in uw
huis, dan woont ie waarschijnlijk vlakbij u…
Maar dat had de bewakingsdienst ook al
gezien die dacht dat ie wat ging wandelen.

HET PRIVATE KOMT DE OVERHEID TE
HULP
De 320.000 werkzoekenden die er na de
rentrée extra gevolgd moeten worden dat
lukt de overheid niet. Dus worden er nu
interim-buro’s etc. ingezet tot minstens
2011. Twee groepen ww-ers met een hoog
risico van lange ww worden “aangeboden”
aan de private helpers die kunnen “bieden”.
De vakbonden zeggen maar niets nu,
midden in de fusie van de twee grote wwinstanties (een voor overheid en een voor
privé..). De ervaringen met een Australisch
buro in Parijs waren erg positief, het was
evenwel ook duur. Het bud-get hiervoor
was 100 miljoen en gaat nu naar 200
miljoen… omdat het nu niet zou gaan om
een noodgreep! Tja het valt niet mee met de
plotselinge
ww-toestroom
en
twee
organisaties die er al jaren weinig van
bakten. .
DE DURE BRANDEN
Het leger oefende en schoot bijna Marseille
in de fik: 1300 hectaren gingen in rook op.
De Conseil regional denkt nu dat Defensie
moet meebetalen aan het herstel van haar
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Het gevangenissen probleem is op veel
plekken in de wereld groot: in vele armere
landen zijn deze instellingen de hel op
aarde. Zie bijvoorbeeld Mexico. Nu kan het
rijke westen zijn mislukte burgers ook al niet
meer netjes opsluiten: gebrek aan middelen!
Dus net zoals Schwarzenegger al besloot
moeten de gevangenissen nou leger worden
door ze naar huis terug te sturen… en ze als
burger te “halveren”. Hoe lang zal het duren
voor dit systeem gehackt gaat worden… Er
opent zich een enorme markt.

LA POSTE GAAT PRIVAAT
Ze gaan privaat op 1-1-2010… en het einde
van de prestigieuze facteur komt in zicht. Het
laatste monopolisme de brief van minder dan
50 gram breekt dan ook open. Men vreest erg
dat dit oude bedrijf met 227.000 werknemers
het erg zwaar gaat krijgen net als eerder
Telecom en EDF-GDF. Maar vooralsnog
moeten wij de burgers even 2,7 miljard ophoesten om de nieuwe BV wat spek mee te
geven. Nu gaat het uur der waarheid dus
komen: de uiterst onvriendelijke Poste, althans
in nogal wat gevallen helaas, krijgt nu forse
tegenwind. Veel mensen die ge-donder
hadden met hen (weggeraakte brie-ven,
service NUL, erg late bestellingen, etc.) zulen
het nu bij concurrenten gaan pro-beren. En het
effect van de mailtjes op het NET is gigantisch
intussen. Bij La Poste ver-kopen ze nu al van
alles: OM-gadgets, leuke vouw-blaadjes over
historie, taal en land, wand-platen en leuke
postzegels, bedrukte enveloppen en god weet
wat nog meer. Een soort van verwarde
kruidenierswinkel lijkt er aan te komen… En de
regering spreekt “geruchten” dat zij La Poste
eigenlijk wel de nek wil omdraaien, ten
sterkste tegen! Wat klopt want op 1 januari is
La Poste de enige die zijn eigen nek nog kan
redden..

HET BEROEP VAN ADVOCAAT
Dit vak wint in aanzien ondanks het feit dat
het stikt van advocaten in jeans en basketbalschoenen. Maar pas op: velen blijven “en
marge” en zijn al gauw “smicards” (minimumverdieners) en slechts een minderheid
stijgt naar de top advocatuur. Het mediane
inkomen was in 1995 3500 €, het zakte in
1999 naar 3200 en gaat nu weer naar
3750…. Maar 1 advocaat op 2 verdient dus
minder dan 3750 €/maand, en 1 op 4 minder
dan 2200. Wel 25% verdient meer dan 6800
per maand. Hun aantal verdubbelde dan
ook tot nu boven de 50.000. Vele leven van
zaken die de staat betaalt (Aide Judicaire)
maar ja voor een hulp aan defensie van een
client voor een politietribunaal brengt 47,50
€ op… en voor de strafrechter.. 191 €! De
8700 notarissen hebben het dan veel beter
met hun mo-nopolies . De advocatuur is
enerzijds de helper van de onschuldige en
anderzijds de redder van het crapuul… De
fransen doen minder een beroep op
advocaten dan in andere landen, waar er
dan ook veel meer zijn. Hun aanzien is niet
echt daverend: ze worden gezien als
procedure-experts maar niet als onderhandelaars… Daarom verlaat ook 25% na
10 jaar ook dit vak en zelfs 1 op 3 bij de
vrouwen. Werk je bij de grote buro’s : Price
Waterhouse, Coopers, Deloitte, Ernst en
Young en KPMG dan moet je ook zelf je
sociale lasten be-talen… dus in tijden van
crisis is hun flexibilteit om “bij te stellen”erg
groot..
Het vak groeit, maar er zijn twee soorten advocaten: de geslaagden en de bedelaars..

KRACHTMETING IN DE CGT
Zeer zichtbaar bij de gijzelingen en de bedrijfsbezettingen was het: een deel van de
CGT radicaliseert. En mogelijk harder dan de
top nu aan een matigingsproces is begonnen… De interne spanningen nemen dus
toe. Besancenot met zijn NPA is hier-aan niet
vreemd en ook niet de zichtbare toenadering
can CGT en CFDT. En het naar links afslaan
van de kleinere FO van Mailly, die nu moet
kiezen. De radicalen sleepten nogal hoge
“vergoedingen” uit de harde strijd tot 50.000 €
toe… een pyrrhus-over-winning volgens de
gematigden. Die zeggen dat het elke drie
maanden demonstreren (wat steeds minder
mensen trekt!) moet op-houden anderen willen
net MEER actie op straat. Het knettert in de
CGT en het gaat komen tot meerdere grote
knallen.. De herfst wordt heter dan de zomer.
DURE FRUITREKENING
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Brussel kreeg het in de smiezen: de franse
overheid betaald tussen 1992 en 2002
illegale subsidies aan fruit- en groenteboeren in Frankrijk. En die ca 500 miljoen
moeten nu TERUG! De europese fondsen
die er voor rampen waren werden vals gebruikt… Deze sector zit vol met overheidshulp en nu gaat het hen wel erg slecht door
30% prijsdaling in 2009. De nieuwe minister
van Landbouw zit in een lastig parket… het
MOET terug. Maar Brussel liet al weten dat
over het WANNEER wel valt te onderhandelen. Sarko moet wel vanuit Cap Nègre
gebeld hebben en zijn hele gewicht hebben
ingezet… Want als je die boeren nu nog
meer plaagt: dan breekt hier de boerenpleuris uit. En die is keihard, dat weten
we echt wel.

arbeidsburo’s. Om ww-ers te herintegreren,
dus vooral de moeilijke gevallen te helpen aan
werk. Ze deden dat voor 6000 ww-ers niet
slecht voor 3500 € per klant. Ze draaiden al
gauw 16 miljoen omzet en ¾ miljoen winst.
Maar nu was er opnieuw een grote inschrijving
voor de 420 miljoen € budget en er waren 281
kandidaten. Waaronder ook de groten als
Manpower, Adecco, BPI, Altedia… En het
arme Ingeus kreeg maar een klein beetje en
ziet zijn omzet met 40% dalen. Nu moeten een
deel van de 175 medewerkers worden geholpen aan … werk! Door een foute stra-tegie
van inschrijving miste men fors de boot. Wat
weer laat zien dat ww-specialisten ook gewoon
in de ww terecht kunen ko-men…. En nu.. er
weer UIT moeten via de grote broers. De
business werd ingepikt nu er veel te halen valt!

GEDONDER IN NIEUW CALEDONIË
Dit stukje Frankrijk ligt ten oosten van
Australië waar ca 240.000 mensen wonen,
de bevolking nog groeit met 1,3% en de 014 jarigen 27% uitmaken naast de 2% >65jarigen. Ge-middelde leeftijd 28 en
levensverwachting 75 jaar. Het is voor 60%
katho en voor 30% pro-testant en 40% is
Europeaan van komaf. Het is een groot land
waar het vooral om nikkel gaat :25% van de
wereldvoorraad.
Er is zoals overal ook hier een stevige onafhankelijkheidsbeweging die veel lawaai
maakt Ook al is hun aanhang minder dan
40% als het om onafhankelijkheid gaat! Er
wordt stevig gevochten tussen jongeren en
vakbondsmensen
en
natuurlijk
de
gendarmes. Dat gaat er vaak bloedig toe
vooral sinds de 80-er jaren. Ook hier dus,
net zoals in Guadeloupe, zijn het de
vakbondsradicalen die reuring brengen.
Maar hun gewelddadig op-treden doet hun
aanhang wegzakken, ra-dicalisering maakt
velen bang. Hun blokkades hinderen velen
en iedereen weet dat de linkse partij slechts
8% der stemmen kreeg in mei 2009.
Onafhankelijkheid is niet erg IN in moeilijke
tijden… dat blijf je liever dicht bij je moeder.

INSCHRIJVINGEN -20% BIJ UNI’S
In juli daalde het aantal inschrijvingen met wel
20%, na het woelige stakingsjaar 2008… In
Aix-Marseille zelfs met 30% en in Paris-IVSorbonne 25%, etc. Dit nieuws kwam van…
UNEF, een van de grote mo-toren achter de
stakingen/bezettingen van 2008. De studenten
hebben er genoeg van en zoeken hun heil
elders…. Mea culpa?
BYE, BYE LES ANGLAIS!
Ze verdwijnen in hog tempo: de engelsen met
tweede huizen in Frankrijk. Hun valuta stortte
met 30% in. In Bergerac, Dordogne, zijn de
prijzen al met minstens 15% in-gezakt. Ook
aan de Côte d’Azur verkopen de engelsen en
vaak gehaast en worden opgevolgd door
russen… De Ieren lopen het hardste weg,
zeggen de makelaars. Kortom het gaat weer
eens flink veranderen, ook in tweede
huisjesland… Wij gaan naar Mar-seille en
ontliepen de klapjes… Al ontkomt niemand at
the end aan de pijn.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN

JACHT OP WERKELOZEN
Sinds 2005 kreeg Ingeus, een Australisch
bedrijf, veel werk van de overheids

Nog steeds zoek ik naar mensen die over hun
speciale capriolen wat willen berichten. Het
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zijn er best veel, maar de meesten zien niet
hoe interessant ze met het leven omgaan.
Laat ons meegenieten en leren van uw
manier van leven. Ik wacht met spanning af.

laten, dan zullen de kiezers jullie straffen
door,- met de pest in-, op Strauss-Kahn (PS)
te stemmen en NIET op Sarkozy… Onzin?
Nou pas op, Jean-Marie heeft een feilloos
politiek instinct!
Overigens baalt hij er van dat Sarko hem konsekwent voor journalisten L’autre noemt (“die
andere”). Mede daarom wilde hij ook niet met
Sarko praten recent op het Elysée… Daar
heeft hij ook goed over nagedacht: sure!

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE UMP PLANT EEN “COUP 2012”
Bertrand de strateeg keek eens goed naar
Obama’s aanpak via het Internet en ziet
daarin DE coup voor de verkiezingen van
2012. Ze gaan een internetproject opzetten
dat heet: “” DE SCHEPPERS VAN HET
HAALBARE”. Daarmee is duidelijk dat in de
UMP-top niemand meer twijfelt aan de
kandidatuur van Sarko in 2012. Dat moet
hem goed doen!

KAHN ZOEKT ZIJN MIDDEN
Kahn is een anti-sarkoman en oud-hoofdredacteur van het blad Marianne. Hij stortte
zich in het Modemgeweld maar zakte daar met
Bayrou in de modder, met hun 9,5% der
stemmen bij EU-verkiezingen. Hij weent nu
over het nog steeds NIET hebben van het
Modemprogramma.. Dus zoekt hij nu aansluiting bij andere verdwaalde middensplinters…voor zijn partijtje 2012. Hij be-hoort,
vrees ik tot hen, die de echte boot misten
omdat ze hem niet zien varen… Dramatisch,
weer een weggezakte oppo-sitiekans.

DE VILLIERS SLUIT BIJ SARKO AAN
Het zat er al lang aan te komen De Villiers,
stevig rechts maar dan nog NET links van
de FN, sloot een verbond met Sarko. Ook
de jagers en de vissers deden dat. Rechts
sluit de rijen en Le Pen, scherp observator,
spot er over. Maar hij zegt ook: want deze
move geeft hem als “oppositie van rechts”
meer vrijheid en aanhang. Hij krijgt nu de
rechtse Sarkohaters in zijn mandje.
Iedereen wat dus en De Villiers wordt
minister of zo. Sarko speelt het spel hard en
scherp… en daar is politiek ook voor. Eerst
de macht en dan aan het werk.

KNETTERGEK GERUCHT?
Het gerucht waart door parijse politieke
kringen dat … Dominique Strauss Kahn, nu de
hoogste baas van het IMF en prominent PS-er
wel eens… premier zou kunnen wor-den , ooit,
onder Sarkozy in tweede ronde! De
journalisten die volop vissen krijgen van DSK
het volgende antwoord: “Laat ze maar doen,
dit spaart me best wat kritiek van rechterzijde!”
Hij is een slim baasje en hij wacht, ver weg
van de PS-chaos, zijn beurt in Washington
gewoon af… Hij wint in elk geval IETS : in of
nà 2012!

LE PEN WAARSCHUWT HORTEFEUX
Le Pen wil een hervorming van het systeem
van “parrainage”= patroons bij de verkiezingen. Wil je kandidaat zijn dan moet je
minimaal
500
handtekeningen
van
gekozenen hebben. Vaak zie je dat
burgervaders in kleine dorpjes, die zelf links
zijn maar toch parrain zijn voor het FN. Om
ook hun een kans te geven. Maaar, pas op,
zo’n
parrainage
wordt
(terecht?)
gepubliceerd! Le Pen had al enkele keren
problemen om die 500 te verzamelen en wil
dat het systeem verandert. Le Pen vertelt bij
dit alles het volgende verhaaltje aan Hortefeux, de minister van het Binnenland: Als
jullie mij (=FN) blokkeren door die 500 zo te

DE PS VOLGENS ALAIN MINC
Minc is Sako-aanhanger en links, groot in de
industrie en als auteur. Een kameleon in de
landspolitiek. Hij spreekt over de twee PS-sen.
De centrale top in Parijs, de Kamer der Lords
zegt hij, waar de machteloze top ronddwarrelt
en de Lokale PS-bestuurders in steden en
departementen en regio’s, die hun werk goed
doen. En hij spreekt ook over het nieuwe elan
van “groen” dat nu niet meer links of rechts is
te noemen. En hij wijst erop dat eigenlijk de
oppositie wordt ingevuld nu door de
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vakbonden… dus dat eigenlijk Sarko en de
vakbonden samen het schip drijvende
houden! Wat een zeer lu-dieke visie is!
Deze hybride trekt zich weinig aan van
kastjes en clubjes en gaat zijn gang: op links
en op rechts en vooral op eigen kompas. En
hij is een groot “mannetjesmaker”…
Minc overleeft de PS wel, hij is bovenal een
realist en een pragmaticus en is daarom zo
waardevol in het franse politieke bestel.

plaatsvinden in Mont-pellier op 19 september
en er worden 4000 personen verwacht. Olivia
Ruiz en Alpha Blondy treden er op… en ze
zingen niet over het nieuwe PS-programma.
Sego zal in haar Jeanne d’Arc dress gehesen,
ook weer zo’n halfreligieuze Yomandatruc
opvoeren.
Nu komt ook Moscovici te voorschijn en zei: “Ik
ben niet echt voorbestemd maar ik ben wel
beschikbaar”. Hij ziet zichzelf als een bescheiden alternatief in het geval de olifanten
elkaar de tent uit werken… Het wordt in de PS
steeds doller. Het tekent de enorme chaos en
wanhoop..
De z.g. Quadras, de veertigers, de jeugd dus,
in de PS zijn totaal overbluft door Sarko en zijn
strategie. Ze hebben op 40 jaar nog geen enkele ministeriële ervaring de Mon-tebourgs, de
Vall’s etc. Een verloren gene-ratie die wordt
weggewalst door Sarko’s geniale strategie.
Een echte “generatieflop” , dat is het. Laatste
citaat van Jack Lang: “Natuurlijk zijn de
socialisten wanhopig, ze verloren de
verkiezingen en nu pikt Sarkozy alle voordelen
in en tracht de PS van bin-nenuit te
bestrijden”. Zeer exact gezegd; Jack was ook
al BIJNA minister bij Sarko, wordt gefluisterd.
Want als je nu niet vlot bent, wordt je nooit
meer minister of nog meer… als je rood
gekleurd bent. En al wat op leeftijd

SARKO DE LINKSE UMP-ER?
Is hij niet gewoon ook links die Sarko? Zijn
pragmatisme is uiterst verwarrend geworden
voor de “conservatieven van links”. Zoals
Fa-dela Amara zei: De PS is een synoniem
voor conservatisme geworden. Ze hadden
15 jaar geen enkele moed en nu is het te
laat.” Fada was PS ooit… Max Gallo zegt
het op zijn manier: “Sarko een ultra-liberaal?
Hij be-nadrukt voortdurende de rol van de
staat!”.
Een andere commentator zegt: “Mitterand
was eigenlijk centrum rechts… en Sarko lijkt
wel centrum links…”
DE STRIJD IN DE PS
Vall’s hield zijn mond niet meer en sloeg
zwaar alarm over de desolate toestand. Uit
be-zorgdheid? Zonder twijfel, maar zeker
ook uit opportune overwegingen. Hij kreeg
dus enorm op zijn falie van Aubry die hem
ordinair het zwijgen oplegde en dreigde met
excom-municatie! Wat Vall’s ook iedereen
weer liet weten dus. Hij gaf aan Le Païs in
Spanje een interview en op de foto stond hij
met zwarte plakband over zijn mond
afgebeeld! Vall ’s is een oud-gediende en
was ook een trouw PS-er met veel prestige.
Nu heeft hij voor de rol van rebel gekozen.
En hij staat ook bekend als iemand zonder
vrees en een man die de polemiek best aan
kan. Wat zijn visie is op de PS van morgen;
dat heeft niemand nog echt gehoord. Mogelijk weet hij het zelf ook (nog) niet?
En nu dreigt ook de parijse ster Montebourg met het VERLATEN van de PS, als
niet …..xyzqrs ?? gebeurt! Onze Segolène
orga-niseerde weer een flink feest: weer
zo’n Fête de la Fraternitë, hash voor
politieke jongeren in wanhoop. Het zal

Terug naar inhoud
-Affaires
CLEARSTREAM
Het grote proces is net begonnen en de
advocaten, de beste natuurlijk, staan in horden
in de startblokken. Wel 60 stuks….
En dat kost zeker 60.000 € per dag. De
Villepin heeft Leclerq, de ex-baas van EADS
heeft Albert, Lahoud heeft Pardo… En de
franse overheid heeft zijn eigen advocaat
Thierry Herzog.. Dat gaat dus een span-nende
rentrée worden… Dus wordt vervolgd…
Clearstream is overigens nog nooit ge-noemd
in verband met de financiële schan-daaltjes
van de crisis… of toch ergens?
ZWARTE SARA (uit Les Saintes-Maries-de-laMer)
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Er zijn delen gestolen van de reliek, dus van
de stoffelijke resten van Sara op 5 juli j.l. De
dieven hebben enkel wat stukken van de
schedel en twee botjes over gelaten. De
politie heeft de zaak in onderzoek. Is het
een rotstreek tegen de Zigeuners, want
Sara is hun patrones, anderen denken dat
de dieven zich op deze wijze een stukje “bescherming” wilden toe eigenen. Weer
andere wijzen op Da Vinci Code waarin
Sara voorkomt als de dochter van Maria
Madelena. Terwijl officieel geldt dat ze de
dienstmeid was van Maria Salomé en Maria
Jacobé, die vluchtten uit het Heilge land…
na de kruisiging van J.C. (daarom heet Les
Saintes Maries ook zo!)
De zigeuners zullen in mei 2010 bedroefd
zijn als ze de schrijn in zee dragen met
daarin slechts weinig overblijfselen van
Sara.
Ik zag dat zelf ooit in de 70-er jaren: een
over-vol Saintes Marie met duizenden gitans
en hun paarden. Een groot feest en ook een
in-drukwekkende ceremonie in de zee…
Wie wil dat nu weer frustreren?
Wordt vervolgd?

RADOUW BIJ DE CORSICAANSE POMPIERS
Het is niet niks als beroepsmensen officieren
dus, hun eigen top openbaar aanklagen! Dat
gebeurt nu op Zuid-Corsica en de beschuldigingen in dit gebied, waar het afgrijselijk kan
branden in de zomer, zijn verbijsterend. Hun
aanvoerders bleven in het airconditioned centrum zitten en gaven geen leiding in het veld,
waar zich zeer gevaar-lijke taferelen afspeelden op de “brandende werkvloer”. Ook
vinden ze dat hun directeur een flipperbeleid
voert, en het zeer foute sociale klimaat niet
echt aanpakt. Ze hebben het over “vriendjespolitiek” en vragen nu Parijs om stappen.
Nou is Corsica altijd al een slan-genkuil
geweest: bij de politie (zelfs de prefect ging
ooit fikkie stoken1), de politieke hoek en nu
dus ook de brandweer. Ze schieten nog net
niet met miltraillettes, maar dat is hier altijd
vlakbij… Wordt dus vervolgd.

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS

VOORKENNISAFFAIRES
Voorkennis hebben bij een bedrijf en dan
lekker rond rommelen met je aandelen of
opties dat is een nieuwe, goed florerende
sport.
Bij EADS/AIRBUS is het nu raak: wel zeven
toppers zitten nu in het verdachtenbankje.
Noël Foregard maar ook John Leahy… die
met anderen miljoenen inkasseeerden bij
het vertragen van de A380… De laatste is
DE verkoper voor Airbus in de VS en van
groot aanzien sinds 1987. Maar nu lijken zijn
dagen geteld…
En de baas van de trader Kerviel, die SG 5
miljard lichter maakte is ook de klos. Ook hij
rommelde met zijn voorkennis… Hij is al
ontslagen intussen en kan nu ook een goeie
advocaat nemen, Net als zijn discipel
Kerviel.
Het is me een rotzooitje aan het worden in
ondernemersland: iedereen heeft overal
biljetten plakken aan elke hand en vinger.
Allemaal graaien dus. Maar nu wordt er
terug gegraaid.

“Jeter du coeur sur le carreau”= coeur en
carreau zijn de rode kleuren van speel-kaarten
(harten en ruiten) en het betekent: flink
overgeven.
“Avoir un bon coffre”= zeg je van iemand die
er uit ziet als het eeuwige leven. Le coffre is
eigenlijk de binenkant van de longen.
“Être belle au coffre” = zeg je van een dame
die niks mooi is, maar wel een forse bankrekening heeft.
“Se coiffer” = Zich bezuipen…
“Aller chauffer au coin de son feu” = Naar
iemand toegaan om hem te zeggen wat je echt
van hem denkt.
“S’en mettre plein le col “= le col is de hals. Als
je stevig eet en daarbij ook de zaak nog goed
nat maakt dan zeg je dit.
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“ Être collant of Être pot de colle” = Dit zeg
je als iemand te vaak in de buurt is en je
belast met zijn aanwezigheid.

voor pampus en doet niets meer dan zich naar
een koelere plek verplaatsen als de
zonnestand dat vereist. En zo’n drie keer
komt ze dan om eten bedelen. Daarna volgt
dan weer de nacht: om lekker fris door te
slapen.

“ Faites chauffer la colle “= Dat zeg je van
iemand die iets breekbaars (wat niet
repareerbaar is) liet vallen.

“Collier de misère of Reprendre le collier“=
Je dagelijkse werk voorzetten dat vervelend
en belastend is.

Al die katten en honden tegenkomen in de
vroegte en zien hoe verschillend ook de dieren
zijn. De een begroet je met een miauwtje en
de ander slaat op de vlucht. Weer een observeert je vanaf een veilige plek de ander
loopt om je benen te draaien. Het zegt alles
over hun baasjes en hun leven.

Terug naar inhoud

Terug naar inhoud

“Sentir le collège “= Wat je voelt als iemand
je op een pedante manier toespreekt.

PAROLES DE PRÉSIDENTS
NOS BONHEURS FRANCAIS
“Het is minder erg om te gaan stemmen in de
periode van de terreur dan te moeten
doorleven onder verdenking” ( Zei Gaston
Doumerge in 1897).

Geluk is:
Vroeg in de morgen door Mormoiron wandelen, in de zomer. De zon is nog jong en
de lucht nog fris. Maar je bespeurt al de
grote loomheid van de dag die komt. Alles is
dus nog goed.

“Ideeën rijpen als vruchten en mensen. Ze
hebben tijd nodig. Niemand kan van zaaien
naar oogsten komen als van vandaag naar
morgen gaan. Maar na het geduld volgt de
lente” ( Mitterand 1981).

Het nieuwe programma lezen van het Filmfestival van Mormoiron dat heet: Libertés et
Mensonges. De 12 films en de 12 korte
films beloven weer veel. En ook de laatste
avond op het strand is weer niet vergeten:
dit jaar Mama Mia! Het grote genieten in
een klein dorpje. En het was: erg goed en
verassend.

“Een volk dat heeft verloren, voelt zich altijd
verraden “ ( Pres. Thiers in 1871, na de oorlog met Duitsland).
“Wat gaat er gebeuren na De Gaulle? Wel ik
zal u zeggen wat er dan gaat gebeuren. Wat
gevreesd moet worden is dan niet een leegte
maar een overvloed aan mogelijke opvolgers”
( Zei De Gaulle in 1965).

Zien dat Antwerpse Bryan weer een
interes-sant stickertje op zijn voordeur
plakte. Deze keer: E=mF2, een stoute
variant op Einstein’s E=mC2.. Nu staat de E
echter voor Educatie , de m voor “means”
en de F voor Freedom. Het is voor mij
Spinoziaans: om twee keer zo vrij te worden
moet je VIER keer zoveel leren /begrijpen.
Dat doet me meteen wat, want daar geloof
ik steeds vaster in.

“Kan ik U tutoyeren? Vroeg een PS-militant.
En Mitterand antwoordde: “Als u dat wilt… ( ?).
Op het ogenblik dat men gaat spreken over
“het bewaren van de eenheid”, zijn excommunicatie, verdeeldheid en trammelant
niet ver meer ( Domergue, 1901).

Onze kat Hidde zien omgaan met een
super hete dag. Ze ligt zonder onderbreking

******
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uitdrukking van grote lichte, blijheid. Ook
zachte ontroering, ja zelfs tederheid, die een
nieuwe eeuwigheid lijkt te beloven. Maar niet
heel lang; al snel zakt de toon weer en wordt
de dreiging en een soort van onheilsgevoel
hoorbaar, in de ge-streelde vioolsnaren en
aangetikte vleugel-snaren.
Marina bespeelt ons zeer virtuoos en dat in
dubbele zin: ze lijkt de muziek zelf te zijn geworden in de expressie van haar gezicht en
haar bewegingen. De ogen vast gesloten en
toch alles belevend wat om haar heen is.
David, is minder vrij van zijn noten, maar perfect in zijn spel. Hij heeft met de vleugel duidelijk een emotioneel nadeel bij deze muziek.
Hij is meer van het geluid en zij lijkt meer van
het licht en de trilling, te zijn. Waardoor die
lichte verheffing richting hemel, meteen gevolgd door de ruk naar de donkere diepten in
zo’n sublieme contrast verschijnt.
De artiesten hebben een indrukwekkend
curriculum en ook al menig publiek betoverd
op vele plaatsen. Deze muziek is therapie,
herverwerking van emotie en verzoening
brengend omdat het zo scherp aangeeft dat de
mens een leven leeft, dat noodzakelij-kerwijs
uitersten kent, die soms heel sterke
amplitudes kennen. Maar het geheel troost je
en roept berusting en vredigheid op. Die
vredigheid kan er kennelijk enkel zijn na
dreiging en na onrust. Daarom is deze Brahms
muziek voor mij mogelijk ook zo mooi: het
contrast in elk leven wordt scherp neergezet
en bepaald niet verhuld. Maar als Brahms ons
meevoert uit de donkerte dan is de
schoonheid die erop volgt ook zo groot en ze
belooft het bestaan van eeuwig geluk. Daarin
speelt de wijze waarop David , maar vooral
Marina deze in papier gevatte emoties
ontketent, een hoofdrol. Want zij zijn, net als
wij, kinderen van de huidige tijd. En
communiceren dus ook iets , dat Brahms
mogelijk zelf niet zo zou herkennen.
En that is what music can do, over hele tijdvakken heen. Het appelleert aan de oergevoelens van de historie van de mensen.
Waarvoor geen troost te veel kan zijn. Voor
alles wat al was en wat ook voor wat nog
komen zal.
Leon.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
MOOI BRAHMS ’S
Ze komt op als een echte diva, Marina
Chiche, de violiste die zich gaat wagen aan
de Sonate voor viool en piano, opus 108.
Blond boven veel zwart, zeer expressief
gezicht dat sterk wordt geaccentueerd door
een spot, boven haar. David Bismuth , mooie man aan de vleugel, gaat het samen met
haar proberen in zijn mooie zwarte kostuum.
We zijn met zo’n 50 anderen te gast in een
van die onnavolbaar mooie Culturele Centra
in de Provence. Oude maisons de maitre,
met prachtige stenen en binnenplaatsen met
hoge bomen. We zitten onder het vroegere
“echoppe”, de overdekking voor materieel bij
de oude boerderijen en dat is nodig omdat
de mistral fors blaast en, er zelfs een buitje
kan vallen. Maar wat doet dat met je bij 25
graad-jes? David Bismuth zit en Marina
heeft haar snaren bijgetrimd; het kan
beginnen. En het wordt echt een beetje wat
de aanblik van de beide artiesten beloofde.
Een ware gepas-sioneerde vertolking van
Brahms.
Deze muziek heeft iets van wat men nu
(weer) de Grande Peur noemt… de Grote
Angst die zo kenmerkend is voor crises.
Brahms zoekt het nogal veel in de lagere
regionen, klinkt dus duister, dreigend en dan
weer melancholiek en vol met drama.
Aardbevingsgerommel soms, stormen,
bombardementen lijken op de ach-tergrond
hoorbaar. Maar ook dat sterke drin-gen, dat
verlangen naar de ontsnapping uit dat
akelige donker. Het smeken dus om
lichtheid en bevrijding, ja, ook om
schoonheid en zachtheid. Alsof een
gevangene even langs zijn tralies de zon en
het blauw ziet, en alsof de lelie eindelijk
ontsnapt aan het donkere en dreigende
zwarte water en opengaat aan het oppervlak
met een prachtige grote bloem die schittert
in het overweldigende zonnelicht.
Marina versterkt deze mouvements nog,
want ze hangt aan haar viool. Het lijkt of de
viool haar meetrekt of ze wordt meegezogen
in de emotie van de snaren. Haar mimiek is
dan weer die van groot beroering, diep
verdriet of verlangen en dan weer de
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(Concert: Aimez-vous Brahms? Op de Cour
d’Honneur van het culturele centrum in
Morrières-les-Avignon. Juni 2009 met een
door de bomen suizende mistral als gratis
toevoeging).

dat onderscheid van IK WIL WINNEN, en, ach
wat kan het schelen… Het onderscheid tussen
de overlevers die het proces van ontwikkeling
aantrekken en zij die gewoon doodgaan en er
niets aan deden. Althans niet bewust.
Er stapt een velocipedist af bij een vrouw met
twee kids, waarvan een in de kinderwagen en
een.. op haar arm. De man is “très pressé”, hij
wil een vlotte pitsstop maken bij zijn pitspoes.
Maar die heeft haar handen vol met flessen en
bananen, terwijl hij ook zijn handen vol heeft
met LEGE flessen! Gerommel en gestommel
en gemurmel: de lege flessen vallen, de bananen ook, de volle fles wringt de man snel in de
houder en dan moet zijn vrouw kleuter twee
kalmeren waardoor de bananen overal terecht
komen. De man laat de fiets vallen en raapt de
bananen op. Stapt licht foeterend op en verdwijnt… Althans hij staat op de grote plaat dus
hij valt bijna gewoon met fiets en al om… Die
doet wel mee aan Darwin, zijn eega niet (?).
Of krijgt de mens daardoor later dan toch drie
armen? Weet ik veel!
De volgende: een man met spullen ziet in een
aanstormende groep renners zijn doel fietsen,
maar helaas an de andere kant van de weg…
En oversteken is nu verrekte las-tig voor hem,
en remmen ook voor de ren-ner, die hem ziet
maar niet weet wat te doen. Anders dan
doorfietsen terwijl de ra-vitaillist heeeel hard
begint te rennen om hem in te halen. Maar het
gaat bergaf nu en hij komt geen fles/banaan
kwijt. Luid gvd-end stopt hij en hij ziet er echt
woest uit.
Ik zie er twee stoppen bij het resto naast ons:
ze zetten doodbedaard hun fietsen tegen de
muur en kopen bij het terras een paar flesjes
fris! Dat is een klap voor de menselijke
vooruitgang toch? Dat slaat toch nergens op?
Of krijg je daardoor later na de apen de
wijsheidsgenen? Weet ik veel.
En dan het weggooien van het lege goed! Een
echte coureur doet dat maar wat graag: hij
smijt het liefst zijn lege goed gewoon een potje
in de rondte! VOOR hij zijn nieuwe spullen
gaat pakken even verder. Nou stond er bij
onze rotonde een bord: wegwerpzone (in drie
talen) ; in het engels: trashsector) dus. En
verdomme dat werd niet goed goed begrepen
want pas VERDEROP stonden de opruimers,
die meteen de rotzooi moeten opruimen en ze

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
MONDOVELO EN DARWIN
Mondovelo is een amateurtour die dit jaar,
vanuit Montelimar, ook door Mormoiron
trok, op weg naar de finish op de Mont
Ventoux. En, en plus, hij kwam langs onze
tuinhaag: van 8 meter hoog keken we bovenop de 9500 (!) fietsers die er tussen 7 en
15.00 uur voorbij kwamen, in de hitte van
mid-juli 2009. Een kenner ziet natuurlijk
zo’n dag van alles: fiesten van carboon en
met aparte frames, remmen en God weet
wat nog meer. Fietskleding van het duurste
merk met weinig wrijving of zoiets… ik zie
daar niks van dus. Maar ik zag dan wel iets
heel anders: een Darwinistisch gekleurd
fenomeen komt voorbij het speurende oog!
Niks meer en niks minder! Immers Darwin
zei zoiets als: De sterkste in de natuur wint
en gaf zo aan hoed de aanpassing verloopt
van mens aan veranderde omstandigheden. Omdat je wil DOORleven ontstaat er
sociale (en andere!) competitie en daardoor
past het organisme zich aan…
Dus wat zag mijn D-oog dan?
Wel, ik zag dat de laagste rugnummers het
eerste langs kwamen en de hoogst
achteraan. Logisch: de fanaten, de
overlevers/de win-naars schrijven het eerste
in en de feest-nummers het laatste . Een
duidelijke zaak!
En dan nu even ook de ravitaillagemanoeuvres.
Immers zo’n uitgeputte mens moet drinken
(met doping?) en bananen eten, en, hij kan
er maar een paar meenemen van die
flessen en vruchten op zijne fiets. Dus zag
je in het dorp nerveuze mensen langs de
route staan die tuurden naar hun idool, met
veel heerlijkheden in de hand. En dan zie je
gekluns , maar ook smooth action… Weer
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waren er dus niet direct NA dat bord. Dus in
no-time lag het lege goed overal, vloog met
de wind op de weg en werd overreden door
de collega’s. Die goed internationaal les
gaven in gevloek! Dat leidt uiteraard tot
hogere intelligentie in verdere generaties.
Het mooist was eigenlijk een dorpsgenoot,
ex-slager die steeds zong en die nu macon
is geworden. Want hier wordt je na een mislukte baan allemaal macon. Die toeristen
met hun (2e) huizen hebben toch geen keus
en krom metselen is “oud en/of rustique”. En
dat gaat in een moeite door.
Hij zit op een stoel aan een klein tafeltje aan
de weg, waarop lekkere dingen staan, die hij
rustig met wat rood naar binnen werkt.
Terwijl hij veel pret heeft en naar de dorpelingen van allerlei grappen en grollen maakt.
En zwaait en brult op alle voorbij stuivende
coureurs. Die verbaasd kijken en wazig door
rijden. Ze zagen, denken ze, daarnet de
dorps-gek natuurlijk. Waqt helemaal niet
klopt.
Tja dit laatste heeft geen duidelijk verband
met het Darwinisme… Of mogelijk toch wel.
Onze ex-slager verloor zijn winkel en werd
macon, waardoor natuurlijk het flexogeen in
de mens ontstond. Natuurlijk!
Het laatste wat ik zag was een forse herrie
van een bekende dorpeling met een
eenzame dame van de gendarmerie, die het
afgezette kruispunt bewaakte. Hij wilde er
door en hij was verrekte kwaad ook! Hij was
een vrij bur-ger en van dit dorp; hij betaalde
belasting en… hij was niet van plan ook
maar 1 meter om te rijden!t De arme
politieleerlinge had het er zwaar mee. Dat
ze hem zei dat er al 5 dagen (klopte!)
borden langs de hele route hingen die deze
afzetting aankondigden, mocht niets
uithalen. Dat ze zij dat het ook in het
dorpsblad en bij de mairie was
gepubliceerd, evenmin. Maar ze hield stan,
en toen de ziedende dorpsgenoot aan de
barrière rammelde sprak ze dreigende
woorden in haar mobilofoon. Waaruit een
krakende stem kwam die zei: “Arrète le, on
arrive et calme le con”. (Hou hem tegen, we
komen er aan en kalmeer de zak!).

Waaraan te zin is hoe de taal van de mens
zich ontwikkelde onder de druk van nare
omstandigheden.
U begrijpt het: ik leerde die dag meer over de
schepping en Darwin dan over hard fietsen.
Leon, juli 2009.

****
DE TAAL VAN HET HOOGSEIZOEN
Ik zit in de tuin van Rosée de Mer en werk aan
LP. Het is nog vroeg en lekker want we
hebben een hittegolfje (een canicule heet dat
hier) en dat irriteert de fransen die moe-ten
werken altijd een beetje. Tja, jij moet
opschieten en overal om je heen zie je van die
verdwaasde toeristen (ook uit Parijs of course)
die de ene na de andere stunt op de weg
uithalen. Want ze zagen WEER zo’n fraai
dorpje “perché”, en moeten weer een clickje
doen natuurlijk. En ze staan dan weer midden
op een kruispunt te genieten. Ik kon niets zien,
want onze heg is te hoog maar ik hoorde
daarnet zeer luid en krachtig en uitgesproken
met een diepe overtuiging het volgende:
“TU BLOQUE LA ROUTE, ESPÈCE DE
TOURISTE DE MERDE”
(Voor de outsiders: Je blokkeert de weg, jij
stuk strond toerist).
Ik kreeg echt een flinke lachbui en dacht toen:
Woon ik hier misschien op Rosée de MerDE?

Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Kol Nidré zijn de eerste woorden van een gebed uit
de Talmud wat op Yom Kippoer wordt uitgesproken. Marranen (onecht, gedwongen bekeerde joden) baden het in Spanje om vergeving van Jaweh
daarvoor te vragen. Ik hoorde de compositie van
Max Bruch op het Joodse Muziekfestival van aug.
2009 en toen liep dit uit mijn pen. It came from
nowhere..

18

KOL NIDRÉ

UIT ONDERZOEK
Door de werkelijkheid weg te duwen,
En zichzelf, zoals al sinds eeuwen,
Te koesteren in zijn vindingen,
Verloor de mens zijn vrijheid.

(Tijdens Max Bruch door Sarah Iancu op cello; in de
synagoge van Carpentras).

Weemoedige, lieve, zachte klanken,
Dan weer trillingen van angst en dreiging

Terwijl de wijn fementeert,
En zijn zuren de mond pijnigen,
Kan het slechte enkel worden geweerd,
Door na te denken over ons zelf.

