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LAATSTE NIEUWS
Als u een mooie, wat belegen, vrachtauto zou
zien, met daarop geschilderd “Le Provençal”, dan
moet u weten dat dit onze nieuwe afdeling logistiek is. Vanwege de sterk gestegen oplage EN de
crisis, verspreiden we LP nu maar zelf.
******

“REAGEREN OP DE CRISIS MET EEN GROTE
MANIFESTATIE IS ERG ORIGINEEL. EN HET VALT MIJ OP
DAT WIJ IN EUROPA HET ENIGE LAND ZIJN DIE DIT NU DOET”. ( Zei de minister van
werkgelegenheid Hortefeu op 19 maart jl. En hij staat bekend om zijn ironie).

“ DE BEDROEFDHEID VERMINDERT ONS VERMOGEN TOT REAGEREN” (Zei de onovertroffen Spinoza en leefde navenant, in grote vreugde).

“ DE PAUS KEERT RICHT ZICH OP ZIJN GOD EN VERGEET DAARBIJ ZIJN GELOVIGEN EN DE
ANDERE MENSEN” ( Dat stond als kop boven een recent Frans artikel in een magazine).
“ ER MOETEN SANCTIES KOMEN TEGEN FISCALE PARADIJZEN DIE ONVOLDOENDE INFORMATIE VERSCHAFFEN” ( Vindt ook de UMP en de Commissie voor Financiën van de Franse regering).
“SINDS HET FAILLIET VAN LEHMANN BROTHERS OVERLEEFT HET OUDE SYSTEEM EIGENLIJK NOG
SLECHTS KUNSTMATIG”. ( Zei financier Georg Soros in de Financial Times; hij kan het weten.)

“WE MOETEN IETS GOEDS NOOIT VERPESTEN. OOK NIET NU IN DE CRISIS, WANT ER
ZIJN OOK VEEL POSITIEVE KANTEN AAN. DENK AAN DE GOEDE INVLOED OP HET
KLIMAATPROBLEEM EN HET PERSPECTIEF VOOR EEN SCHONERE ENERGIEVOORZIENING” ( Zei Hillary Clinton, in het Europees parlement. Dat hoorde je nou niet vaak van
die Bush en Rice niet?)..
“DE BEURZEN? DAT ZIJN CASINO’S, DAT IS GEWOON LUCHT. HET ZEGT NIKS EN IK TREK ME ER NIKS
VAN AAN”. ( Zei de CEO van Swatch).

“Ik ben optimistisch over het beroep van journalist, maar niet over de toekomst van de
kranten”. (Zei de CEO van Reuters en hij sloot LP van die opmerking uit natuurlijk).
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TV/Radio/Internet

Outre Mer. U leest ook over het hoge ziekteverzuim, de antennefobie, de inerte
SNCF, het haten van Total, dalende autoprodukties, over eten en opkomst van de
sandwich, en de favoriete imam van
Sarkozy. Over variatie kunt u dus weer niet
klagen.
Dat geldt ook voor Hervormingen en Politiek
waarin u ziet hoe rechts moeizaam voortploetert onder de crisis en links het spoor
nog steeds compleet bijster is, ondanks fors
management van Aubry. Let vooral ook op
de stille opkomst van Besancenot, die garen
spint bij de grote rellen. Ook Groot-Parijs
van de toekomst, het belastingsmaximum,
101 departementen morgen en de vrijmetselaars komen aan bod.
Na de BONHEURS , de MOTS ACTUELS
en PAROLES des PRESIDENTS.. kunt u in
ALLEDAAGS lezen over wat er in het
noorden (België) gebeurde (lezer N.) en
over ons gevechtje met een koppige notaris.
Le JOURNAL verhaalt over een familiedrama dat opsprong rond een doods-kist.
In de COIN wat amateur dichtwerk van uw
redacteur, met een wat droeve ondertoon.

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

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

REDACTIONEEL.
*VOORAF

LEON

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
Algemeen, geeft veel informatie over de
tweede G20 , het grote londense circus en
zijn coulissen. Verder de crisis in al zijn
kleuren, geuren en tegenstrijdigheden. De
nieuwe trens in bedrijven qua produktie,
financiering en innovatie, de nieuwe grote
klant Vadertje Staat, het sluipende protectionisme en de rekening van de nationalisaties. De hogere prijzen van zee-transport (?), de arme opgesloten Madoff en ook
de arme sloebers van Moskou completeren
deze crisistour du monde.
De toegift onder DIVERS toont u een scala
van nieuwe gekten en opvallende zaken.
Wilders als international, over macht,
snappen we iets van economie, antiterreur,
de onstuitbare virusexplosies (internet), het
laatste Nato nieuws en de wapenhandel
interesseren u hopelijk ook.
OLIE gaat allereerst over schaars (drink)WATER, schaarse landbouwgrond, machteloze windmolens (Halkema), ruzie in de

THEO

OVER UW EDITIE 52-09
Deze editie toont U de nieuwe opmaak van
de toekomstige LP. Hij is ook voorzien van
de “springtechniek” en ook in zg PDF-formaat gezet. U kunt er dus enkel in lezen en
hem printen. Zij die LP gewijzigd doorverkochten, hebben nu dus pech.. (grapje!)
Want hij is star en onwijzigbaar geworden..
en veel kleiner in bytes gemeten. U moet nu
wel Adobereader hebben om te lezen..
FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’Exception, bevat veel artikeltjes over de
toenemende onrust in dit land. Op de
straten, in de bedrijven en ook op scholen
en universiteiten. In de metropool en ook
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damesviagra, een ruimte vol planeten,
buitenaardsen die niet bestaan, DNA-foutjes
met veel gevolgen, PC’s bij wijnmaken en
eco-gps, een bijzondere pet en verassende
contactlenzen.
TOPICS algemeen detaillert het G20 circus,
toont het autisme in de top, geld en
blindheid, troost u met het eeuwige leven
dat komt, en dat u straks nooit meer kunt
liegen. De Roemeense shoa waarschuwt
voor het slechte van de mens.
CO@ gaat over instorten van CO2-rechten
en onverminderde CO2 productie terwijl de
industrie c.s. sluit…
MIGRATIE vertelt over DE nieuwe dolenden
van Euroipa en de brains die huiswaarts
keren.
In DISCUSSIÉREN-FILOSOFEREN vindt u
het vervolg van een discussie onder lezers
en de zienswijze van een actuele Franse
profeet.

kernenergiewereld, en vooral over E-auto’s
en hun batterij problemen.
RELIGIES verhaalt over de geïsoleerde,
wereldvreemde paus en zijn Kerk, over
moskeeën in Zwitserland, kwijnende Christenen in Libanon en religieus voetbal.
AFRIKA behandelt de afgang van de VN,
het circus op Madagascar en de nieuwe
relatie Afrika en Frankrijk.
WEST-EUROPA toont u de A400M problemen, zijn ontploffende WW, de inzakkende auto-industrie en de strijd om de Eu-commissie. Dan nog even een kijkje nemen in
de UK in de prut, rechtser Italië, Zwitserse
bekeringen, abortus en Spanje, en andere
gebeurtenissen die de veranderingen in ons
westen laten zien.
OOST-EUROPA legt nog eens het denken
van Moskou uit, het politieke gedonder in
Litauen, Hongarije en Tsjetsjenië (dat aan
sharia doet). En ook de wanhoop van Macedonië en de hoop van Montenegro.
OOST-AZIË toont de streken van China en
de levensgevaarlijke klucht van Noord-Korea.
ZUID-AZIË is een verontrustende regio, nu
weer zorgen in Shri-Lanka en in India. Naast
de niet behandelde troebelen in Pakistan,
Thailand en Bangladesh..
NOORD-AMERIKA ziet zijn geïmigreerde
brains vertrekken, Obama incasseert zijn
eerste klappen, God blijkt toch minder van
belang daar, de bank en de huizenproblemen van Geithner en het Calvarie van
GM. En dan weer eens drugsland Mexico.
En Guantanamo loopt, heel langzaam leeg.
LATIJNS-AMERIKA laat de succesvolle Lula
wer eens zien en de omslag naar links in
Ecuador.
OCEANIË helpt Darwin’s idee nog een
handje.
MAGHREN ETC. kan niet langs het oorlogsdrama in Gaza, de nieuwe zorgelijke regerende ploeg van Israël en de steeds verder opkrabbelende Magrheb. De nieuwe
aanpak in Afghanistan, afglijdend Pakistan,
de Obama-behandeling van Iran en de TVsuccessen van Turkije tonen ook wat ontwikkelingen.
TRENS/TECHNOLOGIE moet ook aan de
crisis. Heeft het over slimme apen,

Met dit aanbod moet u dus de maand Mei
doorkomen..
Veel leesplezier, LEON

*****
*DIXIT---VERBATIM
OVER DE SOCIETÉ GENERALE:
Het is hoog tijd dat Societe Generale
een beetje zou letten op het “algemeen belang”. (Zei Lagarde de
minister na die stock-options van de
top)
PUBLIEK MINI-DEBATJE ONDER PSers:
Aubry: “Benoît Hamon heeft het niet
nodig nr. 1 te zijn in de PS, want hij is
al het idool van alle Franse vrouwen”.
Hamon: “Als een mannelijk politicus
dat zou hebben gezegd over een
vrouw, dan zou er flink geageerd zijn… Ik denk dat Aubry wel eens fraaiere
gedachten heeft geventileerd…”.
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****
CRISIS: EEN KANS VOOR DE VROUW
(Segolène zei dus):
“Vreemd genoeg kan de crisis ook
een kans zijn voor ons vrouwen. De
mannen hebben nu, blijkt het,
ontoelaatbare risico’s genomen. En
wij vrouwen besturen en managen
toch veel voorzichtiger? “

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Een man gaat naar de tovenaar en vraagt
hem of hij een vloek, waarmee hij al 40 jaar
door het leven moest, weg te nemen. De
tovenaar zegt: “Dat kan ik voor u doen,
maar u moet dan wel de woordelijke tekst
van de vloek weten”.
De oude man zegt opgelucht: “Dat is geen
probleem, die tekst luidt: “En hierbij verklaar
ik u man en vrouw”.

****
OVER BETANCOURT ALS FARC- GEVANGENE:
“We zagen haar zich boven alles en
iedereen verheffen met een grenzeloze arrogantie” ( Uit het boek van een

(Een beetje flauw mopje, maar toch)
***

medegevangene bij de Farc)

Een gevangene ontsnapt en breekt in in een
huis, in de nacht. Hij treft een jong echtpaar
in bed aan. Hij bindt de man vast en gaat op
de mooie vrouw liggen. Hij kust haar in de
nek , en gaat naar de badkamer.

****
“ IK BEN GEEN INTRIGANTE MAAR EEN
HARDE WERKER. IK DOE ALS ALTIJD:
IK STROOP MIJN MOUWEN OP EN
WERK” (Zei een verongelijkte Rachida
Dati, die nu Brussel gaat bestormen).

De man zegt: Lieve schat, die man zat jaren
vast die wil nu met alle geweld sex. Ik zag
hou hij je in je nek kuste. Dus wees moedig
en sterk, laat het gewoon over je komen. Ik
hou van je”.
En zijn vrouw antwoordt: Dat was geen kus;
hij zei iets in mijn oor, en wel, Ik ben homo,
jouw vent is echt lekker en ik ga nu in de
badkamer de vaseline zoeken”. Wees
moedig, schat, ik hou van je”.

****

“ SOMMIGEN SCHIJNEN DE BOODSCHAPPEN MAAR SLECHT TE HEBBEN
BEGREPEN” (Zei Sarko sprekend over de
top van de Franse banken).
****

“De LAATSTE GROTE INNOVATIE VAN
FRANCE TELECOM WAS MINITEL” ( zegt
Niel de oprichter van Free, maar hij heeft
dan ook de pest aan ze).

*****

LEZERS SCHREVEN (na ontvangst van
Editie 51-09):

****

Ik ontving een paar dozijn mailtjes waarin,
naast, andere, persoonlijke zaken, grote
tevredenheid werd betuigd over de fraaie en
nuttige verbeteringen in LP.
We moesten ook een paar lezers even helpen omdat de instructies niet voor iedereen
duidelijk waren. Maar alles kwam prima in
orde.

“De parlementaire discussie over de Wet op
de Zondagsarbeid wordt in de herfst vervolgd. Er moeten nu nog 7500 amandementen worden besproken” (Dit is het remspoor
van de oppositie, die deze middelen inzet om de vaart er uit
te halen bij het kabinet. Politieke chantage).

+++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
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Dit vooral dank zij de inbreng van onze
nieuwe technisch editor Theo. Dit stimuleert
ons beide om het nog leuker en beter te
maken in de toekomst. Natuurlijk wel binnen
het “budget” van twee gepensioneerden, die
het met van alles druk hebben. We blijven
ook blij met uw verdere suggesties en uw
uiting van stille wensen. Laat het ons dus
horen!
Theo en Leon

Beste H.,
Dank je voor je compliment en wie weet
welke vruchten onze samenwerking nog
gaat opleveren. Succes!
Leon.

Terug naar inhoud
****
Lezer N. reageerde uitgebreid op het moedige verhaal van lezer M. (zie vorige Editie)
over zijn kijk op de wereld en ook op het
door mij daarbij gevoegde commentaar. U
vindt de uitgebreide reacties onder TOPICS,
FILOSOFEREN/DISCUSSIËREN.
Lees deze “wijsheden” en ook wat ze opriepen.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
L' EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE.
DE TOESTAND VAN DE FRANSE NATIE
Frankrijk lijkt NU wat minder te lijden dan de
andere Europese landen. Hoe komt dat
dan? Daarover nu Bavarez, die ook een van
de (achteraf gezien dan) beste profeten was
rond de aankomende crisis.
Wel, zegt hij, dit land kwam in geen 40 jaar
op het nivo van “volledige werkgelegenheid”; de WW was hier zelden onder de
10% in al die jaren. Dus dan krijg je niet zo’n
forse tikken als in andere landen als de
conjunctuur zakt. Die komen nu (pas) op het
ongewijzigde Franse nivo met hun ww-nivo.
Maar ziehier de harde werkelijkheid op
termijn:
-een staatsschuld van 80% van het BNP. De
crisismaatregelen waren goed voor een stijging van 3,5%.
-55 miljard aan rentebetalingen in 2011
-de zwakke produktie voor de export, met
een handelstekort van 55 miljard.
-de sterke centralisatie in het bestuur is en
blijft een grote handicap.
-het gewicht van de overdrachtsuitgaven is
enorm gebleven waardoor ook veel mensen
met een uitkering (nog) niet veel in hun
koopkracht merken in negatieve zin. Een
werkeloze hoef je niet meer te ontslaan; hij
was dat namelijk al.
Sarko zit muurvast tussen een crisisbestrijdings- en een hervormingsaanpak.