Een rivier van stromend leed,
Met kleine glinsterende visjes,
Glijdt tussen oevers van zacht groen,
En duizend puntige zwarte rotsen

Want als de ogen niet meer genieten,
Van de nieuwe dageraad,
Vergeten we de waarheid,
En laten de onderaardse regeren.

Stromend naar alles en naar niets,
Onderweg naar blijheid en dood
Sluit je ogen voor deze wereld,
En droom van het oneindige zwerk,
Laat je tranen vrij opwellen,
Ze zullen je ogen verdrinken,
En het geweld verzachten

Want bij elke nieuwigheid,
Vergeten onze ogen,
Dat zij het heden ontkennen,
En dat we ons “het ons zelf zijn” verliezen.

Doe de beulen glimlachen,
En doe hen vergeten wat ze deden,
Want vergiffenis is eindelijk na

Door de werkelijkheid weg te duwen,
En zichzelf, zoals al sinds eeuwen,
Te koesteren in zijn vindingen,
Verloor de mens zijn vrijheid.

Ziedaar de spiegel van het stille, blauwe
meer,
Geen rimpel te zien, enkel duizend
reflecties

Van Evelyn Palme S. uit Sorgues, Provençe.
Vertaling Leon.

Ik ben aangekomen.

Terug naar inhoud

Leon aug. 2009
(Opgedragen aan Monsieur Amar uit
Carpentras)

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

****
amerikanen gingen omlaag in 2008 met
liefst 21%, de engelsen met 8%,de duitsers
met 10 maar… de belgen met 0,4% en de
zelfs de fransen maar met 3,6%. Wat je best
kunt snappen als je de droeve beurscijfers
ziet… Daar drink je ook niet echt een glaasje op.
Maar de beurzen , ons grote casino, gaan
weer UP en die ww-ers dronken toch al erg
weinig van dit mooie spulleke. Dus het
scheelt niks als er nog wat ww-ers bij komen. Maar, gelukkig: de chinezen die stijgen
als vanouds in hun drankconsumptie; niet

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
-DE CRISES
OOK EEN CHAMPAGNECRISIS!
Het aantal verkochte flessen champagne is,
verdulleme toch, ook stevig gedaald! De
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echt veel aan de hand dus. U ziet het, zelfs
de champagne verkoop is als graadmeter
van de wereldwoeligheden goed bruikbaar.
Immers een oude wijsheid zegt: koop drank
aandelen, gaat het goed dan wordt er gezopen en gaat het beroerd dan kun je enkel
nog zuipen! Koop dus Heiniken en Veuve
Clignot!

de aandeelhouders en schuldeisers willen
ontzien. Maar ze MOETEN ONTMANTELD
WORDEN (!) opdat ze onze economie niet
opnieuw beschadigen. De hele zaak MOET
transparanter en het “verstoppen” van slechte leningen moet niet meer mogelijk zijn. Zij
mogen niet meer alleen die keuzes kunnen
maken…
Ook het mechanisme van toezicht moet
anders en zich uitstrekken over banken EN
verzekeraars. Daarbij komt dat de relatieve
positie van de VS als kapitaalbron is verminderd. De wereld is nu multipolair ook in
dit opzicht, zie de BRIC ( Brazilië, Rusland,
India, China) zijn nu mede grote beslissers.
We moeten onze manier van kijken herijken
de wereld is fundamenteel veranderd zeker
wat de positie van de VS betreft.
Het systeem van de sociaal-democratie blijft
voor hem het beste: solidariteit en sociale
samenhang dus. We moeten in de komende
tijd nog zware maatregelen nemen anders
komen we een tweede keer in een zware
crisis. Er is nog veel werk te doen en heel
veel te bevechten aan grote veranderingen
om de toekomst veilig te stelen.
Aldus dit groot fenomeen; u bent dus gewaarschuwd. Onze bestuurders moeten nog
veel voor ons doen… En, de VS moet nog
veel gaan LATEN anders wordt de botsing
met de opkomende economische machten
een keiharde. Obama moet dus nog VEEL
MEER veranderen en hij loopt voorop.

STIGLITZ OVER HET EINDE vd CRISIS
We dromen allen graag dat het “normale
leven” van voor de crisis gauw terug komt,
zegt deze beroemde Nobelprijs winnaar met
zijn profetische visies. Hij zegt: Zij die hun
vermogen verloren zullen pas over een/twee
jaar er weer een beetje er boven op zijn en
pas in vier jaar zouden ze terug kunnen zijn
op het oude nivo, qua vermogen!
Want deze crisis is het ergste sinds 1929 en
wereldwijd voelbaar. We zijn beneden maar
de econmie blijft erg zwakjes. Als werkeloosheid hoog is en nog stijgt is de crisis er
nog voor de man in de straat en als fabriekscapaciteit leeg staat ook voor ondernemers. Het herstel dat we nu zien is allereerst de aanvulling van de totaal geslonken
voorraden; de export was hier en daar 30 à
50% gevallen! En als je de schulden ziet in
landen, dan zijn we eigenlijk nog aan het
koersen aan het randje van de afgrond. De
zeer goede resultaten van grote banken
komt door het failliet van vele kleinere
collega’s, een deel van die “winsten” zijn
gewoon papieren toestanden, dus boekhoudkundige manoeuvres.
Helaas heeft ook Obama niet echt de bank
herstructurering aangepakt, maar hij is
gelukkig wel gestopt met de dodelijke koers
van Bush. En pas op: de VS is een federale
staat en de budgetten en ontvangsten van
de afzonderlijke staten zijn ook fors gekrompen . Het herstelplan van Obama verdrinkt voor de helft in al die locale gaten.
De veel geroemde groene economie is ook
geen panacée , er is gebleken dat onze
maatstaf het BNP ook niet meer voldoet om
de welvaart en groei goed te meten.
De fout is nog steeds dat de VS denkt
zonder forse herstructurering van de gigabanken te kunnen. We socialiseren de verliezen en privatiseren de winsten, omdat we

EN NU NOG PROFEET BAVAREZ
Iedereen wil, na de grote schrik van de
crisis, alles zo gauw mogelijk vergeten en
wijst op de tekenen van opleving. Die er ook
lijken te zijn als je groeicijfers ziet veranderen en ook de redding van de banken
opmerkt. Maar de echte crisis is niet voorbij,
die begint pas. Want het risico van een
terugval is enorm. Het aanvullen van geslonken voorraden is nu wat we zien maar
de onevenwichtigheid is gebleven. En overal
neemt de werkeloosheid toe en lijkt zich werelwijd boven de 10% te gaan stabiliseren.
De banken profiteren van het goedkope geld
en de steun in de rug van de staten en de
speculatie herbegint als eerder. De grondstofprijzen stijgen al weer flink (olie van 30
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naar 70 $/vat). En de grote onbalans blijft:
enerzijds de enorme schulden in de VS en
anderzijds de grote investeringen en de export van China. En er groeien al weer nieuwe zeepbellen…
De status quo is onmogelijk, er MOET fors
hervormd worden, het kan niet anders. De
ontwikkelde landen blijven steken in kleine
groei en massawerkeloosheid. De banken
moeten hun enorme schulden (4100 miljard)
kwijt en we hebben niet genoeg midelen om
nog een schok als in 2008 te overleven. Na
de noodmaatregelen is het nu hoog tijd voor
diepgaande hervormingen. Daar ligt DE opdracht voor de G20 in Pittsburg en de Klimaatconferentie van Copenhagen in december.

factuur ligt op de mat. Hij MOET betaald
worden, door de veelgeplaagde consument
dus… Dus wie zal het zeggen? De beste
informanten zijn de werkelozen, en de
amerikanen die geen huis meer hebben. Die
lachen nog lang niet. Maar bent u trader,
dan gaat ie weer erg lekker… omdat die
arme Amerikaan u zijn laatste spaargeld
moest geven. Zo werkt het ongeveer..
We zien nu wel dat de massale ingrepen en
steunoperaties van overheden (bijv. autoslooppremies Europa en VS) hun effect ruim
hadden. Maar dat is economie op de pof en
geen echt herstel… dat is voorkomen van
erg diepe zakkers met EHBO-middelen en
geen solide economisch herstel. Dus blijdschap dat DIT werkte en een tweede 1929
werd voorkomen is OK, maar denken dat we
nu weer gewoon crescendo gaan is echt
een potje wishfull thinking. Geen econoom,
politicus of bankier van naam denkt dat het
over is…. Dus echt nog effe wachten!

We constateren dus een grote overeenkomst in de visies van Stiglitz en Bavarez… en dat is dus vooruitgang. Want dat
was net VOOR en tijdens de kern van de
crisis wel even anders. We leren dus van de
crisis… nu ook nog onze politici! Que le bon
Dieu nous aidera!

MILJARDEN VOOR BONUSSEN?
Hoe dan ook, voor sommige banken lijkt de
crisis al weer helemaal “passé”. Winsten
van oude allure en dus ook weer die prachtige bonussen. De artiesten, de topsporters
van het zakenbankieren krijgen weer hun
zoete geld. Tja, die banken hadden natuurlijk ook staatssteun, dus hulp van ONS,
nodig nog kort geleden. En de overheid kon
ze niet laten failleren omdat dan de burgers
zelf de klos zouden worden. Dus MOESTEN
we ze helpen om erger te voorkomen. BNP
Parisbas kreeg van de staat liefst 5,1 miljard
steun, nog maar een jaar geleden en zie
nu…Op de G20 werd afgesproken dat er
paal en perk moest worden gesteld aan excessieve beloningen in deze sector.. Wat
iedereen echt ook redelijk leek na wat er
gebeurde. Maar helaas BNP Paribas reserveerde alweer 1 miljard voor zijn geliefde
traders, de tovenaars van het rendement.
Let wel: het is bestemd voor 17000 medewerkers waarvan er 4000 direct op de
markten werken (de traders dus). En er is
bijgezegd dat het alleen betaald wordt als
ook de resultaten van het tweede halfjaar
goed zijn…. al betekent dat mogelijk ook dat
er dan NOG meer bonusgeld wordt gereser-

CRISIS: PLUS OF MIN?
Tja wie en wat moet je nu geloven? Trichet
zei begin augustus: de vrije val is over, de
financiële crisis is MET OPZET gefabriceerd
door bankmensen om MEER winst te fokken
(!) en de economische crisis is nog lang niet
echt over… Hij had het zelfs over ww-nivo’s
van 20%!
Tja en de cijfers zijn ook verwarrend:
-de beurs (Frankrijk als vb) zit nu weer op
het nivo van begin 2009 maar op ruim 40%
lager dan juli 2008.
-het BNP van de VS daalt nu nauwelijks
meer (na dalingen van 4/5% per kwartaal).
-de WW stijgt enorm: naar 10% (VS) en het
was begin 2008 ca 5%.
Banken in de VS zijn weer bezig met miljardenwinsten en keren weer vette bonussen uit, terwijl anderen (zie RBS UK) de kast
nog vol grote troep hebben en Fannie May
in de VS 15 miljard verlies maakte… en 10
miljard steun vroeg. Totale steun nu al 80
miljard!
De schuldenpositie van de landen is intussen op een ongekend nivo… en deze
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veerd! Dus we praten over beloningen
NAAST salaris van ca 1000 miljoen : 17.000
= 600.000 € gemiddeld dus miljoenen voor
de 4000 traders en een honderd-duizendje
voor de anderen.. Een soort van salarisverdubbeling/verdrievoudiging… zoals overigens het topmanagement zichzelf ook
graag ziet toekennen. En zie het rapport
Cuomo uit New York: Goldman Sachs
keerde in 2008 aan 738 personen MEER
dan 1 miljoen bonus uit. Waaronder 391
met meer dan 2 miljoen en 213 met meer
dan 3 miljoen. Dit was de kampioen. En
dan nog: JP Morgan Chase met 200 keer
meerdan 3 miljoen; Merryll Lynch met 149 >
3 miljoen en ook nog Citigroup met 124
begunstigden. Daarover gaat het dus...
Bottom line: gewoon erg veel geld voor iets
wat bijna geen hond echt begrijpt, heel anders dus dan bij topvoetballers, F1-racers
en toptennissers, topartiesten, gewone zakenmensen die een erg goed product
maken….
etc. En sinds enkele jaren
moeten daarbij gezet worden: bestuurderen
van zorginstellingen, pensioenfondsen, ziekenhuizen, woningcorporaties enz. . Daar
gaat het wel om wat minder, maar wel
DIRECT over onze uitgaven voor zorg, huis
en ziektekosten… ONZE premies en huren
dus. Dat alles ligt nu op een grote hoop
waarnaar de veel slechter betaalde massa
met afgrijzen naar kijkt. De nieuwe adel, de
nieuwe vrijgestelden de nieuwe rijken.
Op 24 september komt de G20 in Pittsburg
en dan gaat het WEER ook hierover… En
intussen keek de Banque de France kritisch
naar het wel dan niet volgen van de G20
regels en verklaarde dat die zonder twijfel
exact werden gevolg!
Niet langer gegarandeerd dan 1 jaar, in verhouding tot het
resultaat van de trader en de risico’s die hij
nam, de bonusbetaling moet over meerdere
jaren worden gespreid en kunnen worden
verlaagd bij slechte resultaten.. Daar werd
dus niet tegen gezondigd…
In vele landen wordt nu al het salaris van de
toppoliticus als norm gebruikt voor managers in publieke bedrijven… want dat
soort dingen lijkt bij elkaar te passen. Dat
blijkt al een crime te zijn in de praktijk. En nu
gaan we ons bemoeien met beloningen in

de grote zakenwereld…die zo groot en
machtig werd, dat hun ongeluk ook het onze
zou zijn. Een kind begrijpt dat dit dus nooit
kan lukken. Dus de overheid moet zich
beperken tot het afromen via de belastingen
(progressie en speciaal tarief voor…) , moet
zich afvragen of er niet iets moet veranderen in de regels voor de “omvang van
deze instellingen”, hun marktpositie (en
ONS risico) of mogelijk zelfs het toezicht of
de inmenging van de overheid in hun bestuur.
Ach eigenlijk zijn we bezig met “fatsoen” af
te dwingen met politieke, fiscale, bestuurlijke
maatregelen… En dat bij mensen die in een
andere wereld leven waar echtelieden elkaar een kado geven van een paar miljoen..
Kortom we gaan nu “ normen en waarden”
opdringen aan een klasse die er altijd al was
in de privé-wereld, maar die nu flink is
opgevallen door hun gevaarlijke spel.
Bill Gates is multimiljardair vanwege zijn zakelijk genie en hij deelt fors uit in Afrika.
Weliswaar van een foundation die fiscale
voordelen geniet, dat ook wel. Maar hij verdiende het “eerlijker” (?), bracht niet de
halve wereld in gevaar (?) en oogt ook sympathieker.
Het spijt me voor alle verontwaardigden
maar het gaat dus niet lukken met het soort
maatregelen wat men wilde invoeren. Het
zal gezocht moeten worden in de fiscale
sfeer (zowel inkomensbelastingen als winstbelastingen), in regels rond structurering
van de sector (à la regels van de EU tegen
oneerlijke concurrentie of te grote monopolieposities). Daar moet het gevecht
plaatsvinden. Maar ja, die banken opereren
internationaal dus moet er een wereldfiscus
komen die afroomt…?
Want let wel het gaat gewoon over ons gevoel voor rechtvaardigheid in beloning en
bezitsverhoudingen! En daar is nog weinig
zichtbaar van een “wereldbreed gevoel”. Zie
nu de discussie in de VS over een… algemene ziektekostenverzekering! Wel 1/3 van
de amerikanen wil daaraan NIET meebetalen: laat die arme sloebers dan maar
gewoon doodgaan, moeten ze maar gaan
werken. Klaar uit. Dit soort opvattings-
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verschillen zijn er in onze wereld… en daar
zit nu het grote probleem.
We wensen de G20 in Pittsburgh veel wijsheid toe… En ik hoor China al zeggen….
Gewoon nationaliseren die bank-sector,
zoals WIJ dat ook doen… En wat zeg je
dan?

Stel je dat voor. De man die martelen goedpraat tegen elke wet in, zelf in de fuik van
het verborgen geld! Dat zouden velen gewoon willen meemaken.
GIJZELEN OM MACHT
Iran doet het alweer: nu betaalde de fransen
voor de loslating van hun lector Reiss. Ze
betaalden in 1970 ook al voor de loslating
van franse journalisten in Tsjaad, nu zijn er
weer twee diplomaten in Somalië gevangen.
Het zijn machtstrucs: ze dienen om snelle
geopolitieke voordelen te behalen of ook,
als barricade om bijvoorbeeld militair optreden of economische sancties tegen te
houden. Zie ook Noord-Korea met de twee
vrijgelaten toeristen en de zwemmende Vietnam veteraan van Birma… Bill Clinton
moest er zelfs voor optreden. Gijzelaars zijn
echte strijdmiddelen geworden en daarmee
kun je de vijand ook mooi machteloos maken. Zeker die westerse democratieën waar
de publieke opinie sterk het politiek handelen bepaalt. Mooie vernedering voor
weinig geld, eigenlijk. De getroffen staten
vragen dan, achter de deuren, hun “vrienden” om hulp. Zoals Parijs deed via Syrië
naar Teheran... Er iets niets beter om snel
en zeker je zin te krijgen dan het nemen van
gijzelaars. Zoals het vroeger meestal ging
(denk aan de RAF en de Molukkers) : nooit
onderhandelen over facilteiten van politiek
soort was toen immers het devies, dat is nu
compleet voorbij. Het is nu een en al diplomatie en koehandel in het geniep.. En iedereen doet mee. Vooral ook het westerse
publiek. Dus voor u weer met de vinger naar
de politiek wijst: U wilde dat toch zelf?

SARKO SLOOPT BONUSSEN
Hij riep ze allemaal op de mat en dreigde ze
met alle mogelijke tegenmaatregelen. En ze
gingen dus akkoord; bankiers begrijpen
geldstraffen het beste. En als de staat je niet
meer zal helpen, morgen en later, dat is niet
zo lekker. Zo moet het dus en nu maar
hopen dat Sarko ook nog medestanders
vindt op de G20 in Pittsburg! De tegenstanders zeggen dat Frankrijk zich nu zelf
uit de markt prijst… Uit welke markt dan
wel? De traders zouden weglopen ? Wel
mogelijk moet dat dan maar. En eerst maar
eens zien wie zo moedig is… Bravo voor
Sarko, die best weet dat lang niet alles is
gewonnen. Maar hij heeft zijn deel gedragen
en is politiek in eigen huis “very clean”. De
PS zei… weer.. niks hierover. Zeer unsporty!
BERN DOOR DE KNIEËN (UBS)
De VS krijgt dus 4450 namen van belastingontduikers van UBS. En wat nog mooier
is: als de foute amerikanen zich ZELF melden krijgen ze maar 20 of 50% boete en niet
de “gewone” 200%! Daarenboven blijven ze
ook nog UIT het gevang… De president van
UBS kon niet garanderen dat er niet elders
bij UBS (buiten Zwiteserland) nog meer
foute boel zou kunnen zijn.
Maar er kwamen nog meer concessies: iedereen die niet vertelt hoe hij de zaken met
de fiscus regelde, wordt gelijk aangegeven.
Het einde dus van het bankgeheim? Dat valt
nog te bezien., maar als u foute centjes
heeft zou ik ze (even?) niet naar Liechtenstein en Zwitserland sturen. Wie had dit
nou gedacht? Niemand maar het was toch
wel erg bont geworden en, helaas, het is
nog lang niet afgelopen.
En zou het kunnen zijn dat bij die 4450 ook
bijvoorbeeld ene Mister Cheney of Bushsenior zouden kunnen zijn? Of nog leuker?

GEVECHT OM TRADERS
Het begint gewoon opnieuw: de recruteringsburo’s voor bankspecialisten kunnen de
vraag weer niet aan: de jacht is weer
volledig open. Het doet denken aan de jacht
op ICT-ers in de 70-er jaren. Iedereen kocht
iedereen weg en de salarissen zwiepten op
en ook die van … de bazen. Ik was toen
manager in die branche en betaalde me
grijs aan salarissen en het verloop was
enorm.. Dus de kunstjes en de “nieuwe producten” (pakketjes met gehaaide samen-
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stelling) zijn al weer in aantocht. Er valt
gewoon stevig mee te verdienen en nu het
klimaat weer verbetert is het weer “tradertje
pakken” geblazen.
Nu maar hopen dat allen in die branche
goed opletten en niet opnieuw de kat in de
zak kopen waarvoor wij dan straks weer
moeten opdraaien. Ronde twee is dus gestart…. Oppassen maar.

griep race verwikkeld. De europeanen beheersen hier de markt. Sanofi Pasteur heeft
40% van de wereldmarkt dat is 740 miljoen
€. Ze produceerden al 170 miljoen doses
voor de normale griep en sprongen nu op de
A-griep vaccins. Op mondiale schaal was
het aantal griepdoses in 2008 420 miljoen
en dat wordt in 2009 1,4 miljard… Big business dus. Een probleem is het aantal gram
per dosis: 3,8 of 7,5 of 15 milligram? En dat
is natuurlijk van enorme betekenis voor de
vraag HOEVEEL mensen je straks kunt behandelen… 3,8 mg zou dus bijna VIER keer
meer doses opleveren dan bij 15 mg… Dat
hoorde je nog niemand zeggen eind aug.
Maar wel bosjes getallen over het aantal
doses dat klaar zou zijn… rare boel toch?
Anti-paniek leugentje?

HET EILAND MAN = MONEY
Het ligt tussen Ierland en Groot-Brittannië
en is een van de beruchte fiscale paradijzen… Er wonen ca 80.000 mensen en de
groei is er nog 2%, vooral gemaakt in de ca
30.000 society’s die op het eiland zetelen.
Hun toprodukt is de TRUST waarin een trustée namens jou handelt en beheert zonder
dat je ooit je naam aan de buitenwereld
hoeft te tonen. Wat bij het verstoppen van
geld best handig is. Dat loopt dus via een
van de 109 trustcompanies, die u helpen bij
uw “fiscale optimalisatie”,,, Een leuke omschrijving overigens. In het BNP nemen
deze activiteiten wel 40% voor hun rekening.. Nu heeft het eiland al met 14 landen
van de OECD een accoord getekend over
gegevensuitwisseling.. en in de VS staat dit
eiland hoog op de verdachtenlijst. Het werd
dus moeilijker en een project om meer hedgefunds aan te trekken werd vertraagd ook
werd er een project gestart naar een grotere
economische diversificatie op het rijke
eiland… Want de paradijzen liggen onder
vuur… sinds kort zelfs in eigen politieke
kringen. EN WIL JE HET HOGE bnp/kop
van 45.000 $ handhaven dan moet er wat
gebeuren als je ook de ww op 1,3% wil
houden. Wat in de 70-er jaren begon als
een grote toekomst is nu, door de grote
narigheid in de financiële wereld, vol in de
schijnwerpers gekomen. En wat er nu blijkt
is voor velen een schok… ook voor de
duizenden fransen , duitsers engelsen en
amerikanen die er hun poen deponeerden.
Bij een der filialen van : HSBC, Barclays,
BNP Paris Bas etc..

DE A-GRIEP VERZEKERING ETC.
Hij bestaat natuurlijk al; artiesten en filmproducenten verzekeren zich tegen “uitvallen” door de A-griep. Stel je voor je film is
bijna klaar en dan valt je personeel uit, en,
op het moment dat je hem de cinema’s
inpusht is half de wereld onder de wol. Dat
kost heel veel ping-ping. Ook de producenten van grote manifestaties ( marathons,
muziekfestivals, etc) verzekeren zich tegen
de eventuele schade door een epidemie op
het foute moment. Tja wat is wijsheid? Wel
je verzekert dat risico dat je NIET kunt dragen, dus waardoor je failliet kunt gaan.
Overleven dus.
Nou is de premie ook niet mis… zo’n 10%
van de maximale schade uitkering.. Dat is
het nu, na 1 september is het … het dubbele. Welaan u ziet hoe zakenmensen er
tegen aan kijken. Eigenlijk zoals regeringen,
want die kunnen zich het nalaten van de
dure voorbereidingen ook niet permitteren.
Niet vanwege ons leed en niet vanwege hun
politieke vortbestaan. En dan spelen kosten
geen rol… Jaja, la vie est dangereuse.
Het bedrijfsleven neemt in Frankrijk intussen
draconische (voorbereidings)maatregelen,
want ook al zou het virus NIEMAND van hun
personeel doden , een uitval (enkel door
besmettelijkheid) van 30-50%, kost een vermogen, zelfs klanten! Ik zag een lijst van
opgestelde plannen, bij dienstverleners (bij-

DE FARMACEUTEN RACEN
GSK,NOVARTIS, SANOFI PASTEUR uit
Europa en Baxter uit de VS zijn in een A-
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voorbeeld Orange het internet/ telefoonbedrijf met miljoenen klanten) , de overheidsbedrijven en de grote fabrikanten. Zijn
ze in paniek? Nee, ze bereiden zich voor op
iets wat zeer waarschijnlijk is en geld kan
kosten en, ze weten, dat een pandemie vanaf nu elk jaar een of twee keer kan voorkomen. Zoals een brand of diefstal, waartegen je je ook beveiligt. Dus ze investeren
nu in een systeem van preventie/-noodvoorzieningen dat met grote waarschijnlijkheid tot de “gewone gebeurtenissen gaat
behoren”. Een deel van de “nieuwe wereld”
dus.
AXA Frankrijk (de grote verzekeraar) heeft
zelfs een alarmsysteem per SMS gemaakt
waarmee je 500 managers kunt bereiken,
dag en nacht, overal. En elk van hen draagt
VERPLICHT een USB-stick bij zich met alle
gevoelige gegevens, die ze dus ook waar
dan ook (met een PC) kunen raadplegen en
toezenden.
Zij die nu wat smalend doen over de “overdreven reacties”, moeten beseffen dat een
VERANTWOORDELIJKE overheid niet anders kan dan ons tegen een enorm risico
beschermen en dat risico gaat van een hoog
dodenaantal tot een economisch risico dat
MILJARDEN hoger kan zijn dan het miljard
dat nu wordt geïnvesteerd in preventieve
maatregelen…… Stelt u zich voor dat U een
groot dienstverlenend bedrijf heeft… en u
moet rekenen met een gelijktijdige uitval van
30% of meer van uw personeel…. Dan
wordt zelfs uw bankdirecteur wat nerveus.
Zeker weten, en bij een slecht begin van de
pandemie, gaat uw beurskoers echt de
kelder in… Want het maffe beurscasino kan
NERGENS tegen… Nu maar hopen dat de
BEURZEN zelf uitvallen!

regeling, verlichting en beveiliging (!) zijn
tegenwoordig computergestuurd.
De voorbeelden zijn er, helaas, al te over.
Recent wilde een Amerikaanse superhacker
van een club die heet: Elektronik Tribulation
Army, de computer van een kliniek in Dallas
plat leggen die de airconditioning van de
operatiezalen en de apotheek stuurde. Dat
was gepland op de nationale feestdag van
de VS. Maar omdat de hacker opschepperig
deed op Internet werd de FBI wakker en
arresteerde hem, net op tijd… Knettergek,
maar o zo link!
En nu begrijpt de FBI dat je ook een soort
van 9/11 tegen ziekenhuizen zou kunnen
organiseren! Realiteit dus.
Er waren al vele “politieke cyber aanvallen”,
waarbij Noord-Korea, China en Rusland
worden verdacht. Estland was in 2007 de
klos en de aanval duurde wel drie weken…
Het hele land in de war. In Georgië werden
vele internetsites aangevallen net voor de
russen met de tanks binnenvielen. En bij
checks bleek dat er ook een soort tijdbom
was ingebouwd om de electra-voorziening
later ook te ontwrichten. En in de VS is ook
sprake van duizenden pogingen per dag (!)
om militaire systemen binnen te dringen.
Dus Obama richtte een cybercommando op,
een think tank om mogelijke aanvallen in
kaart te brengen. Want onze afhankelijkheid
van systemen in ons dagelijkse leven is
enorm: een grote aanval goed opgezet kan
een land in 24 uur totaal verlammen… want
bij alles wat u bedient of aanzet/uitzet is er
sprake van een computersysteem dat bestuurt cq beheert. Ga uw dag maar even
na… qua gebruik van algemene voor-zieningen,communicatiemiddelen,
transportmiddelen en what have we more.
En gelooft u het maar: het omgekeerde de
AANVAL dus, wordt in de VS ook druk
bestudeerd en geoefend. Want dat is de
beste verdediging: val het je bedreigende
computersysteem aan en je bent in veiligheid… Hacker is binnenkort een eerzaam
ambtelijk beroep, waar ook stevig voor betaald wordt… Zoals een banktrader, maar
dan ietsje anders.

-INTERNET, MEDIA
IS EEN NUMERIEKE 9/11 MOGELIJK?
Gedoeld wordt op het sterk opkomende cyberterrorisme, wat eenvoudig weg betekent
dat je de infosystemen van een “vijandig
land’ saboteert of in de war stuurt. Want bijna alle voorzienigen in een modern land:
electra-voorziening, water, gas, verkeers-
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DE STILLE STRIJD OM ETHER EN INTERNET
We hebben al nauwelijks nog een idee over
de enorme aantallen satellieten en internetwebsites (vaak ook verbonden) die het
wereldnieuws rondstrooien. Ik ontdekte kort
geleden de opvallend goede satellietzender
PRESSTV (ook op de Astrasat’s) en de
bijbehorende website: www.presstn.ir...
Waarbij “ir” dus staat voor.. juist, Iran. Het
betreft hier een full-fledged nieuwszender
van sjiïtische huize dus waarachter Teheran, Hezbollah en Hamas “schuil” gaan. Als
grote tegenhanger van ALJAZEERA uit
Doha, dat de soennitische inzichten over de
wereld uitstrooit. Darbij kijk ik dan nog
France24 (sinds vorig jaar het franse
internationale geluid: ook in het engels),
BFMTV (ook al Frans, ook erg goed), CNN
natuurlijk (de amerikanen), SKY News, BBC
World (ja inderdaad de engelsen). En er zijn
er nog meer… maar die zijn i.h.a. localer
gericht en niet echt “internationaal”.
De media-oorlog is nu in de geopolitieke
sfeer volop gaande, en het is uiterst boeiend
om dit pakket te zien manoeuvreren met
“hun eigen waarheid”. Een paar maanden
kijken van dit pakket laat je op zeer duidelijke wijze zien dat de waarheid vele gezichten kent en alle “machten” zorgen er nu
voor dat hun waarheid uit de satelliet naar
de schoteltjes reist! Het Westen tegen het
Midden-Oosten, Sjiëten tegen soennieten,
de VS tegenover Frankrijk en ook een ietsje
tegenover het UK (BBC/SKY) en ook nog
DW (Deutsche Welle). Euronews ook niet te
vergeten, maar deze enige eurozender staat
er erg bleekjes naast… Eigenlijk neemt
France24 deze honneurs (en op nivo!) waar.
Waarmee de EU-zwakte alweer eens blijkt..
Tja en wie kijken hier nou naar? Wel degenen die (geo)politiek zijn geïnteresseerd:
de media/journalisten, de moslims van beide
soorten, politici (mag je hopen) en natuurlijk
ook: uw redacteur van LP.
De werkwijze is als volgt: ik zap regelmatig
(dagelijks enkele keren) over zo’n tiental
wereldnieuwszenders en zie “de beweging”.
Daarnaast pik ik er hun achtergrondprograma’s uit en, ik vul aan via hun websites op het net. Een dagtaak voor een

enthousiaste gepensioneerde, die overigens
uiterst boeiend is. En ik verzeker u dat het
echt erg lastig wordt in deze multipolaire
wereld te snappen wat er gebeurt en …
zeker ook het “waarom!”
En u heeft het ook al door: in mijn lijstje
komen China, Japan en Oost-Azië niet
voor… Tja ik kan hun satellietzenders niet
pakken en zoek nu hun equivalenten op het
internet….
U ziet het, ik doe mijn best voor u en het
kost me wel moeite natuurlijk; maar het
geeft een enorme bijpret. Dus ga ik nog
maar wat door..
AFGESCHOTEN WORDEN OP HET INTERNET
Tja het is tegenwoordig oppassen geblazen:
steeds meer opinievorming loopt over het
internet. Dat bemerkte BHL (Bernhard Levy,
filosof/journalist) toen zijn laatste boek erg
goed scoorde in de traditionele pers maar
op internet werd gevloerd. En dat maar 24uur la-ter en met veel succes. Omdat erg
veel interessenten (intello’s) op het net hun
opinie vormen tegenwoordig. Dus BEN je
als auteur c.s. NIET zelf aanwezig op het
net, dan riskeer je er weerloos aan te gaan
nu. Die bloggers, kunnen je zonder verweer
dus vermoorden. Dus heeft BHL nu ook zijn
internetblog… En op Web 2.0 , het nieuwe
internet, kun je alles snel samenbrengen:
een video, een blog, een playlist, twitteren
etc. Nu eens kijken of hij het next time
overleven zal. Ik voel me (ten onrechte?)
wat gerust omdat ik al met LP op het net
zit… op de website “speetjens”, dus. Merci
Jan. En dit is dus geen grapje.
-DIVERSEN I
BAN KI-MOON BAKT ER NIETS VAN
Hij is halverwege zijn VN-mandaat nu en
over zijn balans schreef de ambassadeur
van Noorwegen bij de VN het volgende:
Hij toont geen enkel leiderschap, hij is passief en opvliegerig en heeft geen charisma.
Op HET moment dat de VN zou moeten
optreden zijn ze nergens te zien, zie de stilte
bij de crises. In Sri Lanka lukte niets, in Bir-
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ma en Darfoer niet en in Zimbabwe is het
ook bij ellende gebleven.
De dame Mona Juul, die dit opschreef weet
waarover ze spreekt: zij was o.m. betrokken
bij de accoorden van Oslo.
En ze wijst ook op het enorme verschil tussen hem en zijn voorganger Kofi Annan. En
nu maar hopen dat de opvolger van Mohammed el-Baradei van het Atoom agentschap, de japanner Yukija Amano, niet hetzelfde blijkt te zijn…
Nou is het natuurlijk NIET zo dat een persoon de hele tent draagt: alle landen zijn er
vertegenwoordigd immers! Ook is hij GEKOZEN door die landen… Maar ja, wij afstammelingen van de apen moeten nou
een-maal een opperaap zien, die ons respect en vertrouwen inboezemt. Dat zit in
onze genen… Dus hebben we behoefte aan
indrukwekkende, charimatische opperapen.

Lezer J. stuurde me de Volkskrant waarin
een interview met Danny Cohn-Bendit
stond. En hij zei best leuke dingen.
“Wat is Nederland nou naast India of zelfs
Duitsland naast China? Wat betekent Luxemburg? Gebeurt er niks dan zullen al
deze europese landen verdwijnen” U ziet
het: Danny leest ook al de LP!
En: “Mijn zoon zegt: kat niet zo op die Sarkozy, jullie lijken op elkaar”. Wat ik ook zo
zien kan!
Ën dan weer: “De demarcatielijn van Europa
ins niet links-rechts. Het gaat tussen hen
die Europa sterk willen maken. De sociaaldemocraten storten in en de tegenkracht zijn
de ecolo’s”.
De grenzen van Europa is geen simpel
lijntje: Turkije en Oekraïne kunnen toetreden. Het hart van Europa is niet cultureel
of religieus. De grenzen zijn de grenzen van
de democratie. Habermas sprak over:
grondwettelijk patriottisme en de verplichting
tot een democratisch bestel. Op dergelijke
ideeën is Europa gebaseerd…”.
En inderdaad, dat zou uit mijn mond kunnen
zijn gekomen. Daarbij sta ik in hetzelfde rijtje
dus als Danny, de paus en de VS…
“Immigranten worden om twee redenen
geweigerd: een racistische en een uit
zelfverdediging. Bij Fortuin liep dat door
elkaar, bij Wilders is de scheiding moeilijk
zichtbaar en zit er veel racisme in. Aan migranten moet je uitleggen dat aan de
gelijkheid van man en vrouw niet kan
worden getornd. En ze er aan herinneren
dat in Frankrijk een gehuwde vrouw nog
schriftelijke toestemming van haar man
moest hebben om een bankrekening te
openen. En pas zeventig jaar geleden
mocht een franse vrouw stemmen… Wees
je er dus van bewust dat onze opvattingen
pas 50 jaar geleden nog zo waren… en dat
veranderen tijd nodig heeft ”.
Danny is een man naar mijn hart wat zijn
historische manier van benaderen betreft:
dat maakt je toleranter. Deze in 1945 in
Frankrijk geboren politicus, die in 1968 op
de parijse barricaden stond, die een cultureel tijdschrift oprichtte, loco-burgemeester
van Frankfort werd, toen Europarlementariër
en die recent 16% der stemmen inpikte in

DE A-DOOD EN ZIJN PROFITEURS
Het virus waait over de wereld en iedereen
bereid zich voor. Nu het wat langzamer lijkt
te gaan, slaat de twijfel en de verwarring
toe: De plannen per land zijn nogal verschillend. Maar ja verantwoordelijken MOETEN nu besluiten en beoordelen, wachten
kan niet en is politiek je dood, als je fout
gaat.
De zerkenindustrie gelooft het franse ministerie die praten over 30.000 doden. Een
grote in deze industrietak heeft het erover
dat ze de produktie van 450 naar 600 stuks
per dag kunnen opschroeven, als ze minder
modellen maken. En er wordt al flink in zerken gehamsterd nu. Want als HET gebeurt
is het transport ook plat! De meesten hebben nu al een voorraad extra van twee normale maanden..De bedrijfstak vindt het raar
dat niet ook zij voorrang krijgen bij vaccinatie. Wat ik begrijp, omdat ik de verhalen
las over de stapels lijken bij vroegere pestepidemieën, in andere tijden. Zoals overigens ook in de epidemie van 1918 gebeurde. En ik lees ook dat men in Wallonië
al bezig is om… extra graven te laten
graven! Maar ja daar is dan ook een hoge
werkeloosheid (grapje).DANNY EN LE PROVENÇAL
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Frankrijk… En, die ook nog TWEE paspoorten had! Een Frans (dat hij kwijtraakte)
en een Duits.
Hij is DE Europeaan en al altijd eigenlijk.
Een europees globetrotter zoals ik me ook
voel. Want ik ben tenslotte ook een immigrant, verhuisde naar een andere (europese) cultuur, zie heel goed de maat van
Europa op de nieuwe wereldschaal en hoop
ook op een sterk Europa. En op de daverende afgang van die kruideniertjes die
hun petunia’s willen behouden en niet zien
dat dat gewoon niet meer kan. Omdat de
rest van de wereld: straks dus 8,5 miljard
tegenover 0,5 miljard (dat is dus 1/17=
6%...van de aardkloot), alles anders maakt.
En dat dit nog maar 40 jaartjes duurt, tot u
kleinkids ook kindertjes op de wereld zetten.
Daarom dus, om ons zelf te redden.

the City… En oh ja, nog even en roken
wordt ook weer de TOP!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
GROEN DUITSLAND LIGT VOOROP
Duitsland was altijd al de groenste en wil
zelfs de kerncentrales dicht doen… Tot elks
vebazing, want waar moet die stroom dan
vandaan komen? Nou daarop weet Q-cells,
een booming bedrijf met 1,25 miljard omzet
wel een antwoord op. Omzetstijgingen van
40% per jaar, 2500 werknemers. Dat waren
er 4, maar 10 jaar geleden. En om hen heen
in Saksen komen de high-tech bedrijven als
paddestoelen omhoog: Sovello, Calyxo, Solibro en vele anderen geven al werk aan 2
miljoen werknemers. In het hele land wordt
nu al 8 miljard omgezet en er is werk aan
voor 50.000 werknemers. De zonne-energie is nu goed voor 15% van de electraconsumptie.. en het geheel gaat nu ook al naar
8% van het binnenlandse BNP. De crisis gaf
ook hier een tik maar men is overtuigd van
de groei op termijn. Want zie ook de groten
als: E.ON, RWE Siemens en Bosch en
BASF die zich nu snel bekeren.
En daar komt ook DERTEC het grote Saharaproject… een investering van 400
miljard! Het consortium presenteerde zich
in München (E.ON, RWE, Siemens, Deutsche Bank). En Angela en haar regering zijn
mordicus VOOR, zo ligt dat en de groenen
zijn tevreden. De politieke druk van hen is
effectief gebleken.
Intussen zijn er al 13.000 greenhouses die
zichzelf met stroom bedruipen in Duitsland.
Op de hele wereld zijn er 17000… Met 10%
hogere bouwkosten ben je compleet energie-onafhankelijk. En het onderzoek gaat
door.
Duitsland ligt dus 15 jaar VOOR zegt men,
op dit gebied. Maar pas op: de zonneenergie doet nu 15% van het totaal, de wind
ca 7/8%, samen dus ca een kwart. Dus ¾
is… kernenergie en olie en steenkool en
gas… De push die ervan uitging op de industrie, ook de bouw en de universiteiten, is
echter pas in het begin. Het accent is gezet

LIGHT IS UIT!
U wist het al? De verkoopcijfers tonen het
duidelijk: light is uit, terug naar lekker en
niet-chemische smaakjes. De yoghurt van
Danone (Taillefine) kwam op in 1964, verdrong alles in de 80-er jaren, groei nog 4%
van 1985-1995, toen zelfs naar 9%.. Maar
sinds 2004 zakt het stevig in. In 2009 zijn er
al ruim 40% van de fransen die zich afkeren
van “light”. Het mag weer, nee het MOET
weer! De crisis roept op tot ongeremd genieten! Ook in de magertjes idee is het anders aan het worden: stevige ronde dames
dat is ook weer OK. Onze idealen zijn weer
eens in de revisie.
Ben ik net weer op gewicht en zit ik er al
WEER naast! Vrienden van ons die waren al
stevig en zijn nu HET model geworden! De
crisis heeft het omgekeerde effect op onze
ideeën: het lijkt wel op de periode dat het
congres danste net voor de hele zaak ontplofte in de 20-er jaren vorige eeuw. Een
soort van galgemaal idee?
Midden in de obesitas angsten van vele
westerse landen gaat de meute weer aan de
vette hap. Dat moet wel suïcidaal zijn en
dus is er niks meer aan te doen. Zelfs de
psy’s geven het nu maar op. Dus koop weer
dikke magnums, of de minigebakjes van
Unilever. U kunt ze zien eten in: Sex and
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en Duitsland gaat voorop. De fransen doen
hetzelfde in kernenergie… Europa is dus
KOPLOPER op energiegebied in de toekomst…. Al naderen de VS onder leiding
van Obama snel nu. Met electrische auto’s
en een diplomatieke aanval op de afrikaanse olie… Want VOOR het allemaal
anders KAN moet je ook verder leven..

DE LEAF VAN RENAULT (Nissan)
Goshn kon niet wachten en presenteerde
zijn nieuwe totaal elektrieke auto zelf voor
de pers. Het is een Nissan (Renault). Toyota en Honda blijven mikken op hybride’s
maar hij gaat vol elektriek dus. Met lithiumion batterij die je thuis in 8 uur laadt en op
het laadstation in 30 minuten. Hij verzekerde dat deze auto niet meer zou kosten dan
een conventionele en wees op “het 0 %
CO2 voordeel en het goedkoop “tanken”.
Opmerkelijk deze stap, het wordt steeds
mooier in autoland.

NA DE OLIE NU LITHIUM!
De electrische auto en ook de hybride hebben dikke batterijen nodig: lithium-ion batterijen doen het erg goed. Dus steeg de prijs
van lithium nu naar 6000 $ per ton gefietst
en dat was in 2006 nog maar 350 $.
Maar ook in uw MPS –speler en numerieke
Camera zit niet weinig lithium. Tot eerder
was het enkel nodig bij electrolyse (voor de
anodestaafjes) en bij de medicijnmannen
om onrustige en depressieve mensen te stabiliseren. Wie het nu in zijn bodem heeft zit
snor dus en 70% van het spul zit in de landen in de Andes. Bolivië heeft wel 47% van
de wereldvoorraad en ook Argentinië en
Chili hebben wel wat. De rest zit in Tibet,
Australië en de VS. Dus maken nu vooral
Mitshubushi, die electrisch op autogebied
vooraan lopen (met zijn i-Miev) en ook Bolloré (met zijn Blue Car, Fr.) , zich erg druk
in deze landen, vooral nu in Bolivië. Het
wordt hier op grote hoogte gewonnen via
zout dat moet worden behandeld en dat
doen nu een boliviaans en een japans bedrijf daar.. President Morales let goed op
zijn schatten en laat alle aanbiedingen goed
bekijken. En Boloré (Fr.) heeft een leuke
voorsprong want Sarkozy was al hier om de
zaak voor te wassen. Maar er zijn ook wat
problemen, omdat hier de indianen de zakken op hun nek transporteerden over grote
afstanden, wat nu natuurlijk te langzaam
gaat. Dus daar is al sociale onrust ontstaan.
Morales moet nu goed schipperen zowel
macro als micro gezien. Want de indianen
dat is zijn eigen stemvolkje.
Nou dus ook maar oppassen dat die batterijen niet ontploffen… wat enkele keren bij
laptops en bij de iPhone gebeurde… Want
een elektrische auto die ontploft, dat lijkt te
veel op dat LPG-gedoe!

DE AXON 80-80
De britse fabrikant Axon Motors is al sinds
2006 aan het ontwikkelen en daar is hij: de
Axon 80-80. Hij verbruikt… 2,5 liter op 100
km, omdat hij maar 500 kilo weegt. Het
fiber-carbon is even sterk dan staal en dat
weegt weinig. En die zware batterijen zijn
ook niet nodig!!! Goede aerodynamica heeft
deze tweesitter , maar hij is verder erg compleet. Het kostte 5 miljoen pond om hem op
straat te krijgen en de testrit (max. 130 km/
uur) was heel positief. In Londen te koop in
2011, dan Parijs en andere steden even
later. U ziet het: de een gaat elektriek met
een klomp van een batterij van 500 kg en de
ander maakt een auto met benzinemotor die
in totaal 500 kg weegt! U krijgt dus de keus!
DE ELECTRISCHE TRABANT
Hij kwam op de beurs van Frankfort te
voorschijn: de Trabant van nu, gestroomlijnd
en … electrisch natuurlijk. Met een zonnepaneel op het dak… Hij ziet er blitz uit, zoals
een nieuwe mini er nu uit ziet. Nog blitzer is
de prijs: 7600 €… Maar toch even wel
ACHT keer de prijs van de “oude Trabant
van 30 jaar geleden”. Niet alles is vooruitgang.

Terug naar inhoud
RELIGIES
OPENING:
“Mijn geluk is dat de meeste Goden ook
liefde prediken voor heidenen, zoals ik”.
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Zelfs Mohammed eist (zie de Koran), respect voor “de mensen van het Boek (dus
voor joden en christenen). Natuurlijk niet
tijdens de christelijke kruistochten naar het
Heilige Land, toen waren zij de vijand en
natuurlijk de christenhonden, de ongelovigen. Maar dat vonden toen de christenen
(ondanks hun naastenliefde) precies zo.

taande, en toen ging niemand meer naar de
kerk. En daarachter zat de hogere ontwikkeling, het kunnen lezen/ schrijven en
later nog de stijgende welvaart. Dus
DAAROM willen de taliban niet dat de
meisjes naar school gaan en gaan werken
buitenshuis! Die hebben het dus feilloos
door! En ook onze A. in Iran weet het: hou
ze stom dan blijf je ook de baas! Niks
nieuws onder de zon… dus.
À propos de zon: in de Sahara dragen ook
mannen lange jurken met hoofddoeken omdat de zon zo fel is en zo… zou het ook
daar mee te maken kunnen hebben? Het is
toch weer verdomde ingewikkeld dus; maar
het MAG gewoon NIET. Punt uit. En vroeger
MOEST het…. En dan snap ik het meteen
toch weer een beetje…

VAN DE BURKA TOT AAN DE HIDJAB
Eindelijk begin ik het eindelijk te snappen!
De BURKA is een blauwige jurk met een
gaasje bij het gelaat en komt uit Afghanistan! De SITAR lijkt er op maar is zwart en
voor het gezicht zit een heel gordijn dat wel
zicht naar buiten geeft, maar niet omgekeerd. Dan komen we aan de NIQAB waarbij het zwart is en er een lange oogspleet
bestaat. Op naar de JILBAB (of JILBEB)
waarbij het haar weggestopt is onder zwarte
doeken maar je vanaf het voorhoofd tot de
kin mag kijken. En dan pas komt de HIDJAB
de sluiers waarbij het haar enkel met een
doek is bedekt in vele kleuren. En waarbij je
soms zelfs een beetje haar mag zien!
Wat een gedoe denk je dan… maar dan
herinner ik me mijn moeder die niet zonder
hoofdbedekking naar de mis mocht in de katholieke kerk en ook niet met blote armen…
En met een broek aan werd je op de MMS
op Algemeen Christelijke Grondslag in Eindhoven (waar ik als student wiskundeleraar
was!) meteen naar huis gestuurd. Dat was
dan ook een school onder Moreel Herbewapende Vlag, en daar mocht je wel
meer niet. Drank, vrouwen en rock and rol:
streng verboden.
Bij mijn weten was decent gekleed in de
kerk en daarbuiten ook, vele eeuwen ook in
het westen DE norm. De oude zwarte portugese/spaanse vrouwtjes op het platteland
herinneren mij nog aan het Jilbab-idee…
nog net geen Niqab, Sitar of Burka dus. Nu
krijg je in Kenya ook 40 stokslagen als je
een mannenbroek aantrekt, als vrouw.
Dus is eigenlijk DE vraag: hoe zijn WIJ er
van AF gekomen? Wie durfde het ter discussie te stellen, wie verrekte het gewoon?
Juist, dat begon met de onkerkelijkheid of
nog eerder, met de reformatie dacht ik. De
macht van de kerk over het dagelijkse leven

DE KERKRUZIE IN SPANJE
De Kerk in Spanje splijt snel in een oerconservatieve en een moderne tak. De
clericale top is de verbinding met het veranderende volk geheel kwijt geraakt en
ruziet voortdurend met de moderniserende
regering en dreigt eenieder met excommunicaties. Of het nu gaat om homorechten of embryodiscussies… De bisschoppen tonen zich ook niet in de publiciteit voor debat en vervreemden compleet
van het kerkvolk. Koesteren ook hun Opus
Deo en hun Legioen van Christus, de
oerconservatieve bastions van weleer.
Schokkende uitspraken van hoogwaardigheidsbekleders: “abortus is veel erger dan
kindermisbruik”… en. “het geweld in het
huwelijk is een gevolg van de sexuele revolutie”. Wel 80% van de Spanjaarden noemt
zich katholiek, maar het kerkbezoek is zeer
laag intussen: het is een soort sociologisch
katholicisme geworden hier. Rome steunt de
conservatieven volop zoals ook in ZuidAmerika. De laatste grote bastions van
Rome op de wereld. Een discussie die in het
grootste deel van het westen compleet is
verstomd: deze vertegenwoordigers van de
naastenliefde hebben het contact met de
nieuwe armen en creperende lijkt het, totaal
verloren. Tragiek van een ideële beweging
met een glorieus verleden die haar boodschap kwijt raakte..
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mail, on line enquetes en bedelen via internet. Sommigen sturen dagelijks Bijbelteksten met uitleg per mail…
Kon u vorige zondag niet aanwezig zijn?
Dan kunt u per podcast (spottend: Godcast)
genoemd de dominee terughalen. Of op
DVD zijn preken inkopen en natuurlijk zijn
tweets op twitter bekijken.. op uw mobieltje.
Wat een gedoe denkt U? Wel de kerm is her
een business die moet overleven in moordende concurrentie. Om “klanten” te krijgen
is bijna niets te dol.
Life Church heeft 25000 gelovigen die allen
zondags live EEN dominee aanhoren. Hoe?
Wel via satelliet natuurlijk in dertien ver verwijderde parochies. Elke kerk zendt om de
beurt uit voor 25000 mensen, er wordt
tijdens de dienst geschakeld dus. En gedurende de week zijn 50000 PC’s on-line
aan de website om de regelmatige gebeden
te volgen, na de oproep. Een soort van electronische muezzin dus…
Kortom: God is een digitale God geworden
in de evangelische kerken in de VS. En God
gaat mee met zijn tijd, zo niet, dan bestaat
God niet meer. Plaats dit even naast het
Vaticaans gesuf en u ziet welk een cultuurverschillen in de Kerk van Jezus Christus zijn ontstaan. Dat is groter dan de verschillen tussen soennieten en sjiieten intussen… (grapje). De dominee’s die je in de
VS vindt komen ook niet uit Kampen, maar
van technische Universiteiten met een
spoedcursus “Godsdienst en Bijbel..”. Wat u
me nu ook niet moet geloven, al komt dat er
wel binnen 10 jaar. For sure.

RELIGIE OP ZIJN AMERIKAANS
Religie is big business in de VS dat is
niemand ontgaan. Maar nu moderniseert
deze manier van met God omgaan ook weer
eens en religie krijgt dus een echte numerieke jas. Lees maar het tijdschrift:
Technologies for worship, gespecialiseerd in
high-tech voor de “religie-industrie”. Zoals in
de National Community Church in Washington, waar de portretten van Cameron
Diaz en Sandra Bulloch u toelachen en op
het grote scherm de tekst wordt geprojecteerd: Vergeet niet uw koffie en broodje;
ze zijn gratis”.
Dan komt de dominee op in jeans en T-shirt,
zijn internet opmaak. Na 20 minuten rock
psalmen.. Zijn speech staat real-time op het
grote beeldscherm achter hem wat de gelovigen in luxe fauteuils goed kunnen zien.
Een elegant gelovige van 30, bekend advocate, zegt het duidelijk: Ik wil alleen een
moderne kerk waarvan de dominee technologisch op nivo is. De reporter spreekt
hier over: technoliturgie .
Idem in Fort Lauderdale in Florida in de kerk
met 9000 zitplaatsen. De dienst begint met
enorm hard geluid van electrische gitaren op
een podium midden in de kerk. Hun videobeelden worden op grote schermen geshowed rondom aan de muren.
Dan spreekt de dominee, ook zichtbaar op
groot scherm en bij elke subpreek verandert
ook het decor via beeldwissels op de immense videoschermen rondom. Er is nergens een kruis of kaarsen te vinden. De
beelden van een ander soort worden gerelayeerd door vijf regisseurs in studio’s… Er
is een kerk waar aan het einde van de
dienst waar vleugels uit het plafond dalen
boven de gelovigen om de Apocalyps echt
zicht-baar te maken… Nog een andere kerk
doet aan realtime enquetes. De dominee
vraagt: Kijkt u ooit porno? En de gelovigen
drukken het knopje JA of NEE in en de
uitslag ver-schijnt op grote schermen…
Idem voor de vraag: “Denkt u wel eens aan
zelfmoord”. En de pastor gaat met die
uitslag direct verder in zijn preek.
Uiteraard heeft elke moderne Kerk hier ook
een super-Website, parochienieuws per

Terug naar inhoud
AFRIKA
ALLAH’S GEK IS DOOD
Nigeria met zijn 150 miljoen inwoners is 8e
op de wereldlijst voor olieproduktie. In Afrika
nr. 2 na Angola. De 0-14 jarigen hier zijn nu
44% van de populatie, de 65+-ers zijn 3%.
Mediane leeftijd 19 jaar, 2,3% bevolkingsgroei, geboortecijfer 5,4 (!) en levensverwachting 47 jaar. Voor 40% christen
(zuiden) en 50% moslims in het noorden.
BNP per kop is 800 $.. De olieproduktie
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zakt, 5% de laatste jaren, tengevolge van de
rebellen in de delta. De armoede is groot en
de infrastructuur is waardeloos. Dit land
met grote reserves aan olie en gas, blijft
straatarm. De corruptie, mede aangewakkerd door de komst van de chinezen en
de strijd om het zwarte goud is torenhoog.
In deze context kwam Mohammed Yusuf
plotseling tot zijn opstand in het noorden in
12 van de 36 staten van dit land. Hij stierf in
dodelijk vuur op 39 jaar, deze man van 4
vrouwen en vader van 12 kids. Hij was engelssprekend, universitair opgeleid en ook
rijk, en richtte Boko Haram op de “talibangroep” van dit land. De regering ging er
fors tegenaan en schoot in enkele dagen
1000 mensen neer, waaronder Yusuf. En de
opstand was geschiedenis… Zoals die van
1980 met 5000 doden… In 1808 was er hier
nog een kalifaat dat door de britten werd
opgeheven.
Alweer een land in de subsaharabelt dat
met of zonder olie religieus in opstand
kwam, zie de buurlanden Tsjaad en Niger.
Wat weer eens toont hoe instabiel ook hier
de officiële macht eigenlijk is. Clinton kwam
ook hier op bezoek om over “ontwikkeling”
te praten en ze bedoelde zeker ook de olie
die grotendeels naar Peking gaat. Zoals ook
in Angola. En ook dacht ze aan de andere
grondstoffen hier. Want zolang de VS niet
groen genoeg zijn en Chavez en het MO zo
onrustig, moet hier de olie vandaan komen… Shell is hier een grote, maar is ook
erg ongerust over de niet-aflatende enorme
sabotage in de delta… waar de beweging
Mend zegt de olie-opbrengst te willen herverdelen. Idealisten of gewoon bandieten?
Een tweede MO lijkt in aantocht. Het gaat
opnieuw om olie… maar Clinton komt nu
zonder het leger namens een Obama die
het anders gaat doen. Het westen beseft
meer en meer het belang van olie en van….
Afrika. Waar de EU niet te zien is. Ongelooflijk maar waar.

mensen tegen losgeld en piraterij. Zo kennen wij dit grootste afrikaanse land vol olie.
Maar het heet ook Nollywood, en is intussen
de TWEEDE grootste producent van films
ter wereld! Na India… Bollywood genoemd.
India deed 1100 films in 2006 en Nigeria
872… Omzet nog maar 200 miljoen, maar
er werken ook al 1 miljoen mensen in deze
sector. Het kon gebeuren omdat de INTERNE markt al 140 miljoen mensen is…
met Lagos als stad van 15 miljoen (=Nederland!). En de productiemethodes zijn echt
revolutionair: men draait hier een film in 2
weken met een gewone videocamera en
een budget van enkele duizenden euro’s.
Dat zie je uiteraard in de kwaliteit van deze
producten… die voor een groot deel op cassettes worden gedistribueerd voor thuis vertoning. Zo’n cassette kost enkele euro’s
koop en huur je voor 50 cent. De kosten
worden in eigen land rap terug verdiend en
dan komt de winstgevende export er bij.
Naar andere afrikaanse landen en naar de
zwarte diaspora in Europa en de VS. Want
de meeste films gaan in het engels, sinds
kort ook veel in het Frans. En in Frankrijk
gaat Free de films nu brengen in hun bouquet op Internet-TV. Niemand zag dit alles
aankomen, het gebeurde plotseling vanuit
het niets… Dat is Afrika en bewijst opnieuw
welk een enorme commerciële mogelijkheden er hier zijn en, dat het continent ondernemen kan. Dat moeten nog (te) veel
mensen in het westen ontdekken… De VS
is nu wakker (zie Clintons tour) en nou
Europa ook nog…
HET GANGGREEN VAN MAURETANIË
In de Sahel is de nieuwste Al-Qaidatak erg
actief en dat toonde de aanslag op 8
augustus, de eerste zelfmoord-aanslag hier
ooit, aan. Twee franse gendarmes licht gewond… Geen groot succes maar het kwam
6 weken nadat een Amerikaan hier weerd
doodgeschoten en 1,5 jaar na de moordpartij op 4 fransen. Al-Qaida, opererend
vanuit Algerije wordt hier steeds gevaarlijker
ondanks de aankondiging van Algerije en
Libië om de krachten tegen hen te bundelen. Frankrijk levert daartoe materieel en
Parijs kan het even niet schelen dat de

DE DROMENFABRIEK VAN NIGERIA
Nigeria is een chaotisch en gevaarlijk land:
olieherrie in het zuid-westen en religieusetnische burgeroorlog in het noorden. Corruptie en banditisme, ontvoeringen van

32

machthebbers hier coupten.. Want zegt
Parijs: Aziz doet tenminste wat tegen dit
grote gevaar. Tja u ziet het, de belt sluit zich
al komend uit Yemen (ook al nieuw gedonder), Somalië, onder de Sahara langs naar
Nigeria/Niger en nu weer Maretanië. AlQaida destabiliseert met een erg doelmatige
strategie er achter…

van de vluchtelingenstroom van zijn land
naar Italië. Vergeet het maar: die vluchtelingen blijven komen en ze verdrinken nog
steeds met de tientallen! Dus het zal nooit
veranderen: de haatdragende Kadhaffi zal
ons steeds blijven belazeren. Maar ja, hij
heeft die olie… Zie ook de zwitsers die zich
voor olie (Libië is hun hofleverancier!) lieten
pressen tot excuses voor de arrestatie van
K’s zoon in hun land, toen hij zijn vrouw had
afgerost. Such is life today.

GABON: BONGO-BONGO LAND?
De oude Bongo stierf in juni en op 30
augustus werden de verkiezingen voor een
nieuwe president in Gabon gehouden. Zoon
Bongo Ondimba, 40 jaren, was een van de
23 kandidaten. De oudste zoon Bongo ,
minister van Defensie nu, die had de voorkeur van Parijs en had ook nogal wat
middelen. Maar ook hij moest opboksen
tegen rijke zakenman Pierre Mamboundou
en politiek kopman Zacharie Myboto. De
aanloop was al problematisch: De premier
vond al 120.000 dubbele stembiljeteen…
Wat op een land van 1,5 miljoen met
700.000 kiezers wel erg veel is…
En de laatste demonstratie in Libreville onder het motto: “Wij zijn geen monarchie”
werd al flink uit elkaar gemept.
En het liep dus niet rustig af: Ali Bongo beweerde 44% van de stemmen te hebben en
dus te winnen. En werd intussen door de
hoge Raad bevestigd. Maar dat vonden
twee anderen dus niet OK. Dus gedonder
en het leger op straat… En franse troepen
voor het consulaat dat in de fik ging. Ook
Totalgebouwen in de hens en de oliehaven
ging ook al dicht.
De onrust is er nu dus volop en die lijkt niet
zomaar voorbij te gaan… Democratie is een
lastig systeem, of heeft Ali verkeerd geteld?

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
EU: DEMOGRAFIE ALARM!
Even wat troost voor hen die vinden dat hun
land “overvol” is… Wel in Duitsland is dat
probleem snel aan het wegsmelten: in 2008
zakte het aantal inwoners met 168.000. De
groei van de bevolking is hier nu NEGATIEF: nu -0,01%. Er stierven dus veel meer
duitsers dan er geboren werden. Op deze
manier zal Duitsland in 2050 dus nog maar
68 miljoen inwoners tellen (i.p.v. nu 82 miljoen dus; -14 miljoen!). Frankrijk zal dus het
grootste EU-land gaan worden..
Japan, ter vergelijking, zakt al met 0,03%...
Al enkele miljoenen op hun bevolking van
100 miljoen. Dus nog even wat EU-geboortecijfers: Frankrijk 13 per 1000 inw.; Ierland
17 per 1000 inw.; Duitsland 8…
Nederland gaat dus ook zakken; zeker regionaal. De grote trek naar het westen versterkt zich nog steeds. Daarom krijg je ook
dat onbegrijpelijke geklets over: “het wordt
in dit land te vol”… Onzin , het loopt LEEG
maar het westen van het land wordt TE
(over)vol. En dat heeft geen bal met demografie van doen maar met de algemene
trek naar de stad. Wereldwijd wonen al bijna
70% van de mensen nu in de stad en het
gaat nog veel erger worden.
En nu ook nog dat bericht van het CBS over
emigratie… wel 700.000 mensen zeggen
dat ze Nederland willen verlaten, waarvan
30% nog denkt er ooit naar terug te willen.
Praat-jes? Nou tussen 2006-2008 vertrokken er al 125.000, en het CBS zegt dat
er vanaf nu zeker 100.000 per jaar weg

KADHAFFI LIEGT GRAAG
Bij het vrijlaten van de bommenlegger van
Lockerbie was afgesproken dat Libië daar
geen feestje van zou maken. Maar Kadhaffi
haat ons, het westen, dus deed hij dat toch
en ontving de moordenaar zelf ook nog.
Pas nog preste hij ook Italië om hem 5 miljard schadevergoeding te geven voor
koloniaal leed (niet onterecht op zich), in ruil
voor opdrachten aan de italiaanse industrie
natuurlijk. En in ruil voor het AFKNIJPEN
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willen! Dus 1 miljoen in 8 jaar of zo ( dat is
gelijk aan het aantal moslims in Nederland
dus). Het autochtone deel wil vooral naar
Australië en de VS… het allochtone deel
gaat naar, jawel en bravo Geert, Turkije en
Marokko! Vooral 30+-ers en allochtone
jongeren willen weg; de eersten naar België,
Frankrijk, Spanje en het tweede deel naar
Suriname, Turkije en Marokko. In de leeftijdsgroep 18-62 jr: 9% van de mannen en
5% van de vrouwen.. En van de allochtonen (geboren in Nederland) wil 18% weg
;en autochtoon scoort 7%.
Daar overheen wil nu het CNV AOW op 67
wel accepteren, FNV wil (nog) niet… Dus zo
kunnen we dan de emigratiegaten wat
opvullen, maar de emigranten nemen vaak
hun pensioen mee… Dus Nederland betaald
hun pensioen (AOW) maar krijgt er geen besteding voor terug en ook vaak geen belastinginkomen. U begrijpt wat ik hiermee in
financieel-economische termen mee bedoel.
HET lichtpuntje is Frankrijk waar in 2008
828.000 geboorten waren een historische
piek sinds 1981! En ook in de buurt van
cijfers uit de 20e eeuw, maar toen stierven
van de ruim 900.000 nog 32.000. Dat ligt nu
bij de 9000. Hiervan zijn 80% kids van een
Frans echtpaar (franse nationaliteit dus),
13% van gemende paren qua afkomst en
8% van echtparen met beide een andere
nationaliteit. Wat in franse kringen tot
verbazing leidt, vanwege de mythe van de
zwarte, niet-fransen met de vele kids!
Frankrijk: DE exceptie dus , alweer!
Europa pas dus op uw zaak…want die
bijna 500 miljoen gaan snel krimpen. Terwijl
het MO, Azië en Afrika groeien als kool..
Nog een laatste cijfer uit Frankrijk: de bevolking groeit hier gestaag, in 2008 met
1,20% (Marokko: 1,26% !). Het geboortecijfer is hier dus nu 2.07 ( kids per vrouw).
De echte Exception Francaise weer. Nederland groeit nu (nog even) met 0,23%...
maar dat gaat snel negatief dus. Zeker met
nog eens 100.000 emigranten per jaar wat
-0,01% is.. En in 10 jaar wordt dat -4%! Nu
krijgen Geert en co dus de ruimte waarvoor
ze pleiten…. om bejaardenhuizen te bouwen. Wel zonder personeel..

Da goa nie goe…. beste Geertje. Dank oe
wel, hè.
WORDT HET TOCH TONY BLAIR?
Als “Lissabon” het haalt bij de 27 dan lijkt
Tony de beste kaarten te hebben als kandidaat voor de permanente president van de
Europese Raad. Zijn resultaat in het MO is
echter magertjes, zijn land gleed intussen af
tot in diepe dalen en hij werd ook nog katholiek. En zijn steun aan Bush met zijn
iraakse leugens was ook nogal opvallend.
Maar hij is een knap mannetje, links (?), met
liberale randjes… En dat smeert nu lekker.
En Sarko kan hij best redelijk aan…
EU BEGROTINGS TEKORTEN
Het tekort is in de EU gemiddeld: 6,6%. Dat
was in 2008 nog 2,3%... De deugdzame
zijn: Finland met – 0,8%, Denemarken met
-1,5%, en Zweden met -2,6%. Daar werd
overal fors hervormd.
Het minst goed is het in Ierland -12%, UK
-11,5%, Letland -11%, Spanje en Estland
met -8,6% en Frankrijk zit net ONDER het
gemiddelde met zijn huidige -6,5%. We zagen weer eens hoe razendsnel de huidige
nerveuze wereldeconomie kan omslaan en
hoe weinig flexibel veel landen zijn in het
zich aanpassen. Een les voor wat nog
komt… of blijft.
HOPEN VALSE EURO’S
De euro is de tweede wereldvaluta en de
ECB bericht dat wel 410.000 van onze biljetten vals zijn… En er zijn er maar weinig
echt gevonden. Sinds 2008 is dat een stijging van 32%. De valse zijn een deel van de
9% toename (nu zijn er ca 12 miljard biljetten in omloop) in de circulatie. De helft
van de valse zijn 20 euro biljetten, en 30%
zijn 50 eurobriefjes. De valse euro’s zijn er
bijna alleen in de eurozone in tegenstelling
tot valse dollars die je wereldwijd ziet. Toch
is vals gauw te zien: die zijn in reliëf geprint
en hebben hologrammen. Dus als u effe
goed kijkt heeft u er een te pakken. Dan
kunt u naar de bank gaan omwisselen of,
hem gauw ergens lozen bij een aankoop! Zo
blijft ie rondgaan..
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OFFENSIEF VAN SPANJE EN FRANKRIJK
Zweden zwaait nu de scepter in Brussel en
begin 2010 gaat Spanje overnemen. Toen
Sarkozy de job deed, steunde hij stevig op
Spanje en dus moet het nu omgekeerd natuurlijk ook. Ze hebben EEN lijn over energie, transport, immigratie en europese defensie/veiligheid (o.m. ETA). Sarko blijft dus
zeer wakker en attent en zal opnieuw de rol
van Frankrijk in de EU versterken, nu samen
met Spanje, de buurman in grote problemen. In Brussel wordt het, zeker na een
JA vanuit Ierland, nooit meer zoals het ooit
was. En het wordt HOOG tijd…

versoepeling van ontslagrecht, want de
flexibiliteit is vereist in de woelige industriële
wereld van nu. Hoe leg je dat “het volk uit”
zeker als linkse premier? Impossibel!
Nu heeft nr2 van de socialisten een bommetje doen ploffen door te spreken over
hogere belastingen voor hoge inkomens, tot
groot tumult bij de rechtse oppositie. De
verhoging van de belastingen op benzine en
Tabac helpt nauwelijks, ww op het dubbele
van het EU-gemiddelde en staatsschuld
rond 10%. En er komen nog meer bezuinigingen. Zapatero kan niks anders meer
verzinnen..
Intussen knalden ook weer de bommen.
Feestje voor de 50-jarige ETA. In Burgos 80
gewonden op Majorca 2 doden. De ETA is
de oude kanker van het land en ook Zapatero kan het gezwel niet elimineren. Crisis in
Spanje, ja en hoe!

BRANDEND GRIEKENLAND
Het fikte opnieuw enorm rond Athene, zoals
in 2007 ook al. En er bleek niets te zijn verbeterd: nog geen voldoende brandgangen,
te weinig materieel (Italië en Frankrijk moesten helpen met vliegtuigen) en ook nog geen
kadaster (daar had Brussel 2 miljoen voor
gegeven!). Dat laatste is nodig om brandgangen etc. te kunnen maken… Wel 250
huizen afgefikt en 250.000 hectaren groen
weg. Omdat de verkiezingen niet ver zijn en
de woede enorm is kregen enkele gedupeerden meteen schadevergoedingen. Griekenland is in vele opzichten een zorgenkind
van nivo in de EU.. En dat gaat daar een
keertje flink sociaal-politiek ploffen!

DE BARON VAN MERKEL
Hij komt uit een excellente beiersche familie,
De Guttenberg’s en is sinds 2002 afgevaardigde in de Bundestag. Zo werd hij ook
Secr. Generaal van de CSU en recent werd
hij Merkel’s minister van Economie. En voor
de toekomst van Merkel is hij DE joker deze
jongeling van 38 jaren en vader van twee
kids. Zijn eerste proefwerk was de redding
van Opel en hij deed dat met stijl en zeer
koelbloedig. Hij is de ster van de kleine/middelgrote ondernemers in Duitsland,
die hij nu uit de klauwen van de FDP moet
houden. Want daartoe is hij het geheime
wapen voor de komende verkiezingen.
Merkel had al goede kaarten ten opzichte
van de rammelende SPD en werpt nu naar
de FDP een walletje extra op. Hij is met
eega Stefanie een glamourboy, deze modern rechtse van adel en zijn familie, de
Guttenberg GMBH heeft het nodige vergaard. Duidelijke anti-nazi’s met aantoonbare verdiensten in de strijd tegen Hitler.
Zijn vader was musicus en groen-adept en
de zoon werd al gauw ingezet in het beheer
van het familiebedrijf dat 500 miljoen doet.
Hij is niet echt stevig opgeleid maar meer
een “self-made man”. Daarom ook extraidool van de kleinere ondernemer. En wat hij
ook nog kan, is een wat stevigere brug

RUZIE ATHENE EN TURKIJE
De turken vliegen gewoon door het griekse
luchtruim , al 36 keer dit jaar. In juli gewoon
8 keer! Ook gaven de turken vergunning om
in de zee te gaan zoeken naar mooie dingen
en dat op het platje dat beide landen elkaar
betwisten. Tja het waren nooit grote vrienden deze buren… Waarvan er een OOK in
de EU wil…. Maar gelukkig voor de grieken
ziet dat er droevigjes uit. Of is het nou net
pech voor Athene? Brussel kijkt bezorgd
toe.
SPANJE: CRISIS EN ETA
Zapatero worstelt met een forse crisis en
zeer hoge ww. En nu ook nog herrie met de
werkgevers over ontslag vergoedingen, die
voor nu al 4,1 miljoen werkelozen (18%!)
vitaal waren. De werkgevers willen ook hier
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slaan tussen de rellende CDU en CSU.
Kortom: de baron heeft het! Nu moet hij nog
proef twee maken in de aankomende verkiezingscampagne.

DE NOREN WILLEN VERTEREN!
Het is een soort van wonderland: groei 2008
2,1%, 61.500 € bnp/per kop, 3% ww en 2%
inkomensstijging 1e trimester 2009; wie
heeft dat nog? Wel de noren dus.
Ze hebben een oliespaarpot van 274 miljard
( het 2e grootste fonds na de Emiraten; het
werd sinds maart nog 36 miljard hoger!), die
bracht ook nog 13% rendement op en hun
potje is 1% van het wereldkapitaal!
Maar de 4,8 miljoen noren willen nu meer
potverteren in hun land waar de gezondheidszorg en de infrastructuur echt achter
liggen. Een blonde dame van rechts, een
soort Marine Le Pen dus, beschuldigt nu de
regering dat ze het geld van het volk heeft
verkwanseld met teveel risico nemen. Want
door beursdaling stortte de waarde van de
poet natuurlijk ook hier in: 74 miljard
verdween. En voor het allemaal fout loopt
wil zij : meer ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen en wegen!
Haar partij lijkt nu no 2 in de verkiezingen tw
worden, net achter de regerende arbeiderspartij die veel zuiniger met de poet wil
blijven omgaan. Wel willen ze een fors anticrisisplan uit het fonds financieren van 3%
van het BNP. Of dat de kiezer bevalt zal
begin september bij de verkiezingen duidelijk moeten zijn.
Het oude thema, ook hier: potverteren of
streven naar appeltjes voor de dorst? Maar
hier wil rechts potverteren en links sparen…
Ze leerden dus van het Dutch disease? Een
apart landje dat Noorwegen, dat ook buiten
de EU bleef..

ANGELA EN NICOLAS WEER SAMEN
Op de komende G20 trekt de EU weer een
lijn, nadat Sarko zijn Angela vol aan zijn
kant kreeg over de bonussen en andere
zaken in de crisisbestrijding. Samen trokken
ze zelfs Brown mee nu.. Duitsland is nog
NET de grootste exportnatie ter wereld..
China gaat hen binnenkort voorbij. En dus is
dit trio best nog wat waard. De EU-ers begrijpen na de G20 van Londen, hoe nodig
het is SAMEN op te treden tegen de snel
groeiende overmacht. De beiden lijken nu
ook in hun landen oppermachtig te zijn: ze
vermorzelden beiden hun opposities… Er is
nu wat meer dat het koppel DuitslandFrankrijk bindt dus en dat is erg belangrijk.
Nu afwachten hoe Obama zich opstelt in dit
nieuwe krachtenveld. Waarbij wij allen
weten hoe sterk de greep op hem is van
China. Reaalpolitiek is vaak economisch
getint…
SLUIERGEDOE IN DENEMARKEN
Ze moest op cursus in het reserveleger van
haar land, en ze is gelovig moslim. Dus
kwam ze in een hidjab van kakikleur naar de
kazerne. De ultra-rechtsen in het land ( 25
afgevaardigden op 179) maakten er een
grote rel van. De discussie in het leger,
zichtbaar op hun website, was plotseling
verdwenen… En nu verklaart de legertop
dat de dame Maria Mawla niet meer met
hidjab op de kazerne mag verschijnen; eerst
wel dus. Maar Maria is religieus fanatiek en
protesteert, waarbij de 5% moslims in haar
land meehelpen natuurlijk. Het is een rommeltje rond die hoofddoek: in het parlement
mag het, bij de rechtbank en de politie niet
en nu wordt ook hier, zoals in Frankrijk, geroepen om een totaal verbod van de burka… In Afghanistan gingen een paar miljoen
vrouwen in burka naar de stembus…. En ze
waren zeer welkom, want VOOR Karzaï. De
westerse democratieën hebben een echt
hidjab-complex!

GENEVE GEVAARLIJKE STAD
De rijke arabieren zijn erg ongerust geworden over enkele overvallen op rijke landgenoten. De saoudische gezant en ook de
voorzitter van de Hotelvereniging hier klagen over te veel misdaad en laksheid van
de overheid. De diefstal schiet hier omhoog
en sommigen noemen voral maghrebjeugd
die… tussen Frankrijk en Geneve zouden
pendelen. Ze hebben zich met succes in
Geneve uitgegeven als vluchtelingen uit Irak
en Palestina en konden zo voorkomen dat
ze terug moeten naar Algerije, Marokko en
Tunesië… Het rijke, prestigieuze Geneve
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met zijn superrijke bezoekers krijgt een forse tik mee in de algemene ontwikkeling die
alle steden kennen.. Schrompelende glamour dus.

Wie neemt het van hem over, hij gaat bijna
met pensioen?
HET TOERISME IN 2009
De Italianen gaan het vaakst weg op vakantie: 76%, dan komen de duitsers met
56% en de fransen zitten er tussen met
66%.Het EU-gemiddelde is 64%.
Het mediane vakantiebudget is: Oostenrijkers 2330 €; zij verteerden het meeste. En
de fransen sluiten de hekken met 1717 €.
Tja het is echt een beetje veranderd intussen; er gebeurt dus TOCH iets!

GALLILEO DRAAIT NIET LEKKER
Het project Gallileo liep catastrofaal van
2003 tot eind 2006 zegt het Europesche Rekenkamertje. Het systeem dat GPS moet
be-concurreren zit praktisch zonder leiding… en de nationale industrieën hebben
weer herrie. De kosten liepen op van 1,1
naar 2,1 miljard en men ligt 5 jaar achter op
schema. Er hangt boven ons nog geen
EEN satelliet met het bordje Gallileo! De
naamgever draait zich in zijn graf om…
maar hij had wel eens ergere tegenslagen!