****
Nieuwe lezer H.J., die ook schrijvend actief
is , schreef me het volgende na ontvangst
van een proefnummer .
Beste Leon,
Dank je wel voor Le Provençal.
Mijn compliment voor de prestatie om dat te
produceren! Ja ik wil wel graag op je
mailinglist.
Ik ben er nog niet toe gekomen om alles
diepgaand te bestuderen. Maar als ik in dit
(of volgend) nummer wat tegenkom dat ik
geschikt acht voor de Vrijspreker, mag ik het
dan overnemen? Uiteraard met de gewenste bronvermelding.
Van de Vrijspreker mag jij in ieder geval alles overnemen. Wij hebben ook graag bronvermelding, maar eisen dat niet. Wij willen
de ideeën verbreiden.
Ook is het fijn met je in contact te zijn, en ik
ben benieuwd tot wat dit gaat leiden,
Hartelijke groeten,
H.J.
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illegale wijze, etc. en laten dus de overheidsmachine flink in de soep draaien. Ze
hebben hun blogs en sites waarop hun
informatie staat. Ze gebruiken echter geen
fysiek geweld.
Dan de opstandigen die de bazen aanpakken. Het gaat dan meestal om ontslagen bij
een bedrijf waar nadat onderhandelen niet
genoeg opleverde de chef of meerdere managers gewoon een tijdje worden gegijzeld
op hun kantoren. Het gebeurt hier nu enkele
keren per week en vaker met succes. Er
komen na dit “geweld” nogal eens betere
sociale plannen te voorschijn. Ook worden
soms bedrijven (die willen gaan stoppen)
vele weken bezet om weghalen van spullen
te voorkomen naar andere locaties.
Tenslotte zij die de rechtstreekse confrontaties zoeken; die dus wel echt geweld
willen toepassen.
Zij noemen zich “de relletjes servicedienst”.
U kunt ze erbij halen als u iets te demonstreren hebt en best wil dat er boven op
geslagen wordt. Er zijn er zo’n 1000 in
Frankrijk, waarvan 200 in Parijs. Het zijn de
al langer bestaande “autonomen” en de
“extreem linksen”. De meesten van hen zijn
eigenlijk gewoon straatvechters die graag
agenten verwonden en alles vernielen. Voor
de “kick”. We zagen hen onder de gewone
demonstranten in Londen bij de G20, bij het
Nato-feestje een dag later. Je ziet ze ook bij
het hinderen van kernafvaltransporten; kortom overal waar de politie zal ingrijpen
komen ze er graag bij. En het gaat daar dus
ook steeds harder: er vallen nu soms doden
en ontelbare raken er gewond in verschillende mate. Waaronder vele ordebewaarders natuurlijk.
Het lijkt een typisch Europees verschijnsel (
zie de regelmatige rellen in Griekenland
bijvoorbeeld), al weten we dat het in China,
Japan en ook Zuid-Aziatische landen ook
stevig er aan toe kan gaan.
Maar zelden hoor je van dit soort dingen in
de VS en ook niet in Zuid-Amerika: daar
zien wel steeds meer individuen die met
veel schiettuig ergens binnen dringen en
dood schieten wat ze kunnen, alvorens de
hand aan zichzelf te slaan. Een aanpak die
nu ook in Europa steeds meer te zien is.

Hierdoor raakt de zaak in de war en ontbreekt er steeds meer een duidelijke lijn.
Het vaderland ZIT dus in zwaar weer, maar
wie overkomt dat NU niet? Maar na het
zware weer blijft Frankrijk het gehandicapte
land, dat weer achter de moderniteit
aanhinkt. Helaas.
Zelfs een kanon als Sarko krijgt het nu niet
meer getild…
REBELLEREND FRANKRIJK
Het zijn studenten, leraren, arbeiders, ontslagenen, anti-NATO activisten en antimondialisten ,die het niet genoeg vinden om
op straat te demonstreren, maar die best
wel willen knokken met de politie en de wet
willen overtreden door alles te vernielen wat
ze tegenkomen. Ze doen dat in groepen en
op verschillende manieren. Voila een overzichtje uit Frankrijk:
Leila heeft een groepje van 20 jongeren
waarmee ze een paar keer per maand een
supermarkt in Parijs binnen stapt om alles te
jatten wat ze kunnen. Ze roepen ook per
mail/sms altijd nog wat extra medestanders
op. Ze is afgestudeerd in marketing en is
NPA-lid. Haar comité heet: L’APPEL ET LA
PIOCHE ( het appel en de hakbijl).
Een andere nu. Deze jongere verdient 3000
€ per maand, geeft zich uit als geïnteresseerd huurder en maakt een afspraak
voor bezoek aan het appartement. Hij komt
dan met 25 medestanders en men stormt
naar binnen met confetti en wijn. En bouwt
een stevig feestje terwijl ze, allemaal met
pruiken op, de verhuurder de schrik van zijn
leven bezorgen. Na een half uurtje vertrekken ze dan weer.
Jeudi Noir is een groep die kraakt, ze
passen een methode toe die ze noemen:
Requisitioner, Prèempter, Reloger (RPR).
Ze weten precies hoe de wet en justitie werken en slagen er vaak in om zo’n woonruimte onder contract te krijgen. Professionele krakers dus.
Dit zijn de groepen die “NEMEN WAT MEN
HEN ONTZEGT”, want zo zien zij het.
Nu naar hen die GEWOON TEGEN DE
MAATSCHAPPIJ WILLEN OPTREDEN.
Ze saboteren alles op de scholen waar ze
werken, helpen mensen zonder papieren op
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commorenburen van komt, of dat ze worden
ingepikt. Ze zeggen: we zijn zwart, arm en
moslims en horen al langer bij Frankrijk dan
Nice en de Savoye. Want ze zijn al een
kolonie sinds 1886 en werden in 1946 een
TOM. Een gevolg is nu ook dat de sociale
uitkeringen omhoog gaan, dat ze steun krijgen (200 miljoen per jaar).Maar ook, dat ze
nu taxe foncière moeten gaan betalen. Want
iedereen heeft wel wat land maar een kadaster dat is er nauwelijks. Ook is de vraag
hoe het dan moet met hun 22 cadi’s deze
moslim magistraten die een soort van mediateurs in van alles zijn. Ook is er nog wel
wat polygamie. De bevolking is voor 56%
jonger dan 20 jaar en het aantal leerlingen
ging in 10 jaar van 43000 naar 97000. En de
bevolking verwacht natuurlijk veel wonderen
na de departementalisatie…
Nog een probleem zijn de, naar schatting,
60.000 klandestienen dus 30% van de aanwezigen. En er zijn ook nogal wat
aangekomen bootvluchtelingen, die nog
steeds toenemen en gezien de toekomst zal
dat nog veel meer worden. Want de andere
Commoren liggen op slechts 70 km. En daar
is het inkomen 1/6 van hier… En deze
vluchtelingen zijn ook geen vreemdelingen,
want vanouds buren en van dezelfde stam.
Dus deze overgang gaat ook vooral voor het
moederland nog veel zorgen op leveren.
Maar dit kleine rijkje ligt natuurlijk wel erg
strategisch zo tussen Afrika en en ZuidAzië. En dat wordt steeds meer waard nu.
Recent vluchtte een afgezet staatshoofd van
de Comoren, die zelf ook gecoup’t had, naar
deze Franse veilige plek… en thuis eiste
men zijn uitlevering wat geweigerd werd. Zo
gaat dat in deze contreien.

We zijn natuurlijk ook niet vergeten dat er 40
jaar geleden een RAF was, Rode Brigades,
en “what did we have more”.
Er is dus niks nieuws onder de zon, maar
wel constateren we, dat het gebruiken van
geweld om “je “recht” af te dwingen dan wel
een andere wereld te eisen” , zich weer snel
verbreidt. Wat door velen, waaronder Attali,
al veel langer werd voorspeld. De steeds
grotere frustraties en onzekerheden zoeken
een uitweg: en dan kom je in zaken terecht
die op oorlog lijken. Zie de vele politieke
conflicten en het terrorisme. Verschillend in
zijn motieven, maar gelijk in zijn methoden.
Ach als je de jatpartijen bij financiële instellingen c,s. ziet dan constateer je ook
gedrag met een zeer “onmaatschappelijk
geurtje”. Dat bepaalt ook het klimaat steeds
meer in deze crisistijd.
Koop dus een kogelvrij vest, een helm en
wat pepperspray of CS-gas. Met dat laatste
lopen in Frankrijk al jaren vele brave burgers
rond.. Wij hadden dat ook in onze bagage in
onze camper, maar hoefden het gelukkig
nooit te gebruiken.
Ach, en kijk ook naar de voetbalsupporters
en naar hen die ziekenbroeders, brandweer
en politie aanvallen bij hulpverlening. Dan
verbaast je toch weinig meer?
Het dier “de mens” is weer eens wild
geworden… En temmen is nu een gevaarlijke bezigheid geworden; de mensen
die dat werk doen zullen vooralsnog niet
werkeloos worden.
.
FRANKRIJK: 101 DEPARTEMENTEN
Ja er komt er een bij in 2010, en dat is
Mayotte, onderdeel van de Commoren (in
de Indische oceaan bij Afrika. Nu is het nog
een z.g. TOM (Territoire Outre Mer). Volgens een nieuwe wet kan het een gewoon
departement worden dus, en daarvoor bestaat een grote meerderheid. De 186000
inwoners zijn voor ca 75% voor dit idee en
willen: rust en vrede en meer steun uit
Frankrijk! Want ze willen niet bij de andere
Commoreneilanden
horen
waar
het
regelmatig staatsgrepen en gedonder regende. Die zijn nu best kwaad op hun natuurlijk. Ze zijn dus tegen onafhankelijkheid
omdat ze vrezen dat er dan ruzie met de

MONTPELLIER LIGT PLAT
Een deel van de uni in deze stad is sinds
weken plat gegaan: er zijn geen colleges
meer. Want er wordt geprotesteerd tegen de
hervormingen van Pecresse en hier is men
uiterst fanatiek tegen. Oude gewoonte in de
Languedoc. De 14.000 studenten bezetten
ook al de gebouwen, maar toen het tot grote
onderlinge kloppartijen kwam moest de (ook
stakende) baas toch de politie halen. Op 17
maart weer klop en dus een stemming bij
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gaande delocalisatie” zegt hier een Frans
magazine. Hoezo te ver gaand? Frankrijk is
een zeer duur produktieland door de hoge
lasten toch? (Het goedkopere) Duitsland
produceert nog steeds 5.5 miljoen auto’s
“thuis” (=3% van het BNP) en Frankrijk
zakte af van 3,3 miljoen naar nu 2.1 miljoen
(=0,6% van het BNP)!
Het Franse saldo is financieel gezien – 3
miljard € en dat was in 2004 nog +12 miljard! En nu gaf de regering deze twee
groten 6 miljard euro… tot boosheid van
Brussel. Dat werd weggemasseerd tot Renault bekend maakte dat het 400.000 auto’s
werden terug gehaald naar Frankrijk uit…
Oost-Europa! Weer kwaaie koppen in
Brussel of course. Want ook de taxe professionelle wordt afgeschaft hier, waardoor de
250 € lagere kostprijs, een aardig betere
vergelijking geeft met de low-cost in OostEuropa!
Weet ook dat Renault nog maar 25% van
zijn totale productie in Frankrijk verkoopt en
dat was enkele jaren geleden nog … 60%!
Oost-Europa is voor vele fabrikanten the
place to be, geworden. De fabrieken in
Frankrijk zijn verouderd, die in Oost-Europa
zijn topmodern. De capaciteit is genoeg om
er dagelijks 10.000 te maken bij Peu-geot
/Citroën, maar die worden nu dagelijks in
HEEL Europa gemaakt… Nu de logistiek
duurder wordt en ook de salarissen in het
oosten stijgen, kan er weer gedacht worden
aan terugkomen. Maar nu komt de elektrische auto er al weer aan. Revolutie drie in
autoland staat alweer voor de deur.

handopsteking over het wel/niet blijven
afsluiten van de toegangen. Uitslag: 381
voor en 381 tegen … en 200 onthoudingen… Zo gaat dat in Frans studentenland en een aangekondigde elektronische geheime stemming zal worden
geboycot.
Volgens peilingen heeft 50% nauwelijks
fiducie in de toekomst, en 71% denkt dat
hun diploma geen echte kansen biedt.
Overigens stappen er ook jaarlijks 90.000
op zonder diploma. De uni is straatarm.
Vaak moet men zelf het laboratorium poetsen en computerfaciliteiten zijn uiterst
schaars. Er zijn studenten die via buitenlandse collegae bibliotheken raadplegen in
het buitenland. Op 19 maart liepen er 25000
mensen door de stad in demonstratie. Want
Montpellier, een der oudste uni’s van Europa (en is zeer beroemd) is met Marseille
de stakingskampioen van la Douce France.
STREIFF WERD ONTSLAGEN
Hij was er pas twee jaar en deed bepaald
knappe dingen: hij was een echte cost-killer.
Maar zijn managementstijl viel in slechte
aarde, hij is een alleen-werker. En daardoor
vertrokken er nogal wat direct aan hem rapporterende managers. Hij was ook niet erg
aardig tegen hoge politici… Dat alles bezorgde hem, tot zijn grote verbazing, ontslag
en wel per meteen. Zijn opvolger is Verin die
erg goed werk deed bij… Chorus. Bekende
in Nederland dus. Ook al zo’n changetopper. Het leven is hard aan de top; nu
even afwachten welke miljoenen er voor
hem klaar lagen.

FRANKRIJK LOOPT ACHTER IN HIGHTECH
Wel zeker 1 miljoen arbeidsplaatsen worden
gemist omdat de innovatiegraad hier zo laag
blijft. Een wereldwijd rapport over innovatie
op telecommunicatiegebied plaatst Frankrijk
op plek 23, achter Macao en Oostenrijk. Een
rare plaats voor economie nr. 5 ter wereld.
Er verschenen al jaren lang vele alarmerende rapporten, maar hier blijven de oude
namen aan de top, en innovaties zijn er
schaars. In de VS zijn er daarentegen vele
reuzebedrijven die er gewoon niet waren
zo’n 25 jaar geleden en die nog steeds

DE AUTOPRODUCTIE VAN FRANKRIJK
Frankrijk is een grote autoproducent met zijn
merken Renault, Peugeot en Citroën. Maar
Frankrijk is nu een nett0 IMPORTEUR; het
produceert minder auto’s dan de Franse
vraag naar auto’s. Renault produceert in
Europa 984.000 auto’s en in Frankrijk
432.000; Peugeot/Citroen doet in Frankrijk
1.239.000 auto’s het daglicht zien en in de
rest van Europa zijn het er 514.000.
Dus IN Frankrijk doen ze samen 1.671 000
stuks produceren en in de rest van Europa
1.501.000 stuks. Dat is dus: “ een te ver
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vooraan lopen. En Frankrijk heeft talenten
genoeg: haar ingenieurs en mathematici
staan wereldwijd hoog aangeschreven. Wel
75000 jonge Franse ondernemers in deze
sector zijn intussen naar het buitenland
verdwenen. Ook blijkt het nu fout te zijn
geweest om bijna alle fabrieken te laten
vertrekken naar China c.s. Anderen zoals
Apple zijn erg actief in China c.s. maar gaven nooit hun kern in de VS op en hielden
ook controle over hun innovatie. In Frankrijk
zijn er eigenlijk maar twee prima uitzonderingen. Dassault Infosystemen met zijn
wereldberoemde 3D-software en Ubisoft. En
de grote woorden over de Innovatiepolen,
waarvan er 71 zijn opgericht dichtbij
universiteiten, hebben nog bitter weinig opgeleverd. Er zit een soort missing link tussen “ondernemerschap” en “uitvinden” in dit
land. Het klimaat is niet erg stimulerend. En
lastig te veranderen. Duitsland scoorde erg
hoog in vernieuwing op modern machinegebied (dat nu even plat ligt!) en ook elders
is men aardig hightech bezig. Wie schudt de
zaak nou eens lekker op hier?