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE RUSSISCHE COMMONWEALTH
Ooit was Rusland groot en machtig en daar
naar terug, daarvan droomt Poetin c.s. Nu
gaat Georgië de CEI van de ex-sovjetstaten
verlaten, waarvan de baltische staten bij hun
onafhankelijkheid, al helemaal nooit lid wilden zijn.
Er zijn in dit verband dan nog zo’n 10 republieken over: De xxx-stan’s als Kirgiz-,
Tadji-kis-,Ouzbekis-,Turkmeni-, Kazakh- ;
Azerbeidjan, Armenië, Oekraïne, Moldavië
en Witrusland, plus wat Kaukasus. En u
weet het: in deze club rommelt het ook
voortdurend, zie nu weer Moldavië en Witrusland.
De oude bezetter heeft nu
eenmaal een slechte reputatie..
Het oppervlak van Rusland VOOR de revolutie (1917) was 22 miljoen km2; waarin
ook nog Finland en een deel van Polen
zaten. Vanaf 1922 bleef dat zo, maar MIN
de baltische staten en Polen. Jozef Stalin
pikte dat weer in na WOII. En nu is Rusland
nog “maar” 17 miljoen km groot.
Ook de z.g. “Russische Nato” een militair
verband wordt met gemengde gevoelens
bekeken: met name in centraal Azië is
Washington aan de winnende hand. In Kirghistan mogen de amerikanen nu blijven (na
4x hogere huur te bieden voor hun bases),
Ouzbekistan en Witrusland willen wel weg
uit de gemeenschappelijke militaire macht
die zo nog maar 7000 man blijft en niet de
geplande 20.000 zal halen. Dus strijdt Mos-

WAT GAAN DIE IEREN DOEN?
In oktober gaan ze op referendum nadat ze
in 2008 met 54,6% tegen stemden (46.6%
VOOR) Hun premier verbindt zijn toekomst
niet aan de uitslag. Maar de toestand is deplorabel… schuld op 120% van het BNP,
BNP per kop daalde met 9%, groei op het
ivo van 2002, dalende salarissen en een ww
op 17%! Niemand ontkent intussen dat het
tot de eurozone behoren het land behoedde voor nog erger… maar daarover
gaat het referendum niet. Het volk is woest
op de politici en zeker op de partij van de
premier. Dus wat komt lijkt op een mooie
Ierse ballad en Brussel zweet peentjes!
DE BOMMEN VAN DUITSLAND
Geen maand gaat voorbij of er wordt weer
een bom gevonden die niet plofte in WOII,
ergens in Duitsland. Of, bij graafwerkzaamheden en dan zijn er nog vaker
slachtoffers, of door documentenstudie door
een duitse fanaat op dit gebied. Want veel
legers hielden journalen bij, zo ook het VSleger in Duitsland. En daarin vindt Dietmar
Staude zijn” vergeten bommen”. Hij heeft
een overbelaste agenda intussen. Elke
overheid die flink wil gaan “spitten” roept
hem te hulp en het gaat hem uitstekend.
Deze expert is duidelijk: het zal nog 200 jaar
duren voor Duitsland “bombenclean” zal
zijn. Lang na Dietmar’s pensionering dus…
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kou nu (opnieuw) met zijn gas-leveranties,
waarbij de gaspijp Nabucco dat Rusland c.s.
mijdt, de gebeten hond is. Er komt nu nog
een Russische gaspijp door Turkije bij.. ter
beconcurrering van Nabucco. Maar nu wilde
Turkmenistan met zijn enorme gasplas wel
aan Nabucco leve-ren..Poetin is nu heel
boos en verlaat de WHO… wat een soort
van uitstappen uit de mondialisatie betekent.
En men wil nu een douane-unie met Witrusland en Kazakhstan… En Turkije, dat
niet erg geliefd is in de EU, maakt uiteraard
nu gemene zaak met Poetin, te beginnen
met nog een , maar nu Russische, gaspijp!
Zo loopt het spel nu vooral met de “energie
knikkers”.
Moskou vecht dus op alle fronten maar het
westen lijkt steeds weer te winnen.. Omdat
men de Russische beer niet vertrouwt.
De EU zit ook WEER tussen de russen en
de amerikanen in… zoals ooit in “de koude
oor-log”. Waardoor de EU riskeert binnenkort een “koude winter” (want zonder gas!)
op te lopen.

respect voor de natuur, voor ouderen en
zieken tegen haat, onwetendheid, hypocrisie, geweld en onverschilligheid… Het
Nachis programma.
Toch zijn niet alle deelnemers erg politiek
geïnteresseerd… ze zijn vaak lid om meer
opportune redenen. In hun woonplaatsen
heb je meer kansen als je politiek actief
bent, en dat levert meer welvaart op…
Het toezicht op naleving van de regels is
zeer stevig: ga je echt in de fout dan ben je
thuis voor je het beseft. De Nachis, dat is
dus eigenlijk het politieke kader voor morgen, zoals Poetin dat ziet en hij weet dat het
nodig is om zijn idee van een weer machtig
Rusland handen en voeten te geven. Wie de
jeugd heeft, heeft immers de toekomst…
In het westen lijkt het veelal omgekeerd…
de jeugd doet aan comazuipen en stevig
drugsgebruik…en het aantal waarop Nederland c.s. straks moet bouwen en wat daar
zin in heeft lijkt slinkend. En over kindertjes
maken heeft niemand het, enkel de SGP
c.s. Die doen daar zelf fors aan.
Rusland doet dus zijn Komsomol van vroeger herleven; ze weten daar nog hoe je een
natie bouwt…

RUSLAND WERKT AAN ZIJN JEUGD
Poetin is hun Godfather, de Nachis, de
Kremlinfanclub met meer dan 40.000 actieve leden timmert fors aan de weg. Patriotten en aanhangers van de bekende
“Groot-Rusland-idee”. Beroemd zijn hun
“patriottische kampen” bij het Seligermeer
op 350 km van Moskou. Daar komen ze
samen, 5000 jongeren van 16 tot 25 jaar en
ze krijgen een spartaanse, vaderlandse opvoeding. Gazprom sponsort natuurlijk.
Yamilenko is hun leider; en hij werd voor
kort zelfs minister, deze fanaat van 38 jaar.
Om 8 uur traint men onder Russische vaderlandse muziek, nadat werd gedouched: met
koud water uiteraard. Dan ontbijt van een
supergezond soort en dan cursus… over de
noden van het vaderland in 2020 en verder… Ook dus over de stagnerende bevolkingsontwikkeling… Moskou heeft dat erg
goed door. Er wordt ook collectief gehuwd
op deze kampen, waarbij het produceren
van veel kroost bepaald een onderwerp is.
Ook de strijd tegen drugsgebruik is hier een
topper en echte anti-alcoholattitudes zijn er
overal. Grote borden overal roepen op tot

RUSLAND EN GEORGIË: NA 1 JAAR
Het houdt niet over daar: de russen roepen
nu dat Georgië granaten afschiet in de
“bezette gebieden”, en Saakasvili roept dat
de russen troepen aanvullen daar. Het Witte
huis zit er flink mee in de maag: ze willen
Georgië te vriend houden en ook Moskou.
En dat is verrekte lastig! En verdulleme, de
winter komt eraan en we willen gewoon gas
hebben in die kou… De EU sprak al over dit
oude probleem en wil ze helpen om het
warm te houden bij ons…
RUSLAND SCHIET ERNAAST..
Ze lieten op het Rode Plein altijd trots hun
Boulava-raketten zien, voor de intercontinentale afstand dus zo’n 8000 kilometers.
De laatste maanden varen er weer Russische onderzeeërs voor de Amerikaanse
kusten en Washington ziet toe. Iets nieuws
na het stoppen van de koude oorlog. Helaas
mislukten de lanceringen van de Boulava’s
vanaf die onderzeeërs… De baas van de
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club die de raket ontwikkelde zit nu al thuis.
Tja en wat nu te doen met die Bolava, die
gemaakt is om vanaf een onderzeeër af te
vuren? Poetin zit het echt niet mee de laatste jaren… Het wil maar niet echt lukken. De
lemen reus… lijdt eronder.

den al in 1974 een succesvolle test. En nu is
er ook een nucleair contract VS-India.
Het was schrikken om te bemerken dat Bin
Laden zich sterk interesseerde voor de
grote bommenopslag van Pakistan in Islamabad. Die nu staan onder permanente
bewaking van zo’n 12000 militairen van de
Directie voor strategische Plannen… een
afdeling van Defensie. Maar er werken rond
70.000 mensen in de nucleaire sector in dit
land van 170 miljoen inwoners. Waarvan er
8000 wetenschappers zijn en 2000 van hen
weten veel geheimen. Er was al eens verraad van geheimen aan Bin Laden in 2001,
dat werd nog net verijdeld. Sindsdien wordt
er enorm veel aan beveiliging gedaan en
“men” zegt dat het leger NOOIT de controle
over het kernarsenaal aan de taliban zal
overdragen. Maar de radicalen in dit land
zijn weinig grijpbaar en met 25% doodarme
burgers is het ook explosief in sociaal opzicht. Waar men erg bang voor is is weer
een aanslag vanuit Pakistan in India… die
een oorlog zou kunnen provoceren. Gelukkig zijn er nu vreedzame geluiden te
horen over de gesprekken der regeringsleiders waarin Washington een grote rol
speelt.
Er “mogen” vijf landen dikke bommen hebben: de VS, rusland, UK, Frankrijk en China
(sinds 1964!). Drie landen die ze ook
hebben tekenden nooit het verdrag: Israël,
India en Pakistan. En nu heeft ook NoordKorea mogelijk de bom en blijkt maatjes te
zijn met … Birma.
Een griezelige boel dus. De wereld is een
nucleair kruitvat, wat Obama en Medvedev
nu wat willen verkleinen, ze willen wel wat
“wegdoen” van hun spul…
Of dat genoeg zal zijn? Maar het is de
goede kant op en geeft wat meer “moreel
gezag”. Ja toch?

ALBANIË, NOG ARM EN CORRUPT
Dit land van 3,2 miljoen inwoners wil nu wel
ook in de EU en het werd al NATO-lid in
2009. Het is met zijn BNP/per kop van 3000
€ een der armste landen in Europa (minder
dan een kwart van het EU-gemiddelde).
Maar de groei in 2008 was 8%. Er wonen
70% moslims (!) en 30% is orthodox cq
katholiek. Het is buurland van Griekenland,
Kroatië, Macedonië, Servie, Kosovo en Macedonië.
Het oude land van dictator Hoxa is zo
corrupt als maar wat: wel 60% van de
economie is hier “grijs”. Erfenis van corrupte
communisten die maar niet wil helen. Maar
het weste investeert er: autofabrikanten
(VW, Mercedes, BMW), Enel uit Italië,
banken uit Frankrijk en elders… Want het
land groeit er is business. En hier is er een
flattax van … 10%.
Italië bouwt er 400 hydro-elektrisch om er
stroom vandaan te halen… en de grote
autoweg Tirana-Pristina, van groot belang
voor Kosovo is in aanbouw.
Maar nu de vraag of ze in de EU mogen…
gezien hun enorme corruptie en misdaad
nee dus. Al wordt er wel aan gewerkt roept
men. Maar de EU zit even plat nu en ook
het feit dat ze 70% moslims hebben (zoals
ook Kosovo!) maakt (zie de Turkije-afwijzingen) niemand erg blij in Brussel. Maar de
realiteit dringt…

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
PAKISTAN HEEFT ALLE BOMMEN
Ze hebben daar nu een honderd kernkoppen met verrijkt uranium. Maar binnenkort zijn er ook koppen met plutonium:
de grotere klappers.
Ze kregen de techno in handen via Mr. Kahn
en Nederlandse slordigheid… en deden dat
vanwege de indische dreiging. Want die de-

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA HET VIOLENLAND
China is DE producent van violen en wel
900.000 per jaar door 54 fabrieken en 5000
vakmensen. Vooral in twee kleinere steden,
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die er ook veel muzikaal toerisme aan verbinden. Bijvoorbeeld door de beroemde
Strawinski concerten een kleine stad dicht
bij Peking. Er werd daartoe hier een grote
concerthal gebouwd en ook de Universiteit
van Peking vonden hierheen al hun weg. De
violen worden voor 25 à 30 € hier geproduceerd door arbeiders die per maand ca
100 € verdienen. De crisis deed ook hier de
export met 30% afnemen. Van alle violen ter
wereld komt er 1/3 uit een chinese stad:
40% van de franse vioolleerlingen speelt op
een viool van hier..
Op het concours van Cremona, DE oude
Stradivariusstad, zijn de chinese violen intussen in groot aanzien.. China violenland
en DE concurrent van Cremona: had u dat
ooit gedacht? Nee? Dan vergist u zich
WEER in China.

PEKING PAKT RIO TINTO FORS!
Vier medewerkers van Rio Tinto in Peking
zitten vast wegens “bedrijfsspionage”. Zij
wisten zo de factuur voor 70 miljard (!) $ aan
ijzererts voor China te verhogen… Maar iedereen weet dat Peking wraak neemt omdat
Rio Tinto, na wat gevrije met Chinalco, uiteindelijk samen ging met BHP Billiton.. De
laatste is nr. ! ter wereld en dat wou Peking
worden door Rio Tinto in te lijven. China
vertoont gedrag wat we ook kennen uit
Moskou: doe je niet meteen wat ZE willen
dan volgen er represailles. Geen concurrentietrucjes, nee, je wordt in het gevang
gesmeten, men draait je gastoevoer dicht
etc. Het lijkt op de vroegere streken van de
VS o.m. in Zuid-Amerika. Fout regiem dan
komen de marines om het om zeep te
helpen. Het wordt tijd dat China ook een
Obama krijgt dus. Maar die is nog niet te
zien, in tegendeel! Gedrag van een imperialist…

CHINA KENT OOK DE CRISIS
China’s export daalde fors en dat heeft grote
gevolgen met name voor de ongeschoolde
arbeid die door kleine boeren met een stukje
land wordt geleverd. Ze vertrokken tot voor
kort naar de grote fabrieken in aangrenzende steden en zijn nu werkeloos
geworden. Hun kleine stukje land is
onvoldoende om te leven. Dat is in Jangxhi
zo en elders en moet je vergelijken met de
ww van 18% in Spanje en Ierland. Elders in
Europa is dat 10%, maar dan zonder de
werktijdverkorting mee te tellen… Doet u dat
er bij dan komt u ook wel op 14-5%... Hier
begon Mao ooit zijn nieuwe republiek en nu
zijn er 20 miljoen van in totaal 130 miljoen,
zonder werk. Ze zeggen dat ze, als het niet
snel verandert, weer de houtkap gaan
hervatten. En wijzen op de kale heuvels….
Het grote relanceringsplan van 440 miljard €
Heeft nog weinig veranderd, maar gaat
beginnen. Infrastructuurwerken: autowegen,
vliegvelden, spoorwegen zijn beoogd. En zo
probeert de partij de sociale vrede te
bewaren… Want China weet wat opstand is.
De groei is nu ca 8% en viel 3 à 4% terug,
dus een daling van 30%, zoals ook in het
westen waar negatieve groei van 5-10% te
zien is… China kan het ergste voorkomen
als de groei boven 8% blijft, dat is in Peking
het sommetje en de politiek.

KADEER, MOEDER DER OUÏGOUREN
Deze 63-jarige, moeder van 11 kinderen, zat
zes jaar in chinese gevangenissen. En zit
nu het Ouigour Wereldcongres voor in de
VS. Dank zij Peking die haar verbande
heeft deze opstand nu een echt gezicht: zoals de Dalaï Lama dat ook is. En zij een terroriste? Dat is wel erg komisch: ze was een
der rijksten van China ooit. Een klein lavendelbedrijf werd na 1980 door haar uitgebouwd tot een wereldbedrijf in 1990 en zij
werd in Forbes op 25 miljoen privé geschat
toen. Deze filantrope à la Gates, die inderdaad met hem bevriend is. Haar eega is
ook al een held: hij zat in zo’n chinese
goelag en ging mee naar de VS in 1996.
Van waaruit ze veel lawaai maakt ook via de
Radio Free Asia. Ze zou zich in de VS stil
houden, maar dat ging dus anders. Ze zette
47 micro-organisaties op voor haar volk,
ontmoette Obama, sprak het Congress toe,
onderhoudt ook banden met tibetaanse
verzetstrijders etc. Twee dochters zijn als
represaille in het chinese gevang gegooid
en sinds begin juli heeft zo over hen geen
berichten meer.
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Dat is Rebya Kadeer, chinese moslima, met
enkel een soort kalotje op het hoofd , die
Peking enorm ergert met haar gerichte acties. Opnieuw blijkt hoe lastig een goed
geoliede diaspora kan zijn en hoe geëmancipeerd moslimvrouwen kunnen zijn…

maak je van een probleem een deugd. Op
naar het land van Nippon dus.
ZUID-KOREA: DE TECHNOCHAMPION
In dit land zijn 95% van de gezinnen op het
(snelle) internet aangesloten en dat moet u
vergelijken met : Frankrijk 65%, Japan 64%
en de VS 60%... En nog precieser: in ZuidKorea gaan de datastromen met een speed
van 49 megabits en in Frankrijk is dat maximaal 17 … Wat bezielt nou toch die 48
miljoen (Zuid)-Koreanen?
Ze zijn voor 49% christen en voor 47%
boeddhist; hebben een BNP/kop van 20.000
$ (50% van Frankrijk); zo’n 3,5% werkeloosheid en een groei (sinds 2001!) van 4 à
5%.. Hun geboortecijfer is 1,2 (ai!) en de
bevolkingsgroei is 0,32% ( Japan: - 0,07%;
China: 0,59%). In de groep 0-14 jarigen zit
18% en > 65 is 10%; mediane leeftijd 36
jaar en levensverwachting is 79 jaar. Ze
leven vooral van de export van: elektronische producten, telecomprodukten,
scheepsbouw en auto-industrie en ingenieursdiensten. Hun namen kennen wij
maar al te goed: Samsung (platte beeldschermen voor 66 miljard $) met 83000
werknemers; LG de mobieltjesclub met 25
miljard omzet en 29.000 werkn.; SK TELECOM de mobiele operator 11 miljard
omzet en 4500 mensen in dienst..etc. Het is
een nijver en slim land-je, dat nog in 1950
zo arm was als Soedan.. Wel in hun land
heb je de Chaebol, een machtige groep industriële families die de economie de facto
besturen en die de bevolking verleiden tot
het massaal kopen van high-techno produkten. En daarbij de import van deze producten bijna onmogelijk makend voor het
buitenland! Men is daar bijna verslaafd aan
gadgets en 38% van de kids kijken s’morgens op internet voor ze naar school gaan.
Een soort techno-ontbijt dus. En, geloof het
of niet: 82% van de kids van 3 tot 9 jaar
surfen op Internet! Een koreaan zit ook 14
uur per week gemiddeld op het net.
Wel 99% van hen kopen zaken op het
internet en hier koopt bijna iedereen ok zijn
boodschappen op het net, inclusief thuisbezorging (vaak via de concierges)

JAPANNERS WILLEN OOK CHANGE
De Liberale Partij kon het schudden bij de
recente verkiezingen: de kiezers wilden het
anders. Deze partij van de traditionele families heeft er te weinig van gebakken en
dus moet nu de Democratische Partij aan
het roer; ze won met 300 van de 480 zetels,
na 50 jaar liberalen! Hun erfenis is niet gering: de demografische ramp is nauwelijks te
keren (dus zijn er geen jonge onder-zoekers
genoeg meer..), de ww loopt op naar 6%
(uitzonderlijk hoog hier), de staatsschuld ligt
nu al op … 200% van het BNP (gigantisch),
de groei viel fors terug ( ondanks het hupje
in juli…) en de in-dustriële produktie viel
t.o.v. 1999 met 70% (!) terug en de export
met wel 40%. Dat is kort en krachtig gezegd: een catastrofe.
Nu moet een veelbelovende oppositie het
stuur gaan overnemen. Maar of die de FUNDAMENTELE veranderingen echt gaan aanpakken is zeer de vraag. Japan deed er al
niets aan sinds 20 jaar… en betaalt nu de
rekeningen daarvan. Arm Nippon, tot voor
kort een der grootste.. De nieuwe ster heet
Hatoyama en heeft erg weining ervaring…
maar achter hem zit een stevig mannetje
ene Ozawa. Die echter ergens al een
financieel foutje maakte..
JAPAN GAAT IN GEZONDHEID
Japan ziet wel wat in medisch toerisme met
zijn groe aziatische buren en ook Rusland.
Waar veel rijken wonen die ook ziek worden
natuurlijk. Het gaat dus concurreren met India, Singapoer en Thailand waar veel amerikanen en europeanen komen. Vooral speciale kankerbehandelingen want daarin zijn
de beoogde landen niet zo goed. Daarbij
kan het land bogen op een zeer goed
hygiène record. Het aantal dokters? Tja, dat
ligt wat moeilijker… En een ding is ook
waar: Japan heeft de oudste bevolking ter
wereld: dat is een prima visitekaartje nu. Zo
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Hun mentaliteit is diepgeworteld in het Confusianisme, wat onder meer inhoudt dat het
individu zich wegcijfert voor de groep, de
gemeenschap! Met een zeer conservatieve
familietraditie en ook managementstijl. De
jeugd is zeer consumptief ingesteld en
steeds meer op zijn vrijheid gericht. En nog
in de 90-er jaren was het een fragiele democratie die in niks leek op het huidige Silicon Valley.. en toen besloot de regering in
nauwe samenwerking met de industrie
massaal in de high-tech te stappen. Mede
om uit de klauwen van de chinezen te
blijven. En ze gaan nu massaal door: op
naar het supersnelle internet in 2012, dan
kun je een film downloaden in enkele seconden… Men betaalt hier veel aan hightech en heeft ook veel op krediet , zoiets als
de amerikanen vor andere zaken doen. Het
laatste mobieltje hebben is hier voor allen
een MUST.. en men is supertrots op hun
industrie. Enkel Windows en Google zijn
hier echt binnen gekomen, verder is de zaak
potdicht. Het land is van buiten gezien een
soort hightec fort! De i-Phone is hier nog
niet te krijgen, Apple wordt echt tegen
gehouden om de eigen industrie niet te
schaden! Ongekend elders..
Men is hier dus zeer op MADE IN KOREA
dus.. nationale trots van een klein aziatisch
land met een paar giganten in de buurt..
Kortom: een land vol samenwerking, dat
vecht voor zijn plek en welvaart, dat besloten heeft VOORAAN te lopen op hightec
gebied en dat een unieke samenwerking
kent tussen industrie, overheid en de eigen
bevolking! Een model dat respect afdwingt,
zelfs in China.. En wat betreft electronische
maatschappij ons VOORLAND…

natorgroep opgericht… De grote stad van
vandaag zit vol met ratten en ook lastige
vogels. Waar je niet vanaf lijkt te komen:
Darwin heeft uitgelegd waarom.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE VS WORDT TOLERANTER?
Er zijn nogal wat sexuele schandaaltjes in
de politieke top bij beide stromingen. De
gouverneur van Zuid-Carolina bracht een
weekje door bij zijn vriendin in Buenos
Aires, John Ensign bekende zijn foute relatie
met een medewerkster, David Vitter bekende regelmatig naar de hoeren te gaan …. Ze
komen er allen met een schuldbelijdenis van
af… zelfs Barney Frank komt er openlijk
voor zijn homosexualiteit uit en neemt zijn
vriend mee in het openbaar. Maar enkele
tophypocrieten als Larry Craig en Elliot
Spitzer, die fors logen en precies dat zelf
deden wat ze officieel aan de kaak stelden,
die vlogen er uit. Het land van Obama lijkt
toleranter naar de fouten makende politici,
maar keert zich des te heftiger af van de
farizeeërs. Een draaitje naar links dus, via
Washington. Terugdenkend aan Bush ook
een vooruitgang.. maar de honderden miljoenen christenfanaten zijn er nog allemaal.
OBAMA WEKT GROTE WOEDE OP
Hierboven ging het over de vraag: worden
de VS toleranter? Wel, dat is ook te zien als
je luistert en kijkt naar de enorme volkswoede en angst ter rechter zijde, over het
“debakel van de ziektekosten verzekering”.
Obama wil allen doen verzekeren ook de 45
miljoen nu zonder enige dekking… Wat in
het euopa van ons erg gewoon is. Niet in de
VS waar nu zelfs Palin een regelrechte lastercampagne tegen dit project voert van een
uiterst bedenkelijk soort. De congres-leden
die in deze tijd van het jaar hun kiesdistricten opzoeken krijgen daar enorm op
hun donder; de beelden schokken. Echt
woedende en zeer angstige mensen die het
failliet van hun mooie amerika al zien nu ZIJ
de verzekering voor die “nietsnutten” moeten gaan betalen! Het klinkt nu: vuile com-

DE RAVEN VAN TOKIO
Ze vallen fietsers aan, vreten treinkabels
kapot en het lijkt hier soms op de film “Birds
van Hitchcock”. Hier zijn deze vogels twee
keer zo groot als bij ons en ondanks een
dure campagne tegen hen van 4 miljoen zijn
ze er nog. De vallen met mayonaise kostten
al 100.000 van hen, het leven . Maar als konijnen zijn ze nu weer van 16000 naar ruim
20000 aanwezig in deze dichtbevolkte stad.
De gemeenteraad heeft nu een termi-
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munisten , roof van belastinggeld en smerige verraderspolitiek… Palin had het over:
“Oprichten van doodstribunalen door Obama”. Hoe gek kan het nog worden!
Obama’s populariteitsscore dook al onder
de 50%... (was voor kort 70%), het einde
van het begin (= de startperiode met de
fraaie speeches) is nu bereikt en nu moeten
er echt zaken worden gedaan. Obama heeft
nu ook zijn kruis te pakken: als interne
kwestie de ziekteverzekering en extern de
beschuldiging van slap optreden naar Iran
c.s. , dus gemis aan “kloten”. Obama is er
nog lang niet en we hopen maar dat de 30%
die hem echt haat geen al te gekke dingen
onderneemt. Het internet staat bol van de
twijfels… Dus Obama toont ECHT dat hij
anders is en wil. En moet nu de zware kern
van tegenstanders openlijk trotseren. En de
wereld kijkt wat geschokt toe naar dit wat
ordinaire gevecht… Het donkere amerika
komt uit zijn holen…
Intussen is er een hoopvol idee over de
wijze waarop het plan zou kunnen worden
gefinancierd: het gaat hier om 1000 miljard
$! In de VS waren er in 2008 zo’n 12 miljoen
schoonheidsoperaties: lipposucties, borstprotheses etc.; wat neerkomt op ca 10
miljard dollar. Als daar een belasting op zou
worden geheven van 10% is er een eerste
bron gevonden. Uiteraard zijn esthetische
ingrepen na een ongeluk etc. uitgesloten
van tax. Tja je moet het je gewoon voorstellen: 45 miljoen amerikanen, dat is drie
keer de Nederlandse bevolking hebben
geen enkele verzekering Iets wat haaks
staat op de gratis zorg in Engeland en de
100% verzekeringsplicht in de meeste europese landen. Over Afrika en Azië moeten
we het nu maar niet hebben.
Intussen hopen de problemen zich op en
zoekt O. naar een compromis met de Senaat: dus het wordt een onsje of drie minder… Pal er boven op een woedende Lula
uit Brazilië die een gesprek eiste met O,
over zijn militaire bases in Zuid-Amerika in
Columbië. Daartoe opgedraaid door de andere “linksige landen aldaar”: Ecuador, Venezuele, Bolivia, Chili, Cuba, Guatamala en
Brazilië zelf, uiteraard. De grote Lula van het
machtigste land in de achtertuin van Was-

hington laat even fors zijn spierballen zien…
Noblesse oblige, maar het is wel een dompertje extra voor onze geplaagde O.
DE ONDERGANG VAN DE MANNEN HEGEMONIE?
In de VS gaan auto-industrie, de bouw, de
financiële wereld kennelijk in de poeier,
allen sectoren waar de mannen de boventoon voerden. In de chique zakenwijken
hebben de vaders het dus moeilijk en
moeten op veel plekken de vrouwen weer
aan de bak. Met hun oude diploma’s moeten
ze aan het werk in de goed draaiende sectoren als onderwijs, gezondheidszorg en
ambtenarij. Daar zijn nu de banen te krijgen;
elders is de ww enorm en de 10% wordt
ruim overschreden. In Californië zijn in deze
sectoren 81% van de werkers vrouwen! Al
5% van de vrouwen moeten hun mannen
onderhouden terwijl ze ca 22% minder
verdienen dan hun mannelijke collega’s.
Maar al in 1 van de drie families verdient
moeder meer dan papa… Ook een teken
van verandering, waarbij gehoopt moet
worden dat het een echte zal blijken te zijn.
Een die echt houdt dus.. Let’s hope so.
HET DRAMA: CALIFORNIË
Omdat de centen echt op zijn moest men
ook bezuinigen op de wachters in de mooie
nationale parken in deze prachtstaat. En nu
blijkt dat de mexicaanse drugskartels in
deze parken op grote schaal stiekem
marihuana verbouwen… Er zijn intussen
enkele miljoenen planten vernietigd maar
men weet dat het een kleine fractie is…
Californië 2009: de gevangenen moeten
naar huis uit bezuiniging en de parken zijn
nu drugsplantages. Wie had dat ooit gedacht van het land van Silicon Valley?
Intussen is de staat van beleg weer uitgeroepen vanwege onblusbare bosbranden…
HET TEAM OBAMA--CLINTONS
Het is een soort trio geworden: allereerst
Hillary in dienst van Obama in de buitenlandse politiek. Een sterk stel met machtige gezanten daaraan toegevoegd. Hillary
staat haar mannetje wereldwijd en haar afri-
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kaanse rondgang maakte indruk. En zie
daar was good, old Bill ook weer: hij ging
naar Noord-Korea en overwon. Kwam gewoon terug met die twee onvoorzichtige
dames..
Bill reist veel rond, Hillary ook maar zelden
samen… Wat mogelijk hun huwelijk blijft
redden. En er is zoveel gezanten werk, mede dank zij Bush c.s., dat Bill nog heel wat
klussen kan.

stevig werden geholpen. George lette niet
altijd goed op en vaker werd er vroeger gezegd dat de boze mannen om hem heen
eigenlijk erg veel speelruimte kregen. De
memoires van Bush komen er aan, dat
belooft dus nog best wat pret!
KLASSIEK GEVAL VAN SPIONAGE
Ze zitten in de bak de twee Amerikaanse
oudjes van 71 en 72 omdat ze dertig jaar
voor Fidel spioneerden! Er ingeluisd door
aan valse cubaan van de FBI, op het moment dat ze definitief naar Cuba wilden
vluchten met een zeilboot. Twee intello’s
van engelse stijl met een superromantisch
beeld van Cuba als het anti-ugly-america.
Ze copieerden geheime documenten bij de
staatsdienst waar hij werkte en zij gaf die
over in supermarkets door wisseling van
winkelkarretjes. En in Mexico en Zuid-Amerika hadden ze onder vals namen regelmatig contact met contactmannen van
Fidel. Zo ging dat vlekkeloos dertig jaar
lang… tot Myers in Peking een erg vriendelijke speech hield over het chinese
regime.. en door de Times werd geïnterviewd. Zo vielen agent 123 en 202 door
de mand, door een provocateur van de FBI.
Ja ze ontmoetten zelfs Fidel een keer in
persoon in Cuba waarheen ze in het geheim, vanuit Mexico reisden. Ze waren verrukt van de oude revolutionair… Met een
speciale korte golfontvanger en een codesysteem hielden ze contact met hun opdrachtgevers… alles volgens het 007
boekje. Nu zijn ze voor de rest van hun leven achter tralies… en zonder een cent
pensioen van Fidel c.s. . Duur betaalde
naïviteit: het bestaat dus nog steeds.

DE ZWITSERS EN DE VS
Op 31 juli kwam de minister van Buitenlandse zaken van Zwitserland op bezoek
bij Hillary en ze moesten de “kwestie UBS”
regelen. Want de VS wilden weten welke
52000 klanten van UBS daar hun geld
mochten verstoppen… Het compromis werd
dat er 5000 namen zouden worden gegeven, waarbij je je afvraagt wat het criterium is geweest. Waarschijnlijk grootste
schurken eerst? Zo zou UBS een heel duur
proces kunnen vermijden.. en ze maakten al
1 miljard verlies het laatste kwartaal (en 87
miljard in 9 maanden!). Ach iedereen weet
dat die klanten zo weg kunnen naar Panama, Kaaiman Eilanden, Singapoer en ook
de staat Delaware… Dus waarom zo op die
zwitsers getimmerd? Wel die beheren de
grootste vermogens ter wereld… ze zijn op
de bol de grootste hierin. De VS zijn derde,
na de britten. Dus om dit rijtje wat beter te
maken voor Washington gaan die amerikanen zo tekeer in het kleine Zwitserland.!
Had U dat al door?
CHENEY ROMMELDE FLINK MEE
Dick Cheney was, leek het, in ongenade gevallen eind 2008. Maar nu blijkt dat hij in de
Morgan Stanley redding de kwestie even
een zetje gaf toen Paulson even een moment van twijfel toonde. Cheney organiseerde toen hoogstpersoonlijk de eerste
steun aan zijn noodlijdende vrienden…En hij
stond erop dat zijn actie “onder gentlemen
zou blijven”, wat nu toch niet lijkt te zijn
gelukt. Cheney heeft een indrukwekkend
record in het helpen van zijn vrienden en
zichzelf… Zijn vrouw leidde zijn bedrijf dat
goud verdiende in Irak… en dat nog steeds
doet. En nu blijkt dat ook zijn bankvrienden

GUANTANAMO
Obama beloofde het te sluiten, maar dat valt
niet mee. Nu komt er wat beweging in het
opnemen van de gevangenen van hen die
vrij uit gaan.. Van de 229 man gaan er zo’n
80 naar andere landen, waarvan ca 30 naar
Europa. Albanië en Spanje nemen er beide
5 op, Italië en Bosnië 3 . de rest gaat met 1
à 2 per land naar o.m. Frankrijk, België,
Ierland, Engeland, Portugal en Hongarije.
De kampioen is Palau. Ministaatje in Oce-
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anië waar 10 man heen gaan: de Ouigoeren
uit China en dat kost de VS: 200 miljoen $!
Dan de saoudi’s nog met 3 man, Canada
met 1 en Bermuda met 4… Zo’n 50 in totaal.
Er wordt nog koortsachtig getracht meer
mensen te “lozen” om aan de 80 te komen.
Dus 150 gaan in de VS in het gevang…
Obama gaat het mogelijk nog halen en hij
heeft dit succes nodig. Een schande wordt
langzaam gesloopt…

de landen (Braz., Rusl., India en China) die
met elkaar veel zaken doen om onze
tolmuren heen!
Hij werkt met succes ook aan de armoedeverbetering van 13 miljoen landgenoten.. Kortom hij is de eigenlijke leider
van latijns Amerika geworden en een echte
democratie. En hij ziet zichzelf ook als de
“leider van het zuiden”.
Maar dat heeft ok andere kanten zoals het
feit dat zijn land geen permanente zetel
kreeg in de Veiligheidsraad: want hij doet
het met China! In India belette dat de
onderhandelingen over meer vrije wereldhandel mislukten.
Ook heeft zijn land kernenergie vor militair
gebruik afgewezen, maar de atoominspecteurs mogen niet in de kerncentrales.
En vaak gaat Brazilië mee met het stemgedrag van China en Cuba in de VN. Ook
Amadinedjad kreeg meteen zijn felicitaties
bij zijn herverkiezing… In januari komt dit
land op de wisselzetel in de veiligheidsraad
en dan speelt ok de kwestie Iran. Waar
Obama veel belang bij heeft.
Nu de bases er komen radicaliseert Lula zijn
anti-amerikaanse positie in het kielzog van
Chavez en andere linksigen. En laat daarmee duidelijk zien dat hij, ondanks zijn
liberale economische opvattingen, nog
steeds geen yankeevriend is en zijn historie
goed kent. De noorderburen kwamen eeuwen lang hier hun zaken met de marines
regelen. Dat heette in de 60-er jaren nog
“the Big Stick Policy” van de VS. De ugly
american is hier nog niet vergeten…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DE ZES VS-BASES IN COLOMBIA
Het is definitief: de VS krijgt zes Bases in
Colombia. Na hun gedwongen afscheid uit
Ecuador… en ook om de drugsstromen uit
dit land en zijn buren te kunnen volgen.
Daartoe is de grote basis Manta essentieel.
Maar uiteraard MEER nog omdat de VS niet
afwezig kan zijn militair in zijn immense
buurland! Lula van Brazilië was niet blij en
Chavez zag die amerikanen hem al aanvallen. Immers de banden van Venezuela
en Bolivië met Iran zijn ook aangehaald en
dat vraagt om tegendruk. Na een VScommando in Afrika is er nu de facto ook
zoiets in Zuid-Amerika. De VS kan nergens
wegblijven zeker nu China ook overal zaken
doet… En ook omdat anti-amerikaans sentiment nu ook van Iran en enkele latijnse
landen, en niet te vergeten nog Cuba.. ook
moeten worden “gecontroleerd”.
LULA TEGEN OBAMA C.S.
Brazilië heeft 192 miljoen inwoners; groeit
met 1,23%, geboortecijfer 2,06 en mediane
leeftijd 29 jaar. Zo’n 26% is tussen 0-14 jaar
en 6% > 65jaar. Hier ook 85% woonachtig in
de stad! De bevolking is voor 55% van
europese komaf en men is voor 80%
katholiek. BNP per kop is 6500 $. Dat is DE
plaat..
Lula is aan de macht sinds 2003 en maakte
van zijn land, met veel moed en slimheid,
een van de 10 grootste economieën. Exmetaalarbeider, zeer charismatisch en te
gast op alle wereldconferenties. En prominent in de BRIC, het verbond van de rijzen-

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALISCH LAND TE KOOP!
Al in 1989 is er in Australië land verkocht
aan de chinezen: agrarisch land, chinese
“off-shore boerderijen” . Nu al 43.000 hectaren. Dat was toen vrij uniek, maar nu is er
een enorme, ook speculatieve handel in
agrarisch land, wereldwijd losgebarsten.
Een nieuwe manier van emigreren: China
koopt land elders en doet eigen boeren
daarheen emigreren. Dat is goedkoper, ze
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werken harder en dat praat gemakkelijker.
Nieuw kolonialisme!

hij van 1989-1997 president van Iran.
Verslagen in 2005 door Amadinedjad en in
2006 weer hoofd van de raad der experts. In
2009 steunt hij Moussavi de tegenstander
van A., die de “rommelige” verkiezingen
won.
Het verhaal van een overlever met vele
touwtjes in handen in zijn land. Die de weg
weet en die ook over omvangrijke middelen
beschikt. Want hij is multimiljardair..
Hij heeft zich nu openlijk achter de opstandige geschaard en de verkiezingen in
twijfel getrokken. Amadinedjad heeft er economisch en qua buitenlandse politiek een
rotzooitje van gemaakt en Khameini is veel
van zijn religieus prestige kwijt. Wie nu wie
manipuleert in dit duistere land is een raadsel… Maar Rafsjansani kwam steeds weer
aan de goede kant boven. Maar vergist u
zich niet: Rafsjansani was voorstander van
de fatwa tegen Rushdie. En het regiem
heeft nog altijd het religieuze blokkeringselement… Een democratie onder de oppermacht van sharia en geestelijken. Dat
blijft Iran, ook onder Rafsjansani if ever
opnieuw.. Maar hij is pragmatischer en meer
uit op economische welvaart voor zijn land.
En voorspellen aangaande Teheran morgen, dat is een erg lastige sport!

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
CHAOS IN AFGHANISTAN
Nu net na de verkiezingen is het daar nog
een ruziënde boel al lijkt Karzaï aan de
winnende hand. Men telt nog wat en de
fraude en andere moeilijke verhalen zijn
legio. En de taliban snijdt nu neuzen en oren
af van mensen die stemden…. Of hakt je in
inkt gedoopte vinger af. Een democratisch
spel in een stammenjungle is een vreemd
gezicht. Zo botsen Middel-Eeuwen en 21e
eeuw dus.
Het grote VS-offensief daar eist vele doden,
zeker ook bij de amerikanen. Kandahar is
gewoon talibanland, Kaboel heeft er niets
meer te zeggen. De verkiezingen werden
nog door geen mens serieus genomen op
20 augustus. Ook al deed Zarkaï er alles
aan om ze in enige rust te laten verlopen.
Tot verdragen met de “betere taliban” toe.
De britten probeerden ten koste van veel
doden ook in Helmand rust te brengen. Er
zijn daar nu al 90.000 buitenlandse soldaten
in gevecht hier en er vielen al 1270 doden:
755 amerikanen en 200 britten en 28 fransen. En de afghanen leven intussen voor
50%, met minder dan 1 $ per dag…
Opbouwmissies mislukt, verkiezingen betwist : het is dus 2-0 voor de taliban. Je ziet
de contouren van de russische afgang in dit
land en ook die van de amerikanen, ooit, in
Vietnam… Gates zei dat het VS-leger met
25.000 man wordt VERGROOT… Obama
heeft dus nu ook zijn tweede oorlog, terwijl
er wordt gefluisterd dat er ook soldaten
zullen blijven in Irak. Een tweede ZuidKorea in wording? Hoe zal dit verder gaan…
met een fors groeiende afkeer tegen deze
oorlog in het hele westen?