DE BOUCLIER FISCAL
Sarko bepaalde dat het maximum aan
belasting voor iedereen 50% moet zijn. En
daarbij rekende men uit dat wel 234.000
(rijke) mensen er van zouden profiteren. Dat
bleek onjuist: slechts 14000 hadden er een
voordeel van. Dat kostte de Staat 458 miljoen wat maar 6% was van de kosten van
de hele wet TEPA, waarin ook de onbelaste
overuren zaten en ook lagere successierechten.
Dus de hele wet kost nu maar 7,7 miljard in
plaats van de geschatte 13 miljard.
Deze wet is de hamer waarmee de oppositie
hier slaat en ik hoorde al een dozijn keren
hoe ze dat doen. Van hen hoor je niets over
de vergissing van 210.000 die te hoog geschat werden en ook niets over het werkelijke bedrag aan belasting dat gelaten wordt.
De oppositie verdedigt natuurlijk niet de
regering, maar de waarheid webewust
verzwijgen is toch wel erg. Maar ja als je
niets anders hebt om mee te slaan, omdat je
geen politiek meer bedrijft maar enkel nog
partijpolitiek?
Nog even iets over rijkdom: fransen noemen
je rijk als je meer verdient dan 4450 € per
maand. Dat zijn echter maar 3% der Fransen. En slechts 1,4% van hun (ca 490000)
declareert bij de belastingen een inkomen
boven 98000 €. Dus de RIJKEN betalen als
groep 42% van de totale inkomstenbelasting.

ZIEKTEVERZUIM IN FRANKRIJK
Ziekteverzuim is erg duur want de werkgever betaalt de eerste drie dagen en moet
voor vervanging zorgen. Ook de indirecte
kosten van een hoge ziekteverzuimpremie is
een gevolg. Men rekent dat 1% ziekteverzuim ca ook 1% van de salariskosten
betekent. Dat staat nu ook in het laatste
rapport hierover. Frankrijk is Europees
kampioen met 7%... Hoe komt dat? Wel de
35 uur verhogen de druk op werkers (!) en
omdat het de werknemer weinig kost als hij
verzuimt. En de onderzoeker vindt direct
contact van de manager met de zieke veel
effectiever dan een controlerend arts langs
sturen. Ooit was het ook elders in Europa
zo, maar daar greep men eerder fors in. En
ik weet niet anders, dan dat ikzelf als manager al in de 70-er jaren bij langer verzuim
even naar mijn medewerker belde of er zelfs
langs ging. Dat heeft mij veel doen begrijpen
over zaken in mijn club, die niet goed waren.
En dat is dus de echte preventie. Maar ja in
Frankrijk is een “cadre” iemand uit het
andere , vijandige kamp…

DE ROQUEFORT LIJDT NIKS!
De VS deed de importheffing op 300%, een
laatste streek van Bush, waardoor deze
mooie kaas op 60 $ per kilo kwam in de VS
en dat is in Frankrijk 17 € (ca 20 $) dus. Wat
moet je dan? Stoppen met de export? Want
het gaat maar om 2% van de totaalomzet…
Toch is er meer want je stapt niet zomaar uit
een markt.
Maar de steun kwam al vlot op gang: de
publiciteit hierover riep een compensatie in
de Franse vraag op. Toch was het ook mooi
om te zien wat de Fransen deden om stevig
lawaai te maken: Obama kreeg namelijk een
stevig stuk Roquefort kado, Barnier ging
stevig ruzie maken in de VS en op de grote
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Ooit werkte ik op een school waar de hele
club, op een enkeling na, Moreel Herbewapend was. Nou ik was niet drankvrij en
deed nog wat meer van die niet-verheven
dingen. Dus probeerden ze, de arme werkstudent (wiskundeleraar) over te halen naar
hun wereld. Dat werd knap lastig voor mij
toen en de methoden die tot mijn bekering
werden aangewend waren bepaald niet erg
“heilig”.
Ik ben er nog trots op dat ik, EN niet werd
ontslagen EN ook geen volgeling van Howard (oprichter MH) werd. Maar leuk was
wel anders.
Ach, in Nederland had je ooit ook de 200
van Mertens (old-boys netwerk), in Frankrijk
het je ook de ENA-isten (enarqen genoemd)
die allemaal op de hoge bestuursschool
zaten en ga zo maar door. Een democratie
streeft naar doorzichtigheid en openheid,
maar dat verbiedt niet dat je ook een leuk en
nuttig cluppie hebt. Want anders moeten
ook al die dure golf-clubs onder curatele komen. En, je kunt beter collega’s uit de francmaconnerie hebben dan uit de radicale
islam. Ja toch?
Al zijn deze mensen wel ook ooit in de bak
gegaan, omdat ook Hitler niks had met
vrijmetselen. Die hield meer van doodknuppelen, zoals we later merkten.
Maar het is een goede zaak dat we nu
weten dat Sarko zelf GEEN vrijmetselaar is,
dat zegt hij, en dat ook wel duidelijk is dat hij
ermee omgeven is. Straks als hij “pres-af”
is, mag hij er zo in, natuurlijk. Al is hij wel …
katholiek… net als Carla dus. Aha, we moeten dus ook even kijken naar de katho’s in
de Parijse regeringskringen! Dat boek
moeten we dus ook nog lezen…

Salon d’Agriculture in Parijs stond overal:
J’aime le Roquefort, te lezen. Bravo les francais dus… Morele overwinnaars van deze
vuige actie van George.
DE FRANCS-MACONS REGEREN
Er verscheen een boek dat heel wat stof
deed opwaaien. De auteur, die zeer goed
onderzoek deed, kon in de entourage van
Sarko nogal wat “vrijmetselaars” ontdekken. Zo veel dat het eigenlijk bevestigt
dat deze stokoude en zeer geheime mannenclub (al zijn er ook al loges met vrouwen.) nog steeds oppermachtig is. Het is
dan ook een gezelschap dat enkel geloof in
een opperwezen vraagt en je houden aan
een aantal generale waarden… en aan onderlinge steun en hulp natuurlijk (solidariteit). En in dat laatste zit ‘m de kneep,
het is natuurlijk ook een “old-boys network”.
Dat merkte ook oud-premier Rafarin, die ooit
op een hoge post iemand NIET wou benoemen vanwege een betere kandidaat.
Maar de afgewezene was vrijmetselaar, en
dus werd Rafarin plat gebeld door hotemetoten die uit zijn loge waren. Wat hem
deed verzuchten: “Ik had nooit gedacht dat
die vrijmetselaars zou veel power hebben”!
De rij van bewindslieden, hoge ambtenaren
en topadviseurs rondom Sarko is indrukwekkend. Waarbij moet worden opgemerkt
dat ze deels wel in verschillende loge’s
zitten. En er zijn ook wel wat hostiele verhoudingen naar andere loge’s in loge-land
lees ik.
Ook in Sarko’s vriendenkring van industrieëlen zitten ook nogal wat macons:
Bouyges, Eiffage, alsook in La Poste en in
France Telecom, heet het.
Uiteraard is de maconnerie geen enkel
rechtse aangelegenheid. Er zijn ook nogal
wat linkse discipelen in loge’s te vinden.
Omdat links wat vaker ook athéist is, zijn er
mogelijk wat minder linkshandige metselaren.
En in het boek stond ook het omgekeerde te
lezen. Iemand die een hoge bankpost kreeg,
hij was franc-macon, had het supermoeilijk
in zijn functie omdat dat bedrijf erg katholiek
was. Hij moest er zelfs vertrekken.

GUADELOUP: WINST VOOR DE BÉKÉS?
De stakingen en de acties hier zijn na
maanden gestopt… maar wat is er nu
bereikt? Wel, een salarisplusje en wat
prijsgevechtjes. Maar er zijn ook zo’n 10 à
15.000 arbeidsplaatsen gesloopt, vrezen
kenners, en de WW zou wel eens naar van
23% naar 30 kunnen stijgen. Want nu, midden in het toeristenseizoen zit men op maar
40% van normaal…en de ondernemers beseffen nu echt de omvang van de schade.
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De klap komt vooral hard aan bij de
kleintjes, de ondernemingen met minder dan
10 werknemers. Daarvan zijn er wel 10.000
op het eiland. En wel 25% zou failliet
kunnen gaan of dat al zijn.
En dit alles zou kunnen betekenen dat… de
grote ondernemingen van de machtige
békés hun toch al dominante positie verder
hebben versterkt. Dat is heel slecht nieuws
voor Guadeloupe.

het wel zitten om arbeidsintensieve services
met 5.5% te belasten ipv de 19.6% nu. Een
gevechtje van bijna 7 jaar is nu eindelijk gewonnen. Door de crisis natuurlijk en, door
het sterkere spel van Sarko en zijn reputatie. Dit zou in Frankrijk + 50.000 werkplekken moeten opleveren dus… In deze
sector waar bijna 900.000 mensen hun
brood verdienen. Eindelijk dus, wij hebben
al geboekt…

DOMOTA HEET “MOZES”
Hij is de aanvoerder van de sociale beweging hier en deed dat met erg veel
hardheid en met een goeie strategie. De
lokale Medef-baas (werkgeversclub) ging
ook plat op de bek; Mozes was hem te slim
af. Wie is dit fenomeen? Wel hij is in een
arbeidersmilieu opgegroeid waar men sociaal actief was en hij werd adjunct-directeur
van het lokale arbeidsburo, na een vakbondsloopbaan. Zo werd hij dus “woordvoerder” van de LKP, onbetwiste leider, dat
was hij. Maar er is meer: in 2010 bij de
locale verkiezingen zal dat blijken. Immers
hij zei ooit: “De volledige bevrijding van de
werkende klasse en van het volk van
Guadeloupe door de nationale onafhankelijkheid… Dat is dus zijn doel… Mozes leidt
dus zijn volk naar het beloofde land, ook al
beweert hij geen enkele interesse in de
politiek te hebben… Dat gelooft intussen
zelfs een béké hier niet meer.

DE ANTENNE-FOBIE
De rechtbank van Angers veroordeelde
Orange (mobile telefoon) om enkele geplande antennes te plaatsen in de stad. “Vanuit
het principe van de voorzorg”, dus omdat er
risico ZOU kunnen zijn voor de mens. En
een andere operator is ook veroordeeld in
Carpentras. Vanwege “vermoede overlast
voor de omwonenden”. Nu breekt er dus bij
de operators paniek uit; de bevolking was al
“licht panisch”.
De Fransen zijn erg voorzichtig met de moderniteit: telefoonmasten, vuilverbranders,
windmolens, dat alles roept op tot achterdocht, roept protest op… en angst voor
gezondheidsschade vooral.
Er zijn ook enkele verenigingen die ageren
tegen deze moderne spoken zoals Robin
des Toits (Robin Hood van de daken!, Agir
pour l’environment) In heel Frankrijk zijn er
al 150 klachten behandeld of in behandeling. De regering is bezorgd maar wil er
geen nog grotere fik van maken zoals bij de
Genetische Manipulatie of de kernafvalopslag. Dus kwam er een ronde tafelgesprek van een stel betrokken ministers,
de operateurs, wetenschappers en de verenigingen.
Want er staan wel zo’n 50.000 telefoonmasten, in dit land en er komen er jaarlijks
2500 bij. De geplande “vooruitgang” ook van
nieuwe services via mobieltjes staat nu op
wankelen. En met 61 miljoen mobieltjes in
dit land, waarmee 102 miljard telefoonminuten werd gebeld in 2008 (2003: 60
miljard!) is er nu sprake van het bereiken
van verzadigingspunten in de capaciteit.
Deze toestand geeft veel werk aan horden
experts die moeten uitleggen bij hoeveel volt
per meter, er gevaar voor de gezondheid

HET GAPENDE TEKORT VAN DE SECU
Ze konden wel 132 miljoen €terughalen over
2008; van onterechte claims van ziekenhuizen, dokters en apothekers. Niet uitgevoerde consulten, dode mensen waarvan
de uitkering door nabestaanden werd geïnd
etc. Hoera dus! In totaal werd zo 359
miljoen gespaard over 2008.
Maar dat valt weg in de afgrond van het
tekort over 2009: men dacht aan 8,5 miljard
maar het worden 17 à 18 miljard… Dat komt
door de WW die 2/3 van de secu vereist.
Hoe gaat dit nou aflopen?
TVA (BTW) OP SMIKKELEN: NAAR 5,5%!
De forse Franse lobby lukte het nu wel, na
jaren van gezeur. De EU-Commissie zag

13

KAN optreden. De limieten zijn 41 (GSM) en
61 (UMTS) en de huidige installaties zitten
op 1 à 5 volt/meter. Maar de verenigingen
beweren dat dit te hoog is: vele omwonenden zijn misselijk, hebben hoofdpijn en
ze kunnen zelfs kanker veroorzaken. Ze
wijzen ook op een rapport dat een max. van
0,6 v/m noemt. Wat dus door anderen nogal
belachelijk wordt genoemd. Waar het dus
eigenlijk om gaat is dat de burgers hun overheid niet meer vertrouwen na de gekke koeienziekte, het asbest, het besmette bloed
etc. Daar steekt het dus opnieuw. Overigens
blijven de grote consumentenorganisaties
liever weg uit deze polemiek; ze zwijgen.
En nu maar afwachten of de ronde tafel de
angst kan verminderen, want intussen zijn
de rechters kennelijk WEL gevoelig geworden voor de twijfels ten aanzien van potentiële gezondheidsschade. De wereld
wordt voor vele mensen steeds bedreigender en vanuit angst en wantrouwen
wordt nu op de rem getrapt. Terwijl het aantal mobieltjes groeit als kool. En het verhaal
dat lang een mobieltje tegen je oor houden
je brains kan beschadigingen, daarover
hebben de clubs het (nog) niet, want dan
vecht je tegen de … leden! Deze irrationaliteiten zijn dus vooral : tekenen des tijds.

Gebaseerd op de voortschrijdende mondialisatie, op nieuwe normen voor vervuiling,
dus ook andere manieren van transport,
andere constellaties van polen en groengebieden en zich uitstrekkend langs de
Seine van Parijs nu, via Rouaan tot Le
Havre. Een multipolaire metropool, noemt hij
dat. Met segways (tweewielers voor personen-stadstransport), elektrische en gewone
fietsen, en elektrische scooters en auto’s
natuurlijk ook. Dus Parijs heeft dan ook een
haven, net als New York en Sjanghai en ook
een grote watertransportweg, en dat is dan
Seine. Daarover kun je in 40 minuten van
huidig Parijs naar Le Havre komen (nu ruim
2 uur) en ook de A13 moet worden omgebouwd tot grote doorgangsweg, voorzien
van gratis parkings en winkels, waaronder
distributie-punten om je spullen op te halen
die eerder zijn gekocht via internet.
Ik zag een artists view van zijn idee en was
onder de indruk. De mens trekt massaal
naar de grote steden en deze Grumbach
doet er alles aan om het wonen in deze
supersteden, waar China er al tientallen van
heeft, aangenaam te maken en aangepast
aan de meest moderne inzichten en woonwensen. Regeren is vooruitdenken. En er is
natuurlijk ook gewoon een leven NA de
crisis. Bravo Grumbacher!
Intussen breken politici hun benen over het
rapport van Baladur over nieuwe be-stuursstructuren en ook zijn bestuurlijk idee van
Groot-Parijs. Er zal nog wel wat water door
de Seine gaan voor er iemand in wandelen
zal. Dat maak ik niet meer mee dus.