DE VERBORGEN DODEN VAN TEHERAN
Valse overlijdensverklaringen (zelfs buitenlandse!), vervalste medische dossiers, opgepoetste doden om sporen te verbergen,
mensen waaruit de kogel is weggehaald
voor ze in het ziekenhuis kwamen, zwangere vrouwen die stierven aan sniperschoten… dat is het scala aan kunstjes van
A. en zijn kornuiten. Die ook nog zo’n ongelooflijk showproces op liet voeren… De sit-in
staking van artsen die de vervalsingen weigerden, werden in de pers tot stakingen
over salarisverhogingen. En in de ziekenhuizen werden sommige dokters regelrecht
bedreigd. De 200 doden, hoeveel zouden
het er echt zijn? En wie verhaalt ooit over de
snipers op daken die ook de mooie Nada
neerschoten? Een ware terreur brak los in
het land van Allah.
Als A. dan de verkiezingen toch zou hebben
gewonnen, dan toont zijn genadeloze op-

RAFSJANSANI = MACHIAVELLI
Hij was al in 1963 politiek actief onder Khomeiny en overleefde in 1979 een aanslag.
Werd in 1980 Voorzitter van het Parlement
en in 1988 chef van het leger. En toen was
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treden dat hij elk recht en democratie aan
zijn baardje lapt. Iran is terug in de MiddelEeuwen. Allah akbar!
Deze manier van onderdrukken toonde de
wereld dit halve kalifaat echt wil en dat een
bom in hun handen echte problemen zal
geven. We hebben er weer een rij martelaren bij en de herdenkingsdag van deze
moedigen komt nog ooit in de kalender van
Iran voor. A. heeft zich in elk geval onsterfelijk gemaakt.

gebaseerd op zijn arme, ongeletterde aanhang, elke modernisering tegen te houden.
Nu steeds meer door ferme onderdrukking
en showprocessen.
Dus hij ziet zijn land als HET land dat de
modernisering van de islam zal gaan entameren. Hier zal een nieuwe, moderne islam vandaan gaan komen, na de mollah’s
zegt hij. Een vooruitgeschoven post dus….,
wat wij nu op afstand bepaald niet zo zien.
Hij wijst op het Polen in de tijd van Solidarnosc… waar men ook een verrot regiem
afschudde. En de parallel gaat verder: het is
nu te hopen dat het geweld niet toeneemt,
dat geleidelijke grotere vrijheidsdruk het
doen gaat en dus zeker ook dat er geen
militaire ingreep komt van buiten. Want dat
zou de interne ontwikkelingslijn breken en
de chaos oproepen met een nog geweldadiger regiem.
Tja, het is even wennen: Iran als voorloper
van de moderne islam… Maar let op: wie
heeft de geweldloze verandering in OostEuropa zien aankomen? In Rusland met zijn
peristroika en Polen met zijn Solidarnosc?
Daaraan moet nu worden gedacht en het is
te hopen dat deze inzichten ook in Washington een rol spelen… Geduld dus en
geen extern geweld helpt nu het meest…
Iran een land op de drempel van de moderniteit en potentieel gidsland voor de islam
voor morgen? Dat is waar Salamatian van
overtuigd is..

IRAN: HOOP DER MODERNE MOSLIMS
Salamatian was ooit de rechterhand van
Sani Badr, die door Khomeiny werd weggejaagd naar Frankrijk. En hij volgt de toestand in Iran op de voet en…. Hij geeft ons
een totaal andere kijk op zijn land. En hij
wijst op enkele zeer bijzondere zaken hier:
-de alfabetisering is in de laatste 40 jaar
enorm snel gegaan; elke kleine stad heeft
een universiteit en het aantal gediplomeerden blijft stijgen.
-de huwelijksleeftijd voor meisjes was 13
jaar in de tijd van de sjah en ligt nu al op 27
jaar.
-de bevolkingsgroei is van 3,5% gedaald
naar 1,6%.
-de rol van de vrouw is totaal gewijzigd: ze
zijn nu werkzaam, en veelal ook in cultuur
en film.
Dus Iran is in EEN generatie enorm veranderd.
De categorie 0-14 jarigen is nu 27%, 65+ers 5%, mediane leeftijd is 25 jaar, de
levensverwachting 71 en 68% woont in de
steden. Het land is voor 89% sjiïtisch en
10% soenniet. Het BNP per kop is 4000 $...
Maar de olie-export stagneert de ww is
officieel 10% maar in het echt eerder 25%.
De ontwikkeling van de economie stagneert
en ze moderniseert nauwelijks. De olieexport is 25% van het BNP.
De armoede is groot en 10 miljoen van de
71 miljoen iraniërs zijn in grote problemen.
Dat zijn de kenmerken van een land dat op
een tijdbom leeft… en dat is exact wat Salamatian ons zegt. De druk op modernisering, ook in de religie, is enorm groot en
daar is nu net het regiem van Amadinedjad
de grote rem: hij probeert met de molah’s en

DE AS: SYRIË—IRAN—(Frankrijk)
Syrië en Iran zijn de paria’s in het Arabische
landschap, de schurkjes dus. Daarom houden ze elkaar ook zo stevig vast. Maar ook
daarom is Syrië geopolitiek zo belangrijk:
het is de achterdeur om tegen Teheran te
praten. En vooral de fransen (in overleg net
Washington en Egypte) houden die achterdeur op een kiertje. Vrede in het MO gaat
niet zonder Syrië met zijn tentakels in
Libanon en met Hezbollah aldaar. Maar nu
kwam het Parijs ook zelf eens goed uit en
Assad deed even mee om de gevangene
Reiss los te krijgen. Voor 210.000 € borg,
dat wel. Eerdere pogingen om de Israëlische soldaat los te krijgen van Hamas via
Syrië, mislukten vooralsnog. De ambassa-
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deur van Iran in Syrië is een familielid van
Amadinedjad. Frankrijk moet als tegenprestatie dan wat kalmer aan doen in september als het WEER gaat over de (nieuwe)
sancties tegen Iran… Geopolitiek is gewoon
dorpspolitiek met een wat duurdere logistiek
hoor! Gewoon zoals wij mensen zijn.
Dus Syrië is in veel opzichten de sleutel tot
het kluwen wat MO heet, mede omdat er
ook Khaled Mechaal verblijft in ballingschap
De charismatisme Palestijnse leider. En
Assad speelt zijn rol met verve en met
inzicht. Sarko heeft dat zeer goed door en
Clinton/Obama hebben het nu ook goed in
de gaten. Het MO-heil loopt via Damascus..

Het congres van Fatagh was een enorme
vechtpartij intern: oud tegen jong, corrupt
tegen clean. Het eerste congres sinds 25
jaar waarin Abbas zijn hachje moest redden.
Marwan Barghoutti, gevangen in Israël
kwam op plek EEN te voorschijn. De oudpremier Qoreï werd weggevaagd. Abbas
kwam er goed af en hij versterkte zijn positie
al was Israël niet echt tevreden met zijn
statement dat zijn volk het legitieme recht
heeft van (ook) geweldadige strijd tegen zijn
bezetter en vijanden. Maar wat posiief lijkt
voor het moment is dat 15 van de 18 zetels
van het centrale comité nu zijn ingepikt door
de nieuwe generatie. Een kans voor dit
verzakte corrupte Fatagh? En ook een kans
voor een betere verhouding met buur Israël
en het vastgelopen vredesproces? Let’s
hope so en het is vooralsnog afwachten
geblazen omdat veel namen nog een
dossier kennen..
Intussen vecht Hamas intern: superradicaal
tegen gematigd radicaal. Laatste uitslag: 23
doden na moskee gevecht!

GAZA: HAMAS CONTRA DE VN
Op het strand van Gaza is het nu ook vol
met palestijnen die ook wat vacantie willen.
Maar er woedt een stille strijd: de vakantiekampen van Hamas en de VN vechten
om de jongeren.. Want in de Hamaskampen
staat ook religieuze en paramilitaire activiteten op het programma. De 6-18 jarigen
worden getraind op gehoorzaamheid en op
gewenning aan kung-fu en kalashnikov. Een
leider zegt: Hoezo te hard? Deze kids maken al een leven lang oorlog mee.. en er
komt nog meer. De VN doet het omgekeerde en mijdt hier politiek en religie
voor de 250.000 kids die hun kampen bezoeken. Maar, ook hier zijn de jongens en
de meisjes gescheiden… ook wij moeten
ons aan de sociale normen houden, heet
het. Maar het komt eigenlijk na enorme druk
van Hamas en een aanval op een kamp;
met een dode. En daarna kwam de boodschap naar de ouders via de moskee. De
VN spreekt van hersenspoeling. Intussen
gaat Hamas zijn religieuze gang: t-shirt en
shorts zijn verplicht op het strand, check op
trouwboekjes van de restaurantbezoekers
en dragen van de hidjab is verplicht door
meisjes… Kenners zeggen dat een echt
grote clash tussen Hamas en de VN niet uit
kan blijven. We weten het al langer: zo
maak je fanaten voor morgen, die zich
zonder nadenken opblazen voor hun God.

LIEBERMANN IN LAST
Hij wordt beschuldigd van occulte financiering van zijn verkiezingscampagne…
deze ultra-rechtse krachtpatser die russische legermethodes tegen Hamas OK
vindt. Maar hij is ook een pijler van de regering nu, ook al wilde Sarko en ook de de
amerikanen niet met hem praten. Hij riep dat
hij zou aftreden als er een echte aan-klacht
zou komen…
HEBREEUWS LEREN IN EGYPTE
Elk jaar leren 2000 studenten in Egypte
hebreeuws onder meer om te kunnen werken in grote call-centre organisaties waar
ook joodse klanten, onwetend overigens,
mee bellen. Kijk in het Smart Village buiten
Caïro, daar werken 2000 jongeren in diverse
call-centre’s in vele talen. Ook hebreeuws
dus, wat je verder in dit land alleen bij het
Ministerie van Buiza tegen komt. Want Israël is hier niet erg geliefd; erfenis van de
bloedige oorlogen tussen beide landen. De
call-centre medewerkers verbergen alles: de
naam Mohammed wordt Adam en je zegt
ook nooit dat je in Caïro zit. Ook kun je thuis

VERJONGD FATAGH
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nauwelijks openlijk zeggen dat je “in het hebreeuws” werkt en zelfs telefoneert met
joden. De uitwisseling op bijna alle gebieden
tussen deze twee landen is nauwelijks nog
te vinden. En de vooroordelen over elkaar
zijn enorm. Maar de moderne zakenwereld
doorbreekt de facto al deze “grenzen”. In
onze wereld belt iedereen met call-centers
op die plekken waar goed opgeleide en
goedkope mensen te vinden zijn en ook bij
voorkeur jonger dus. Let dus op wat u zegt
als u belt: ik gebruikte ooit het woordje
“paradijs” in een gesprek met een Franssprekend call-center en de monsieur maakte
me er beleefd attent op dat hij liever niet met
mij over “zijn paradijs” sprak. Want hij had al
lang gehoord dat ik van de concurrentie
was…

indische medewerkers. Door de firma KBR
waar Cheney de eigenaar van was (later zijn
vrouw).
De optische positieve terugtrekkingsmove is
de facto iets heel anders… Maar in Washington is men bezig met de andere oorlog:
AFPAK genoemd. De tijd raast voort…
INTERNET, HET NIEUWE WAPEN
In Iran is de groene website van Moussavi
DE plek om te protesteren en om ideeën uit
te wisselen. Van protestacties tot sabotage.
Zoals: alle wasmachines en strijkijzers aanzetten op EEN moment… boem, weg
stroom! Of het maken van scramblers om de
politiecommunicatie te verstoren… Of heliumballonnen op te laten met portretten van
“goede politici”. In dit land met hoog opgeleide intello’s is Internet HET kanaal geworden. En ook SMS-jes om bijeenkomsten
te organiseren, en slogans door te geven…
De communicatiemethode van de opstand is
tegenwoordig het internet en het mobieltje…
Daarom is Peking ook zo be-dreven geraakt
in het platdraaien van in-ternetfaciliteiten
etc.; daarbij overigens geholpen door Microsoft c.s. Ook worden de foto’s van de wrede
motormilities op het net geshowed. Woeste
mannen met mo-toren, messen en stokken.
Met en zonder baarden. Men vraagt aan
het publiek om hun namen bekend te maken… Maar als de opposanten op het telefoonnet TE actief worden, gaat het mobiele
net (staats-eigendom) plat tegenwoordig.
Siemens leverde, ook zonder vreugde, de
gear voor een bewakingscentrale die tracht
personen achter boodschappen te vinden
en mensen te localiseren… bij ongeregeldheden. De mollahs zijn toch bang
geworden en trachten internet plat te
krijgen… vooral voor de verbindingen naar
het buitenland natuurlijk. En toen Twitter
(amerikaans be-drijf) plande om even plat te
gaan voor on-derhoud, greep Washington
in, want hun moment was dat van een
demonstratie in Teheran… Twitter luisterde
braaf natuurlijk en stelde het onderhoud uit.
Voor de 3 miljoen geëmigreerde iraniërs is
internet HET communicatiekanaal met het
vaderland. En de illegale trucjes die in China
tegen de censuur werden uitgevonden zijn

HET VS-LEGER TROK ZICH TERUG
Op 30 juni verlieten de amerikanen de steden in Irak; de iraakse politie nam over.
Behalve in Basra. Waar de lege plek van de
britten weer door de amerikanen werd
ingenomen: want daar komt de olie vandaan.. In januari 2010 is er nog een referendum en indien JA trekken de amerikanen
zich grotendeels terug met achterlating van
ca 35.000 man (nu 135.000). Wat een
vooruitgang lijkt is er eigenlijk geen… bij de
overname van de kazernes werd eerst alles
door de politie (!) vakkundig geplunderd…
Hun gelederen zijn geïnfiltreerd met sjiïten,
hun plekjes zijn allemaal met omkoopgeld
betaald… En waar de amerikanen het nog
hadden over het garanderen van water,
elektra en riolering is dat nu wel voorbij.
Daar doet de politie niet aan; die jaagt enkel
op “bad guys”.
Sinds de wissel neemt het aantal aanslagen
scherp toe , wat iedereen verwachtte. Maar
de amerikanen zijn nu “Irak-moe” en bewenen hun eerdere fouten. Het eeuwige onbegrip voor de onderliggende groepen structuur bleef een hoofdoorzaak van de
mislukking… This is not America, zegt men
NU bij de Irak-opleiding. Dus nu is de oude
ondergrondse strijd tussen de fracties weer
volop opgelaaid; ook binnen de politie. En in
Basra werden de zorgvuldig geworven irakezen (doe de britten) weer vervangen door
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er nu ook al in Iran…bijvoorbeeld de BBC
en de Voice of America om adressen op het
net getruceerd door te geven..Ook zijn er
internetbosses die financieel en technisch
helpen zoals met een site: zoals Nedanet,
die de naam draagt van de gedode Neda.
Na de maskerade à la Stalin rond het grote
showproces bleek nog eens hoe nodig het is
Internet etc, “open te houden”. Maar helaas,
het grootste gedeelte van de aanhang van
heer A. zijn armen en ongeletterde. En die
hebben geen mobieltjes, twiitteren niet,
SMS-en evenmin en… weten niet wat Internet en mailen is. Daar zit het probleem: zij
lezen de A-krant en bezoeken de Amoskee.. Hou ze dom…. Dat is een oude
religieuze truc, die ook het westen nog wel
kent van een andere kerk!

peltjes” die… ontploffen. Al een dozijn
keren ging een batterij in duigen: met een
spontane klap tot enorme schrik van iedereen. Want de batterijen moeten steeds
sterker worden vanwege de grotere beeldschermpjes aan de mobieltjes. Dus meer
power, grotere batterijen en enig plof-risico
kennelijk.
Er wordt enorm gevochten op het batterijfront een markt van bijna 35 miljard
wereldwijd. Drie op de vier apparaten (mobieltje, PC, MPS etc) werken op ithium-ion
baterijen. Hitachi, Samsung en Sony werken
ook aan de vloeistofcel op methanol. Die vul
je dus als een Zippo-aansteker met brandstof=alcohol. Iedereen probeert de bestaande technologie te verbeteren want voor
de komende 10 jaar zijn er niet echt grote
nieuwe lijnen te verwachten. En Sony heeft
nog een stevige verbetering van de batterij
onderhanden. Maar nu het zo ploft wil bij
Sony even niemand meer iets nieuws vertellen… de schrik zit er nu in. Boem.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
NA DE SIGARET NU DE SNUS
Snus is zweeds en het is pruimtabak… en
in Zweden nog zeer populair nu (1 miljoen
gebruikers!). Sinds 1992 is het spul verboden in andere EU-landen vanwege gezondheidsrisico’s. Nu willen de tabaksbouys
dat snus weer opnieuw Mag en de aanvragen liggen er al. BAT (British American
Tabacco) en Philip Morris International timmeren stevig aan de weg. Het grote punt is
dat je met snus geen rook maakt die anderen binnen krijgen… dus , waarom verbieden?
Maar in Brussel weten ze dat te veel snus je
pancreas vernielt en dat het ook hartvaatziekten oproept. En ook sukerziekte…
Tja, het debat herbegint: maar nu is het de
vrijheid van genotmiddelen zonder omgevingsschade , die in discussie komt. Heel
wat lastiger dan de sigarettendiscussie…
Maar ja die enge ziekten zijn maatschappelijk ook duur. Dus: verhoog eenvoudig de verzekeringspremie voor de
rokers en de snussers!

CONTAINERTJE WONEN
Slapen en studeren in een container? Dat
doet aan Diogenes met zijn ton denken. In
de londense Docks staan er al 60 containerappartementen opgestapelde en verbonden containers. Vaak afgedankt in China als vrachtcontainer. Travellodge, ook in
Londen, heeft ook al 120 kamers in 86 containers gebouwd. Voor 25 € per nacht kun je
er in. Ze zijn 10% goedkoper en 25% sneller
klaar gebouwd. Amsterdam heeft ze nu ook
al en Le Havre is er aan bezig. En ook
Parijs gaat meedoen met eco-containers
van 54 m2. Voor 1000 €/m2…. En nu
Puma 24 containers gebruikt bij zijn oceaanrace voor Volvo, is de container definitief bewoonbaar geworden. Straks kun je
de tudenten met container en al door
Europa slepen naar de plek waar het
meeste werk is te vinden… Mobiliteit is toch
alles morgen?
DE SUPER CATAMARAN
De Zwitserse catamaran ALINGHI V is
klaar; hij werd gebouwd aan het Lac Leman.
Maar hij moest naar zee in Genua en hoe
doe je dat? Wel door de lucht met russische

PLOFFENDE BATTERIJEN
Apple i-Phone werd al 5,2 miljoen maal verkocht, niet gek, maar nu zijn er ook “ap-
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reuze helicopters Mi-26, de grootste ter
wereld. Eentje voor de boot zelf (28 m lang)
en eentje voor de mast van … 50 meter
hoog. Over de Alpen vloog dit spul begin
augustus. Welaan nu kan het spektakel echt
beginnen.

EPO in je frisdrankje kon eerder toch ook
al?
DE NEUS VAN UW HOND
Het is nu bewezen: uw hond ruikt wel een
miljoen keer beter dan de mens. Hij ruikt op
moleculair nivo en dat is erg goed bruikbaar
in politiewerk en in de jacht, maar nu ook in
ziekenhuizen! Want bijvoorbeeld kankers
hebben hun specifieke moleculen en bijbehorende geur. En een hond ruikt dat en
doet detectie van kankers beter dan MRIscanners etc. Proeven tonen aan dat hij het
in 99% van de gevallen bij het rechte eind
heeft: hij is veel beter dan ome dokter dus.
Nu worden er dus ook al honden met prima
neuzen gekloond in Zuid-Korea om op hun
vliegvelden in te zetten.. Ons zien, dus ons
kleuren kijken is vergelijkbaar met wat een
hond aan reukvariatie kan onderkennen. De
evolutie heeft ons bij het ruiken een andere
kant opgestuurd.. Het lijkt erop dat de
capaciteit voor het ruiken bij de mens is ingezet voor het kleuren zien. Moet samenhangen met de ontwikkeling van onze
voedingsgewoonten denkt men. Nou zullen
we toch niet gauw gaan beleven dat er
ziekenhuizen vol honden gaan komen. Mar
de studie van de hondenneus is erg nuttig
nu bij het ontwikkelen van een .. ruikautomaat. Tot die tijd moet de mens het
doen met zijn beperkingen. Behalve voor
een geurtje waarin de mens BETER is dan
de hond: de geur van komkommers… En
nou is mijn vraag: weet u mogelijk WAAROM?

EVEN BIJPRATEN OVER BEVEILIGING
U las hier al eerder van inbraakbeveiliging
via het internet: camera thuis op PC en
kijken op de PC van uw gastheer of alles
OK is. Orange Valley doet het qua dienstverlening voor voor 5 à 10 euro per maand.
Men kan u ook per mobieltje waarschuwen
over onraad. Nu is er ook Wowwee een
robotje op wieltjes (350 €) die door uw huis
kart en alles ziet wat fout is en, dat meteen
aan u doorgeeft. Per sms… en inclusief een
foto van de inbreker! Visidom geeft u een
tot drie camera’s en voor minimaal 15 € per
maand zenden die u een video op uw mobieltje als het thuis fout gaat. Als dief moet
je dus tegenwoordig alles weten van techno.
Dus binnenkort wordt eerst uw netspanning
en telefoonverbinding gesloopt VOOR de
dieven binnengaan… maar u was slim en
had ook BUITEN camera’s. Hang dus een
platje op uw hek van ORANGE VALLEY
SECURITÉ… Dat helpt al voor 15 €, de kosten van het plaatje! En doe er dan ook nog
een fake-camera bij. Ik deed dat al jaren,
maar dan in het echt natuurlijk! Ik maakte
zelfs een tekstbordje om het de inbrekers
effe uit te leggen, ik biedt het hierbij te koop
aan!
DOPING VIA EEN LEKKER KUSJE?
De franse tennisster Gasquet werd op
cocaïnegebruik betrapt maar hij deed ECHT
niks, zegt ie! Nu beschuldigt hij een mooi
vriendinnetje Pamela geheten van cocaïnegebruik… dat zij hem “overdroeg” bij een
woeste tongzoen. Op een wild feestje in zijn
appartement in de VS. Nu zit de rechter met
het probleem en ook diverse experts. Maar
het lijkt erop dat het technisch kan… Dus
pas op bij de keuze van uw lady for the
night, of, andersom zoek de goeie lady en
profiteer van een gratis trippie na de vrijpartij! De wereld is slecht… en erg
ingewikkeld geworden ook. Ach , een beetje

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
EEUWIG JONG BLIJVEN..
Een ideaal van onze generatie; vroeger waren mensen al dood voor ze ook maar een
jaartje “oud” konden worden. Let wel: 50
jaar geleden was het leven 20 jaar korter en
100 jaar geleden wel 40 jaar! We hebben nu
dus een banvloek uitgesproken over de rokers, de stil-zitters de dikke medemens en
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de zieken. Dat past niet meer in het na te
streven ideaalbeeld: jong en mooi blijven.
Plastische chirurgie leek alles te kunnen,
maar het liep uit de hand omdat het veel
charlatans en domme rijken aantrok. Veelal
werd je er ziek en (nog) lelijker van. Nu geloven we in “natuurlijke methoden”.
Nu er ook in Frankrijk al 20 miljoen 60+-ers
zijn, evenveel als -20-ers, en de levensverwachting tot 2030 nog eens 20 jaar gaat stijgen is wel duidelijk wat we gaan meemaken. De anti-verouderingssector is wereldwijd goed voor 5,5 miljard en zal tot 2012
nog wel zo’n 15% stijgen. In de VS is nu al
80% van de kleinere chirurgische ingrepen
bedoeld voor de “verjonging”. Maar ja het is
natuurlijk geen echte verjonging maar het
remmen van het verouderingsproces. Het is
goed een bloemlezingkje te presenteren
waarop de kunsten van het moment staan.
Houdt u zich maar vast!
.De anti-rimpelcrèmes.
Kasten vol zijn er, maar testen bewijzen dat
de beste en duurste de rimpeldiepte slechts
voor 10% doen verminderen… Hele dure
grappen waar een miljoenen industrie van
reclame op draait.
2.De botox.
Na veel gedonder gebeurt dat nu enkel nog
in kleinere doses en wordt gebruikt in gezicht en hoofd. Het helpt meteen en duurt ca
4 maanden, daarna moet “onderhoud gepleegd worden”. Je kunt er iemand aardig
mee veranderen. Maar het blijft “risqué”; er
zijn nu zelfs mensen die antilichamen vormen en dus zo de botox “weg doen smelten”. Een behandeling “doet” 350 à 600 €..
3.De siliconen.
Ook hier houdt het product een jaartje en
daarna moet er . in gezicht en op het hoofd,
ook onderhoud komen. Voor 350 € per sessie. Het is mogelijk iemand stevig op te lappen of zelfs te veranderen hiermee.
4.Keramische tandenreparaties.
Uw gebit laten oppimpen? Dat kan met
keramiek dat op/aan de tanden wordt “geplakt”. Dat eist veel kennis/kunde en dat is
te merken aan de vele gevallen van “losraken” van aangebrachte elementen. U
moet rekenen op 500 tot 1300 € voor een
klein zetje.

5.Witte tanden
Prima te doen voor gele tanden, veel minder
mogelijk voor grijze tanden. En het gaat ook
niet met kronen en bruggen. Het gebeurt
veelal met waterstofperoxide en u kunt het
in een gel vinden die u op hulpstukjes doet
die u s’nachts in uw mond aanbrengt. Kost
200 à 800 €.
6.Laseren.
Goed voor de rimpels ( CO2 laseren), Oude
cellen worden gedood en dan komen er
mooie nieuwe. Maar uw huid wordt flink
aangepakt en er moet echte genezing volgen na behandeling. U riskeert depigmentatie en brandwondjes…. Er zijn nu ook al
minder agressieve lasers… U moet rekenen
op 1000 à 2500 € per treatment.
7.Mesolifting
Mesotherapie was vroeger enkel pijnbestrijding door lokaal via vele naaldjes medicamenten in te brengen. Bij schoonheidsbehandeling worden er vitaminen en mineralen in de huid gebracht en dat moet ca
maandelijks gebeuren. Voor 100 à 250 €..
8.Haarimplant
Als ze uitvallen kunt u ze, een voor een , laten terug planten. De techniek is nog sterk
in ontwikkeling en wordt steeds beter. Het is
of het haar voor haar inplanten of het overplanten van stukken behaarde huid. Waar
dat wegkomt krijgt u een litteken, natuurlijk.
Het kost ook wat: 5 € per haartje en dan
komt u al gauw op … 3000 tot 8000 € voor
een klein veldje.
9.Hydrotherapie (rectaal)
Deze darmspoeling om resten weg te halen
en de darmwerking te voeden, moet regelmatig gebeuren om de darmen fit te houden.
Daartoe moet dan eerst gevast worden natuurlijk. Er wordt lauw water ingebracht, etc.
Het is prima tegen constipatie maar teveel
kan ook de darmflora aantasten.
10.Kuren met anti-oxydanten
Deze combinaties van vitamines C of E, beta-caroteen, selenium en zink vertraagt de
veroudering en is goed tegen hart-vaat-ziekten. Maar de wetenschap wordt er steeds
voorzichtiger mee naarmate men wijzer
wordt. Beta-caroteen bijvoorbeeld is gevaarlijk voor rokers: het vergroot de kans op
longkanker. Steeds vaker is de conclusie:
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eet gevarieerd en u heeft geen behoefte aan
voedingssupplementen!
11.Draadjes inbrengen (lifting)
Dus door draden in het weefsel te brengen
wordt wat zakt opgetrokken… vaak met
“gouden draden”. Deze behandeling wordt
sterk afgeraden ook al zijn er nu draden die
minder problemen geven dan “gouden draden” die ontstekingen veroorzaakten.
12.Ozontherapie
Je geeft de oude cellen ozon en stopt hun
veroudering en dat kan in een drukkamer of
een drukzak. Er kan ook ozon in de diverse
lichaamsholten worden geïnjecteerd… De
discussies zijn hierover nog stevig gaande
en ook hier geldt dat “overdrijving” erg gevaarlijk kan zijn.

zie. Omdat ik graag van hun lang wil genieten…. Dat is veel mooier en belangrijker
dan minder rimpels en zo.
Dus ik ga nog niet aan de botox c.s. ik hou
mijn geld in de zak voor leukere dingen.
****
DE EVOLUTIE STOPTE NIET!
Tot voor kort was de algemene opvatting dat
de mens eigenlijk nauwelijks nog evolueerde: het stond zo’n 5000 jaar praktisch stil
dacht men. De strijd om het naakte bestaan
verminderde de natuurlijke selectie werd
verstoord, dus we gingen steeds meer op elkaar lijken op deze wereld. Met minieme
verschillen, die zelfs zouden verminderen.
Dus het einde van Darwins idee voor de
menselijke ontwikkeling leek in zicht…
Maar dat is nu na veel DNA-onderzoek
stevig onderuit getrokken en dan blijkt dat
7% van de genen nog stevig veranderden
en, ook nog 100 keer SNELLER dan duizenden jaren geleden! Bijvoorbeeld is het
lactose-gen (gen dat melkconsumptie mogelijk maakt), is bij aziaten verdwenen en
nog helmaal intact bij scandinaviërs. Dus is
nu weer de visie: de mens verandert en
verschilt onderling meer en meer…. Dat
staat dus weer haaks op de eerder gangbare theorie: het keihard kijken en meten
aan DNA bewijst gewoon nu het tegendeel.
Uiteraard is er nu weer forse wetenschappelijke strijd ontbrand: men schrok wakker.
Hoe dan ook blijkt dat mensen langer worden, met name armen en benen worden
veel langer, en onze torso blijft gelijk. Dat is
sinds de 70-er jaren sterk zichtbaar bij de
amerikanen en de nederlanders, maar sinds
de 80-er jaren volgen ook de fransen. Er
wordt aangenomen dat ca 1.85 m de biologische limiet zal worden… Tja, mijn kleinkinderen worden, zegt de dokter, 205 en
186 cm… Vader 1.97, grootvader 1,90 overgrootvader ook 1,90 m.
Maar we worden ook steeds dikker, de borsten worden groter, en hier lijkt geen biologische grens inzicht. De hersens worden
heel langzaam ook groter: we gingen van
0,5 l. naar 1 liter in 5 miljoen jaar, dat zijn ca
150.000 generaties. Per generatie dus:

Welaan, wat een toestanden! Gekenmerkt
door ongeduld en charlatannerie… De verouderende mens wil het NU en krijgt het dus
ook van mensen met wat RUIMERE opvattingen. Dat zijn ze zelf schuld; de mens wil
immers bedrogen worden.
Wat een zekerheid blijft is, dat u het tenslotte niet kunt voorkomen, dat ouder uitzien.
Ach nu er steeds meer ouderen komen (en
steeds minder jongeren) valt het ook minder
op , hoop je dan maar. Ik geloof gewoon in
een redelijk positief effect van dagelijkse
ochtendwandeling met enig tempo en
klimmen/dalen en twee keer per dag kort op
mijn VTT een vijftal felle klimmetjes te
doen.. Dar voel ik me goed bij. En in onze
keuken eten we zeer gevarieerd en vooral
steeds meer fruit en groente en minder rood
vlees. En als dat niet helpt, tja dan wordt het
tijd om je voor te bereiden op de reis naar
het rijk van rust en stilte. Waar de schoonheid groot moet zijn als we onze profeten
mogen geloven. Als zij ons niet bedonderen
worden we at the end weer allemaal mooi
en jong, en begint het gewoon opnieuw! Ik
moet er (nog) niet aan denken.
Ik moet overigens zeggen dat er vele aantrekkelijke, charmante oma’s om me heen
zijn die mij helemaal niet het gevoel geven
dat ik erg oud en lelijk ben en dat vindt ik
van hen ook niet. En als ik mijn mooie kleinkinderen aankijk en in hun ogen mijn oude
kop zie, dan weet ik waarom ik er nu zo uit
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1/100 ml ongeveer. Dus een heel klein waterdruppeltje.
En we zijn op weg naar de bionische mens:
hoorapparaten, kunstgebitten, brillen/lenzen,
kunstheupen… en het gaat snel verder. En
via stamcellen kan er ook veel veranderd
worden in een lichaam en worden gerepareerd. Maar pas op: de mens blijft onderworpen aan de natuurwetten: zie nu de agriep pandemie en ook de eerdere pandemieën. Isolatie is in onze wereld niet meer
mogelijk; het zal opnieuw kunnen in de
ruimte. Daar zal mogelijk wel een nieuw
menselijk ras kunnen ontstaan. Als niet een
enorme natuurramp de mensheid voor een
groot deel weg zal vagen voor dat gaat gebeuren.
Dus blijft het beeld eigenlijk gelijk: de mens
muteert en grijpt steeds meer zelf in zijn lichaam in. Maar de natuur bepaalt of hij kan
doorleven en ook in welke richting hij moet
gaan… om (weer) te overleven.
Darwin blijft dus actueel, de mens lijkt wel
steeds meer macht over de toekomst van
zijn ras te krijgen, maar de natuur beschikt
als het er op aan komt…. Een vertrouwd
beeld dus…. En maar weinig profeten kunnen het totaal voorspellen op enige langere
termijn… Ach wij mensen zijn nu op weg
naar een levensduur van … maar 100 jaar.
Wat is dat op de honderden miljoenen jaren
van onze natuur?

slagen geven… In Nederland worden vrouwen massaal op website’s verhandeld voor
“tijdelijk gebruik”, kun je op je telefoon dozijnen vrouwen opvragen die voor je in hun
blootje gaan , eigenlijk kan alles wel. Dus
was ik zeer benieuwd hoe dat heel vroeger
was bijvoorbeeld bij de grieken met hun luid
geprezen beschaving. En dat was erg
schrikken. Plato, de grote filosoof, trapt even
af: “De mannen zijn de enigen die direct zijn
geschapen door de goden en die ook een
geest kregen. Wat een vrouw mag hopen is
ooit man te worden” (zo, daar wordt je stil
van!). Aristoteles acht de vrouwen gezien
hun natuur, inferieur aan de man. Dichterbij
het kind en het dier eigenlijk en dus noodzakelijkerwijze geleid door het sterke, mannelijke geslacht. Ze kon in zijn ogen niet
meer dan het embryo groot brengen, maar
dus niet de geest ervan. Erger nog, hij
noemde de vrouw een monster, dat ten
onrechte de plek van een man innam. Die
grieken hadden de dames niet echt hoog
zitten dus. Helaas, van Xenophon tot Rousseau, en via Spinoza, kom je erg weinig
achting voor de vrouw tegen. Met uitzondering van de troubadours in de 12e eeuw,
die de platonische (?) liefde voor mooie
vrouwen graag bezongen. Petrarca en zijn
Laure is wel een heel fraai voorbeeld van
achting voor een vrouw. Of enkel voor het
vrouwelijk schoon?
Even kijken bij Thomas van Aquino: “De
vrouw hoort tot de tweede schepping van de
natuur, zoals ook de rotting (van een kadaver!), de vervorming/verminking en de aftakeling”… Ai! Dan had Jezus toch, aan zijn
gedrag af te meten dan, wel een andere kijk.
Gezien zijn omgang met Maria Magdalena
c.s. In de katholieke Kerk in mijn jeugd was
de verering van Maria, Gods moeder, dus
de uiting van HET ideaalbeeld van de
vrouw. De vrouw was dus eerst en vooral
moeder… In het huwelijk was ze tweede
viool en nu nog steeds mag een vrouw geen
priester zijn. Mind jou, NU nog!.. Dus de
Kerk van Thomas van Aquino was vroeger
ook even flink verdwaald… en later trok het
wat bij. Maar het hield niet echt over dus.
Zoals mogelijk vandaag ook de radicale
islam met de taliban als boegbeeld doen?

******
VROUWEN EN BESCHAVINGEN
De positie van de vrouw in de maatschappij
is weer super aktueel; in oost en west. In het
weste vooral omdat sommige immigranten
een idee demonstreren, dat naar onze mening echt niet kan. Daarom mag een vrouw
van top tot teen inpakken in een burka nu
niet meer in Frankrijk… Een vrouw naakt
etaleren is daarentegen geen enkel probleem. Daarmee zijn de uitersten in de
aktualiteit wel getypeerd. De taliban doen
ons wekelijks schrikken met hun weigering
om meisjes naar school te laten gaan en
met de opvatting dat je een vrouw die niet
met je wil slapen best mag uithongeren. En
een vrouw met een broek aan mag je stok-
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Ook in de islam is men dus mogelijk op pad
naar een ander beeld van de vrouw? In Marokko (ja Geertje!) is men ver op weg met de
gelijkheid van man en vrouw. ZO!
Een andere filosoof Cabanis zei het volgende: “Als een vrouw het geestelijke zou verkiezen, verlaat ze eigenlijk haar geslacht en
wordt “zonder geslacht”! Hij had kennelijk
veel last van vrouwen die geestelijk ook
actief werden en zocht een,- bijzonder onaardige-, verklaring!
In deze rij mag Sartre ook niet ontbreken en
hij zei, gordels vast dus: “De obsceniteit van
het vrouwelijke geslachtsdeel is die van elk
ding dat open is; het is een appél om het
bestaan, zoals overigens alle gaten” (zie zijn
boek: L’être et le néant). Sartre was de compagnon van Simone de Beauvoir die hiervan
zei in 1975, dat zijn denken sporen vertoonde van masochïsme en phallocratie. Wat
Satre volmondig beaamde…: “
Nog wat ter afsluiting van Sint Paulus, ook
al geen vrouwenfan. Deze apostel zei: “De
bron van de man is Christus, de bron van de
vrouw is de man en de bron van Christus is
God”.
Hoe je het nu draait of keert, de positie van
de vrouw was kennelijk heel veel beschavingen lang, en tot op vandaag, en zeker
nog meer in godsdiensten, een nogal problematische. Zacht uitgedrukt dan.
En dat straalde dus ook af in de politieke
constellaties. Vrouwenkiesrecht is pas goed
honderd (100!) jaren oud…, een vrouw
mocht pas 40 jaar geleden in Frankrijk (land
van de revolutie!) een eigen bankrekening
openen… En nu nog steeds is er in Nederland een kleine groep christenen die vinden
dat de vrouw geen bestuurlijke functies in de
politiek mag bekleden… Echt waar, en ze
worden niet van straat gejaagd. Beetje maf,
maar gewoon laten dus.
Als je moslim bent in Nederland en je kijkt
naar de katholieke Kerk en de SGP dan
raak je toch ook knap in de war. Ja toch?
En dan zit je al in de dallas in het westen als
je een hooddoekje op wil… Wat wel leuk
staat als je je kapsel wil beschermen in je
coupé-sport natuurlijk.
Begrijp me goed, ik sta niet in mijn achteruit.
Maar als mensen zich (terecht) opwinden

over “de onacceptabele positie van de
vrouw in Afghanistan”, dan ware het ook wel
wijs even na te denken hoe WIJ op onze
ideeën kwamen en hoe lang dat duurde..
Kennelijk was het voor ons ook niet verrekte
gemakkelijk toch? Of voelt u zich ook
“superieur”?
*****
DE MAFFIA ZIT VOL VROUWEN!
Van Napels tot Lagos, van Mexico tot Australië, de vrouwen nemen in steeds grotere
getale de macht over in de maffia. De emancipatie komt in zijn finale stadium, eindelijk.
Klinkende namen en verhalen: Teresa Principato in Sicilië doet alles wat de heer verbood en Giusy Vitale idem; ze zijn beide
Cosa Nostra bazen. In Calabrië zijn de vrouwen wat discreter maar ook wel degelijk aan
de macht. En in Mexico is het al niet minder.
Ene Griselda Blanco in Colombia deed ook
al elke agent trillen op zijn benen. Met
prachtige bijnamen als de “celeste”, wat niet
sloeg op haar verschijning, maar op het
aantal mensen dat ze naar Petrus stuurde…
Eén slachtoffer werd met een mes omgebracht dat met sterke kruiden was vol gesmeerd. Dat doet immers veel meer pijn!
Sommigen werden chef, na weduwe te zijn
geworden van een maffioso, andere nadat
ze met een dozijn maffioso’s de sponde
deelden en daar het vak een beetje leerden.
In Calabrië loopt een zekere Angela rond
die een clan aanvoerde met enkel boze zaken. Tot een van haar zoons werd vermoord
door een concurrent. Sindsdien jaagt ze op
die mijnheer en schiet alles overhoop wat
om hem heen zit. Tot ze de dader zelf heeft
gepakt. Pure moederliefde.
Dan de Koningin, ene Sandra in Mexico die
sinds enkele jaren in het gevang zit en zelfs
daar uiterst beroemd blijft. Ze was schatrijk
op haar 48e en is nu straatarm in het gevang
opgesloten. Ze was met drie hoge politie officieren getrouwd die allen het loodje legden en deed het ook met de narcotica bossen. Bloedmooi en niets ontziend en uiterst
geslepen. Er zijn zelfs beroemde chansons
over haar verschenen in haar land. Tot in
Australië is het fenomeen doorgedrongen:
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Judy Morgan heette ze, en ze deed alle foute klussen. Tot ze haar zwager neerknalde
die stiekem aan de verstopte poet van haar
vermoordde ex-man had gezeten. Ze ging
met 64 achter de tralies en schreef zelfs een
bestseller: My Story. Haar zonen zetten in
haar afwezigheid de “zaak op deskundige
wijze voort”. Jammer , zei ze , dat ik geen
dochters kreeg…
Tja, ik geloofde altijd al in de gelijkheid van
de sexen, maar nu weet ik het zeker.
Mannen EN vrouwen deugen niet! Want al
heel snel begreep ik een ding: ook in de verboden liefde is, bij elke vreemdgaande man,
sprake van een vrouw die meedoet… Daar
was het ook altijd al 50/50. Een zeer geruststellende gedachte eigenlijk, waar veel oude
filosofen nu hup (on)gelijk mee opliepen.