DE IMAM VAN SARKOZY
In Drancy woont een imam die een
supporter is van Sarkozy en daar is Sarko
erg blij mee. Deze man werd al bij herhaling
bedreigd omdat hij pleit voor communicatie
met de joodse groep in Drancy. Hij kreeg
dan ook een dikke hand van deze op een
bijeenkomst van de Joodse vereniging waar
ook hij te gast was. De imam wil nu ook een
vereniging van imams oprichten voor gelijkdenkenden en daartoe was er een diner
waarop ook de grootrabbijn en een minister
waren uitgenodigd. Witte raven zijn zeldzaam en die moet je koesteren. Zo’n man
verdient een medaille en ook veel andere
imamvrienden.

MADE IN CGT
CGT is de grote vakbond hier en die is van
erg linkse huize. Maar dat weerhoudt niet
om handel te drijven met van alles. De catalogus met hun producten verscheen weer
met daarin: het T-shirt “Rebelse stakers” (4
€); een paar kartonnen handen “Bravo
handjes” geheten (1 €) en de rode poncho
CGT (3 €). Allemaal stakings- cq manifestatie attributen. In hun winkel in Parijs
komen dagelijks zo’n 60 klanten zich bevoorraden uit alle windstreken. Orders van
160 € voor 1000 stickers, etc.

GROOT-PARIJS
Antoine Grumbach is een ontwerper en een
visionair, die een opvallend plan maakte
voor een Groot-Parijs van het 3e millennium.
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De Fransen maken relatief weinig schulden
en zijn nogal spaarderig aangelegd. Maar of
dat ook voor de regionale overheden geldt,
was niet erg duidelijk. Dus werd er een lijstje
gepubliceerd van de schuld per kop PER
Regio. De kampioen is Nord-Pas de Calais
met 337 €; dan de Elzas met 334 €;
Auvergne met 331 €; Champagne-Ardennes
met 311 € en dan eindelijk het zondige zuiden met 292 € voor de PACA (zuidoosten);
230 voor de Auvergne en 189 € voor de
Languedoc. De voorzichtigen zitten echter in
de Midi-Pyreneeën 36 €; Aquitanië met 98
€, Bourgogne met 111 €; Bretagne met 115
€.
Corsica spant de kroon met 1069 €! Dat is
30 x zo hoog als bij de luiden van de MidiPyreneeën. Nou is een hoge schuldenlast
niet persé een bewijs van slecht bestuur, het
kan ook aan hoge investeringen liggen natuurlijk. Wel dat verklaart het hoge getal
voor Corsica waar men erg veel investeerde
in de locale maffia.

Elke donderdag komt het comité bijeen dat
de slogans update en vernieuwt en dat ook
de distributie controleert. Want het is een
massale logistiek van spullen in vakbondsland. Men wil nu als eerste ook in de
privésector doordringen waar zeer weinig
vakbondsleden zijn. Het stakingsbedrijf is bij
nadere beschouwing dus eigenlijk ook een
industrie, van het merk Made in CGT.
DE SNCF: EEN INERTE MACHINE
De baas Pepy werkt zich kapot en verandert
ook dingen bij zijn bedrijf. Maar de inertie
van het geheel is schokkend. De vakbonden, SUD-RAIL voorop, hinderen hem
bij ieder veranderingsvoorstel. Het befaamde STATUT DE CHEMINOT is het grote loden blok, dat alles dood drukt. Tja, de
170.000 werknemers stemden recent voor
hun vakbonds-vertegenwoordiging en daarbij scoorde de CGT 43%, UNSA 14%, SUD
RAIL 15%, CFDT 10%, FO 6 % en dan is er
nog wat grut. De grens om mee te mogen
praten etc. is gelegd bij 10%. Dat betekent
dat de CFDT de enige gematigde is in het
overleg: de CGT, UNSA en SUD zijn radicaler en winnen dus. De organisatie is ook
niet optimaal: RFF is eigenaar en beheerder
van de rails, maar SNCF is de eigenaar van
de 3000 stations… Erg onhandig zeker nu
de rails ook wordt vrijgegeven voor derden!
Stel je voor dat je Schiphol laat beheren
door de KLM! En morgen komen er in die
stations de loketten van de concurrentie:
Veolia, Virgin en DB…
De treinen lopen ook weer MINDER op tijd.
Het % van treinen die minder dan 5 minuten
te laat zijn is: 2007 90,7%, 2008 gaf 90,8%,
dus het wordt eerder slechter dan beter. Op
13 dec. 2009 komen de “anderen “ op het
spoor en dan is het raak. En Pepy weet dat
hij er niet klaar voor is. Want in de haven
van Marseille gebeurde, gaat nu ook op het
spoor gebeuren: de CGT blijft bestaan,
maar de werkgelegenheid niet… De DB
werd al gepakt met het “stiekem” werven
van SNCF-personeel! Frankrijk gaat dus
heel lastige tijden tegemoet op zijn spoor.

KAALPLUKKEN VAN HET TUIG
Het kwam uit op 85 miljoen, het kaalpluksaldo van 2008. Maar als de nieuwe wet
binnenkort ingaat dan kan dat gemakkelijk
twee à drie keer zo veel worden. Vooral
bankrekeningen, huizen en auto’s worden er
gevonden bij veroordeelde dieven en/of
belastingontduikers. De politiedienst voor dit
mooie werk en hun middelen zijn ook veel
beter georganiseerd nu en dat leverde al
230 miljoen MEER op de laatste jaren. De
vakterm hiervoor is in het afgekorte Frans: B
M A (Biens Mal Acquis) .
Ik zag een hele rij foto’s van mooie dingen
die gepakt werden… ik keek echt mijn ogen
uit: maar er was (weer) niks van mij bij. Ach,
ik ben al blij dat ik nooit ben kaal geplukt;
een mens moet gewoon tevreden zijn.
DE SNCF ONTSPOORT OP HET INTERNET
SNCF verkoopt per internet wel 200 miljoen
treinkaartjes maar op Facebook is er nu een
actie gaande tegen de puinhoop op hun
website. Het begon toen de SNCF ook producten als huurauto’s en vliegtuigtickets
toevoegde. Op 29 juli 2008 loopt het hele

SCHULD PER INWONER PER REGIO
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Er zijn steeds meer sociaal actieve Fransen
die de neus vol hebben van de traditionele
manier van protesteren op straat. Ze willen
meer humor en provocatie, wat qua communicatie van een boodschap het vaak
beter doet. Ze hebben natuurlijk clubs opgericht met fraaie namen als: De Ongehoorzamen, Het Appel en De Schop en
de Clan van de Neon. Zij doen van allerlei
gekke dingen bij gebouwen en monumenten, vaak verkleed en men voert ook
stukjes op of dansjes. Het trekt vaak veel
aandacht en beklijft erg goed bij de
toeschouwers. Sommigen van hen geven
gratis cursus in deze “sociale sport”; 30 à 50
euro voor een weekendje. Ze bedienen zich
van moderne communicatie en ook nieuwe
technologie natuurlijk.
Hun argument is onder meer: op vandaag
ben je soms elk jaar bij een ander bedrijf ,
dus protesteren in bedrijfsverband is iets
wat snel verwatert. De vakbonden met hun
traditionele optochten met spandoeken en
spreekkoren en fakkels en rookbommen
vinden het maar onwennig. Voor hen is
lachen bij een manifestatie een doodzonde.
Wat ik las deed sterk aan Provo denken, de
beweging in A’dam met zijn happenings in
de 60-er jaren. Dat heeft nu ook (gelukkig)
Frankrijk bereikt. Een mens wil ook best wel
eens lachen toch?

soul vast voor 30 uur. Maar ook bij het
invullen van data gebeuren er soms rare
dingen: als je de datum van vertrek wijzigt
ben je plotseling al je gegevens gewoon
kwijt…. En als er teveel aanvragers zijn
wordt de klant in een virtuele wachtzaal geplaatst… Waar je na een half uur dan het
verzoek krijgt het morgen nog eens te
proberen… Deze website wordt beheerd
door een club van 200 personeelsleden.
Maar een kaartje boeken naar het plaatsje
EU, waar echt een station is, lukt geen hond
die uit Parijs vertrekken wil. De statistiek van
het “open zijn” van de website toont dat
deze slechter scoort dan “het op tijd rijden”
van de treinen. Wat velen best amusant
vinden.
SNCF toont opnieuw aan dat het “vooroordeel”dat de publieke dienst nogal eens
een puinhoop is, echt niet bestaat. Het is
namelijk gewoon WAAR!
DOUCE FRANCE
De hoofdredacteur van het weekblad Challenges spuwde zijn gal en ziehier wat hij
uitbraakte:
-In Frankrijk zijn de distributiekosten voor de
boeken het hoogste van waar dan ook.
-De Franse Post is de duurste van Europa
waar het gaat over kranten bezorgen.
-Frankrijk besteedt 31% van zijn interne
BNP aan betaling van werkelozen, bijstandstrekkers, etc.) en aan zijn basisuitgaven (gezondheid, pensioenen, gezin, etc.).
-De WW-uitkering is qua duur en hoogte
een van de hoogste ter wereld .
Maar ook:
-Frankrijk heeft het laagste % wanbetalers
bij hypotheken (0,5%). Dat is in de VS wel
12 keer zo hoog!
Dat komt omdat de banken zich fatsoenlijk
gedroegen bij de hypotheekverlening, ook
een uitzonderlijk pré dus. Dus het is maar
wat u wilt…
Hij vergat nog, het grote aantal uren zon dat
het zuiden kent en het goeie eten en drinken. Crisis of geen crisis het is goed toeven
hier, als je met pensioen bent natuurlijk.
Anders…

DE MALBOUFFE IN FRANKRIJK
Tja, ook wij ontkomen er niet aan. Het lijstje
doet schrikken. Een paar hoofdlijnen:
-Er zitten zo’n 360 chemische addities in
ons eten.
-We slikken zo’n 35 kilo suiker in elk jaar.
-We verorberen 4 kilo zout en dat is twee
keer teveel volgens WHO-normen.
-Er arriveert erg veel vet in onze magen. In
37% van onze voeding zit vet.
En dan het lijstje van de gevolgen:
--Wel 30% van de kankergevallen komt van
fout eten.
-Zo’n 500.000 hartproblemen ook.
-Er zijn oo 2 miljoen diabeten.
-We zien hier 8 miljoen te dikke mensen.
-Wel 80% van ons eten is industrieel gemaakt.

DE LUDIEKEN NEMEN HET OVER
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nodigde Obama en familie meteen uit om te
komen. En nu kreeg hij te horen dat Obama
dat best ziet zitten, mogelijk al in juli 2010…
Tja als burgervader moet je tegenwoordig
oplette: je moet MEE verkopen.

In een goede 50 jaar is er een revolutionaire
verandering in onze voeding opgetreden. En
het is nu tijd voor een balans. En voor verandering. In Frankrijk is er een stevige beweging op gang gekomen die streeft naar
gezonder eten. Ondanks de crisis, of mogelijk dankzij de crisis?
Adviezen zijn er ook genoeg:
-Eet minder vlees: 100 gram drie keer per
week is genoeg.
-Drink minder water uit flessen. Behalve als
uw drinkwater erg slecht is.
-Ga niet winkelen met lege maag: u koopt
dan de foutere waren!
-Mijdt de “verrijkte producten”.
-Maak een weekplan voor uw maaltijden.
-Eet zo veel mogelijk fruit en groente van
het seizoen.
-Eet geen voorgekookte maaltijden.
-Koop geen “light”producten.

TOTAL HATEN= NATIONALE SPORT
Total is Franse gigant en zet 180 miljard om.
Het laatste winstcijfer 2008: 13,9 miljard
(=7% vd omzet), ook 96.000 medewerkers
en een productie van 2,4 miljoen barrels olie
(equivalent= gelijk aan de productie van
Nigeria). Dat is dus geen kattenpis.
Maar Total (dat ELF opslokte) is ook het
bedrijf dat veel problemen had in Afrika, dat
ook niet geweldig optrad in Birma en haar
junta, dat de benzineprijs niet erg gauw laat
zakken met de olieprijs, dat verantwoordelijk
was voor de grote dodelijke plof van AZF en
ook de bevrachter was van de ERIKA die
half Frankrijk bevuilde bij haar ondergang.
En die daarvoor ook geen excuses aanbood. Maar het is ook een van de grootste
olieboeren in de wereld.
Maar 60% van de Fransen hebben een negatief beeld van dit bedrijf… wat ook wordt
verweten te veel dividend aan haar aandeelhouders te betalen. Wat volgens deskundigen, die het vergelijken met de loonsom, geen serieus verwijt kan zijn. De baas
daar, met zijn fraaie snor, zegt over dit alles:
“Total is een onderneming en geen brandkast”. Erg kort door de bocht, maar ook raak
opgemerkt. Hij weet dat hij gehaat wordt en
acht het onveranderbaar. Maar was best blij
met de laatste publieke opmerking van de
premier: “Total is een van onze mooiste
ondernemingen”!
Total kondigde aan dat ze 550 arbeidsplaatsen schrapt in haar chemie-sector,
overigens ZONDER ontslagen! En ze zij ook
dit jaar nog ca 1000 plekken UIT te breiden.
Maar het mocht niet baten: links was al gestart met de campagne: “ Total heeft 14 miljard winst in 2008 en VERNIETIGT 550
arbeidsplaatsen… Op z’n aardigst gezegd
een erg onevenwichtig statement.
En tot overmaat van ramp ging ook Waquiez, de staatsecretaris van Arbeid, in de
fout: hij verweet het bedrijf niets te doen in
deze crisis en zelfs schade aan te brengen

U ziet het: u kunt eigenlijk niets meer in een
winkel inkopen. U moet direct naar de boer.
Als dit waar is, moet er stevig wat gaan
veranderen, tegen de grote stroom in. Of we
daar ooit aan toe komen? Wel, wij letten
best op wat we eten, maar gezien mijn leeftijd is het kwaad mogelijk al geschied.
Waarom gaat de industrie zo om met onze
gezondheid?
DE SANDWICHBOOM
In 2008 gingen er 1,8 miljard (!) sandwiches
in Franse (en toeristen)magen. Sinds 2003
+50%! Hij kost gemiddeld 3,39 € maar de
spreiding in de prijzen is enorm, afhankelijk
van de plek van aanschaf. Hoe dit komt?
Wel dichtbij supermarkten etc. zijn er steeds
meer van deze verkoopplekken ontstaan, er
zijn ook automaten, maar ook de 35-urige
werktijd stimuleerde. Want daardoor zijn
vaak middag-pauzes verkort. Pech voor de
resto’s en de Macdo’s. In Frankrijk verkoopt
men 8X zoveel sandwiches als hamburgers….
MOSTERD VOOR OBAMA
Op de VS-TV zag men Obama een
hamburger bestellen, “maar wel met moutarde de Dyon”, zei hij er bij. Dat kwam de
burgemeester van Dyon te weten en hij
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meevalt en de relatief hoge score voor een
falende oppositie (PS) onterecht is. Maar
het volk is de baas.

met het wegstrepen van 550 plekken… En
daarvoor kreeg hij een flinke douw natuurlijk; en werd ok wat populairder bij de linkse
menigte. Hij heeft het natuurlijk moeilijk…
met +400.000 werkelozen dit jaar en een
regen van ontslagen in het land. Maar zo
maak je ook geen arbeidsplaatsen erbij.
Maar nu even iets meer cijfertjes: de
nettowinst gemaakt in Frankrijk was in 2008
0,795 miljard (6,5% van de totale winst…)
en van de 96000 werknemers zijn er 37000
werkzaam in Frankrijk. Dus TOTAL is enkel
een Frans bedrijf omdat zijn hoofdzetel in
Frankrijk staat. En Total maakt alleen 20%
van de winst van alle bedrijven die genoteerd staan in de CAC40 op de Parijse
beurs. En betaald op zijn vestigingsplaatsen
een enorme hoeveelheid taxe professionelle
(die nu echter wordt afgeschaft). Tja, en de
afgedragen TVA is ook niet niks, etc.….
Maar de Franse traditie dat groot zijn ook
betekent dat je een grote schurk bent, daar
is moeilijk tegen te vechten. Dit hardnekkige
erg onjuiste idee, wordt op de scholen met
hun linkse signatuur er al ingekiept. En degenen die daar les geven “interesseren zich
nauwelijks voor de economische werkelijkheid”. Want die is te gecompliceerd
geworden in een geglobaliseerde wereld, en
als je daar echt iets van snapt, kun je de
kids geen simpele statements van “wie er
goed en slecht zijn in de wereld” meer
vertellen. Hier is de eenvoud dus een grote
leugen. En de man met het grijze snoer, is
gelukkig erg veel in het buitenland, zei hij…

WERVEN IN DE CRISISTIJD
Er zijn er die nog steeds willen groeien en
die personeel ZOEKEN. Areva en Total bijvoorbeeld die zo’n 600 managers zoeken.
Ook Axa en Groupama gaan nog in de plus:
3000 + voor 2009. Auchan en Kiabi ook nog
1200. En dan nog wat in de restauratie, de
landbouw, en de publieke dienstverlening…
Geen vetpot, maar toch. Het saldo zal echter fors negatief zijn. Zoals in de hele
wereld.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Er is ongetwijfeld erg veel spannends te beleven in de lezerskring en elders. Maar voor
deze keer is het niet binnengekomen. Dus
hierbij een oproep: bent u allen ingeslapen?
Of is het hier ook al de crisis?.

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
-Geduvel op ultralinks
Communisten en trotskisten verdedigen beide hun winkeltjes. Want de verkiezingen
voor Europa van juni zijn in aantocht.
Besancenot lanceerde zijn nieuwe partij de
NPA en wil niks weten van de uitgestoken
hand van Marie-George Buffet van de PC.
Maar Besancenot wil nu niks met een PC
die erg snel positie verliest, laat ze maar afsterven denkt hij. José Bové heeft zich gelieerd aan Daniël Cohn Bendit en gaat tegen
Melenchon (Nieuwe Socialisten) in, in het
Zuid-Westen. Overigens wil Besancenot
echt niet zelf op een stoel in Brussel hij staat
op plek drie op zijn lijst. Hij wil facteur (postbode) blijven en zich laten zien bij alle ongelukkige mensen van de crisis. Radicaal
links is nu eenzelfde soort slagveld als er in
de PS lijkt te komen, waar de opstandjes
tegen Aubry nu ook openlijker worden. Dit
heeft natuurlijk niets met het Europese heil

PROGNOSE EUROPESE VERKIEZINGEN
In juni is het zover ook voor de Franse
kandidaten. De prognose luidt:
UMP 27%; PS 24%; MODEM 10%; NPA 9%
(!), VERTS 9%; PC 6%; FN 5,5%... en dan
nog wat klein grut. Dat is slechter dan in
2007 werd gestemd voor de 1e ronde van de
presidentsverkiezingen… voor UMP (31%)
en ook de PS (26%), ook voor MODEM
(19%); FN (10%) …. Maar beter voor de
Verts (3%) en ook NPA (was LCR=2%). Het
landschap schuift en kun je kwalificeren
met: meer stemmen voor de kleintjes (vooral
voor radicaal links) en licht verlies voor de
groten. Waarmee de klap voor de UMP nog
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is een publiekstrekker met mystieke
attracties en heeft politiek eigenlijk niets
echt spannends te poneren. Steeds meer
zie ik dat de opinie van Mr. Besson ook die
is geworden van veel Fransen… Zij krijgt het
Zenith dus wel vol, maar enkel met met
verdwaasden op politiek gebied, die romantiek zoeken.
Ze heeft nu overigens ook, samen met
Monsieur Bergé, het “merk” “Fête de la
Fraternité” laten registreren. Zo heette
namelijk ook haar Zenith bijeenkomst in
september 2008. En die zat helemaal VOL.
Dus..

van doen, maar wel met de grote chaotische
verdeeldheid op de hele linkervleugel. Navelstaren bij Frans links, dat is het sterke
punt!
Intussen scoort Besancenot nogal goed met
de nieuwe NPA, hij heeft al 10.000 leden.
Meer dan zijn vroegere LCR had dus. Hij
heeft ook comités opgericht op kerngebieden:
onderwijs,
sociale
zaken,
gezondheid, ecologie, en zelfs “politie”. Hij
zei tegen alle deelnemers daaraan al: “dat
zeer veel sociale omwentelingen zijn
behaald via grote algemene stakingen”. Zijn
credo is dus wel weer bekend. En peilingen
voorspellen hem een aanhang bij verkiezingen va ca 4 à 5%. Daar kun je niet mee
regeren, maar daar haal je wel ronde 1
positief mee in de verkiezingen en dus ook
de vergoeding van je campagne uitgaven.
En Besancenot kan er best leuk van leven,
naast zijn facteurssalaris
.
De PS
Het krach’t in de entourage van Sego, Bij
het lanceren van haar nieuwe stroming
L’espoir à gauche (haar privé-clubje dus),
was ze zelf niet eens aanwezig. Ze poetste
haar internationale imago op in Brazilië.
Peillon en Rebsamen deden de was daar en
zij liet een verklaring voorlezen. Maar intussen gaat ze gewoon ook verder met haar
eigen mouvement Desirs d’ Avenir… tot ergernis van de anderen in haar achterban. Ze
ergert al jaren haar omgeving met haar
eigenzinnigheid, en nu dus weer. Haar boek
is ook al slecht ontvangen, hoor ik. Het
intellectuele nivo ervan is onvoldoende voor
een presidentskandidaat… zegt men achter
de hand En zij is ook boos op de twee secondanten omdat zij geen moeite deden om
“haar preferente kandidaten” in het PSbestuur te doen belanden. Sego is no teamplayer en dat gaat haar opnieuw opbreken.
Journalist Patrick Besson schreef een nogal
ironisch stukje over haar en adviseert haar
in het artistieke leven verder te gaan… Met
optredens als “een soort orakel anti-sarko”
en het schrijven van middelmatige boekjes,
en dat past wel bij het huidige PS-nivo. Ook
komt de poen verder wel van de rijke Mr.
Bergé… En hij ziet het ook goed denk ik, zij

Rond Delanoë is het ook al slapjes: Hollande en Moscovici willen ook de lijn met
hem liever doorknippen. Hij lijkt met vervroegd pensioen te willen en schuift Mevr.
Hidalgo steeds meer naar voren in Parijs.
Wil hij ook hier vervroegd stoppen? Hij voelt
zich gedeprimeerd, zeker nu in Reims op
het congres niemand hem nog leek te steunen. En op de Salon des Agriculteurs dronk
hij een glaasje met wat Tunesiërs en verdween. Een groot bestuurder van de PS is
in de lappenmand en wil naar Marakkech
naar zijn buitenhuis..
Kortom in de PS is het rukken en trekken en
egotrippen En zelfs Aubry verliest steun in
de Limousin, een veeg teken. De Europese
verkiezingen zijn al genoeg om deze pijn te
veroorzaken, wat moet dat niet worden bij
nog serieuzere zaken? Als het vaststellen
van een heldere politieke koers! Intussen
poetst Aubry ook tegenstanders in de PSdirectie rücksichtlos weg. Er is nog maar
EEN chef dus. Maar van WAT eigenlijk?
Haar eerste congres over “gelijkheid en vrijheid” in het Parijse Zenith dat Aubry
organiseerde werd een grote flop. Dat kwam
zeker ook door de slechte organisatie en
werving, maar ook omdat de Franse socialisten nu ook meer aan brood en eten
denken dan aan geestelijk voedsel. Voor
Aubry, die inhoudelijk wilde scoren een
nogal akelige afgang. Sarko had het al over
een lege Zenithzaal.
Intussen lijkt de zich teruggetrokken ex PSbaas Hollande zich toch op te warmen
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De verwachte grote stoelendans in het
kabinet van begin 2009 kwam nooit, de
crisis verstoorde alles, en nu Sarko qua
populariteit zakte (hij steeg weer na de
G20!), en de Europese verkiezingen komen
waaraan Dati en Barnier deelnemen, is het
even uitkijken geblazen met stoelendansjes.

voor… de kandidatuur van het presidentschap in 2012!
Hij is, net als ooit Chirac, in de Corrèze, zijn
basis, begonnen. Maar er komt binnenkort
een boek met memoires en ook… ambities.
Hij richtte ook een clubje op onder de naam:
Changer… Dat is ook wat hij aankondigt, in
het spoor van ene Obama, hij wil (zichzelf)
veranderen dus. Hij wordt een “Autre
Francois”, zei hij. Dat geeft hoop: eerst een
andere Francois, en dan een andere PS.
Want volgorde is hier erg belangrijk.
Maar pas vooral op met de flamboyante
IMF-baas, Dominque Strauss-Kahn! Hij is
helemaal op zijn plekje nu, en zijn ster stijgt
snel. Hij schoot, met sarko, na de G20 zes
punten omhoog! Dus denk maar niet dat hij
daar blijft, zeggen insiders. Hij is straks in
2012 DE serieuze PS-kandidaat en gezien
zijn autoriteit een waardige opvolger van
Sarko vanuit de PS. En hij is dus nog steeds
populair bij veel PS-ers. Die van de wat
minder romantische afdeling dan. Hij moet
ook wel gauw weer naar huis komen van
zijn Anne, want hij proeft erg graag van de
verboden vrucht (en) daar in Washington.

MARINE LE PEN wordt wat ongeduldig.
Haar vader de FN potentaat heeft het FNcongres een jaar verschoven. Het wordt nu
2011! Tot groot verdriet van Marine die op
het gas wil. Maar pa is de baas, zoals altijd
al. Hij treurt om het verlies van zijn aanhang
aan ene Sarko, die handige jongen die het
hele politieke toneel op de kop zette. En de
pers is ook weg uit de buurt van de FN nu.
Malaise dus, ook hier.

Terug naar inhoud
-Affaires
DE AFFAIRE DRAY (Vervolg)
Het onderzoek naar het spannende consumptieve leven van deze PS-bobo gaat
door en met succes. Nu is er in Zuid-Frankrijk weer iets aparts gevonden: het dossier
“kostuums en zwemkleding” genoemd bij de
fiscale recherche. Een marktkoopman heeft
cheques van zijn klanten die textiel bij hem
kochten aan derden door gegeven. Omdat
op zo’n cheque vaak niet de begunstigde
staat, kan elk persoon dus er op worden
vermeld en laat dat nu een aantal keren
Julien Dray zijn… En ook een aantal keren
vrienden van hem, in het Parijse circuit. Het
gaat intussen om 20 à 30.000 € en die
cheques werden doorgegeven door marktkoopman Georges Seebag, een jeugdvriend
van Dray. Deze is LCR lid en zegt dat hij
Dray eens per jaar ziet in de Vaucluse in zijn
huis in Vallauris. Er wordt nu gedacht dat dit
geld is gebruikt om het congres van Reims
van de PS in nov. 2008 te financieren,
waarop Dray zijn kandidatuur voor 1e
secretaris wilde lanceren. Zijn advocaat ziet
niks aparts in deze gang van zaken onder
voorwaarde dat de marktman alles aan de
fiscus liet zien… Dit onderwerp is maar een
veertje van de poet van meer dan 350.000 €

-DE UMP en de Regering
Dati naar Brussel en dan wie op Justitie?
Tja, dat wordt raden, nu ook plotseling, na
Borloo, de naam van Darcos (van Onderwijs) circuleert. Want hij is op zijn job een
beetje uitgekeken… Maar nu lees ik ook die
van Lagardère, die ooit de directie voerde
over een enorm grote advocatengroep in de
VS. Zij doet het niet briljant op Economische/Financiële Zaken vindt haar chef
Sarko. En zij heeft de professionele achtergrond, en is ook redelijk politiek getraind
en.. ze heeft ook wat vredestichterigs over
zich. En dat is bij Justitie nu wel nodig.
Er bleek nog ook dat Dati in 1994 op de lijst
stond van ene Rocard, voor het
Europarlement en dus voor de PS (op plek
54 van de lijst!)! De PS kreeg toen maar
14,5% der stemmen. In die dagen was er
nog een andere Europarlements kandidaat
die Kouchner heette en hij stond toen op
plek 3. Zo gaat dat dus in het leven van
politici hier.
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waarover het intussen gaat. Voor “Juju” de
voorvechter der armen en verdrukten, ziet
het er vooralsnog niet echt goed uit.
Iedereen trok intussen zijn handen af van
deze “paria”. Hij gleed ook financieel uit ook
al was hij geen bank-bobo.

Daarmee zeg je dat iemand niet goed bij zijn
hoofd is.

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

Terug naar inhoud

“Pays de Cocagne” = (Sprookjesland). De
fantasie plek waar alles is wat je maar
wensen kan, en die plek is er niet.

NOS BONHEURS FRANCAIS
NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS

Geluk is:
“ Kunnen accepteren dat het soms zwaar tegen zit” . Iets wat op dit moment voor veel
mensen maar niet wil lukken.

“Être étourdi comme un fondeur de cloches”
= (Zo doof zijn als een klokkegieter) . Dat
zeg je als iemand niets “hoort”, omdat hij de
oorzaak was van een hoop foute boel.

“De luiken openen in de ochtend en de zon
voelen, die net onder de kim zit”. En er
bijna zeker van uit kunnen gaan dat het
weer goed zal zijn. Blauwe lucht en zonnestralen die je verwarmen, en dat is allemaal
“for free”.