Hentriette blijft gewoon ook actief in de
sponde van Henri…
De twee vrouwen wonen in het Louvre en
Henri verdeelt zijn tijd over beide. Tot Jacqueline de Bueil, 16 jaren jong, verschijnt en
zich laat vergeven aan de Comte de Crecy.
Terwijl deze bruidegom op zijn bruid wacht
is Henri nog even actief met haar bezig,
maar twee kamers verder op.
En zo gaat Henri’s leven verder, waarin door
een pietepeuteraar wel 73 maitresses in totaal werden geteld. Daaronder niet weinig
religieuze dames. Als hij krijg voerend onderweg was, stopte hij vaak even bij mooie
abdijen. En daar zaten fraaie dames die van
hun familie in het klooster MOESTEN. Ze
werden vaak zijn minares en dan later gepromoveerd tot abdis van grote kloosters.
Dit verschijnsel heette in die dagen “promotion canapé”…
Henri deed best veel voor Frankrijk, niet alleen voor enkele franse dames, en was een
ware PR-baas om zijn rijk allure te geven. Ik
vergat nog even zijn nageslacht te vermelden: 6 legale kids van Marie de Medicis, 8
kinderen van Gabrielle d’Estrées, Henriette,
Jacqueline en ene Charlotte. Ook nog 6 niet
erkende kids en 3 gestorven kids bij de geboorte. Hij kwam dus aan 23 kinderen.
Daarvoor had hij een hele harem in het geweer gebracht onder oogluikend toezicht
van kerk en hof. Zijn laatste was Charlotte
de Montmorency, omdat hij werd vermoord.
En er zijn historici die beweren dat Charlotte
achter die moord zat.. Wie het zwaard opheft, sterft door het zwaard, heet het in een
gezegde. Dat kan dus in diverse varianten
kennelijk.
Tja, zo waren ooit onze Koninklijke voorbeelden en daarbij is Prins Bernhard maar
een klein jongetje gebleken.

*******
HENRY IV HAD 73 MAITRESSES
Dat is andere koek! Deze koning met een
grote reputatie als staatsman kon van de
vrouwtjes niet genoeg krijgen. En zij ook niet
van hem, kennelijk.
Op zijn 29e begint hij iets moois met Margarite de Valois in Pau. Ze is bloedmooi en
intello en hij houdt echt van haar. Ze stimuleert hem op zijn Koninklijke taak in Parijs
weer op te nemen en hij vertrekt… Want
zegt hij: “Als koning en als man uit Gascogne weet ik niet van volhouden”.
Dan komt nr. 2 Gabrielle Estrées ook niks
lelijk. Met haar duurt het 9 jaren, pas mal.
Ze wordt door hem overladen met roem en
rijkdom aan het hof. Als ze zwanger wordt
wil hij haar trouwen, maar hij weet dat hij
geen twee uur met haar alleen kan zijn. Dus
wordt het huwelijk snel geannuleerd… en
dan is het even over.
Marguarite de Vallois volgde toen, maar het
huwelijk traineert en onderwijl sterft Gabrielle nog voor de bevalling…Henri rouwt
openlijk om haar. Opvolgster is Henriette
d’Entraigues en die wil echt koningin worden… Henri wil wel maar dan moet ze eerst
zwanger worden. Dat gebeurt maar Henriette krijgt een dood kindje. Het hof is tevreden want Marie de Medici, de politiek
geprefereerde kandidate, wachtte al. Maar

******
WIJN EN HOUT
Wijn moest de laatste decennia steeds vaker (en langer) op vat, op jong eiken bijvoorbeeld. Dus de tonnellerie werd weer erg
belangrijk in wijnland. Nu is er weer een tendens naar meer fruitsmaak in de wijn… Dus
worden nu de vele soorten fenolen (die
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zitten vooral in schil en pitjes) gemanipuleerd. Het heet: onderdruk de foute fenolzuren (die dus “fout smaken”) en versterk de
“goede fenolen”. En dat eikenhouten sausje, die wat vanille-achtig in smaak, dat hoeft
nu weer minder.
Ik was nooit zo’n houtdrinker, ik vindt het
ook een beetje gek om hout in wijn te duwen. Waarom morgen geen spinazie erin
gedonderd? Maar ik weet het, over smaak
kun je twisten maar het helpt niks. Iedereen
zijn smaakje, al werd het langzamerhand
een soort van houtproeverij. Niks is voor mij
lek-kerder dan het kleine verschil in “terroir”
te proeven in eenvoudige wijnen: eerlijk product uit een grond van grote diversiteit, beschenen door veel zon en bewaterd door
enkele onweren. En niet te fors bespoten
natuurlijk.
Zo’n eiken vat kost ca 600 € en is 225 liter
(bordeause vaten) of 228 liter (bourgondische vaten: dus IETS meer). Een man zet
er per dag ca 155 vaten in elkaar, vertrekkend vanuit de onderdelen. Het wordt gemonteerd, verhit, dichtgemaakt en gestempeld en klaar is-tie.. Voor hout moet je oude
bomen hebben van 80 tot 150 jaar, en dus
is Frankrijk beroemd om zijn goede eikenhout. Het reparen van oude vaten is nu ook
erg in; dus het particulier kopen van gebruikte vaten van twee jaar oud voor 40/50 € zal
dus ook gaan verminderen…
Ach het blijft een fraai gezicht die honderden
houten vaten met rode vlekken er op in grote stellingen in de kelders. Maar de bewaartijd in het vat loopt op veel plekken nu fors
terug… minder hout en meer fruit dus, betekent korter op vat en dus.. minder vaten. De
eeuwige cyclus van mode en smaak bepaalt
ook hier de markt.
Dus geachte wijndrinker: pas op en laat u
geen hout voor wijn verkopen! Kauw dan
gewoon op een stokje zoethout… en doe
dat dan na het wijn drinken.

toen dus pas 11 jaar.. Niks universiteit; hij
kreeg zijn opleiding van een wijze vader en
las eigenlijk ook niet zo veel. In 1639 schrijft
hij een wiskundig werk: “Essay pour les
coniques” (Een essay over kegels).. Dan
volgt in 1641 de “pascaline”een mechanische rekenmachine in een houten kistje.
Geniaal, maar het werd, omdat de onderdelenfabricage nauwelijks mogelijk was, geen
echt succes. Hij was te ver vooruit. In 1648
publiceert hij over het vacuüm en de atmosferische druk…, en hij begint in 1656 (33 jaren oud) met “Les Provinciales” een filosofisch-maatschappelijk werk. In 1659 volgen,
in fragmenten, de beginselen voor een werk
over het christendom: “Pensées sur la verité
de la religion chretienne”. Dat kan hij niet afmaken en hij sterft jong op 39-jarige leeftijd.
Deze mens was zijn leven lang ernstig ziek
en nauwelijks sociaal actief. Descartes, zijn
tegenhanger in benadering, geloofde lang
niet dat hij de werken schreef maar dat zijn
vader de pen voerde. Hij leefde arm maar
tevreden en aanvaardde zijn lot. Was zeer
gelovig, en empirisch ingesteld in de wetenschap. En erg breed in zijn belangstelling.
En hij was voo-al een groot polemist: Les
Provinciales, waarin hij maatschapij genadeloos analyseert, werd in meer dan 10.000
exemplaren verspreid en wel 200.000 mensen lazen het toen. Hij geeft het Vaticaan en
de Sorbonne er ongenadig in op hun falie en
hij maakt elke autoriteit belachelijk. Zijn methode is uiterst pragmatisch: hij doet niet
aan theorie-ontwikkeling zoals bijvoorbeeld
Descartes met zijn METHODE. Nee, Pascal
neemt een probleem bij de kop en lost dat
op. Hij gaat niet via wetten en theorie en
modellen aan het werk, nee hij gaat uit van
de duizenden kleine waarheden en dus niet
EEN overheersende. En daarbij is hij een
erg humaan denkend iemand en gelovig en
zeer begaan met zijn medemens.
In zijn tevredenheid, blijheid en humaniteit
doet hij denken aan Spinoza en ook in zijn
ongeluk. Spinoza was wel gezond, maar
werd hard aangepakt door zijn geloofsgenoten en uitgesloten. Spinoza had contact
met vele groten van zijn tijd: Pascal nauwelijks… En ze stierven beide jong, al was
dat in die tijd bepaald geen uitzonderlijk iets.

*****
HET GENIE BLAISE PASCAL
Hij zag het licht in 1623, zijn moeder stierf in
1626 en in 1634 publiceerde hij: “Traité des
sons” (een werk over het geluid). Hij was
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Inzake het zo jong geniaal zijn doet Pascal
sterk denken aan het genie Mozart die ook
op 8-jarige leeftijd al geniale composities
maakte.
Ze zijn schaars, deze nerds van vroeger, en
ze lijken alles al te hebben op zeer jonge
leeftijd. En de meest ingewikkelde zaken te
kunnen begrijpen in enkele dagen en uren.
Zonder veel hulp en grondig. En ze waren
meteen in staat de andere groten van hun
tijd , versteld te doen staan… En niet zelden
wisten ze het veel beter. Deze kids zijn er
ook nu nog, ze zijn nogal eens te vinden in
de kring der autisten. Ze helpen de wereld
sprongsgewijze vooruit en blijken eeuwen
later. Zowel Pascal als Spinoza en de oude
grieken ook, in staat ons met hun werk wegen te wijzen om de problemen van vandaag beter te begrijpen. Eigenlijk ook een
soort van “bewijs” dat de geschiedenis zich
lijkt te herhalen…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
HE, TERUG DIE KLANDESTIENEN!
De Liga van het Noorden, een ultrarechtse anti-immigrantenpartij in Italië,
wilde goede sier maken bij het kiezerspubliek en de clandestienen eruit gooien! Maar nu gaat er iets flink fout, want
de realiteit blijkt een andere , helaas.
Want meer dan 500.000 gezinnen hebben een klandestien om op de kids te
passen, op ouderen te letten of zieken
etc. Het zijn vaak Oekraïners, Roemenen, Albanezen, Philippino’s, die dat
soort klussen doen. Dus de Mexicanen
in de VS, zoiets. Nou moet Berlusconi
dus heel wat klandestienen toch nog
hun papieren geven.. En nu eist de Liga
gauw een minimum-beloning van die
“werkgevers” en ook een medische
verklaring plus een gevangenisstraf voor
valse verklaringen. Nu is het hek dus
van de dam: ook de bouw, de landbouw
en het toerisme willen nu een regeling
voor HUN klandestienen.
Het is weer eens duidelijk geworden: In
Spanje, in de VS, nu ook in Italië en
waar niet ook nog zijn de illegalen de
goedkope arbeidskrachten, tot het wat
slechter gaat. Dan moeten ze er een ,
twee hup, UIT. Zoiets als de K-marokkanen in Nederland: je “importeert arme
ongeletterde kabyliërs uit Marokko, die
krijgen kids en die vallen dan later tussen wal en schip… Wat iedereen KON
bedenken! Maar dat alles is nu vergeten
en de ontwrichte jongeren moeten nu…
gewoon weer “terug” naar “huis”… Ze
leveren namelijk enkel nog problemen
op en geen WINST meer. Dan valt het
humane masker meteen… Business is
business. De slavernij is terug. De
kosten-baten analyse is al gemaakt …”

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
DE CO2-TAX
Sarko stelde een commissie in waarin o.m.
Michel Rocard zit voor de CO2-tax problematiek. Deze tax is bedoeld om vervuilers
te laten betalen… en electra maken is dat
ook vervuilen? Ook als er 86% uit kernenergie komt? En nu begint de politieke discussie in de breedte hier: en iemand zei dat je
de stroomverbruiken op de piekmomenten
(als gewone centrales moeten bijspringen
die WEL vervuilen) wel moet belasten en
daarbuiten niet. Tja het zal nog wel even
duren voor het debat eindigt… En het staat
natuurlijk ook sterk in verbinding met de
CO2-rechten emissierechten handel in de
EU…
Het wetsvoorstel is nu in discussie en de
fransen vinden met 66% dat het geen goed
idee is. Want het verhoogt ook de brandstofprijs met 3 €-c. Sarko luistert en zei nadrukkelijk dat hij nog geen enkel besluit had genomen… En Fillon zei al dat alle geld wat zo
zou worden opgehaald, weer bij “de mensen” terug zou komen. Wat echt een zeer
rare opmerking is: waar anders dan?
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Terug naar inhoud

liseerd en kreeg het farizeïsme zijn kans.
Maar hij doodde nooit iemand, hij was geen
crimineel. Daarom bleef hij in leven. En de
Laura van Petrarca heette ook: Laura de
Sade… zij was dus een zeer braaf, ver
familielid. Zo gaat dat.

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
SADISME
De Sade zette deze naam op de wereld en
hij woonde vlakbij ons, in Mazan, bij zijn ouders. En later zelf in La Coste in de Luberon. Hij werd in Parijs geboren (1740), was
kapitein in het leger, trouwde in 1763, en
toen begonnen dus zijn affaires. In 1768 met
Rose Keller, in 1772 wordt hij met zijn
knecht ter dood veroordeeld in Aix, in 1777
wordt hij in Parijs gearresteerd en ontvlucht,
in 1784 wordt hij voor 12 jaar in de Bastille
opgesloten In 1789 als de Bastille valt, is hij
er niet meer helaas, hij komt in 1790 vrij. In
1997 publiceert hij “La nouvelle Justine”,
daarna “L’Histoire de Juliette, sa soeur ou
Les Prosperités des vices” . Dan gaat ie
weer achter de tralies in 1801 en in 1814
sterft hij. En hij vroeg om totale vernietiging
van zijn graf, wat ook gebeurde. Voorwaar
een woest leven voor een edele.
Zijn bezoeken aan een parijse dame, die
ook wel eens haar vlees voor geld verkocht,
zijn opgetekend in rechtbankjournalen.
Daaruit blijkt dat hij Godslasteringen niet
schuwde, zich aftrok in een kelk, hosties bij
dames wegstopte, riep dat God niet bestond, hij eist ook van zijn partner Jeanne
godslasteringen, slaat haar met de roede…
Kortom dat was in die dagen als het publiek
werd, echt wel een groot schandaal. Zo
volgden er dus vele.
In het gevang werd hij de controversiële
schrijver en filosoof die leefde in een tijd dat
in hogere kringen het nodige aan losbandige
zaken speelde. En ook in de kerken en bij
de clerus was het een goddeloze en perverse boel. En dan riskeer je om, als je je
wat opwerpt, om als groot voorbeeld te worden opgepakt. Hij was dus eigenlijk enkel in
zijn extrovertie een uitzondering. En in zijn
opmaak der orgieën: met blasfemie, afranselen, grote groepen van deelnemers (vooral veel dames), daarin stak zijn afwijking
vooral. En het werd erger omdat sommige
dames, uit angst voor God’s straf, aanklachten indienden. Daardoor kwam alles in
de openbaarheid, werd de kerk gemobi-

Terug naar inhoud
DE COLUMNS VAN LP
CORS CORNER
-REACTIE OP COR’S COLUMN (Zie editie
56-09 en bijbehorend commentaar van
LS).
-Cor reageert op Leon’s commentaar:
Ik heb met interesse het commentaar van
Leon op mijn essay voor LP editie 56-09
gelezen. Ik heb hierop het volgende commentaar.
De beroemde uitspraak: "Erst das Fressen,
dann die Moral" stamt van de geniale Berthold Brecht.
Ze vormt het kernthema van zijn Dreigroschen-oper (1928). Berthold Brecht is beter
te typeren als een groot auteur en theatermaker: een van de belangrijkste van de
20ste eeuw. Minder als filosoof, hoewel hij
heel diepzinnig nadacht over mens en maatschappij.
Prachtig is zijn spreken van Fressen en niet
van Essen. Hiermee wil hij zeggen dat de
mens zich gelijk stelt met het dier als hij terug moet naar een niveau van zelfbehoud.
De mens vergeet dan dat hij mens is. ( Vergelijk ook met de hiërarchie van Maslow).
Wat wil B.Brecht zeggen met die, in de opera steeds herhaalde, uitspraak.
1. Hij waarschuwt voor de aankomende
crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw
2. Hij voorspelt dat in zo'n crisis kunst en
cultuur als eerste onder druk komen te
staan. Denk aan de toen nog komende
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boekverbranding en gevangenneming van
vele intellectuelen. ( Brecht week uit naar
Amerka).

Maar het gaat erom om op te staan en tot
actie te komen, daar waar mensen groot onrecht wordt aangedaan.
De mens is "Heer der keuze", dat leren we
nog eens goed in het existentialisme.
In het kiezen en daarnaar handelen zie je de
kwaliteit van het menselijke: word je mens.
Veralgemenen ( in de psychologie 'broadening' genoemd) is vaak een duikmechanisme.
"Wat je ook doet, het is toch een grote bierkaai."

(Kijk eens naar de huidige tijd! Waar de
uitgaven voor kunst en cultuur en ontwikkelingshulp weer onder druk komen te staan).
3. Veel dieper nog: hij houdt degenen die
macht en rijkdom hebben een spiegel voor
die zegt: "Je mag geen hoogstaande moraal verwachten van mensen die een dagelijkse strijd om het naakte bestaan moeten
voeren."
Staak dus de kritiek van boven naar beneden over moraal.
Het is ook een pleidooi voor het eerlijk
verdelen van het beschikbare brood.
Niet voor niets was Berthold overtuigd
marxist.
In een opkomende nazitijd..!

Hartelijke groeten,
Cor.
*****
COMMENTAAR LEON
Beste Cor,
Dank voor je opmerkingen en aanvulling!
Je opmerking over mijn citaat is volkomen
terecht, al doelde ik eigenlijk op de idee dat
als je mensen in een oorlogssituatie brengt,
zoals de serven hier, dan moet je niet verbaasd kijken als er enorm gemoord wordt.
Want deze oorlog van servisch orthodoxen
tegen…moslims (!), die al langer duurde, en
die gepaard ging met veel afgrijselijk bloedvergieten, deed ook niet echt “ het beste
(die Moral)”, in de joegoslavische mens
boven komen.
Natuurlijk werd er TE weinig gedaan om de
moslimvluchtelingen te redden… Waarbij
Karremans wel erg ver van Den Haag was
en het lokale (VS)-commando hem ook
NIET hielp. Wat nog veel erger is was dat
er later erg weinig lawaai werd gemaakt
door Den Haag tegen hun “bondgenoten de
VS en Frankrijk die ook alles lieten gebeuren-… “Zand erover”, dus was het toen, en
ik bedoel nu dus niet over de 8000 lijken.

Als je dit alles doordenkt moet je concluderen dat je het beroemde adagium van
Brecht in jouw stukje oneigenlijk wordt
gebruikt. De onderdrukte, bedreigde mensen in de beveiligde enclave Sebrenica
vragen aan de machthebbers boven hen:
"Laat ons leven."
Die machthebbers hebben hen lafhartig verraden.
"Onze jongens" speelden daar een rol in.
Hun machthebbers hebben zelfs onderscheidingen gekregen: zijn stuk voor stuk
gepromoveerd.
Maar...
Joris Voorhoeve (toenmalige minister van
defensie) heeft - naar hij zelf diverse keren
voor de camera geuit heeft, nog dagelijks
gevoelens van wroeging. Hij - en zijn collega's - hebben nagelaten alles in het werk
te stellen om de vereiste steun te krijgen.
Premier Kok zei: "We hebben de crisissituatie van Sebrenica twee keer op de
agenda van de kabinetsvergadering gehad....!"

Je betoog dat het altijd gaat om HET moment deel ik; maar ik wilde het wat relativeren (dus Karremans c.s. vergelijken) met
collega-krijgers uit andere oorlogen. Zoals
ook de “politionele acties in Indië in 1948
waarbij “ons leger” kampongs in de heis

Verder het volgende.
Natuurlijk is het zo dat er op de wereld veel
onrecht is.
Dat was vroeger en dat zal morgen ook zijn.
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zette en alles wat er uit kwam rennen (ook
vrouwen en kids) gewoon mitrailleerde.
Pas in de zestiger jaren kwam er een psycholoog, die daar was bij geweest, mee in
de publiciteit en hij, de moedige in tweede
instantie, werd breed uitgejouwd! Ik herinner
me nog de grote herrie in , geloof ik, Brandpunt, hierover!
En dan zie je het andere mechanisme namelijk het verdringen van de enorme fouten
van weleer, wat Den Haag dus later OOK
deed.. Tot Kok toch aftrad al was het maar
enkele weken voor het geplande einde van
het Kabinet en dus eigenlijk nogal symbolisch.
Maar het overkomt eigenlijk nu “gewone
burgers” ook soms dagelijks nog. Bijvoorbeeld als ik moet luisteren naar nogal zwaar
antisemitisch gewauwel hier in mijn 2e vaderland. Dan trek ik wel eens de streep
maar dat levert dan best veel gedonder op!
Doe het ook maar eens tegen Nederlanders
die stevig in Wilders geloven met zijn
eenzijdig aanwijzen van die domme islam
(met bijna 2 miljard aanhang) en hij wil
enkel nog K-marokkanen en dus niet die
goede marokkanen zien in zijn land. Dat
loopt dus ook niet altijd in vriendschap af…
Eigenlijk is dat ook “civilcourage”, dacht ik.
Waarmee ik bedoel: de lafheid zit in ons
allen, maar, zoals jij schreef: Hij moet ook
worden be-streden door ” zeer moeilijke
EIGEN keu-zes”.
Je tekst geeftdus weer aanleiding tot veel
reflectie en het thema lijkt onuitputtelijk en
een beetje eeuwig. Dank en tot next time!
Leon

Leon, je wilde nog wat vuurwerk? Hier pak
aan! Nog even wat ingedommelde geesten
wakker schudden want er is nog maar weinig in dit land voor nodig om echt wakker te
blijven. Bijna alles gaat vanzelf als mede
ook gewoon door ook als het cisis schijnt te
zijn. Merk jij overigens wat van die crisis?
-Integratie in Nederland.
Even terug naar Tariq Ramadan de Integratieadviseur. Ik heb die verzonnen functie so
wie so niet begrepen. Wat valt er anno 2009
in dit land in het algemeen en Rotterdam in
het bijzonder nog te "integreren"?
Zie ik het goed dan hebben we in dit land te
maken met twee groepen allochtonen. Één
groep die helemaal niet geïntegreerd hoeft
te worden noch dat daar enige noodzaak
toe bestond om reden dat ze zoveel in huis
hebben dat dat helemaal niet nodig was/is
(o.a. voormalige Hindoestaanse Surinamers) en een tweede groep, en dat is verreweg de grootste, waar integratie eigenlijk
helemaal niet meer aan de orde zou moeten
zijn.
Tot die groep behoren generaal gesproken
m.n. Turken. Marokkanen en Antillianen.
Dat zijn dan ook de groepen die met stip in
de top drie staan als het gaat om het veroorzaken van problemen in ons land zowel in
strafrechtelijk als burgerrechtelijk opzicht.
-de Antillianen
Antillianen is een verhaal apart en daarbij is
opsplitsing in het mannelijk en vrouwelijk
deel noodzakelijk. Mannen=grosso modo:
probleem wat evenveel onbegrijpelijk is (ze
zijn immers opgevoed net als de voormalige
uit Suriname afkomstige immigranten met
het Nederlands gedachtegoed en daar kan
schrijver dezes uit eigen wetenschap zowel
beroepshalve alsmede op basis van een
verblijf van 2 jaar op Curacao alles over
vertellen cq. verklaren) als veelzeggend.
Bij vrouwen dient een nadere uitsplitsing
gemaakt te worden naar jonge meiden (tot
een jaar of 25) en "oudere" vrouwen die het
in tegenstelling tot hun jongere soortgenoten
doorgaans goed doen. Vaak gewaardeerde
krachten in de verzorgende sector.

******

JOS’S CORNER
Lezer J. gaf desgevraagd een reactie op
mijn (concept)stukje over het ontslag van
Ramadan en bleek een enorme ervaringsdeskundige te zijn over integratie, speciaal
de Rotterdamse. Daarom vroeg ik hem
daarover eens zijn hart te luchten. Ziehier
wat dat opleverde:
OVER INTEGRATIE
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De jonge meiden waaronder procentueel
een groot aantal tienermoeders is grosso
modo een, zoals dat door de statistici van
de Gemeente Rotterdam wordt geduid, aandachts- resp. probleemgroep en dat is niet
anders in andere steden met relatief grote
concentraties Antillianen zoals daar o.a. zijn
Den Helder, Amsterdam, Tilburg, Dordrecht.

zelf te wijten zouden hebben want "we" hebben "ze" toch zelf "binnengelaten/gehaald".
Objectief een puur demagogisch onzinverhaal dat het natuurlijk goed doet in softyland en dat te pas en te onpas als excuus
wordt gememoreerd om vooral geen moeilijke besluiten te hoeven nemen.
De eerste generatie of het geringe aantal
wat daarvan nog in Nederland verblijft is hier
pak weg een jaar of 35 à 40. (de rellen in de
Afrikaanderwijk dateren van 1972). Mij dunkt
dat het integreren van die groep buiten elke
orde is. Als je na zo'n lange periode nog geïntegreerd moet worden dan heb je wat mij
betreft de boot definitief gemist. Dat geldt
eveneens voor de tweede generatie die zo'n
20 à 25 jaar in Nederland woont waarbij de
noodzaak tot integratie vanzelfsprekend buiten elke discussie verheven zou moeten
zijn.
Blijft over de derde generatie die in dit
land is geboren. Hoezo zou die groep aan
integratieprojecten onderworpen moeten
worden. Alhier geboren en getogen!!!

Objectief gesproken is in feite geen reden
denkbaar waarom deze twee groepen benaderd zouden moeten worden met integratieprojecten en onze vriend R. is daarbij
volstrekt niet de aangewezen persoon want
ik kan je vertellen dat, generaal gesproken,
Antillianen een ongelooflijk t..... hekel hebben aan Turken en Marokkanen en omgekeerd. Daar valt geen brug tegenaan te bouwen! Klinkt niet leuk maar het is niet anders.
Feiten zijn niet altijd leuk maar dienen daarom niet onder het tapijt te worden geveegd
zoals de afgelopen 35 jaar is gebeurd en
wat een multi-culturele samenleving had
moeten worden is verworden tot een echte
muti-A-culturele samenleving.in onze multA-culturele is gebeurd met grote gevoelens
van dank aan die jongetjes en meisjes in
Hilversum en Den Haag waar ik eerder aan
refereerde.

De vraag lijkt dan toch meer dan gewettigd
wat wij in Allah's naam zouden moeten met
een figuur als R. Zowel de functie als die
man is toch volstrekt overbodig en als dat
niet zo mocht zijn dan zou het van iets meer
realisme getuigen als we zo langzamerhand
eens vorm en inhoud gaan geven aan remigratieprojecten dan aan integratieprojecten.
Dat is dan ook precies de reden waarom ik
een aantal alinea's hierboven doelbewust
melding maakte van de kwalificatie "ons"
land. Mensen uit o.a. landen zoals zojuist
genoemd die nu nog zouden moeten integreren geven er blijk van volstrekt totaal
maar dan ook totaal geen boodschap te
hebben aan onze samenleving en om maar
dat vreselijke woord te gebruiken dat uit die
hoek te pas en te onpas wordt gehanteerd
"respectloos" zijn ten opzichte van onze cultuur n.b. de cultuur die o.a. na vele tientallen
jaren met (hard) werken is geworden tot wat
die nu is en kennelijk zo aantrekkelijk is dat
hele volksstammen hier willen wonen en
niet omdat het in de landen waar de in dit

-De Turken en Marokkanen
Rest de Turkse en Marokkaanse
gemeenschap. Deze valt te onderscheiden
in drie categorieën t.w. eerste, tweede en
derde generatie.
De eerste generatie is de generatie, overigens als enige van alle in ons land verblijvende allochtonen die "we binnengehaald
hebben", zijnde de gastarbeider die middels wervingscontracten afgesloten tussen
de Nederlandse overheid enerzijds en Turkse en Marokkaanse overheid
anderzijds,- werden geworven om alhier
arbeid in loon-dienst te verrichten. Voor
jouw info: het laat-ste wervingscontract is in
juni 1979 afge-sloten!
-Een beetje historie van de immigratie
Waar zou toch die wijdverbreide fabel vandaan komen dat we de grote aantallen allochtonen die in ons land verblijven aan ons
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land verblijvende allochtonen vandaan
komen "zo fijn" is. The money is good en de
rest zal ze een zorg wezen, zoveel is inmiddels generaal gesproken wel duidelijk.
Ik probeer me altijd voor te stellen hoe het
mij en jou zou vergaan in een omgekeerde
situatie welke situatie vanzelfsprekend even
utopisch als puur academisch is om reden
dat jij en ik landen als Marokko en Turkije
alleen maar binnen kom als toerist met een
zak geld in je koffer en na drie weken moeten we wel weer gauw maken dat we weg
komen. Je bezondigen aan politiek/maatschappelijke activiteiten laat je wijselijk uit je
hoofd op straffe van... vul maar in.

dit land voor het zeggen heeft en welk clubje
onverdroten doorgaat met het doordrukken
van anti profane wereldvreemde opvattingen
maar wat wil je ook als 37% van de bevolking bij de afgelopen verkiezingen confessioneel heeft gestemd. Hoe achterlijk kan de
bevolking van een land zijn en dan krijg je
als land waar je, om maar even te spreken
in termen van Woutertje Tuinkaboutertje,
"recht op hebt". Het zij ze van harte gegund.
Daarop inhakend is het volstrekt begrijpelijk
dat je die types van CDA en erger nog CU
en/of SGP nooit maar dan ook nooit hoort
laat staan een kritische kanttekening zullen
maken wanneer gewone mensen, die het
niet nodig hebben om een of ander verzonnen gedachtegoed, geloof geheten, aan te
hangen om het leven op deze planeet te
kunnen leiden, weer eens worden lastig
gevallen met ideeën die ongeveer teruggaan naar de Middeleeuwen althans gedachtegoed passend bij een derde wereld
land waar geloof, zoals bekend, nog steeds
een vruchtbare voedingsbodem heeft.
Natuurlijk houden die griffo's en paapjes hun
mondje bang als ze zijn voor aanpassing
van art. 6 jo. 23 van onze Grondwet. Kom je
aan de Islam zit je vanzelfsprekend ook aan
de poten van wat zich Christen noemt te zagen en dat kunnen we natuurlijk niet hebben
of wordt het toch niet de hoogste tijd dat we
dat wel maar eens moesten gaan doen. Wat
een gelukzaligheid zou dat toch zijn: een
godsdienstloze samenleving. Ik vrees net
zo'n utopie als de kernwapenvrije wereld
van idealist Obama. Dat zou m.i. een meer
dan substantiële verhoging van het welzijnsgehalte betekenen en als bijkomende
omstandigheid zouden we gigantisch veel
geld besparen.
De aanstelling van R. in Rotterdam, dus ook
op de EUR, is dus wat mij betreft buiten de
orde om de simpele reden dat er feitelijk
niks (meer) te integreren valt/zou moeten
zijn en de islam de afgelopen decennia
heeft aangetoond niet in onze cultuur/ samenleving thuis te horen. Wat mij betreft is
voor dat enge clubje in ons fantastische
land geen plaats (meer) en dus ook niet
voor R. Hij hoeft hier zeker geen bruggen te

-Wat WIJ denken over integratie
Anders dan het zoveelste politieke onzin
verhaal dat de burgers van dit véél te rijke
land en (het straatarme) Rotterdam in het
bijzonder door de strot wordt geperst kun je
de beweerdelijk gestelde noodzaak tot aanstelling van R. als integratieadviseur niet
concluderen.
Ach, en wat maakt het Herman Hamburger
en Truus Frikandel uit. Zij hebben plat gezegd "te vreten en te zuipen" kopen elke
twee/drie jaar een nieuw autootje, zakken 'savonds onderuit op de bank om zich te laten
"vermaken" via de buis en wat er echt in dit
land aan de hand is "zal ze toch aan d'r reet
roesten". Dat wordt pas anders als ze de
dingen die ik zojuist noemde niet meer kunnen doen of dat het opeens heel dichtbij
komt en het niet langer de "ver van je bedshow" is, maar zo lang wij in dit land bereid
zijn om anno medio augustus 2009 ruim
400.000 werklozen (en dat gaat nog stevig
oplopen) alsmede ca. 600.000 quasi arbeids
ongeschikten die in de WAO zitten te financieren dan heb je het als burger toch wel
heel erg goed in dit land.
Zoals gezegd: geld zat. We kopen alles
maar dan ook alles wat een beetje vervelend of lastig is af maar de eerste scheurtjes worden al meer dan zichtbaar als we
tenminste onze Min. van Financiën mogen
geloven en dat doe ik deze keer zeker.
In mijn verhaal over Ramadan sprak ik over
dat godsdienstwaanzinnige clubje dat het in
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komen bouwen/slaan want dat kunnen we
zelf veel beter. Ik zou bij Allah niet weten
waarom we nog meer energie moeten verkwisten aan iets dat aantoonbaar zich zelf
de afgelopen 35 jaar heeft gediskwalificeerd. Wellicht kan ook nog even gerefereerd worden aan de beelden op de TV die
elke dag onze huiskamers bevuilen over
weer een aanslagje hier of een stammenoorlogje daar waar in 99,9% van de gevallen
een of ander geloof aan ten grondslag ligt;
zoveel is wel zéker.

Wat moeten wij gewone Rotterdammers met
zo'n man. Die woont hier niet, spreekt de
taal niet en komt niet verder dan vage onwerkbare dan wel utopische studeerkamermodellen die in de praktijk volslagen contraproductief zijn.
In dat opzicht lijkt hij Pechtold wel, ook zo'n
wereldvreemde geseculariseerde ex-missionaris (over de muur) die denkt dat de jaren
‘70 nog niet voorbij zijn. (even een speldeprikje tussendoor; mag wel hè?)
De realiteit is simpelweg dat hele volksstammen echte Rotterdammers inmiddels al
lang niet meer met dat soort allochtonen
wil integreren waarbij de nadruk ligt op "dat
soort". Zoals ik gisteren schreef: dat is een
gepasseerd station maar wat veel belangrijker is en minstens zo interessant is dat
"die mensen" zelf helemaal niet willen integreren. Het superioriteitsgevoel ten opzichte
van ongelovigen zoals ik alsmede hun christelijke geloofsbroeders en dat alles gelardeerd met een gigantisch ego alsmede een
niet onaanzienlijke dosis narcisme maken
dat hele volksstammen onder die groep
totaal geen behoefte hebben aan integratie.
Het bewijs daarvoor is simpel te herleiden
tot gigantische problemen op alle sociaal
maatschappelijke gebieden die ons teisteren
en het houdt maar niet op. Integendeel, het
wordt alleen maar erger. Dachten we dat de
problemen vanaf de derde generatie wel
zouden verminderen, forget it. Hierbij past
wel de nuance dat dat privilege m.n. gegund
is aan de “grootstedelingen” want als ik door
de Hoekse- dan wel Alblasserwaard fiets
waan ik me in alle opzichten in het buitenland en moet ik me telkens weer de vraag
stellen “hoe ’t nou ook weer zit”.

Ik moet je dan ook zeggen dat ik mij in gemoede afvraag waarop je je stelling baseert
dat R. "aantoonbaar flink bezig zou zijn om
de kloof tussen beide culturen te overbruggen". Sorry Leon, je gaat toch niet boos
worden resp. in je ego gekrenkt voelen als ik
bij deze uitspraak onmiddellijk moet denken
aan een fantastische uitspraak van van
Kooten en de Bie alias Jacobse en van Es
over een of andere onzin uitspraak van een
2e Kamerlid, toen al, tijdens een debat:
“gelul van een dronken aardbei”!! Heb ik
altijd een héle mooie gevonden en die houden we er natuurlijk wel in. Ik weet echt niet
waar je dat vandaan haalt; noem me je
bronnen en ik geef je onmiddellijk gelijk. In
mijn stukje proza over R. heb ik al met
cijfers/feitenmateriaal het den volke aangeprate onzinverhaal dat de derde generatie
het zo goed zou doen op school weerlegt
(geen kunst overigens). Wantrouw die Halleluja berichtgeving van die zg. onafhankelijke
NOS ten pricipale zeker als het over die
mult-A-culturele samenleving gaat. Vraag
cijfers op bij het CBS dan heb je relatief
weinig kans om weer belazerd te worden.
Er zijn onderzoeken in dit dorp geweest
onder gewone Rotterdammers over het
persoontje van R. als ie weer eens in opspraak was. Zelfs toen hadden verreweg de
meeste mensen nog nooit van die engerd
gehoord en dat kwam niet in de laatste
plaats omdat hij via de bekende achterkamertjes politiek, vergeven van de overbekende spruitjesgeur, stiekem is aangesteld
voor een job die bij voorbaat gedoemd was
te mislukken.