“Se taper la cloche”= (zichzelf op het hoofd
slaan). Dat zeg ja als je lekker eet . La
cloche is in dit geval je hoofd waarop je met
je bestek trommelt.
“Il n’a jamais perdu la vue la cloche de son
village”= (Hij heeft de dorpsklok nooit uit het
oog verloren). Dat zeg je als iemand erg
bekrompen is en nooit ergens kwam.

“De vroege bloemen in de tuin zien en ook
de knoppen aan de struiken”. Je beseft dan
weer eens dat de natuur altijd verder gaat,
ook zonder jou. En dat stelt soms best gerust.

“À cloche-pied”= (onvertaalbaar). Je zegt
dat als iets dan weer goed en dan weer
verkeerd gaat. (Van de hak op de tak zo
ongeveer).

“Mensen kennen die je met een klein gebaar
troosten omdat ze weten hoe erg iets je kan
raken”. Die zijn nogal schaars. De meesten
hebben een beperkt invoelingsvermogen of
ze hebben het gewoon te druk. Met hun
geluk of pech.

“Tirer du clocher” = (letterlijk: uit de klokkentoren eten). Dat zeg je als er bijna niks meer
te eten is en het komt voort uit de gewoonte
dat men vroeger, bij een overval, vluchtte in
de klokketoren van het dorp.

“Zien hoe kleine Depke (onze vroegere kat)
het geklaard heeft met hond Tommy”. Ze is
maar een-tiende van dikke Tommy maar
voor geen meter meer bang. Depke was
altijd al de vechtende overlever. Daarmee
redde ze zichzelf en ook ons een beetje.

“Ca ne vaut pas un clou”= (Dat is nog geen
spiker waard) Dat wordt gezegd als iets
eigenlijk echt niks waard is.
“Lui river son clou”= (Iemand vastspijkeren). Zeg je als iemand je argumenten
niet meer kan weerleggen.

“De klokken van Mormoiron horen luiden”.
Dat geeft aan dat er nog elektriciteit is en
ook dat de pastoor nog zijn brevier leest. En
dan is eigenlijk alles hier: “pais en vree”.

“Il lui manque un clou à son armet”= (Er
mankeert een spijkertje aan zijn helm).

“De zesde heropening zien aankomen van
onze bar/café in het centrum”. Ondanks
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zowat in de bomen lijkt te verdwijnen ...
met een kettingzaag de grote takken
neerhalen zodat het zonlicht weer bij ons
geraakt. Als assistente sleur ik dan
samen met zoneke Davie, de redder bij
zware arbeid.... :-) de gevallen takken weg
en na veel gezucht en gehijg ... wat uitdrukt
dat ik dringend aan mijn fysieke conditie wil
werken .... komt er stilaan zicht op de kwestie van opkuisen ons domein :-)

enkele notoire drankorgels lukt het niemand
ooit daar een redelijke boterham te verdienen. Gelukkig blijven er mensen die het
steeds opnieuw willen proberen.

Terug naar inhoud
PAROLES DES PRÉSIDENTS
“Ik ben de nationale punchingball. En normaal gesproken is de boxer eerder moe dan
de bal” ( Zei Mitterand in 1991).

Ik besluit een hakselaar te gaan halen in
den Hubo. In echte 'ma flodderstijl' :-) ik
bedoel met werkkledij ... den Hubo binnen
. Ik vraag aan een werknemer of ik een
prijs/kwaliteit goede hakselaar in mijn kar
heb gehesen... "Nee" zegt hij," je hebt de
kwaliteit van 'play mobile' bij ..". Dus hijst hij
dan een betere kwaliteit in mijn kar. Ik sleur
het ding met veel moeite in mijn auto, ben
het gewoon om mijn plan te trekken .

“Ik hou niet van geruchten; ik probeer er
boven te staan. Maar het is beter op de
hoogte te zijn van wat er rondgaat. Je moet
ze kennen, ondanks het feit dat je ze
afkeurt” (Zei Giscard V.E. in 1978).
“Ik heb alle evoluties ondergaan die een
mens kan beleven, als je het nadenken
vervangt door het pure enthousiasme”. (
Chirac 1976).

De hakselaar wordt al gauw een bron van
frustratie bij het ineenzetten met schroefjes
en boutjes. Nadat het engelengeduld opraakt zeg ik tegen Willy 'read the focking
manual' wil je :-) al is het met de nodige
humor gekruid :-)
We komen tot de constatatie dat uiteindelijk
het ding niet goed werkt en dus stuurt Willy
me terug naar Hubo.
Ik krijg te horen dat ze het ding zullen opsturen en eens bekijken wat eraan scheelt.
Een nieuwe meekrijgen, "nee dat moet de
fabrikant eerst bekijken en op zaterdag
werkt die niet." Mmm - once upon a time
een braaf meisje- , zou ik netjes terug zijn
gekeerd en gewacht hebben op het verdickt
van de fabrikant.
Doordat ik blijf zeggen dat ik wil hakselen
halen ze er een paar werknemers bij en die
bestuderen het ding nog eens.... "Tja ... zal
niet gaan he madamme krijg ik te horen
... " Ik blijf zeggen wat ik wil.... Ik lijk een
zeurend kind.
Ondertussen sta ik daar met de steun van
supercommunicatieve dochter Ellen, met 3
mannen en 2 vrouwen van den Hubo en
omdat ik rustig blijf staan zeuren en het
niks oplost vraag ik naar de big boss.. Ik ga
naar buiten met een nieuw reeds gemon-

“Een regime kan zich enkel handhaven als
het zich ook kan omvormen”. ( Coty, 1954).
“Ik ben een sociaal-democraat, dat wil
zeggen dat ik een hervorming nooit doordruk als ik er zeker van ben dat ze gaat
mislukken”. ( Mitterand 1981).
“Er zijn geen goede en minder goede afgevaardigden; er zijn enkel vertegenwoordigers van het volk”. (Pompidou 1973)
“Laat ze maar een ander zoeken die voor
hen de republiek maakt die ze willen!”.
(Thiers 1873)

Terug naar inhoud

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
ALLEDAAGS UIT… HET NOORDEN
(van lezeres N. uit België)
Weekend is idd altijd een welkome ruimte
om met een zonnetje te genieten.
Snoeiwerken in de tuin ... bos ... Een
hoogtewerker gehuurd en Willy die dan
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teerd toestel. 'yes I can' roep ik naar Willy
bij thuiskomst.

Dank je zeer, beste N. Iedereen kan weer
zien dat de charmantste stories eigenlijk
voor het oprapen liggen… Zelfs in de tuin!
Leon

-Thuis direct aan de slag ...- is er niet bij,
want ook dit toestel voldoet niet.... de takken komen er wel gehavend uit maar zeker
niet gehakseld.... Ik heb echt geen zin om
nog eens naar den Hubo te gaan... Willy die
heeft zijn handen vol met zijn bomen . Mijn
dochter Ellen net in een zware verliefdheidsfase :-) heeft energy genoeg en we
gaan dan samen richting Hubo. Ik krijg te
horen dat ze geleerd heeft van mij om te
blijven gaan voor 'ik wil en ik wil niet', mits
de erkenning voor den Hubo's werknemers
dat ze zich niet persoonlijk hoeven aangevallen te voelen... Dappere Ellen gaat met
ferme stap en de hakselaar op wielen... de
winkel binnen. Ze kijkt nog eens naar me
en zegt dat ze niet zonder het geld terug
naar buiten zal komen... Ik glimlach en
bedenk dat ze meestal een -tegoed bonmeegeven maar cash geld is niet de policy
van het bedrijf.
Slecht vijf minuten later staat Ellen te zwaaien met 175 euro ... Ik ben trots op mijn
dochter die de big Boss heeft laten opdraven en met haar 'ik wil en ik wil niet'
haar slag thuishaalde.

Terug naar inhoud
****
GEHANNES MET DE NOTARIS EN ZO
We kochten een appartement in Marseille
en moesten natuurlijk daar naar de notaris,
gekozen door de verkoper, een grote projectontwikkelaar. Die had een flinke hoop
papier klaar gemaakt voor ons, en na nogal
wat wachttijd,- ook voor onze mormoironse
notaris die met ons meeging (en double
minute; lekker deftig dus!)-, werd dat papier
aan ons voorgedragen. Daarover schreef al
eens eerder wat. Bij dat voorlezen bleken,
tot onze verbazing, dat we de Franse nationaliteit hadden gekregen van die vriendelijke notaris, wat we toch maar beleefd
afwezen. Er waren ook wat andere foutjes…
in de akte. De notaris was “embarras’t” en
beloofde uiteraard alles te repareren; we
kregen dan later wel een correcte akte. We
betaalden en vertrokken, redelijk vermoeid
en ook wat verbaasd. Maar daarbij zou het
helaas niet blijven…
Maanden later kwam de acte en ik keek
even; zo ben ik (echt beroepstikje). Naar de
gecorrigeerde teksten.. En helaas, wij waren
nog steeds Frans en ook de andere “erreurs” zaten er nog in. Merde! Want zoiets is
niet ongevaarlijk vertelde onze mormoironse
notaris. Immers, wij zijn gewoon niet Me et
Mr. Speetjens met nationalité francaise!
Dus onze projectontwikkelaar had nu ook
een foute akte.
Ik moest weer in de Franse pen klimmen en
een puntige brief maken aan Madame le
notaire in Marseille. Ik eiste snelle correctie,
wilde nu de verzekering dat alles zou kloppen en ook mijn eventueel te maken kosten
voor het wijzigen, gaarne vergoed hebben.
Weer zo’n beroepsticje. En natuurlijk: weer
aangetekend verzenden… alweer die tic.
De brief ging in de bus, ik kreeg de ontvangstslip retour en dacht dat de notaris
zich meteen in het zweet zou gaan werken.
Nee dus, de notaris liet “nulle” van zich

Geen hakselaar dus, heel mijn bos vol
takken ... maar dat zijn zorgen voor morgen... Lekker genieten van een
wokgerechtje en een glaasje (s) wijn ...
Inspiratie om een boekje te schrijven in
Frankrijk zal wel komen en ik verdien het
wel dat Willy zo af en toe een wijntje bijvult... Immers zijne vrouwe heeft bewezen
dat ze zelfs in - ma Flodderstijl - het gedaan
krijgt om rechtvaardig behandelt te worden
... al zit Ellen haar bijdrage er voor iets
tussen :-)
Enfin, nu stramme spieren dus een beetje
rust nemen ..
Lezer N.
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Hij zag in, dat hij iets moest met deze toestand, gromde wat, en beloofde tot actie
over te gaan. En toen werd het eindelijk een
beetje leuker. Ik kreeg in kopie een mailtje
waarin de directie van de notarisclub werd
gesommeerd mij (en hem!) eindelijk eens
een correcte acte te verstrekken. Want de
klant betaalde niet meer en, die zou de
strafrente voor eventuele te late betaling niet
gaan lappen. Want die moest de notaris dan
maar betalen! Goeie bal, Leon, de notaris
kreeg dus een “gifle” (oorvijgje).
Maar de notaris sliep gewoon verder… Toen
kwam de Voorzienigheid me te hulp: ik
kreeg het verzoek om een flinke hoop duiten
te betalen , een bouwtermijn dus. En ik
schreef per omgaande aan de projectontwikkelaar dat hij nu wel begreep dat ik de
nieuwste termijn pas betaalde als….. u
snapt het al. Ik ben soms een oorlogszuchtig maar ook altijd een voor-zichtig
mens; de oorlog moet zich niet tegen mij
keren! Dus ik sprak even met MIJN “eigen”
notaris. Die vond het best lollig, was zeer
verbaasd en ried me aan toch even op te
passen… een moeilijk verhaaltje dat ik u
bespaar. En hij zij dat ik, bij verdere weigering gewoon de hulp van de Procureur de
la Republique moest inroepen, En daarmee
nu dus ook moest dreigen, als alles verder
niet moven zou.
Ik dacht na en belde mijn bank, die de termijn financierde. Daar gaf ik opdracht de
laatste dag, dus WEL te betalen. Maar echt
au dernier moment dus! Dat zou worden
gedaan, de bankdame ken ik namelijk goed,
ze hielp ons altijd geweldig en ze houdt ook
wel van een geintje. Want ik lichtte haar natuurlijk ook even in. Zij wilde best meespelen. Bon!
Ik schreef nu een mailtje naar de directeur
projectbaas waarin ik meedeelde dat ik
indien het niet opschoot de Procureur HET
grote geschut in dit land, zou inzetten.
Geschrokken mailde hij terug dat ze nu alles
zouden proberen doen… En ik kreeg weer
kopie van zijn mailtje aan de notaris waarin
hij zich ook verbaasde, dat hij een mailtje,dat hem de avond tevoren (!) was beloofdook nog steeds niet had… De oorlog nam
nu steviger vormen aan.

horen. Dus ging ik in telefonische proteststand… Maar, er was geen notaris aan de
telefoon te krijgen. Dan maar weer een
rappelbriefje, weer aangetekend… Na
weken wachten: nog steeds NIETS. Mijn
bloeddruk steeg, ik scherpte mijn messen,
deed mijn oorlogskleuren op en ging even
naar MIJN notaris om de hoek. Hij keek
bezorgd en zei: Tja dat is een duidelijk geval
voor de Chambre des Notaires van het Departement des Bouches du Rhône… Hij gaf
me hun adres en ik kroop wederom in de
Franse pen. De brief kwam bij de Presidente
van de Chambre terecht, die ook wat veel
tijd nam, om me te antwoorden. Ik dus weer
in de telefoon. En jawel, daar was de presidente die zich “tres” excuseerde en met
verbazing naar mijn verhaal luisterde. Ze zei
ferm, dat ze wel eens flink aan de alarmbel
in Marseille zou rammelen. En dat deed ze
dan met een brief, aan de Marseillaanse
rechtsgeleerde, waarvan ik kopie ontving..
Maar de grote stilte kwam weer over ons….
De notarissen waren kennelijk nu “en comité
“ in slaap gevallen. Dus…. jawel, ik weer in
de rappel-mailstand, want de presidente had
zelfs E-mail! Dat werkte, en ik kreeg haar
secretaresse aan de telefoon die zeer betreurde dat madame le notaire alweer niets
liet horen…. Mijn bloeddruk liep hoger op, ik
schilderde me nu in echte warcolours en
bedacht een krijgslist.
Ik schreef de commerciële directeur van de
projectontwikkelaar een mailtje waarin ik
hem aankondigde dat ik de volgende termijnbetaling voor het appartement NIET zou
voldoen, indien “zijn notaris” niet fluks schriftelijk zou verklaren dat er aan de akte zou
worden gerepareerd …En we vóór datum
xxxx! De directeur belde me, wat geschrokken, hij wist van niets. En verdulleme ook hij
had dus ook een foute akte… Maar ik mocht
juridisch natuurlijk niet hem bestraffen, hij
had immers niets fout gedaan. Ik verklaarde
deemoedig dat heel goed te snappen, maar
dat wel HIJ deze suffige, weigerachtige notaris had uitgezocht, dat HIJ met hun
samenwerkte in het project en, dat IK, de
klant, nu wel vond dat HIJ maar iets moest
doen voor ons.
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Maar u raad het al, de betaling ging uit, en ik
had nog geen acte. Wel 150.000 excuses
van de beschaamde projectdirecteur: “Die er
ook niks meer aan kon doen”. Helas.

LE JOURNAL MORMOIRONAIS

Dus wachtte ik maar eens even op de dingen die komen gingen… en op inspiratie. En
ik waste de oorlogskleuren maar van mijn
visage! De vijand hield zich namelijk schuil
en was niet echt aan te pakken.

EMOTIES ROND EEN DOODSKIST
We staan om de doodskist van een vriend,
om hem de laatste eer te bewijzen voor hij
ter crematie naar Lyon zal gaan. We kennen
hem en zijn familie al lang en weten dat er
enkele nare problemen in familiale kring
speelden. Die leidden er toe, dat twee
dochters van de overledene (en hun mannen) het niet meer met elkaar konden vinden. En een der dochters, en haar eega,
ook minder met haar vader, de overledene.
We staan nu in een rouwkamer met zijn
vijftienen en kijken naar de overleden vriend
en wachten nog maar even. Want, zo begrepen we, mogelijk komt de “verloren dochter”, toch ook nog naar deze plechtigheid.
Wij zagen onze arme vriend twee dagen
geleden, bij zijn laatste strijd om het leven in
een verzorgingstehuis; hij was toen al buiten
bewustzijn. Maar we hoorden van de
verpleging, dat de “verloren” dochter
mogelijk nog niet eens wist, dat haar vader
op sterven lag.
Dus ging ik er meteen langs, ik wist hun
huis- winkel, en liep even binnen. De dochter, een kopie van haar overleden moeder,
zag ik staan en ik vertelde haar van de situatie. Ze schoot in de tranen; maar haar
eega was minder ontroerd, zo bleek mij. We
spraken dus even verder buiten onder vier
ogen en ik ried haar aan, toch haar vader te
gaan bezoeken. Ze zei dat ze het niet had
geweten, maar nu zeker zou gaan.
Toen hoorden we enkele dagen later van
het overlijden en daarom sta ik nu in de
rouwkamer bij de open kist. Op een mooie
dag in de Provence..
Omdat het lijkt dat er niemand meer komt,
sluit ik de deur. Want er zal gespeeched
worden. Dan gaat toch de deur achter me
weer open en ik zie, in tranen, de “verloren
dochter “ staan en begroet haar kort. Maar
dan zie ik ook haar eega en stap opzij om
ook hem door te laten. Eigenlijk blij dat ze er
nu toch, en beiden, zijn. Het lijkt me een

En toen… kwam de acte per aangetekende
post; gebracht door onze facteur… En ook
nog prima gerepareerd. “Comme il faut”
dus! Un miracle, want de notaris had mij in
het begin verklaard dat hij de juiste gegevens niet (meer) had, hij was ze kwijtgeraakt… Dus nu had ie nog eens goed in
een stoffige kast gekeken en, alles gevonden.. Daar zat ik dan met mijn correcte acte,
maar met geen “sous” voor de vergoeding
van mijn kosten (enkele aangetekende
brieven en mijn woede; en die is erg duur
moet u weten). Want die had ik UITERAARD nadrukkelijk geclaimd. Wel nondeverdulleme!
En toen schoot mij een leuke volgende stap
te binnen. In de deftige wachtkamer van de
marseillaanse notaris hingen enkele mooie
prenten van de Vieux Port… Echt iets voor
aan onze muren in het appartement straks.
Dus mijn plan is nu getrokken: ik ga, als ik in
Marseille woon, even langs op de Rue Paradis , stap de wachtkamer in en maak daar
dan de muur wat kaler. Uiteraard laat ik ook
een net briefje bij de secretaresse achter
waarin, in cryptische bewoordingen, een
soort verklaring staat over de “verdwenen”
kunstschatten. Die kan hij dan terug krijgen
tegen vergoeding van kosten en een fles
Marseille 51 pastis. Zo verschaf ik mij
straks, op aloude koopmanswijze, zelf maar
gerechtigheid. Gaat het fout dan moet u mij
in Les Baumettes op komen zoeken. De
oudste gevangenis van Frankrijk. Zonder
prenten aan de muur. Ik laat het u wel weten!
Leon, Juni 2008.

Terug naar inhoud
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de narigheid te beëindigen nu vader dood
was? Om weer de vrede te herstellen in de
kleine familie? Daar leek het toch op?
Begreep dan niemand dat het weigeren van
de echtgenoot, de “verloren dochter” voor
een onmogelijk dilemma plaatste? De keuze
tussen de overleden vader en familie en
haar eega? Daarmee ook het laatste afscheid onmogelijk makend?
Met welk recht grijpt iemand hier eigenlijk
in? Waarom niet een kans gegeven aan de
verzoening en de spijt op het allerlaatste
moment? Waarom deze kans op familiale
vrede zo verwoesten?

moment van ommekeer en dat is altijd een
mooi moment. Beter laat dan nooit toch?
Ik rekende er helemaal niet op; plots hoor ik
een boze dame luid roepen : “Eruit” terwijl zij
wijst op de net binnen gekomen schoonzoon. Die zeer geschrokken, schielijk verdwijnt naar de uitgang. De “verloren dochter” stapt er nu ook uit, met enkele mensen
uit de familie die haar volgen. En in de hal
speelt zich nu een droef mini-drama af. De
“verloren dochter” wil naar haar man, die al
buiten staat, maar enkelen proberen haar te
overreden om te blijven. Helaas horen we
dat ze kiest om naar buiten te gaan… Ze
vertrekken beiden…
Ik ben geheel uit het veld geslagen door dit
nare drama, dat zich snel ontrolde achter mij
en dicht bij de treurende om de doodskist.
De afscheidsdienst gaat nu verder; de andere dochter en een ander familielid spreken mooie woorden; goede woorden, die
passen bij de overledene. Maar uiteraard
spreekt men niet over het incident, wat nog
erg bedrukkend, in de lucht hangt. Zo nemen we afscheid onder mooie muziek en
droef gesnik. En gaan na een laatste blik op
onze overleden vriend naar buiten.
Ik ben toch erg aangegrepen door het incident en praat er even over met een der
aanwezigen. Die tot mijn verbijstering zegt
dat hij: “ Het gebeurde, met name, die
bemoeienis van die dame, zich toch wel kan
voorstellen. Hij (dus de echtgenoot van de
verloren dochter) is het eigenlijk zelf
schuld”.
Met dit alles bezwaard gaan we toch nog
even een borrel pakken op het favoriete
terras van de overledene. Niemand spreekt
meer over het pijnlijke incident dat net plaats
vond.
Ik dacht er nog vaker aan, in het besef dat ik
uiteraard geen details ken. Maar wat ik weet
is genoeg om me de emotie van sommigen
te kunnen voorstellen, dat wel. Maar dat je
dan, als relatieve buitenstaander (dat was
die dame, dat weet ik), iemand zo’n afscheid
onmogelijk maakt en ook nog voor de dochter van de overledene. Dat gaat erg ver,
denk ik.
Was het niet een uiteindelijke overwinning
van de “verloren dochter EN haar eega” om

Natuurlijk vel ik nu ook geen eindoordeel;
want de beweegredenen van degene die
ingreep ken ik niet, en dus vermag ik ook
niet te oordelen. Dus rest er een tweede
droefenis: het uitblijven van de verzoening
tussen zussen en hun eega’s… En dat mogelijk voor “eeuwig”? Dus tot er weer iemand in zijn kist ligt? Een van deze vier?
Zal het dan overgaan en toch nog goed
komen?
Zo werd dit merkwaardige afscheid tot een
levensles in meerdere opzichten, of, beter
gezegd tot een formulering van levensvragen. Mag een forse emotie van een
enkeling leiden tot het onmogelijk maken
van verzoening of vergiffenis? Moet je daar,
als aanwezige, dan toch maar “tegen in
gaan”? Maak je dan niet dezelfde fout? Of
moet je later iets ondernemen om het “opnieuw” te proberen, na de crematie?
Deze vragen hielden mij bezig omdat ik in
de ogen van de “verloren dochter” het diepe
verdriet zag, toen ik haar vertelde dat haar
vader stervende was. En ook omdat ik
hoorde dat ze SAMEN met haar zus de
stervende vader bezocht… na mijn seintje
en verzoek. En ook omdat ik haar komst, op
het laatste afscheid MET haar eega, enkel
kon zien als een gebaar van goed wil, van
een wens tot vrede tussen familieleden.
Conform de wil van de overleden vader….
die zwijgend in zijn doodskist het drama
“meemaakte”.
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Ik denk er nog vaker over, mede natuurlijk
vanuit de geest van de overledene.
Waarvan ik, en vele andere weten, dat HIJ
dit zeer zou betreuren. En ik denk dat het
DAAROM niet goed was. En mogelijk daarom opnieuw zou moeten worden geprobeerd…

En dan zijn er scherpe, schelle klanken.
Die snijden diep in mijn vlees, terwijl mijn
ogen zich gedwongen sluiten.
Levenselixer stroomt uit en wondt me van
binnen, bij zijn adieu.
Het wordt nu zo stil als alleen de dood kan
weten.
In een leegte zwaar als schepen vol lood. Ik
daal af naar het diepe, te ver omlaag. Met
een groeiende warmte om me heen.
En een vrede die mijn angstige hart omspoelt...
Ik hoor me zelf zachtjes zeggen: “Dag mijn
lieve jongen”.

Ik hoop dat op mijn crematie, iedereen weet
dat ik, een laatste verzoening, van wie en
wat dan ook, wel op prijs zou stellen. En dat
omdat er mensen zijn, die na mij gewoon
verder moeten.
Leon, 2008

LEON, Maart 2009

Terug naar inhoud

Met dank aan Jacques A., die mij Ezechiel
deed kennen, die oude ziener uit de Bijbel.
****

COIN DES POÈTES
Ook als grootvader zijn er dagen vol zon en
soms ook donkere momenten. Een donkere
dag deed het volgende uit mijn pen vloeien:

Een gedichtje dat voortkwam uit de tragiek
van een woelige echtscheiding; al heel lang
geleden.

HET SCHRIJNENDE VISIOEN
Inktzwarte wolken splijten open; een
angstig schouwspel neemt over.
Stormwinden razen rond mij, uit een ver en
ijzig noorden.
Ze verjagen de laatste slierten van het dikke
zwart.
Spetterend vuur breekt nu los, omgeven
met een gloed van veel pijn.
Uit het paarse vlammenhart kruipen lelijke
wezens, met menselijke vormen.
Met meerdere gezichten, vol diep verholen
ogen.
Boven hun hoofden doemt een kooi van
ijzer op.
Daarin staat het stille, silhouet van een
jonge mens. Sinds eergisteren geen kind
meer.
Om hem gloeien de vlammen in kleuren die
enkel regen en zon kunnen scheppen.
Jouw beklemde gezicht springt nu op in mijn
hoofd. En jouw kleine wereld, die van na het
verloren geluk.
Vóór woorden kunnen troosten, sluiten zich
de wolken.

DAG ZUSJE, DAG BROERTJE
Niet meer samen,
Veel te ver voor een aai,
Gescheiden door een oorlog,
Van grote veldheren,
Die kleine mensen niet zien.
Leren over vervreemden,
Over hoe lief wordt tot twijfel,
Zacht wordt tot schurend,
Veilig tot alert,
En harmonie tot chaos.
Het weerzien doet zo goed,
Vreugde kruist verdriet,
Vandaag & Morgen,
Vroeger is nu echt dood,
Maar heel het leven komt nog,
De hoop op beter broeit,
Want morgen belooft altijd veel.
Dag lieve kids;
Jullie weten nu al alles,
Van de haat na de liefde.
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Wat je nu ziet is dat de winstmogelijkheden
van de elite zich herstellen met het geld en
de offers van.. de belastingbetalers. Terwijl
je nu vooral moet zou moeten investeren in
de industrie van MORGEN. In opleidingen,
omscholing van werkelozen en in het onderzoek en research. En ook in de kleine innoverende ondernemingen, om hen snel
groter te maken. Speciaal in de sectoren
van de groene energie, de biotechnologie,
de kunstorganen, nanotechnologie, etc.
De besparingen moeten gauw in die richting
worden besteed. De VS hebben dit wel
gesnapt en verhoogden de budgetten voor
onderzoek en gezondheidszorg met een
derde. En dat ook op Europees nivo
imiteren zou nog veel beter zijn.
Maar de leiders van de EU zijn nog niet zover, en zorgen dus niet goed voor onze toekomst, en dus niet voor onze jeugd. En dat
is heel erg jammer.
Dus gaat de crisis niet over; hij gaat, - een
beetje “anders”-, nu gewoon … door.

Van de grote mensen,
Doe het maar niet na.
Leon

Terug naar inhoud

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
CRISIS EN VERANDERINGEN
HET G20 CIRCUS IN LONDEN
Het circus en de artiesten
Ik volgde het nauw op de voet via de vijf
grote internationale nieuwszenders per satelliet. En las daarna vele internationale
commentaren. Degenen die wat meer in
detail en zonder feestverpakking over de
echte resultaten willen oordelen.
En ik zeg u: het was een grote verassing en
het toonde nu eindelijk de veranderde
machtsposities. De G20 is een afspiegeling
van de realiteit van de 21e eeuw: De VS en
China voorop, en de rest er achter aan…
zeker ook Europa, dat zijn zwakte als
“power” niet kon verbergen. Arm oud
Europa.
Zie verder TOPICS, HET G20 CIRCUS IN
LONDEN, voor meer details.