Die onwil of desinteresse om zich aan te
passen bij een niet onaanzienlijk grote
groep allochtonen waarvan je elke dag in de
kranten dan wel via de TV kennis kunt nemen roept inmiddels zoveel weerstand op bij
gewone autochtonen dat steeds meer mensen uit die categorie het zo langzamerhand
wel gehad hebben met die niet-willers.
Tegen die achtergrond kan het m.i. terechte
verzet, niettegenstaande alle positief discri-
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minerende onzin verhalen of het "enorme"
ekonomische resp. strategische belang dat
Turkije zou moeten toetreden (hetgeen zelfs
Allah moge verhoeden) tot de EU (dán wel
natuurlijk want er valt wat te verdienen en
de rest is niet belangrijk) van een aantal EU
landen, en let in deze op de dubbelrol van
m.n. het CDA , dat onder geen beding wil
dat Turkije, in al z'n huidige derde wereld
achterlijkheid op gebied van mensenrechten, vrijheid van godsdienst, gelijkheid man
en vrouw, abortus, erkenning van homos en
lesbiennes en bedenk er zelf ook nog maar
een paar, zal toetreden tot diezelfde EU. Per
slot van rekening is Turkije in wezen een
moslimland waarin het leger de afgelopen
twee jaar al diverse malen heeft gedreigd
"de zaak over te nemen" als de fundamentele beginselen van de Turkse samenleving
zoals destijds geformuleerd door Attaturk
verlaten zouden worden.
Inmiddels zijn we m.i. gelukkig dus zo ver
dat Turkije zélf niet meer wil toetreden.
Heeft Allah de bede van deze ongelovige toch nog verhoord waarvoor hartelijk
dank.

worden en let op!, we praten hier over de
derde generatie.
Gigantische problemen hebben we in Rotterdam met deze groep, inmiddels 74%!!! ja,
je leest het goed, van de jongeren onder de
21 jaar is allochtoon en toch generaal gesteld verre van aangepast aan wat in ons
land de normen en waarden zijn.
Uit alle onderzoeken en informatie van de
voorbije jaren is komen vast te staan dat
merkwaardig genoeg grosso modo die derde generatie totaal geen boodschap heeft
aan onze samenleving. Dat zulks ten principale, dus als het er echt op aankomt, het
geval is voor de eerste en tweede generatie
is een door vriend en vijand geaccepteerd
gegeven.
Het is ook precies om die reden dat R. als
"reddende engel" uit het Allahfirmament is
komen vallen en in middels is neergestort.
Enkel is hij niet alleen niet de aangewezen
persoon maar hij komt bovendien ook nog
eens 25 jaar te laat en beste Leon, geloof
me nou, dat gaat echt niet meer goed komen en dat hoeft ook niet gezien de houding/opstelling van die groep allochtonen
door de afgelopen decennia heen.
Het is inmiddels een feit van algemene bekendheid dat generaal gesproken hele horden van de zojuist besproken categorie
zichzelf buitenspel plaatst resp. heeft
geplaatst.
Wederom generaal gesproken, en ik herhaal
het nog maar een keer, kun je gelet op de
gigantische problemen die een relatief kleine groep afgezet tegen de totale bevolking
van 17 miljoen, veroorzaakt zonder enige
terughoudendheid de konklusie trekken dat
een niet onaanzienlijk van de in ons land
verblijvende allochtonen geen enkele boodschap heeft aan onze samenleving. Only the
money is good en dáár ligt m.i. dan ook precies de sleutel voor de oplossing van dat
probleem. Daarover een andere keer meer.

Bruggen bouwen; vergeet 't en kijk simpel
naar de praktijk. Waar hebben wij in dit land
o.a. de grootste problemen mee. Iets wat je
niet zou verwachten maar wat wel de keiharde realiteit t.w. de derde generatie.
Het verbaast mij overigens geenszins dat
we de grootste problemen hebben met die
derde generatie. Toen ik nog actief praktiserend was was 95% van de minderjarige
strafklantjes allochtoon waarvan 90%
Turk, Marokkaan of Antilliaan. Hun gevoelens van superioriteit resp. minachting voor
onze samenleving en cultuur staken ze niet
onder stoelen of banken wat overigens niet
van toepassing was voor de Antilliaanse
groep. Bij die categorie speelt religie en cultuur (één en ondeelbaar) geen rol.
Ook hier is weer een onderscheid "passend
en geboden" tussen jongetjes en meisjes.
Generaal gesproken doen meisjes uit
Turkse en Marokkaanse kring het doorgaans redelijk tot steeds beter. Van de
jongetjes kan dat bepaald niet gezegd

Laat ik je een voorbeeld geven. Partner
Yvonne heeft welgeteld op haar vestiging
"op Zuid" nog geen 25 donoren van allochtone afkomst daar waar ca. 80% van de
bevolkingssamenstelling "op Zuid" alloch-
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toon is. Weet je hoeveel mensen "op Zuid"
wonen? "Slechts" 200.000!!! Leon, m’n allerbeste, ik verzin het niet. Tik in op google
"aantal inwoners Rotterdam Zuid" en Allah's
poorten openen zich voor u.
Termen als solidariteit, toch ook onmiskenbaar een van de steunpilaren zijnde het fundament die hoort bij die "beschaafde
samen-leving" van o.a. Alexander Pechtold,
is een volstrekt onbekend fenomeen bij die
mensen. Hebben ze ook totaal geen boodschap aan. Alleen als ze bloed nodig hebben voor zichzelf bv. in geval van een
operatie dan komen ze wel bloed af laten
tappen maar alleen voor "d'r eige" natuurlijk.

ontploffen staat zeker als de Kamer na het
zomerreces een amendement in de wet WIA
(Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen) gaat aannemen waarin zal worden
bepaald dat een in Nederland verblijvende
burger niet langer aanspraak kan maken op
een uitkering krachtens de Openbare
Kas vóór z'n 27e levensjaar. Wat denk je
wat dat voor een impact gaat hebben.
Voormalig wethouder Geluk van Onderwijs
in ons dorp kreeg in eerste instantie héél
softy Rotterdam over zich heen toen hij
cijfers bekend maakte over die groep die
voor het overgrote deel bestaat uit de
gisteren in mijn stukje proza geduide probleemgroepen van jongetjes van Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse afkomst. Dat
kon natuurlijk niet de bedoeling zijn want dat
klonk zo discriminerend.
Toen volstrekt duidelijk was dat dit sociaal
absoluut zeer onwenselijk nieuws simpelweg op feiten bleek te berusten, immers
zoals je weet Leon: praatjes vullen geen
gaatjes, was de beer los en werden in
ijltempo allerlei noodscenario's bedacht om
het tij te keren.
Toen Geluk het vervolgens ook nog eens in
z'n bolle hoofd haalde om op m.n. de VMBO
scholen, zijnde de probleemscholen, drugstesten te laten uitvoeren omdat gebleken
was dat een niet onaanzienlijk aantal leerlingen waar o.a. ook onze "doelgroep" deel
van uitmaakte, keerde z'n eigen fractie zich
tegen hem en heeft ie uiteindelijk eieren
voor z'n geld gekozen.
Wéér een schoolvoorbeeld van het niet mogen benoemen van simpele feitelijkheden.
Denk jij dat R. daar ook maar iets positiefs
aan had kunnen bijdragen? Zal toch wel
niet!

En ik begrijp dat eerlijk gezegd ook wel als
je uit de zowel ekonomisch/financieel als
sociaal meest afgrijselijke landen komt
waarin iedereen uitsluitend aan z'n eigen
hachje denkt/moet denken, maar als je Allah
betere het toch al 10 jaar of nog veel langer
in dit aardsparadijs mag verblijven of erger
nog zelfs hier geboren bent dan mag je toch
verwachten dat je de meest basale waarden
van deze meer dan fantastische samenleving niet alleen onderschrijft maar er ook
naar leeft. Forget it!!!
En wat denk jij dan wat zo'n lulletje rozenwater als R. hier zou moeten komen doen.
Of zoals wij in Rotterdam zeggen: "Schei 'ns
effe lekker gauw uit met die gekkigheid"!!
Het speelkwartier is over Leon en aan die
quasi maatschappelijk bewogen dan wel
sociaal verantwoorde resp. wenselijke zeikverhalen hoe het allemaal zou moeten heb
ik geen boodschap meer en gelukkig komen
steeds meer mensen tot inkeer of om maar
in het jargon te blijven: steeds meer mensen
worden door de praktijk van alle dag "bekeerd". Ha ha dat zal mijnheer pastoor goed
doen dat te horen uit de mond van een afvallige.

Wellicht heb je in dit verband
gelezen dat als één van de oorzaken van
deze ontstellende ontwikkeling van vroegtijdige schoolverlaters wordt gezien dat
m.n. en vanzelfsprekend het onderwijssysteem van het VMBO toch maar beter op
de schop gaat want het schijnt toch beter te
zijn om jongeren die "niet kunnen leren"
weer beter met hun handen kunnen werken
resp. praktijkervaring opdoen in plaats van

Even terug naar de derde m.n. mannelijke generatie waar alle ijdele hoop, zo is
inmiddels wel duidelijk, gevestigd was.
Een ongelooflijk grote groep vroegtijdige
schoolverlaters is de volgende tijdbom die
binnen nu en pak weg een jaar of vijf op
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in de schoolbanken zitten. Waar heb ik dat
meer gehoord. Oh, da's waar ook. Dus eigenlijk gewoon terug naar the good old
LTS/Ambachtschool, weet je nog. Maar dat
mocht niet meer van mijnheer Cals resp.
van Kemenade onder het mom van de
"vooruitgang en verwovenheden". Dat was
te stigmatiserend om deze jongelui klaar te
stomen als volwaardig "arbeider". Hè bah,
wat een vies woord is dat toch! Maar wel
genieten van zoveel nitwitterigheid.

Maar waar kwam dat geld, ik bedoel die €
200.000,= ook al weer vandaan? Oh ja, da's
waar ook. Even op m'n salarisstrook kijken. Deel dat geld maar uit onder mensen in
sectoren die ik zojuist noemde. Lijkt me in
elk geval geen slechter idee.
Ik heb de afgelopen decennia wel geleerd
om vooral niet te veel te luisteren naar al die
zg. deskundigen en politieke ratjes die ter
vermeerdering van eigen eer en glorie maar
vooral hun bankrekening de gewone mensen belazeren met, aantoonbaar, de meest
leugenachtige onzinverhalen.
Ik woon al 40 jaar in Rotterdam en heb er
bijna 30 jaar gewerkt cq. met m'n poten in
de bagger van de onderkant van de samenleving gestaan en heb in de praktijk ondervonden dat de theorie op geen enkele wijze
aansluiting vindt bij de resultaten van de
praktijk en ik ben zo arrogant om te zeggen
dat ik echt weet waar ik het over heb. Leon,
neem van "mijn" aan dat je vooral niet te
veel naar zojuist genoemde types met hun
quasi wetenschappelijk geleuter moet luisteren en als je dat dan toch doet dat je ze in
elk geval op voorhand moet wantrouwen
want zij hebben er alle belang bij om jou en
mij een rad voor ogen te draaien. Heb jij effe
mazzel dat je heel ver weg zit.

Konklusie ten aanzien van jouw stelling dat
R. al aardig op weg zou zijn om de kloof tussen beide culturen te overbruggen. Niet
onaardig bedoeld maar je slaat de plank
maar mis waar je mis kunt slaan. Je hebt je
laten misleiden door al die mooi-weerpraters
Leon. Geloof er niet één! Geloof mij nou! Ha
ha ha!
Als het al buitengewoon slecht gaat, aantoonbaar, met de derde!!! generatie wat valt
er in alle redelijkheid nog te overbruggen
tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur
van mensen uit (moslim)landen die alhier de
grote problemen veroorzaken. Bovendien,
wat mij betreft houdt het gewoon een keer
op met al dat positieve gediscrimineer en
het verzinnen van al die schijnoplossingen
die wagonladingen vol geld kosten. Geef dat
geld maar aan AOW'ers die hun hele werkzame leven (héél raar woord voor héle
volksstammen in dit land) gebuffeld hebben
bij hun baas en nu met zo'n flutuitkerinkje
hun oude dag mogen slijten of geef die
mensen die in de zorg werken er wat bij
want het werk dat die mensen doen wordt
zwaar onderschat cq. onderbetaald.
Wel aardig om in dit verband te melden dat
ik vandaag in de krant las dat n.b. de Gemeente Amsterdam (nou nou, dan moet je
het echt bont maken hoor en al een hele
tijd) de stekker uit een Islamitische basisschool trekt (besparing van € 200.000,=). De
schoolleiding had zo z'n eigen ideeën over
de manier waarop leerlingen onderwezen
moeten worden in dit land vol afvalligen en
ander gespuis. Het woord integratie komt
in de vocabulaire van deze lieden niet voor
maar gelukkig was er R. die zou dat brugje
wel even slaan begrijp je wel.

Ter afsluiting nóg even een aardigheidje
waaruit blijkt dat de argeloze burger wederom aantoonbaar de voorbije decennia
met leugenachtige lulkoekverhalen is belazerd want wat gingen we toch vooruit in dit
land met onze m.n. Marokkaanse medemens. Volgens Cohen, je weet wel die van
“de boel bij elkaar houden”; hij wel!, zijn het
overgrote deel “normaal hard werkende
mensen”. Die zullen er ongetwijfeld bij
zitten maar recentelijk (was in het landelijk
nieuws en te verifiëren via Google) werd
door de politie te Amsterdam cijfers van een
onderzoek vrijgegeven waaruit bleek dat
"slechts' 70% van de mannelijke Marokkaanse bevolking onder de 24 jaar strafrechtelijke antecedenten heeft. 70%!!!! Bij
ons in het dorp is dat vanzelfsprekend niet
anders, ik denk eerder nog erger want ook
in crimineel opzicht zijn wij die 020-gasten
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de baas. Nee, echt een succesverhaal die
integratie ook zonder R.

anders uitzien dan het dorp waar ik al veertig jaar in woon. Het grootste deel van de
tocht reden we door Brabant en overal
gezellige en aardige mensen. Ik denk niet
dat ze daar ooit van ene R. hebben gehoord. De echte "ver van hun bedshow" in
optima forma. Dat viel ons alle drie op toen
we na thuiskomst voor de deur tijdens de
evaluatie lekker een biertje dronken.

-Over journalisten en integratie
Wel ben ik het met je eens dat die twee
gereformeerde quasi journalisten Knevel en
van de Brink van het beeldscherm zouden
moeten verdwijnen maar zij zijn niet de enige. Die andere twee ijdeltuiten met
hun kletsprogramma Pauw en Witteman
hoef ik doorgaans ook niet te zien. Naar
mijn mening staan dat soort lui aan de basis
van een samenleving waarin ongebreideld
en ongegeneerd positief jou en mij wordt
aangepraat wat we allemaal maar gewoon
in dit land zouden moeten vinden en dat
alles in eendrachtige samenwerking met
hun politieke vriendjes en vooral vriendinnetjes in Den Haag resp. Hilversum dan
wel de schrijvende pers.
Ik denk steeds vaker terug aan de tijd van
journalist en politiek commentator Willem Brugsma die met gezag en meestal
zeer objectief de meest gevoelige zaken
aan de orde kon stellen. Veel te vroeg
overleden op 75 jarige leeftijd. Gevolg is dat
je als kijker tegen derderangs politiek correcte journalisten, of wat daarvoor moet
doorgaan en impliciet aangestuurd door die
Haagse kliek (meelullen en d’r bij blijven!) zit
te kijken die nauwelijks iets anders doen
dan je bedelven onder sociaal wenselijk
geneuzel. Hypocriet en opportunistisch tot
op het bot en het volk slikt het óf als zoete
koek óf ze kijken er helemaal niet meer naar
en zoeken hun vertier in de zo mogelijk nog
onnozeler spel- / meezing-/ en/of andere
verheffende programmaatjes. Zó houdt je
een volk dom en dat alles blijft "goed gaan"
zo lang er maar genoeg geld is om alles wat
eigenlijk onwenselijk is of gewoon niet kan
af te kopen maar dat is weer een ander chapiter.

De keren dat ik in Frankrijk ben voor weliswaar korte verblijven en dan m.n. op het
platte land zoals laatst in Blauvac word ik
steeds vaker jaloers op de mensen die die
dorpen bevolken waar de wereld met krantenpapier is dichtgeplakt en weliswaar de
"wereldproblemen" of problemen van de
"grote stad" je huiskamer binnen kunnen
komen, als je dat wilt, maar het is letterlijk
zo ver van je bed dat het in wezen enkel
academische kwesties zijn die achterover
geleund in je (schommel)stoel ter lering en
de vermaak aan je voorbij trekken met in je
rechterhand een koel roseetje en in je linkerhand een toastje met paté.
Wat dat betreft ken ik steeds vaker heimelijke gevoelens van afgunst ten opzichte van
mensen zoals jij/jullie die daar als "God of
Allah in Frankrijk leven". De foto die je laatst
doorstuurde gezeten aan de tafel waarop de
meest verrukkelijke hapjes en dito glazen
wijn stonden was het bewijs in optima forma. Ik dacht nog: die Leon en eega hebben
het gewoon goed gedaan. Alle problemen
waar wij in ons dorp, wat zo langzamerhand
als een getto generalis en moslimgetto
specialist, kan worden genoemd, zijn voor
jullie puur theoretisch. Je dagelijks leven
wordt nog niet voor één honderste procent
beheerst door de ellende die wij als gewone
Rotterdammers hebben met de multi-A-culturele bevolkingssamenstelling en heb vooral niet de illusie dat het minder wordt. Als ik
zie hoe het leven veertig jaar geleden in
Rotterdam was en tot wat het verworden is
anno 2009; "veur tse kriesche" zouden ze in
Kerkrade zeggen.
Het zou mij een lief ding zijn als er sprake
zou zijn van een multiculturele bevolking in
de ware zin des woords en dan heb ik het
niet over het feit dat je er trots op zou moe-

-Integratie elders in Europa
Gisteren tijdens onze "helletocht" op de fiets
van Brunssum via Jabeek, jawel ja, waar we
naast ons mooie landje zowel Duitsland als
België hebben aangedaan zag ik weer eens
dat zo goed als alle dorpen in Nederland er
qua bevolkingssamenstelling toch totaal
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ten zijn dat in ons dorp pak weg 180 nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Dan heb ik
het over waar Mark Rutte over sprak in de
verkiezingsdebatten die uiteindelijk hebben
geleid tot dit kabinet van godsdienstwaanzinnigen en andere rasopportunisten.
Rutte zei desgevraagd over de multiculturele samenleving: allochtoon zijn alleen is
niet voldoende. Als allochtoon ben je van
harte welkom maar alleen als je bereid bent
om "mee te doen". Daar ben ik het volkomen mee eens maar aan dat laatste schort
het in steeds storender mate vandaar dat
we na drie generaties allochtonen zo’n
oplichter als R. "nodig" zouden moeten
hebben om "bevolkingsgroepen bij elkaar te
brengen"!! Niet dus!! Zoveel is inmiddels
wel duidelijk zelfs in ons dorp dat in grote
getale is bevolkt door jokkebrokjes die er
hun beroep of hobby van hebben gemaakt
anderen zand in de oogjes te strooien. Niet
zo raar dat anno 2009 een Mafkees als
Wilders de kop opsteekt om de mensen
wakker te schudden en bij de les te
houden.

half in staat van ontbinding bevindend Nederland benoemen, daarop aan te spreken
met de woorden: Wat heeft u dan voor oplossing? Of zoals Ome Joop in de dik voor
mekaarshow zou zeggen: Nou wordt ie
mooi!!!; nou wordt ie fraai!!! Zij dit land 35
jaar lang verzieken met visieloos (wan)beleid en nou moeten wij, gewone simpele
Nederlanders begiftigd met gewoon boeren
Hollands verstand die al tijden weten dat dit
er aan zat te komen, met een panklare oplossing komen. Ter geruststelling, het willens en wetens jááárenlang kiezen voor de
weg van eigenlijk geen weerstand los je
echt niet even in een paar jaar tijd op.
Strafrechtelijk heet dat: voorwaardelijk opzet
wat zoveel betekent als: “rekening houden
met de aanmerkelijke kans dat…..” vul maar
in zoals bv. de zaak doelbewust naar de
kloten helpen. Met trouwens ook veel dank
aan Paars 1, 2 en hadden we nog meer
smaken. Ik dacht niet dat ene R. daar ook
maar iets aan kan en inmiddels gelukkig kon
veranderen.
Wat bij jullie in Frankrijk “un droit inviolable
et sacré” is t.w. de laïcité is in dit, wat althans een deel van het in dit land wonende
volkje zelf vindt , "beschaafde land" nog
heel ver te zoeken als we het ooit al zullen
vinden. Ik vrees het ergste want je weet hoe
het met die kruik is afgelopen……
Zo Leon, ben je nog steeds wakker? Was
de munitie scherp genoeg? Ik mag toch
aannemen dat jouw Heckler en Kochje
( AK47 is hopeloos verouderd) inmiddels is
doorgeladen om met feiten en valide argumenten mijn (onzin)verhaal onderuit te
halen. Dus geen sociale academie jargon
en zeker niet die dooddoeners uit de jaren '70. ik kijk er naar uit maar eerst zie ik je
over twee weken nog ergens op het terras in
jouw dorp. Doen we het nog eens dunnetjes
over.
Lezer J.

Ik ben zo vrij op te merken dat jullie in
Frankrijk je gelukkig mogen prijzen
met Monsieur le Président S. die korte
metten maakt met dit soort dwazen en de
onverdroten pogingen van hun clubje met
perverse en zieke geesten om steeds vastere voet aan de grond te krijgen.
Zijn vernietigende uitspraken recentelijk
over het fenomeen van "de boerka" is
bepaald niet multi-interpretabel. Je kunt
maar beter duidelijk zijn zal Sarko gedacht
hebben zeker ook toen hij R. uit jullie land
"verbandde".
Daar kunnen die wijsneuzerige Nederlandertjes met hun opgestoken wereldverbeterende vingertje nog eens een
voorbeeld aan nemen. Dat doen we uiteraard niet want we hebben immers genoeg “uit het raam staar” ambtenaren die
weer iets bedenken om het volgende project
te verzinnen om een weer ontstaan lek te
dichten. Tegenwoordig heeft blatend zichzelf links vindend Nederland het stopwoordje gevonden om mensen, die de schier onbeheersbare problemen van het inmiddels

******
Reactie Leon.
En nu dan mijn reactie waarbij ik de patronen uit mijn (oude) AK47 heb gehaald, want
jou neerknallen zou echt doodzonde zijn.
Want beste J. ik heb echt veel van je betoog
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geleerd, al gaat dat mogelijk niet zozeer
over integratie maar wat meer over DESINTEGRATIE. En wel van Nederland zelf( of
Rotterdam alleen?), waarin jij al lang een
EXPATRIOT bent. Dus je hoeft nog maar
enkel in te pakken en… een GOED land te
kiezen. Wat echt niet zal meevallen. Vanuit
die optiek moet je nu maar eens naar mijn
veelsoortige reactie kijken… Ik wens ons
het beste dus! Waar zijn we aan begonnen.
Daar gaat ie dan:

tegen de Amerikaanse moslims: “dat hij hen
een zeer dynamische en zeer gevariëerde
groep in de VS vond… Een nogal , positieve kijk dus.Ik was onder de indruk van zijn
speech in Egypte! Jij ook? Dat soort visies
is in Nederland verzopen in gekneuter.
En ik voeg er nog iets aan toe over”morgen:
De wereld gaat op weg naar 9 miljard
zielen, dat is zover in 2050! Dan zijn er ca
nog goed 1 miljard blanke, westersen op de
aardbol… de rest heeft een andere kleur.
Alleen China en India zijn samen al bijna 3
miljard dan (=30%). En zij hebben… bijna
geen ene… moslim! Vol met hindoes, taöisten en boeddhisten. Als we dan moslims willen vinden, moeten we kijken naar
Indonesië, het grootste moslimland en daar
vooral Zuid-Azië bij tellen, en het MO+Magrheb en ook een deel van subsahara
Afrika. Zo komen we dan op ca 2,5 miljard
schat men (ca 28%). Dus beste Jos: wij,
ONZE cultuur, die is nog goed voor 1/9e
en dat is 11%... op de aardkloot… Over
mulit-culti gesproken! Besef eens dat dit het
globale perspectief is. Dat doet die paar
Nederlandse allochtonen (dan 2,5 miljoen of
zo ) wel wat vergeten….
Onthou in deemoed maar deze cijfertjes:
*de EU komt op 8% der wereldbevolking (en
is dalend!)
*Nederland komt op 0,3% (ook dalend!)

-Integratie in Nederand
Als ik je tekst lees, lijk jij eigenlijk het tegendeel van stoppen met integratie-projecten
te” vragen”: want het is volgens jou nu nog
een enorme PUINHOOP en totaal foute
boel. Of gaan we het gewoon verder ook zo
maar zo laten? Of: gaan we ze gewoon eruit
gooien, en naar ???-land sturen?
Zelfs bij criminele autochtoontjes van 10e
generatie spreek je toch van” maatschappelijk on-aangepast zijn” en zelfs van reclassering (= herintegratie dacht ik)?
Kijk eens naar de VS met zijn gigantische ,
al bijna een eeuw(!) durende probleem met
heel veel onaangepaste zwarten. Allemaal
4e of 5e generatie… . En kijk dan nu ook
naar Obama en de “zijnen”. Geeft je dat
nou wat hoop of nou net niet? Wat moet er
dus WEL gebeuren, hoe zien die stoute
allochtoontjes er eigenlijk uit over pak weg
15 jaar? Enig idee?
Hierbij een citaat van ene Prem die je wel
zult kennen: “Ik denk dat we aan de vooravond van de grote verzoening staan. Onze
kinderen zijn intussen kleurenblinde kinderen, die zullen door alle barrières heen gaan
breken. En idereen zal meemoeten, want
die verkleuring van Nederland… Je kunt op
je kop gaan staan, maar het proces gaat
toch wel door. Het gemiddelde atochtone
gezin brengt 1,2 kinderen ter wereld tegenover 3,3 kinderen in het allochtone gezin.
Het kan nog een generatie of twee, drie
duren maar daarna zullen we tegen een
ander Nederland aankijken”.

-Historie van de immigratie
En ik maar denken dat wij (het bedrijfsleven
dus) na de Italianen, de Spanjaarden en de
joegoslaven ook de turken en marokkanen
hier nodig hadden om de boel goedkoop te
laten draaien. En deze mensen zijn dan
toch de OUDERS van die huidige
ellendelingen? Zoals Truus en Herman
(Frikandel en Ham-burger, die dus…) de
ouders zijn van die comazuipende
autochtone rotzakjes?
Ook al een mislukte opvoeding dus en
allochtoon! Die moeten toch ook gereïntegreerd worden in werkkampen of zo? En
zijn dat er ABSOLUUT gezien niet veel
MEER? Ik raak van je betoog in de war dus.
Welk probleem is dan objectief het grootste

Nog een opmerking in dit verband van Obama, en van zeer recent. Hij spreekt vaker
over de islam, zoals je mogelijk weet en zei
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van deze twee ontspoorde jongerengroepen?

goede buurten , als zij wel 2,1 kid per vrouw
produceerden en wij 1,3 , dan krijg je dit
soort cijfers. Maar op Nederlandse schaal is
het heel wat anders. Dan praten we over…
iets van 9%. Dusbeetje spreiden die hap.
Jij weet ook dat tegenwoordig wereldwijd
gezien al ruim 65% van de bevolking in de
grote steden woont… Dus als je jouw cijfer
op Randstadnivo zou tillen dan is het dus
iets van 15%?
Je spreekt over de zeer negatieve gevoelens van de foute allochtonen aangaande
ons en onze cultuur. Dat wil ik best geloven
en bewijst hun ongeintegreerdheid nog
eens. Hoeveel autochtonen denken in Rotterdam/Nederland eigenlijk ook zo negatief
over (de meeste of alle ) allochtonen. Jij niet
want je spreekt bij herhaling over de vele
goeie allochtonen, vooral bij de vrouwen.

-Wat WIJ denken over integratie
Jouw autochtone Truus en Herman zijn ook
al (door hun autochtone ouders) fout opgevoed tot zelfs in hun eetgewoonten toe!
Of zie ik dat te allochtoon nu?
En ook onze politici (kennelijk enkel de VVD
is uitgezonderd) deugen van geen kant. En
nondeju die zijn vooral GEKOZEN door die
verdomde 5e generatie autochtonen en velen wel drie keer achter elkaar! Dus ook de
kiezers deugen niet.
Effe over Ramadan:
*Ik schrijf NERGENS dat ik iets weet van
het SLAGEN van Ramadan’s missie. Ik
draag enkel FEITEN aan over zijn reputatie
in Ox-ford en elders. Over ADVISEUR zijn
van bestuurders en andere deskundigen.
Deze laatste zijn er voor het “straatwerk” en
R. daarvoor dus echt nooit ingehuurd.
*Er zijn vele adviseurs die geen nederlands
spreken, maar de geadviseerden (hoog opgeleiden meestal) spreken zelf wel engels.Dus…
*ik adviseerde bedrijfsmanagers vele jaren
ook (toen voor fl 250 per uur excl.) en het
IMPLEMENTEREN van mijn overgenomen
adviezen was meestal het werk van het management Ik denk dat R. dat ook zo deed.
Hoe zouden de CBS-cijfers over allerlei
narigheid er NU uit hebben gezien als er
NIETS aan integratieprojecten zou zijn gedaan in het verleden? Volgens jouw veel
BETER dus?

Gebrek aan solidariteit (bloed doneren) is
ook duidelijke een uiting van ongeïntegreerd
zijn. En wat jou aangaat is daar dus niets
meer aan te doen c.q. dat moeten we maar
zo laten? Of: ERUIT met dat spul, als dat al
zou kunnen dan?
-Journalisten en integratie
Die deugen ook al niks, lees ik. De media
zijn ook al in de fout. Wie kijkt/luistert er dan
naar en wie leest hun geschriften dan?
Omdat de Truzen en de Hermannen met en
zonder hamburger en frikandel dat dus
doen en daarom gaat er nog steeds geld
naartoe. Wij zijn dat dus vooral zelf, en in
een demo-cratie is het ook prima dat de
media het niet met elkaar eens zijn; stel je
voor! .

Turkije deugt ook al niet al is het al 40 jaar
NATO-lid en ook al 100 jaar het enige moslimland waar Kerk en Staat gescheiden zijn.
En waar bij herhaling bloed gevloeid heeft in
de afgelopen decennia om die lijn te bewaren. Verder is de kwestie vooral van geopolitieke betekenis en zijn de VS en de paus
(!) VOORSTANDERS van Turkije in de EU!

-Integratie in het buitenland
Wij zijn al bijna 15 jaar immigrant en aan het
integreren. Zonder Ramadan’s en zo. En wij
zijn daarbij westerlingen van 1000 kilometer
verderop. (Marokko is maar 200 kilometer
verder van hier overigens). Ik denk dat je
verbijsterd zou kunnen zijn, als we in wat
meer detail vertellen hoe veel werk het was/
is om goed te integreren hier in de Provence.Dus ook wij weten, zoals jij met 40 jaar
Rotterdam, dat het hard werken is om er
hier iets van te bakken. Terwijl we dan ook

Je zegt, en dat wist ik niet, dat 74% van de
< 21 jarigen in Rotterdam allochtoon zijn.
Zozo! Tja, als je die allochtonen en masse
in die grote steden huisvest en in de niet zo
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nog geen ouders uit Kabylië maar uit Limbabwe hadden. Wat voor sommige westerlingen eigenlijk ook onder allochtoon valt.
(grapje).

.Frankrijk, Italië, Spanje, België, UK en
Duitsland (veel te veel allochtonen
+moslims)
.De VS (barst van de niet-geïntegreerde
criminelen, vooral zwarten)
.Canada (ooksteeds meer moslimsen zelfs
locaal al een beetje sharia ingevoerd)
.En natuurlijk zeker niet naar moslimlanden…. En dat zijn er best wat.

Sarko is een man die UITERST voorzichtig
is met zijn allochtonen, dat verzeker ik je.
Want in de subburbs is het hier explosief
wat sommige jaren blijkt als er weer 8000
auto’s in vlammen opgaan in een weekje
vechten met de politie. Waarbij opvalt dat
de HAVENSTAD van internationale allure
Mar-seille (200 nationaliteiten)en 200.000
mos-lims op 1 miljoen (20%!)) bijna GEEN
EEN opgefikte auto had… Omdat de
burger-vader van RECHTS (UMP) hier “de
zaak bij elkaar hield, al jaren”.En de
allochtonen ook veel meer spreidde! Echt
waar Jos! Hoe kan dat nou? Kijk DAAR
moeten ze in Rotter-dam eens heengaan!
Let wel: ook hier zijn de misdaadcijfertjes
onder de afrikanen/ magrhebianen relatief
hoog en de ww idem en dus ook het
uitkeringsbedragje.
Maar Marseille is dan ook al 2500 jaar oud
en gesticht door … wel nondedju…en TURKEN en GRIEKEN! Dus het kan even duren…

Óver lijken dus te blijven: China, Japan,
Zuid-Korea, Vietnam,India, Brazilië, Argentinië ,Australië, Nieuw-Zeeland.. Maar ja je
wil lekker eten, wijn, pastis, etc.
Dus wat nu gedaan? Vluchten kan niet
meer en … INTEGREREN moet dus…
Maar nu heb ik het over JOUW integratie
elders…
“Wit Rotterdam c.s.” is gepakt door wat hier
rond het jaar 1000 “La Grande Peur” heette.
Ook toen ging de wereld over de kop in een
grote veranderingsmove. En de mensen
werden bang en zochten bliksemafleiders.
Ik ben bang dat het dat vooral is en zeg
daarbij NIET dat het mij, in jouw schoenen
staand, niet zou gebeuren.

Beste Jos, ik heb echt enorm veel geleerd
van je betogen en respecteer je open wijze
van de zaken neer zetten. Zonder grapjes.Maar ik schrik er ook af en toe ook stevig van. De blik is wel erg benauwend af en
toe, zeker als je vanaf jullie hoge eurotoren
in de verte kijken zou..

****

JACK’S CORNER
KNAKGARANTIE
Enkele waarnemingen uit de hoogste
regionen van onze bestuurslagen.
-In de begin periode van onze regering werd
gedurende 100 dagen het land verkend. Met
touringcars trok men langs des Herendreven. Nu weten we wat onder het volk leeft!
Dat was de leuze. Wat een verheven strategie! Honderd dagen geen regering! Wel
werd later door de zelfde heren even kritisch
de maat genomen na 100 dagen Obama.
Nu zijn ze met reces. Recessie?
Waarschijnlijk zal het reces een grote bijdrage leveren aan de beperking van de
chaos. Geen beleid, geen blunders, geen
vragenuurtje. Heerlijk!

Dus heb ik een ludiek adviesje van wat
persoonlijke aard voor je:
Mijn beste Jos, jij bentzelf eigenlijk al lang
een EXPATRIATE in Rotterdam.. dus al
lang “geestelijk geëmigreerd”. En dus bijna
ook al een (niet islamitische ) allochtoon in
je eigen Rotterdams! En je bent HELEMAAL uitgekeken op 40 jaar hartstikke foute
politiek en beleid… om je heen.
Wat jou nog rest is: je koffertjes inpakken ,
GOED kiezen naar welk land je wil gaan en
oppassen dat je daar niet opnieuw die zelfde rottigheid tegenkomt.
Hier dus mijn lijstje van af te raden landen:
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-Het vertrouwen in onze grote roerganger
brokkelt steeds verder af, normen en waarden hebben een steeds lozere betekenis.
Het ijs onder deze kristen wordt alsmaar
dunner.
*Bij het bezoek van de Dalai Lama bleek hij
vooral meer koopman dan dominee te zijn.
De moraalridder wenste hem niet te ontvangen want dat zou ten koste gaan van de
handel met China .
*De deelname aan de oorlog in Irak roept
steeds grotere vragen op. Faalde de AIVD?
En is/was onze leider daarvan op de hoogte?
*Het eenzijdig instellen door onze leider van
een commissie, alweer een, naar de besluitvorming t.a.v. de deelname aan de oorlog in
Irak. Hij had het ook gewoon kunnen vertellen. Wat een verspilling!
*Het onderzoek naar de brand in het Katshuis, waarbij een schilder het leven verloor,
blijkt te zijn vervalst en is in een of andere
duistere lade verdwenen. Is/was JPB daarvan op de hoogte? Hij blijft echter met zijn
gedachte bij de verdrietige weduwe van de
schilder. Dat dan natuurlijk weer wel!
*Waren de gedachten van deze hoofdleuteraar of repeteergeweerlulhannes van het
Christen Democratisch Appel misschien ook
bij het afwijzen van enig tegemoet komen
aan de “klokkenluiders” Bos (over bouwfraude wiens luiden de overheid miljoenen
opleverde en daarbij zelf totaal werd geruïneerd) of Spijkers (defensie, 20 jaar gevochten tegen leugen en bedrog tot in de
hoogste bestuurslagen van de regering over
ondeugdelijke mijnen). Toetste hij hierbij zijn
handelen aan zijn moraal of aan zijn voortdurend gelanceerde Normen en Waarden?
Weerzinwekkend!
*De premiers bemoeienis met de uitdieping
van de Schelde. Contractbreuk! Normen en
Waarden!
-De angstkwekerij. De mens moet angstig
zijn, dan loopt hij beter in het gareel. De
clerus uit Rome is wel het sterkste voorbeeld, hel en verdoemenis zullen anders uw
deel zijn. Daarna vallen de Russen binnen
en vervolgens de Chinezen, de angst dient
de wapenwedloop. Vervolgens de Islam met
angst voor aanslagen, alles is nu toege-

staan: afluisteren, spionage, inbreuk op elke
vorm van privacy met als doel politieke afhankelijkheid. Thans wordt de angst voor de
varkensgriep met een ongekende grote lobby door de farmacie fabrikanten uitgebuit.
“Mensen laat je niet doen” zoals men in
België zegt!
Politiek niveau.
*JPB dacht ook aandacht te moeten besteden aan de dood van Michael Jackson. Met
zijn onovertroffen woordenschat bracht onze
roerganger naar voren:
“Het is natuurlijk gewoon heel erg triest als
iemand op die leeftijd overlijdt. Hij heeft natuurlijk een schare aanhangers. Het is natuurlijk ook wel een fenomeen geweest. De
aandacht van de kranten vandaag zegt natuurlijk wel iets over het feit dat zo iemand
overlijdt op een veel te jonge leeftijd”.
Hier schiet een mens van vol om huilen te
voorkomen of nog erger om niet te wenen.
Deze grote leider dient natuurlijk zo snel
mogelijk naar een zeer hoge functie in
Europa te verdwijnen, natuurlijk. Het CDApolitieke uitzendbureau weet natuurlijk wel
een oplossing.
Dus beste lezers,na ampele overwegingen,
na het instellen van meldpunten, na het samenstellen van diverse Commissies,
werkgroepen en subcommissies en na de
vorming van draagvlak ten einde de
problemen in onze maatschappij consequent met de meest stompzinnige symptoom bestrijding op te lossen is er slechts
plaats in mijn gedachte voor een honorair
lidmaatschap in je nieuwe Europese politieke beweging.
Immers: Haagse eieren worden op termijn Euro-eieren daar zorgen de uitzendbureaus voor!
-Blunders of het grote onvermogen?
Hoezo crisis?
*HSL-lijn. Vergeten de treinstellen te bestellen! Overschrijding?
*Betuwe-lijn. Nog steeds geen zicht op een
duurzame exploitatie. Overschrijding?
*Noord-Zuid metro te A’dam. Overschrijding
is financieel niet in te schatten!
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*Roertunnels Roermand A73. Per september opnieuw weer 3 maanden dicht!
*Het nieuwe ziekenhuis “Orbis” te SittardGeleen. Gemeente en Provincie springen
bij?!
*De A2 ondertunneling te Maastricht. Wie
durft te voorspellen?
De technische blunders en budget overschrijdingen kennen hun weerga niet. Er
schijnt niemand verantwoordelijk voor te
zijn, tenminste niemand wordt afgerekend.
Men volstaat met het instellen van een onderzoek commissie, bemand met de zorgvuldig gekozen z.g. onafhankelijke deskundigen aangedragen door de uitzendbureau
van de politieke partijen. Wordt de uitkomst
van het onderzoek opgelegd? En drinken ze
een glas en doen een plas etc. Een en ander wordt vervolgens door de meerderheid
in de kamer zonder enige schaamte geaccepteerd. Wat een politiek niveau, daar wil
een mens toch niet bijhoren.
Terzijde: Dit niveau denkt zich druk te moeten maken om ontwikkelingshulp te bieden
aan landen met een ontwikkelingsachterstand. Je moet maar durven.

vincie. Symbolisch kun je zeggen dat dit
gebeurt waar Holland op z’n aller smalst is.
-In Sittard-Geleen zal een ambtenaar fietsmanager worden aangesteld. Gedurende 5
jaar zal hij het fietsverkeer naar de stad
bevorderen. De parkeergarages staan leeg!
Zou de zelfde verlichte geest van de bomen
registratie (monumentale, gouden, zilveren
en bronzen bomen) hier de hand in hebben?
Werkgelegenheid voor alles!
Symptoom bestrijding
-Wanneer je in Nederland last hebt van graffiti op je gevel dan kun je, tegen betaling, lid
worden van een vereniging en wordt gratis
het spuitwerk verwijderd. Niks preventie, wat
is dat ook al weer? Straffen?
-NS heeft soms last van “spoorlopers” dat
vinden ze gevaarlijk. Onze overheid trekt
zulke lopers niet eens flink aan de oren,
nee, ze gaan hekwerken langs de sporen
zetten.
Tussendoor.
-Ik toog voor L. naar de slager. De knakworst was uit verkocht, op naar de super
dus. Daar vond ik in het vleeswarenvak
knakworst met knakgarantie. Was dat boffen. Helemaal door het dolle kwam ik thuis,
waar hadden we dit geluk aan te danken? L.
meent dat wanneer je vroeger goed hebt
opgepast, dat later grote voordelen je deel
zullen zijn.
-Terwijl ik wachtte aan de kassa telde ik in
het shampoo rek(ken) 1677 soorten. Ik kon
mijn telwerk niet afmaken, ik was aan de
beurt. Er bleven nog twee rekken te tellen!
-Het tellen van het aantal soorten kaas in
super moest ik ten langen leste opgeven.
Hoezo crisis?

Knakgarantie.
- In Europa mogen sinds enkele dagen weer
kromme komkommers en kromme asperges
op de markt gebracht worden. Lang leve Europa! Wist L. dat dit aanvankelijk verboden
was? In Europa!? En als dan bovendien
Volendamse stroopwafels op de markt van
Bedoin te koop zijn, dan begrijp je de hogere waarden van onze Europese Gemeenschap. Dat zevenhonderd en vijftig Europese teletubbies zo alert blijven, dat geeft
vertrouwen in deze Unie. Het wereld voedsel probleem zal snel zijn opgelost!
-Het VVD-uitzendbureau heeft Ed Nijpels,
grossier in bijbanen, weten de plaatsen aan
de top van het ABP. Well done, well done
indeed! Daar worden in de toekomst heel
andere winden gelaten dat is zeker! Hoe
bestaat het! Je zult maar met je pensioen
afhankelijk zijn van het ABP.
-Het CDA-Limburg biedt gratis vlaai aan
bezoekers bij hun entree in Limburg ter
hoogte van Wessem. Promotie van Bourgondisch Limburg en tegen de drugs pro-

De Chinezen waar blijven ze toch en als
ze komen, wat zullen ze weer vlug weg
zijn!
Of is het beter om te wachten op de
aangekondigde sterk verhoogde zeespiegel?
Jack
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***

volgende verkiezin-gen lukt een paar
nieuwe, frisse clubs op te richten, die het
alternatief bieden. Maar wie gaat daar nou
aan staan ?
Want ik weet van mezelf, dat ik er niet aan
wil denken, om me in deze zo chaotische en
verpieterde wereld te storten… Want je
moet EN een andere boodschap brengen
EN nog tegen dat rommeltje vechten… Met
een stevige kans dat het morrende en verwende gepeupel je ook nog uitkotst. Dat is
eigenlijk in Nederland en elders HET grote
politieke probleem toch? We hebben namelijk de MOED verloren, wij allen dus..
Maar, zie iemand als Sarko in Frankrijk, die
tegen de bierkaait vecht en een beetje gelijk
begint te krijgen. Maar het kost je je
gezond-heid… De tijd van vadertje Drees is
voorbij..
Daarover ga ik, onder het boulen, maar
eens verder nadenken… En ik hou je op de
hogte van mijn resultaten Jack.
Bedankt, en het wordt me steeds
duidelijker dat het (gauw) hee…l anders
moet.

Reactie LS.
Tja ik zie ook hier in het franse dus, aardig
wat “er naast gaan”. Maar dat er dus nu ook
een soort “Hollandse slag” bestaat, dat is
toch wel een (aangename?) verrassing!
Gelukkig maar dat niet alles in de krant
komt en jammer ook, dat niet zo veel goeds,
(dat bestaat toch nog?) zo weinig in de
media voorkomt. Want je lucht je hart en het
ver-zamelde geheel doet sterk de
wenkbrouwen fronsen. Jij bent dan ook
geen lid van TON, lijkt me zo. Maar
kennelijk wel zeer begaan met je vaders
land, want anders ga je er niet zo “engagé”
tegen aan.
Wat ik nu denk is het volgende: hoe komt
een land toch zo ver? Want die prutsende
politici die komen toch aan de macht door
verkiezingen? En velen worden zelfs drie
keer verkozen. Door wie dan eigenlijk?
Letten die mensen dan niet op hun verkozenen? Of hebben de mensen geen tijd of
geen zin om er echt tijd in te steken?
Zouden democratieën die de politici krijgen,
omdat ze … die verdienen (omdat ze die
zelf kozen)? Of is dat te kort door de bocht
gedacht
.
Samengevat bedoel ik eigenlijk: hebben wij
zelf (want ik woonde ook 53 jaar in Nederland!) het niet een beetje uit de hand
LATEN lopen… en dachten we, ten
onrechte, dat je het politieke gewoon naar
Den Haag kon “uitbesteden”? Aan hen die
er (soms) toch voor leerden? Of zie ik dat
niet goed? Iis het dan “gewoon en vooral de
tand des tijds” , ons tijdsgewricht dus,
waarin de zaak driftig wereldwijd los sloeg?
De oude normen en waarden verdwenen en
wat er voor in de plaats kwam bevalt dus
kennelijk geen hond?

******

NICOLE’S CORNER
ONZE HUWELIJKSDAG
Een warmhartige aangelegenheid …
Als bruid geen maagdelijk witte ‘weddingdress’ op mijn 50-ste levensjaar maar een
jurkje ‘Linea Raffaelli… Een expressie van
Italiaanse stijl, originaliteit en kwaliteit ‘
… op zijn 57-ste verschijnt mijn bruidegom
in ‘A inimitable, modern form of luxury
tailorship, Hugo Boss’
Menig lezer zou kunnen interpreteren dat
we hier met grote budgetten richting extravagantie aan de slag gaan om deze
heugelijke dag kleur bij te zetten…

Welaan dan is het tijd voor iets nieuws dus,
een politieke club die het heel anders ziet
en wil gaan doen… En daar is vooralsnog
geen fluit van te zien, want de Rita’s,
Geertjes en PVD-ers die helpen ons ook
niet echt uit de brand. Je kunt dus maar
EEN ding hopen: dat het nog VOOR de

Echter , de keuze voor stijl, originaliteit ,
kwaliteit en gekruid met degelijkheid, is een
wijze waarop wij aan ons samenzijn expressie geven. Het is een onderdeel van
een diepgaandere aangelegenheid , nl onze
innige liefde
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bestaat zonder enge dingen en wetende dat
ze de schippers in hun leven mogen zijn…
Mijn interpretatie en wens is , dat ze in de
stormen van hun bestaan, weer veilig aan
de wal mogen geraken .

In een kader van rust en ruimte genaamd
domein St Martinus (Halle Zoersel) , is de
‘place to be’ om ook nog vorm te kunnen
geven aan een project (kinderoncologie)
dat onze verbondenheid dan ook verder in
de verf zet.

Met onze naasten mogen we nog nagenieten in een intiem kader met een etentje
… Omgeven met prachtige ruikers bloemen
… aan onze voeten ons liefste hondje Fieke,
in ons hart kleine Katharientje op een wolkje . Zo dankbaar voor ook onze kinderen,
kleindocher, familie en close-friends …..

We verwelkomen onze gasten en laten ze
genieten van een culinair hoogstaande receptie, waar de allervriendelijkste obers , het
gevoel geven, ‘ van prinsen en prinsessen,
van koningen en koninginnen…’ Al is dat
een uitdrukking van respect Voor ons verdienen alle aanwezigen deze gift en in de
zorgvuldig opgestelde speech zal mijn echtgenoot zijn kalme en rustige stem dit ook zo
trachten te vertalen.
Wij verwachten enkel de momenten van
‘sharing’ in aanwezigheid en een bijdrage
aan de dienst kinderoncologie ter voorbereiding van een zeilweekend voor de
kindertjes.

Intense indrukken , een nacht veel te kort
om alles de juiste plek te geven… We genieten na van een weldadige dag en een
mooie toekomst … die in elk moment zijn
waarde vindt.
We hebben
giften geteld… en naderen 3500 euro … om te mogen schenken
wat onze gasten ons toebedeelden…
Deze centen wordt zo goed besteed….Een
origineel idee, met stijl en degelijkheid zullen
de kindertjes van oncologie de kans geven
het schip mee te besturen… en weer
kwaliteit aan hun leven geven… Dank dat
jullie hieraan mee hielpen.

Een surprise act voor mijn allerliefste mocht
niet ontbreken . Het werd zichtbaar in een
optreden van de welgekende ster , genaamd Danny Wuyts, wiens stem menig
hart deed sneller slaan. Talent van ‘de bovenste plank’ gepresenteerd voor de man
aan mijn zijde . Dat is ook zo gegund , te
weten dat ik de trouwring van mijn dromen
om mijn vinger voor altijd mag voelenJ En,
deze ring is heel erg mijn ding… ook daar
is stijl, originaliteit afgewerkt tot een symboliek van ‘wij tweetjes’.

Met warmhartige dank aan iedereen !!!!!!!!!
Nicole
Beste Nicole
Dank voor je impressie van een mooie dag,
die je niet voor enkel “jezelf” hield. Je
verhaal doet beseffen dat het geluk in alle
stilte gewoon blijft en voor eenieder ook
grijpbaar blijft. Weer iets dat NIET verandert
terwijl de stormen van allerlei soort over de
wereld razen. Omdat velen hun geluk nog
zoeken en anderen alweer het kwijt zijn.
Veel geluk bij alles wat volgt.
Leon

Geen gevleugelde woorden kunnen gevonden noch uitgedrukt worden als het
erom gaat te beschrijven wat de ervaring
precies is…
Een poging om de gevende daad van een
warmhartig onthaal, een samenzijn en
dankbaarheid voor de giften voor het zeilweekend . Het gaat samen met zoveel
kracht en kwetsbaarheid die zichtbaar ,
hoorbaar en voelbaar is.

******
A CAMELEONS VIEW

Dr Maes, kinderoncoloog , spreekt schone
woorden…. Zijn kinderen achter het roer
van een schip… Leren dat er een leven

TARIQ WERD GEDESINTEGREERD

Tariq heeft een “complexe reputatie”; dat
wisten de gemeente Rotterdam en de Uni-
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versiteit heel goed. Maar de klus waarvoor
men hem vroeg was dat dus ook. Probeer
maar eens culturen met diepgaande verschillen van opvatting en inzicht wat meer
respect voor elkaar bij te brengen.. of, nog
lastiger , elkaar een beetje te doen begrijpen. Tariq had in de moslim-wereld in elk
geval de reputatie van iemand die je kon
vertrouwen, in het westen was dat veel
minder het geval. Als u de discussie Tariq—
Nicolas Sarkozy heeft gezien dan weet u
wat ik bedoel. Maar Tariq is ook zeer bekend bij hedendaagse westerse (bekende)
filosofen en werkt ook bij de universiteit van
Oxford. Ook geen prutsclubje, weet u. Hij
publiceerde en publiceert veel en is een
soort van verwesterde moslim (hij is zwitser
nadat hij uit Frankrijk “moest” vertrekken),
die echter zegt de kloof tussen de beide culturen te willen en te kunnen overbruggen.
Waarmee hij aantoonbaar flink bezig is. Of
het hem lukt, is niet zo eenvoudig te beoordelen. Dit alles was breed bekend en kennelijk geen beletsel om Tariq voor Rotterdam te vragen voor gemeentelijk integratieproject en ook nog voor de universiteit.
Tenslotte was ook de burgemeester van
deze grote havenstad van geboorte Marokkaans en moslim. En dat ging ook prima. En
dan “blijkt” dat Tariq ook werkt (hij doet dus
EEN discussieprogramma per week!), bij de
nieuwszender uit Teheran, PRESSTV genaamd.

topjournalisten die in een Amerikaanse tank
door het zand scheurden met een leger
koptelefoon op.. Ik dacht dat het bijna verheerlijken van een bloedige aanvalsoorlog,
waar geen VN-steun voor was, en waarvan
achteraf blijkt hoe veel leed eruit voortkwam,
door journalisten niet bepaald pleit voor hun
reputatie en zeker ook niet voor de CNN-organisatie (GEEN staatszender, dus so
what?)
Nu maakte Tariq daar echt geen geheim
van: het staat zelfs op zijn website en ja, ze
zien je op een TV echt daar zitten en wereldwijd. ALJAZEERA (de soennitische
zender) is ook een staatszender uit Doha
en daar werken ook vele prominente journalisten voor zoals David Frost, ex-BBC
ster. Zoals ook de nederlandse journaliste
Steph Vaassen… Die beide echt niet bekend staan als “Al-Qaida adepten”. Ik zou
eerder zeggen dat een westerse journalist
die voor een Arabische zender werkt kennelijk een niet bevooroordeelde journalist is,
die ook in het hol van de leeuw komt en zo.
Hoor U mij ook al partij kiezen, via mijn “coloured” woordgebruik?
Want een goede journalist gaat immers naar
de plek van de fik, spreekt met partijen en
verslaat wat er gezegd en gedacht wordt.
Om de kijker/lezer een betere kans te bieden op een gefundeerde opinie over een
lastig en controversieel onderwerp. Zo moet
het toch ook in medialand?

Die ik ook al maandenlang dagelijks volg,
zoals ik ook dagelijks kijk naar ALJAZEERA,
CNN, SKY-news, FRANCE24, BFMTV…
DW, EURONEWS …BBC WORLD. Dus ik
mag zeggen dat ik dit soort zenders enigszins KAN vergelijken. En dan valt PRESSTV
echt niet op door simpel, partijdig en verdraaid gerommel! In tegendeel zou ik zeggen.
In een dissertatie-onderzoek over “de (on)partijdigheid van nieuwszenders”, zou het
mij niet verbazen als vooral CNN in de hoek
zou komen te staan als “niet al te objectief”.
Zeker als ik me herinner hoe het daar eraan
toe ging bij de oorlog in Irak! Dat was echt
schokkend. Het leek wel de nieuwsdienst
van het Pentagon met al die embedded

Maar PRESSTV is een iraanse staatszender, dat is zeker en dan kun je dus ,
nadat Amadinedjad de rellen smoorde, daar
niet blijven werken…. Dus? Ik zag recent R.
in die uitzending aan zijn voorzitterswerk: hij
gaf prima leiding aan een groep moslims,
islamgeleerden, die het stevig oneens
waren. Eigenlijk een heel gewoon
programma.
Dus zo’n argument is best erg vreemd te
noemen: dan zou bij CNN werken nadat
bleek hoe de VS zich misdroeg in Irak,
gevangenen martelde, in Guantanamo Bay
mensen 7 jaar vasthoudt zonder aanklacht
etc. , dus ook niet meer kunnen. En ik maar
denken dat het erop aankomt WAT die Tariq
daar nou precies DEED op die “foute
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zender”. Daarover hoor-de ik niets uit
Rotterdam, zelfs niet weken na zijn ontslag.
Dat ruikt dus om te beginnen wat raar…
Intussen hoorde ik WEL dat de wethouder
(die hem zelf binnenhaalde: Groen-links),
hem “een wat niet al te empa-thische man”
vindt en dat op de Universiteit boze mensen
nu ook Tariq steunen… Ox-ford University,
ook geen prutsclubje, vindt het besluit van
de collega’s uit Rotterdam een aanfluiting
van het principe van het “vrije woord”… En
dat kan geen nadenkend mens ontkennen.
En nog fraaier: Tariq is in Engeland ook al
rijksadviseur voor …. “Inte-gratie”.
Ramadan is hoogleraar in Oxford in
Islamologie… en sluit daar aan bij de traditie
vam ene Lewis DE grotste westerse islamkenner ooit… zijn standaardwerk las ik en
het is gewoon adembenemend. Verplichte
lectuur voor islampakkers..

leggen wat hij van het ontslag vond. En dus
niet dat Tariq hem had gevraagd om zijn
verhaal voor hem te doen… Dat verklaarde
hij met klem, nadat v.d. Brink hem gewoon
en luid/duidelijk letterlijk zo positioneerde!
Wat echt een flink journalistiek foutje is, als
je ZELF iemand in je programma haalde!
Daar hoorde ik ook Knevel letterlijk zeggen:
“Maar je gaat toch niet in dienst bij een
staats-zender van een land waar de (gekozen) overheid een opstand neerslaat?”
Tariq IS daar niet in “staatsdienst”, hij doet
er een klus voor, onder zoals hij zegt, gewone journalistieke condities.
Je hoort hoe de strop om Tariq’s nek een
stukje wordt dichtgetrokken, door een journalist van een staatsgesubsidieerde omroep
van conservatief religieuze soort. Die pas
voor kort zelf eindelijk het creationisme afzwoer. (Nu ga ik Knevel een beetje knevelen hoort u het?).

Ik zag zelf intussen al dozijnen discussieprogramma’s op PRESSTV en andere
zenders en let natuurlijk extra op bij het
bekijken van “Teherans Voice”. Maar kan u
verzekeren dat ik nog niks fouts zag. Wel
zenden ze natuurlijk interviews uit met
mensen in de Gazastrip die nog steeds in
erbarmelijke omstandigheden verkeren,
over de honderden mensen die sterven
omdat ze niet snel genoeg naar een israëlisch ziekenhuis kunnen etc. Dat is toch
niet fout? Dat doet, en vaak omgekeerd,
toch ook elke zender? Ik hoor dan toch
eindelijk ook eens een ander geluid, net
zoals ik dat ook kan horen op ALJAZEERA
(ook al erg goed!). En IEDEREEN kan toch
ook PRESSTV kijken , ook de topjournalisten? Waarvan er nog niet EEN deze zender in het verdomhoekje zette? Hij is 24/24
te zien/te horen op de Astra –satelliet, en de
ENIGE internationale sjiitsche moslimzender
(in het engels) ter wereld. Dat is toch niet
gewoon fout, maar toch net goed voor een
evenwichtigere nieuwsgaring?

Dus mijn boodschap over deze kwestie is nu
deze: laten we eerst eens afwachten wat de
rechter vindt van dit ontslag en van deze
manier. Dat gaat Tariq dus JURIDISCH winnen, denk ik. En dus gaat Knevel dat dik
verliezen… We leven immers nog in een
rechtsstaat. En er is geen enkele wet in Nederland die een journalist verbied om een
discussieprogramma te leiden bij een
staatszender van een land, waar nu een
aantal erg schokkende dingen gebeuren.
Maar dat dus ook 300.000 € krijgt van de
franse regering, om een franse lector uit het
gevang te laten… Nadat Syrië druk uitoefende op verzoek van Sarkozy.
Tariq toonde al vaker aan, in de kwesties
om hem heen, dat hij een groot risico loopt
van bevooroordeeld te worden behandeld.
Want hij opereert, minstens moedig, in een
echt mijnenveld waarin je regelmatig op een
bommetje staat. Dat het grote publiek dit
wat gemakkelijk doet is jammer maar nog
wel te snappen. Dat een stel journalisten als
K&B dat doen is fors te betreuren. Zij hebben hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarvoor ik als belastingbetaler, dus
ook wat betaal, NIET genomen. Ze hebben
het VOOROORDEEL dus nog versterkt of

Ik besloot dit alles op te schrijven toen ik het
dagelijkse, ook staatsgesteunde programma
van de EO, K&B (Knevel en Brinkman) beluisterde, enkele dagen na het ontslag.
Alwaar een vriend van Tariq mocht uit-

78

op z’n minst niet bestreden! En ze doen de
radicale moslims een groot plezier: die
hebben nu nog een (echte) stok om het
westen te slaan… Ai. Ai!

gaan open en de missiles staan gereed voor
lancering; bij deze!
-Zijn benoeming
In tegenstellling tot jou ken ik R. eigenlijk
pas sinds hij is aangesteld als integratieadviseur (ik kan het woord nauwelijks uit
mijn strot krijgen en gelukkig ben ik niet de
enige hier “in het dorp” Rotterdam want
langzamerhand gaan hier steeds meer oogjes open) en het zou tijd worden.
Al enkele jaren is volstrekt onduidelijk hoe R
dat baantje heeft verkregen anders dan dat
hij het zoveelste voorbeeld is van één van
de zo langzamerhand terminale ziektes die
dit land teistert zijnde positieve discriminatie.
Als je allochtoon bent en/of vrouw of het
liefst beide dan kan er in dit land niets mis
met je gaan of zoals mijn buurman die aardig hoog zit in de politieorganisatie zegt: deze rang is mijn eindrang. Hoger kan niet
want ik ben én geen vrouw én geen allochtoon. Tel uit je verlies!
Ben je daarenboven ook nog lid van de juiste sekte dan heb je het helemaal geschoten. Zo ook R.
Naar mijn mening overigens volkomen belachelijk dat je na 40 jaar mensen uit de
perifere méditerrane gebieden “van de overkant” in dit land te hebben opgevangen nog
steeds wordt gesproken over “allochtonen”,
van elders afkomstig zegt van Dale. Drie
generaties waarvan de derde alhier geboren
en getogen en dan nog zo gigantisch veel
problemen met die mensen; onbegrijpelijk,
welke maatstaf je daar ook op loslaat.
De al dan niet beste mensen komende uit,
volgens de ontvangende cultuur, de meest
barbaarse en armoedige streken en belandend in het, materieel gezien, paradijs op
aarde en dat is toch de enige reden waarom
die mensen hier naar toe gekomen zijn en
volgaarne willen blijven, en dan, generaal
gesproken, toch nog na ál die jaren zo’n
probleemgroep. Elke dag staat o.a. onze
krant, het AD, bol van de meest bizarre
verhalen over “allochtonen”. Zou de konklusie zo langzamerhand niet gerechtvaardigd
lijken dat dat wel iets zegt over de mentaliteit/gevoel voor verhoudingen van een niet
onaanzienlijke groep onder die mensen?

Dus moeten Knevel en van den Brink nu
ook met onmiddelijke ingang uit het nederlandse publieke (staats)bestel worden verwijderd… Om meer tijd te krijgen voor een
heropleiding tot een acceptabel, professioneel journalistiek nivo. Daarna krijgen ze
nog EEN kans, maar zij mogen die dan niet
benutten door een programma te doen voor
PRESSTV. Want dat gaat toch geheid fout,
daarvoor is immers meer nodig.
En let wel: IK heb me nergens uitgesproken
over de vraag of het aanstellen van Tariq in
Rotterdam wel zo verstandig was. En ook
niet over de verdenking, dat deze “affaire”
als geroepen komt, om een klein foutje, “geruisloos” te herstellen.
LONE, 20/24 aug. 2009.
PS: de aanvulling over de boze medewerkers van de Uni van R’dam en het commentaar vanuit Oxford University is ca een
week na de eerste “draught” van mijn
column toegevoegd. Intussen had ook een
publieke discussie plaats in Rotterdam waar
R. ook bij was. Hij pakte de wethouder bij
de kuif onder veelvuldig applaus.. En wat
daar op tafel kwam was helaas, dat de
ontslag-REDEN een schande is voor de
vrije me-ningsuiting. Dus ik ben niet de
enige, geluk-kig maar!
DE REACTIE
VAN DE ROTTERDAMSE LEZER J., DIE IK
MIJN COLUMN VOOR COMMENTAAR
“VOORUIT” STUURDE. EN J. LIEGT ER
ECHT NIET OM… LEES MAAR:
OVER TARIQ RAMADAN
Nou Leon, ge had mij gevraagd om mijn
gedachten met bijbehorend vuurwerk eens
te laten gaan over alle commotie rond die
meneer R. Dat kun je krijgen; De luiken

79

Voor de VVD fractie in de raad was dit de
druppel die de emmer deed overlopen en
stapte uit het college met twee wethouders.
De PvdA en het CDA bleven tegen beter
weten in zich krampachtig verzetten tegen
de motie om hem toen al de deur uit te sturen maar je had niet veel verstand en politiek inzicht nodig om te weten dat dat incident uitstel van executie was.

En dan zouden we binnen die kontekst behoefte hebben aan de volgende mooi weerpratende zakkenvuller R? Zal toch wel niet!
De man is sinds zijn aanstelling voor een
salaris op uurbasis van € 290,= (goed onderhandeld maar hij komt dan ook uit een
land waar het woord "overleven" bij je geboorte op je voorhoofd wordt gekerfd) vijf
keer bij ons in het dorp gesignaleerd uit
hoofde van zijn functie. Daarnaast nog een
aantal malen waar hij ongetwijfeld tegen een
stevig prijsje bij schnabbelde door plaats
te nemen in diverse forums waarin de overbekende en inmiddels uitgekauwde onderwerpen werden besproken.

Ik heb op m'n zestigste verjaardag een boek
van R. gekregen getiteld: "Westerse moslims en de toekomst van de islam". Jos, ik
zou zeggen koop het of zal ik het over twee
weken meenemen dat je het kunt lezen. Ik
neem het met plezier mee hoor; geneer je
niet.
Ik heb toch menig boekwerk en bij voorkeur
wetenschappelijk geschrift tot mij genomen
maar wat en de wijze waarop deze man zaken op papier zet. Onvoorstelbaar wat een
warhoofd is die man. Een chaoot van de
eerste orde. Een opstel vol baarlijke nonsens waarin hij zich op onvoorstelbare wijze
bedient van clichés, open deuren, stereotypen en vul verder maar in. Helemaal niets
te melden althans niet voor gewone Rotterdammers die geen boodschap hebben aan
dat quasi wetenschappelijk geblaat over hoe
en een “brug gebouwd zou moeten worden
tussen autochtonen en allochtonen”. Hier
zeggen ze: “pleurt effe lekker gauw op met
je brug. We hebben De Zwaan en dat is
meer dan genoeg!”
Ik heb dat boekje aan een bevriende rechter
laten lezen die het na enkele weken aan mij
teruggaf met de woorden: die man is niet
goed bij z'n hoofd alsmede een zowel volstrekt onbegrijpelijk als onleesbaar boek
maar je krijgt wel een aardig beeld van welk
vlees je in de kuip hebt. Vele malen erger
dan een wolf in schaapskleren waarover ik
de volgende kleine anekdote wil vertellen
en wel uit de eerste hand.

Voor een normaal met rede begiftigd wezen
is het naar objectieve maatstaven gemeten
volstrekt onbegrijpelijk hoe zo iemand die a.
geen woord Nederlands spreekt, b. niet in
Nederland laat staan in Rotterdam woont c.
waarvan bij enig onderzoek had kunnen
blijken van het feit dat het om een man gaat
die telg is uit een superconservatief Egyptisch nest met dienovereenkomstige uitermate rechtse ideeën over essentiële onderwerpen die in ons land eigenlijk al geruime
tijd niet meer ter discussie staan maar uiteraard wel tegen een vorstelijk salaris z’n zakken vult op kosten van de argeloze burger;
ook de mijne dus.
Nu is dat laatste niets bijzonders en eigenlijk
evenmin dat zijn benoeming door de kliek
van de Partij van de Portemonnée van de
Ander destijds in alle stilte is geregeld/doorgedrukt. Bij toeval werd e.e.a. door een
wakkere journalist ontdekt en aan de kaak
gesteld. Sindsdien is het kommer en kwel
met dit heerschap.
Enkele maanden geleden was hij weer in
het negatieve nieuws doordat de gay-scene
met geluidsbandjes op de proppen kwam
waarin was te horen wie R. in werkelijkheid
is en hoe hij denkt over zaken waarover wij
al jaren geleden de discussie hebben afgesloten dan wel zaken die hier het bespreken
niet eens waard vinden.

-Anekdote over Ramadan
Ongeveer een jaar geleden was ik weer
eens in mijn voormalige kantoorpand en
daar trof ik een "nieuwe" secretaresse aan
die mijn voormalige collega had aangenomen Een Marokkaanse jonge dame die
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vierde jaars rechtenstudent aan de EUR
was. Niet alleen een buitengemeen goed
uitziende dame, uiteraard niet getooid in
pyama, boerka of carnavaleske kledij anderszins, maar wel zeer wel bespraakt in
accentloos Nederlands. En toch een dochter
van een eerste generatie “gastarbeider”
(een haast antiek begrip), die alhoewel
moslim van huis uit, z'n kinderen op openbare scholen onderwijs liet volgen, op Nederlandse clubs liet recreëren en waar thuis
Nederlands de voertaal was. Zó kan het dus
kennelijk ook. Dáár moeten we er meer van
hebben! en ik zou haast menen: en zo hoort
het ook maar die mening is nog geen algemeen gedachtegoed in dit land. Daar hebben we nog wel een paar decennia voor
nodig vrees ik zeker met de types die het
momenteel voor het zeggen hebben in Den
Haag en vooral medialand.
Ik heb nadien nog diverse uitvoerige gesprekken met haar gevoerd over onze vermaledijde resp. onvolprezen verworvenheden van onze multi-A-culturele samenleving
in het algemeen en de Islam in het bijzonder. Het was even verfrissend als een openbaring te horen hoe zij over deze thema's
dacht. Sister in arms!
Kort en goed, ze liet geen spaan heel van
de manier waarop wij, onnozele wereldvreemde Nederlandertjes, al jarenlang juist
á-multiculti bezig zijn en ik heb zelden iemand met zo'n diepe haat horen praten over
haar mannelijke "landgenoten" (want het zijn
toch altijd weer die machomannetjes die de
problemen veroorzaken waar dan ook op
deze planeet. Het zijn voor zover ik weet
nooit vrouwen. Wat een vreselijk soort zijn
wij eigenlijk toch Leon, niet dan?) die aanhangers van de islam indachtig onverdroten
doorgaan met het discrimineren resp. terroriseren van haar vrouwelijke landgenoten in
het algemeen en zij zelf in het bijzonder.
Je begrijpt dat ik mij onmiddellijk gesterkt
voelde in wat ik elke dag al jaren zie en aan
den lijve ondervind en onze gesprekken waren dan ook meer dan verhelderend en zeker bevestigend.

en kwam er een stortvloed van niet bepaald
vleiende kwalificaties uit haar mond en ze
vertelde me dat zij als intelligente, welbespraakte en geëmancipeerde v/h moslima met R. vele malen had plaatsgenomen
in forums waar ik gisteren melding van
maakte.
Ze vertelde me dat ze op elke bijeenkomst
in een fel debat met R. diens vreselijke ideeën over mens en samenleving telkens weer
moest bestrijden.
Naar haar zeggen, en ik heb geen enkele
reden om daaraan te twijfelen, verkondigde
R. zijn ultra conservatieve opvattingen op
een zodanige wijze, zeker wanneer de toehoorders geheel en al van Marokkaanse
komaf waren, met een arrogantie en dédain,
zoals de kijkers van NOVA eergisterenavond hebben kunnen zien/horen, dat zij op
enig moment tijdens zo'n bijeenkomst zich
onttrokken heeft aan de discussie en de
zaal heeft verlaten.
Na afloop, en nu komt het, zocht R. kontakt
met haar en voegde haar op een even vaderlijke als met een misplaatst meerderwaardigheidscomplex toontje toe:
"Ach meisje, waar maak je je nou toch druk
om. Het is slechts een kwestie van tijd en
dan hebben wij het hier voor het zeggen".
Nog los van het feit dat dat naar ik toch mag
hopen niet zal gebeuren sluit deze uitspraak
naadloos aan bij wat ene mijnheer Khomeini
vlak voor zijn dood aan zijn geloofsbroeders
toevoegde en R. kennelijk tot zijn lijfspreuk
heeft gemaakt: Wij gaan het Westen veroveren, en ik moet de man nageven dat hij
als aanhanger van dat ziekelijke gedachtegoed in Nederland in het algemeen en Rotterdam zéér in het bijzonder aardig op weg
is om zijn gelijk te krijgen daarin gesteund
door de typjes waar ik het zojuist over had
en die dit land qua informatievoorziening in
hun macht hebben.
De gesprekken die ik met haar heb gehad
bevestigden andermaal wat voor een levensgevaarlijk heerschap die R. in feite is.
Een ware aanslag op elke vorm van wat wij
in het Westen als beschaving aanmerken. In

Zo kwamen wij ook te spreken over R. Toen
ik zijn naam noemde ontplofte ze ongeveer
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wezen niet meer dan een goed gecamoufleerde "mentale barbaar" hetgeen hem extra aan te rekenen valt gezien zijn "staat van
dienst" en het/de misbruik/misleiding van
wereldvreemde onnozelingen in in elk geval
onze samenleving of zijn ze ter vermeerdering van eigen glorie en vooral hun portemonnée toch niet zo onnozel als de helderen van geest onder ons denken...... Zeg
jij het maar Leon. Ik neig naar het laatste
want voor het overgrote deel van deze politiek correcte typjes is het letterlijk de ver van
je bedshow en tegen de tijd dat het echt vervelend wordt zijn ze óf al lang opgestapt óf
wonen ze letterlijk nóg veel verder weg.

de- studerende generatie. Nou, daar kan
onze voormalige wethouder van Onderwijs
Geluk weinig gelukzaligs over vertellen zo
heb je in de landelijke bladen kunnen lezen.
Toe hij echt wilde doorpakken kreeg hij een
dolk van z’n eigen partij in z’n rug en kon
opkrassen.
Nee, dan te bedenken hoe het echt gesteld
is met die, als we de politiek en media mogen geloven fantastische resultaten van
allochtonen op universiteiten en Hogescholen.
Ik citeer even uit het AD van Vanochtend 25
augustus 2009: “Het aantal allochtonen op
Hogescholen is sinds 1995 verdubbeld (wat
die verdubbeling inhoudt staat er niet bij;
mag je zelf verzinnen) maar hun prestaties
blijven (ver) achter bij autochtone medestudenten. Ze vallen vaker uit en hebben
een lager rendement. Waar 2/3 van de autochtonen na zes jaar een hbo-diploma
heeft, geldt dit bij allochtonen voor minder
dan de helft! (noot red: we praten hier wel
over de derde!!! generatie, alhier geboren
en getogen) Op de hogescholen in de
Randstad stopt 40% van de allochtonen
binnen twee jaar met de studie. Amper de
helft haalt binnen drie jaar de propedeuse. “
Voor het universitair onderwijs zijn de cijfers
nog dramatischer. Minder dan 10% rondt
daadwerkelijk een universitaire studie af.
Relatief gezien een volstrekt te verwaarlozen aantal derhalve! Hoe verlak ik het volk
en ook Gij Leon zijt er in getuind door te
stellen dat we te weinig zouden hebben geïnvesteerd in onderwijs in de groep “nieuwkomers” zoals het clubje van meisje Hamer
ze nu noemt. Het woord “allochtoon” is
hélémaal fout. Mag je niet meer gebruiken
op straffe van de rituele slacht, dus Leon,
opgepast he!
Maar wat mochten we ons gelukkig prijzen
met de komst van R. Heeft in de periode dat
ie hier in het dorp was een echte substantiële bijdrage geleverd aan....... Weet jij ‘t?
weet ik ’t ook. Hij is fijn.
We worden hier in Rotterdam gek van alle
projectjes en cursusjes die bedacht worden
om de pijn van 40 jaar visieloos wanbeleid
te lenigen. Té láát!!! En de gewone burger
mag de wrange vruchten zowel financieel

-Het ontslag van Ramadan
Ik heb de beelden op NOVA niet gezien
maar mijn partner wel en zij vertelde me dat
dat mannetje met vlammende en priemende
oogjes zijn gekwetstheid niet onder stoelen
of banken stak. Hij was overduidelijk in zijn
eer aangetast en vanzelfsprekend, en daar
komt hun stokpaardwoordje weer, "respectloos" behandeld. Kortom: het leek wel een
moslim! Tsja, en dan weet je 't wel wat er
echt speelt bij die gasten als hun egootje
wordt gekrenkt, en doorgaans hebben ze
een ego van hier tot aan Mormoiron maar
daarentegen een omgekeerd evenredig
hoeveelheid hersens en mogelijk nog minder gevoel voor humor. Tel uit je verlies en
op termijn je faillissement.
Positieve discriminatie. Iets anders kan ik
niet bedenken.
Op dezelfde wijze is hij binnengehaald op
de EUR. Wat een stelletje opportunistische
non valeurs binnen het College van Bestuur
van de universiteit om zo'n gluiperd tegen
een meer dan vorstelijke beloning een leerstoel aan te bieden en naar recentelijk is gebleken uitsluitend uit oogpunt om het aantal
(islamitische) studenten dat naar de EUR
zou komen zoveel mogelijk op te krikken.
Leuk voor de statistieken en je bent maatschappelijk vanuit oogpunt van de basale
waarden van onze multi-A-culturele samenleving meer dan verantwoord bezig. Dan
doe je het toch goed als Bestuur want horen
we niet met grote regelmaat hoe fantastisch
het wel niet gaat met de derde schoolgaan-
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als immaterieel plukken. Hartelijk dank!
Maar zoals al opgemerkt gelukkig dachten
ze R. te hebben die al die problemen wel
even kwam oplossen.

nog een bedragje mee ten bedrage van €
12000,= voor verrichtte werkzaamheden en
dat is het dan.
Arbeidsrechtelijk is het als volgt. Hij kan natuurlijk naar de rechter stappen om de "dringende reden" voor de beëindiging van het
dienstverband aan te vechten. In dát geval
zal de Gemeente onmiddellijk een zg. procedure aanhangig maken inhoudende:
"ontbinding van de arbeidsovereenkomst
voorzover rechtens rechtens vereist" zoals
dat zo mooi heet.
De grondslag voor deze ontslagprocedure is
een "gewichtige reden" die er simpelweg op
neerkomt dat "zich een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan op grond
waarvan een vruchtbare samenwerking niet
meer mogelijk is".
Prachtige clichés waartegen je je als werknemer/arbeidscontractant eigenlijk niet kunt
verdedigen ook al vindt de Kantonrechter
dat de betreffende werknemer eigenlijk teruggeplaatst moet worden in zijn oude functie m.a.w. het is einde oefening. Afhankelijk
van de vraag of er al dan niet een "linkse"
Kantonrechter zit krijgt hij mogelijk nog een
paar centen mee en dan is het echt klaar
want wij gaan toch niet meemaken dat het
College van Bestuur van de EUR het ontslag van dit sujet zal terugdraaien. Het moet
toch niet gekker worden in dit land.

Trouwens; op universiteiten wordt, als ’t
goed is d.w.z. in mijn tijd tenminste (ha ha)
toen alles so wie so véél beter was toch?,
“waardevrije” wetenschap bedreven. Daar
hoort so wie so natuurlijk geen sprake te zijn
van enige invloed vanuit welke geloofshoek
dan ook en zeker niet vanuit die hoek; wat
jij?
Zoals gezegd: visieloze proleten. Niets
nieuws onder de zon natuurlijk als het over
politiek gaat maar als een College van Bestuur van een universiteit ook al zo opzichtig
in de fout gaat en zichzelf voor het gemak
eens een ander brevet nl. dat van onvermogen toebedeelt dan wordt het tijd dat we
echt bij de les blijven.
Mooi bewijs daarvoor is dat dat stelletje wereldvreemden nu opeens als een schoothondje achter het College van B&W aanholt
en moord en brand schreeuwt over R. waarvan wij echte Rotterdammers al lang wisten
dat dat niet meer dan een (morele) oplichter
is. Nú moet R. opeens het veld ruimen. Wat
een drie keer niks stelletje lafaards door nu
opeens te gaan meehuilen met de wolven in
het bos.
Net als Rickie Grashof, onze wethouder van
“cultuur” , whatever that may be in dit dorp,
die twee maanden geleden R. te vuur en te
zwaard verdedigde ( weet je nog: de “gaygeluidsbandjes”) en vanochtend lees ik in
het AD dat ie R. toch maar een “afstandelijke trotse man” (lees: arrogante superegotripper) vindt. Wat een politieke windvaan.
Hoeveel stokslagen zou ie gekregen hebben
of om “hun” terminologie te gebruiken: op
hoeveel stokslagen zou ie “recht hebben” in
dat fijne land met dito cultuur waar die R.
vandaan komt?

LEZER J.

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

Trouwens wat dat ontslag van R. betreft. Ik
heb gelezen wat je daarover hebt geschreven maar daar heb je toch iets te hoopvolle
alsmede rooskleurige gedachten over. R.
krijgt, helaas zo las ik vanochtend in het AD,
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