L’Express mrt 09 (naar Jacques Attali)
DE ECONOMEN MAKEN NU VOORAL
HERRIE
De economen zoeken over elkaar buitelend
naar een geneesmiddel voor de economische catastrofe. Maar ook de politiek met
zijn ideologieën is hopeloos verdeeld over
het “waarheen en hoe”. Republikeinen en
democraten hebben dan ook nog wat
appeltjes met elkaar te schillen in
Washington. Ook elders gonst het van de
betweterigheid. De school van het “natuurlijk
economische evenwicht” lijkt te staan
tegenover die van “de spiraal naar beneden”.
De laatste zegt: werkeloosheid betekent
minder consumptie dus ook lagere produktie en investeringen. En dat leidt weer tot
ontslagen etc…
Dus moet de overheid aansnellen om de
consumptie te stimuleren. Werk scheppen
door overheidsgeld in activiteiten van de
industrie te stoppen. Stimulering dus..
Nee, roept het koor van het “natuurlijke
evenwicht”. De te lage rente heeft over-

CRISIBESTRIJDING À LA ATTALI
Velen snappen nog niet dat hun wereld
ECHT verandert nu. Ze vragen enkel: Hoe
lang duurt de crisis nog; dus ze denken dat
het een klassieke crisis is en je gewoon zo
snel mogelijk de “oude situatie” moet herstellen.
Terwijl een relancering van de oude consumptie” gewoon een “ersatzmaatregel” is
en geen oplossing biedt.
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van 1929-30.. en dus stevig onder de lijnen
van de crisissen van “70, ‘73 en 2000.
Het gaat dus op de beursen snel bergaf,
maar wat is daar de waarde nu van? Want
de regeringen waren en zijn nu uiterst actief
geweest met ingrijpen, in tegenstelling tot
1929. Dus zonder dat zou… het nog erger
zijn geweest? Ja zeggen deskundigen nu
blijkt dat de emerging countries het ook niet
zo goed klaren, als eerder werd ingeschat.
Steeds meer wordt geconcludeerd dat de
realiteit nu heel erg en ook fundamenteel
anders is dan eerder. En dat daarom historische vergelijkingen niet veel zeggen. En
dus ook bestuurders en analisten geen
houvast vinden in het “oude” denkmodellen.
We lijken dus echt in andere tijden te zijn
gearriveerd en dat betekent: onzekerheid..
Dus nu gaat het om snelheid, moed, risico’s
durven nemen, handelen en bijsturen… Dus
een beetje à la Obama en ook Sarkozy..?
We, de toeschouwers, zijn gedoemd om te
zeggen: let’s wait and see .Intussen zakte
Walstreet 10.000 miljard in enkele maanden, en zit erg diep dus. Maar niets lijkt nog
te veranderen: het oude patroon lijkt stuk.
Dus rest enkel het historisch terugblikken
om wat opwindends te kunnen zeggen. In
1930 zakte Walstreet op zijn dieptepunt (89%) in 1099 dagen; we zijn nu op -59% in
511 dagen.. Dus? Stop toch maar stevig wat
euro’s in een ouwe sok, voor alle gevallen.
Een gratis advies.

verhitting veroorzaakt met name in de bouw
en heeft tot grote schulden geleid.
Dus… de economie zal inzakken en de
prijzen en de lonen zullen omlaag gaan.
Waardoor producten weer verkocht gaan
worden en ook de investeringen terug
keren. Dus verlaag de belastingen en
versoepel de regels.
Dus wemelt het nu van voor- en
tegenstanders onder de topeconomen van
Obama’s aanpak die keynesiaans van kleur
is. Tja, daar heeft Obama dus niet erg veel
aan: hij moet namelijk handelen, en nu!
Anderen zoals Merkel aarzelden heel lang
voor ze met geld gingen komen om op te
peppen. En de EU is NOG steeds voorzichtig al komt men nu toch wel iets meer
richting VS.
De ministers van de G20 kwamen tot het
volgende pakket:
-Laat de Centrale Banken doorgaan met
economie stimuleren en geef ook het IMF
meer middelen om voor de arme landen.
-Neem reguleringsmaatregelen voor verschijnselen als hedge funds: die moeten nu
geregistreerd worden, idem voor de
noteringsagentschappen, etc.
-Controleer de fiscale Paradijzen strakker.
Dat is het pakket dat evenwel niet alles zegt
want de accenten aan de VS-GB kant liggen
anders dan bij de EU-landen. Met name
over de OMVANG van de steunplannen.
Wat zouden de anderen China, Japan en
Rusland eigenlijk denken? Dat zagen we op
de echte G20-meeting van 2 april..
Er verscheen ooit een paperback in
Nederland die heette: “Dat stomme economenvolk met zijn heilige koeien”. Ik ben
het boek kwijt, dus ik kan ze nou even ook
niet helpen met de daarin verkondigde wijsheid. Want economie is een SOCIALE wetenschap en heeft dus ook flink last van de
mens en zijn gedragingen. En ook daarom
begint het gekakel eerst altijd bij de economen, die ook maar mensen zijn.

47 KEER PROTECTIONISME
De Wereldbank liet het de G20 weten: al 47
keer was het raak. Zo’n 23 keer foute subsidies en hulpplannen, 17 keer importbelastingen, 4 keer importbegrenzingen en
3 keer importverboden. Er werd 48 miljard in
de autosector gepompt door de VS, China,
Duitsland, Frankrijk, GB en Zweden. Rusland hief douanerechten op 2e hands auto’s
en Ecuador op wel 600 producten van
hetzelfde. China verbood Belgische chocolade,Nederlandse eieren, vlees uit Ierland, en spaanse melk om redenen van
“volksgezondheid” (melamine?). Ach , dit
valt nog wel mee, maar men is bang voor
een spiraliserende werking. Zoals in 1930 ,
toe het protegeren een catastrofe opriep. Nu

DE MARKTEN ZIJN TOTAL-LOSS!
Wie snapt nog wat er gebeurt op de markten
van onze verwarde wereld? Als je het
verloop ziet van de Dow-Jones Index dan
loopt de helling van de lijn parallelle met die
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sonen, die meer op de bank hebben dan 30
miljoen. Die wonen nu vooral in Brazilië,
Rusland en China klinkt het. Voor hen worden in Monaco zeer exceptionele activiteiten
georganiseerd: diners, privé-verkoop van
dure dingen, wintersporten en alle andere
leuke dingen in een pakket...
Die mensen krijgen dan ook een VIB
paspoort waardoor de winkeleigenaar onmiddellijk weet met wie hij van doen heeft..
Voor u te snel oordeelt: er is hier ook een
paspoort dat reductie geeft op culturele
dingen, voor de arme middenklassers. Ja,
het leven gaat door ook in de crisis en iedereen leeft maar EEN keer.

is de wereldhandel met zo’n 9% gezakt en
daar zou het, bitte, bij moeten blijven. Maar
ja, de eigen werkgelegenheid contra een importheffing, dat is politiek een goeie… En
voor de langere termijn? Wie dan leeft, wie
dan … werkeloos wordt….
DE LIPSTICK-INDEX
We gaan nu over tot wat grappigs. Tijdens
de vorige grote depressie in de 30-er jaren
bemerkte men dat de verkoop van lippenstift
in de VS enorm steeg. Wel 25% hoger in
korte tijd. En dat gebeurde ook bij de kleine
recessie in de VS in 2001 (omzet =11%).
Maar nu laat Estée Lauder, een grote in
make-up, weten dat ze 2000 mensen moeten gaan ontslaan.. want hun omzet kelderde. De grappenmakers die in 1930 de
“lipstick-index” propageerden als “crisismeter” moeten nu erkennen dat deze uit de
tijd is. Maar waarom dan, vragen ze zich af?
Zou het dan toch waar zijn dat DEZE crisis
niet lijkt op die uit 1930 en ook niet op die
van 2001? Als u een suggestie heeft in deze
kunt u misschien Estée Lauder adviseren en
voorkomen dat er 2000 uitvliegen. Maar u
moet wel opschieten. Ach, want bijna geen
enkele “kleine” waarheid blijft.

DE WW-ONTWIKKELINGEN
Op alle continenten is het flink raak, de
werkeloosheid schiet omhoog. En er komt
nog veel meer. De VS jaagt angst aan: 4,5
miljoen werkelozen erbij sinds dec. 2007,
goed voor al 8,1%. Spanje 15% (!), Ierland
en Frankrijk ca 8,5%, Duitsland op naar 8%,
Zweden 7,5%... (Bijna allemaal verdubbelingen in 1,5 jaar). Luxemburg, Mexico en
Japan (met zijn enorme vergrijzing) gingen
van ca 4 naar pas 5%. En u moet rekenen
met nivo’s van boven 10% in 2010, in de
rijke landen. En de ongelijkheid groeit
enorm: de Wereldbank spreekt van al 53
miljoen personen EXTRA die ver onder de
armoededrempel glijden. Vele banen komen ook niet terug; van Wallstreet tot de
spaanse metselaar. De zaak moet om dus
moet de arbeidsflexibiliteit maximaal worden..Wat velen , ook vakbonden , nu net
NIET willen.. Maar dat is gevaarlijk: voor je
het weet subsidieer je bedrijven die eigenlijk
: out of date” zijn met hun produkten en produktiewijze. Kosten maken op het kerkhof in
plaats van nieuwe kansen te stimuleren…
Moeilijke tijden komen er aan… Met sociale
spanningen. Zie nu al de schandalen, de
kwaadheid en de acties tegen de bonussen
en hun ontvangers. Tot stenen door de
ramen toe en bezoeken met volle bussen
aan rijke managers om hun “schande” toe te
roepen….

IMF: DE FINANCIËLE BRANDWEER
Het IMF was bijna opgeheven en is nu de
EHBO van vele landen; IJsland was de
eerste die gered moest worden in november
2008.Ze geven alleen geld na onderzoek en
na condities voor herstel te hebben geformuleerd. Dat gebeurde intussen in nog 7
landen , in totaal werd 500 miljard uitgevent. Van groot afnemer tot de kleinste
werd het: Oekraïne 16 miljard, Hongarije
ook, Roemenië 13 , Servië 4, Wit-Rusland
2,4, Ijsland 2 en Litauen 1,6. U ziet hoe
sterk het opkomende Oost-Europa hier vertegenwoordigd is. De arme landen krijgen
niets omdat ze niet aan de regels kunnen
voldoen, daarom heeft de Franse baas DSK
om 25 miljard gevraagd voor hen, aan zijn
leden..
DE RICH ACTIE VAN MONACO
Het heet eigenlijk het URI-project (Ultra Rich
Individuals) en mikt op zo’n 95000 per-

STRIJDENDE CRISISPROFETEN
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enkele keren eerder. Maar de vraag is hoe
lang het gaat duren. Een expert van de bank
Nataxis is er bezorgd over en hij ziet een afzakker van de industriële produktie in de
wereld tot 20 à 30%. En hij waarschuwt ook
tegen directe inkomenssteun. Die gaat voor
een groot deel naar de spaarbank zegt hij.
Dus help de bedrijven, dat is effectiever,
want dat voorkomt koopkrachtverlies door
de WW. Overigens zijn de zakkende produktiecijfers vooral te wijten aan de instortende autoverkopen. In de VS 40%, en
22% in Europa. Dus vooral de duurdere
producten waarvoor geleend moet worden,
dragen de last.

Trichet (ECB) en Strauss-Kahn (IMF) zijn
tegenpolen waar het gaat om de crisis.
Beiden Frans, maar uit andere politieke nesten. Strauss is nogal pessimistisch over
“morgen”. Voor hem geen herstel in 2010,
en het wegpoetsen van de vergiftigde waarden bij de baken gaat te langzaam zegt hij.
Er zal ca 2% van het wereld BNP voor nodig
zijn… 1200 miljard dus. De meeste landen
zitten nog pas op 1,2 à 1,5%. Zijn visie irriteert de Europese politici, maar hij is in lijn
met de verwachtingen van Obama. En dus
werd dit punt ook HET conflict op de G20!
Trichet ziet het veel lichter: herstel vanaf
eind 2009 al. Want de grondstofprijzen
zakten en dat geeft meer koopkracht…
Daarmee probeert Trichet Europa tegen te
houden in de lancering van TE grote stimuleringsoperaties…
En hij maakt de
positie van de Europeanen tov de VS sterker.
Dan nog even Pascal Lami, ook al Frans,
die de baas is van de Wereldhandelsorganisatie. Hij ziet de wereldhandel, die nog
groeide in 2007 en 2008 ( met 8,5 en 4,5%!)
dit jaar krimpen. Minder dan de 5% die het
IMF voorziet overigens. Zijn schrikbeeld is
het protectionisme dat in 1930 een catastrofe veroorzaakte toen de VS de importbelasting met 60% stegen. Intussen zijn
Obama en Lula teruggekomen van hun pogingen om protectie toe te passen.
Hij werkt aan een import-exportfonds dat
wereldhandel zou kunnen stimuleren. En hij
is duidelijk: de regels op financieel gebied
moeten stevig strenger. Zijn club verloor aan
prestige bij de rijke landen die de liberale
handel bedreigend vinden. In de ontwikkelingslanden echter zijn er wel 400 miljoen mensen aan de armode ontsnapt. Zo’n
15 miljoen katoenproducenten kunnen nu
tegen de VS-producteurs concurreren dank
zij het akkoord van Doha.
De angst voor protectionisme heeft in het
algemeen de populariteit van WHO doen
toenemen.
We zullen geduldig moeten afwachten WIE
er van deze Franse slimmeriken gelijk
krijgt…
Intussen is niet zozeer de diepte van de
crisis DE zorg van experts, dit zagen ze al

DE OASE VAN DE CRISIS
De Saoudi’s klagen erg weinig, terwijl ook
hun olieprijs kelderde. Dat komt omdat zij, in
tegenstelling met de kleinere golfstaten, niet
investeerden in speculatieve zaken. Zij deden het, net als veel Franse banken, erg
conservatief. En dat is nu een pré gebleken.
De Saoudi’s stopten hun poen vooral in
staatsschuldpapieren in de VS en WestEuropa. Zij zijn dus onze crediteuren.
Verder hebben de gezinnen in dit land nauwelijks schulden en de staat heeft een poet
van 500 miljard in kas, dat wil zeggen in het
buitenland ondergebracht. En thuis ligt ook
nog zo’n 225 miljard. En daaruit wordt nu
geput voor infrastructuurwerken en geld
voor opleidingen en gezondheidszorg. De
groei voor 2009 wordt geschat op 2%; het
was vorig jaar nog 4. De lessen zijn duidelijk: ook hier zijn de voorzichtige, die eerder werden aangewezen als hopeloos
ouderwetse ouwe gekken, de “winnaars”.
De conclusie wordt steeds duidelijker: de
onvoorzichtige, de geldgraaiers, gingen er in
grote euforie vandoor en een stroom van
goudzoekers ging achter hun aan. En er
werd flink op de pof (= morgen) geleefd. Nu
morgen “foute boel” blijkt, zitten zij (dus terecht) op de blaren. En zij die zich gek lieten
maken en niet overzagen wat ze deden, vaak tegen EIGEN opvattingen van eerder
in-, betalen nu een zuur gelag. Zij verlieten
hun overtuiging EEN keer en moeten nu
betalen.. Levenslessen. Wat RISICO echt is,
weet nu iedereen weer. Onthouden dus.
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bemerkt dat hierboven hun VERLIEZEN
staan en niet het vermogen dat hun rest..

DIE BANKEN KOSTEN ONS EEN VERMOGEN
“Bankje redden”, is DE sport van de regeringen geworden. Soms ook niet: zie Lehmann Brothers en de tientallen kleintjes in
de VS die onder gingen. Het IMF zette het
eens op een rijtje:
Het UK betaalde al 20% van zijn BNP voor
deze brandweeracties, de Canadezen 8%,
en de VS 6%. Dat laatste is relatief nog beperkt maar toch wel 1000 miljard $. En wat
dan in Noorwegen waar het opliep tot 15%...
Duitsland liet het nog bij 3,7% en Frankrijk
zelfs maar 1,5%. En het is nog lang niet afgelopen zegt ons het IMF. Ze schatten dat
er nog wel 500 miljard in die pot moet tussen nu en begin 2010.
Hierbij wordt dus meegeteld: het oppeppen
van het eigen vermogen, aankoop van van
verdachte activa, en het storten van liquiditeiten door de centrale banken. Dus niet
het verstrekken van leningen en de inkoop
van aandelen… Want daarvoor krijgen we
hier 8% rente en die aandelen zijn straks het
x-dubbele waard… ALS de bank het haalt,
natuurlijk..

Maar er zijn natuurlijk veel meer “kleinere”
verliezers.. In het OG vooral Spanje en de
Engelsen. In Spanje staan nu in El Quinon
bij Madrid 280 gebouwen voor 9 miljard euro
gebouwd leeg.. In heel Spanje nu 3,5 miljoen, en het gaat nog naar 4,5 miljoen dit
jaar. Dit land bouwde in vorige jaren MEER
dan Duitsland, Frankrijk en Engeland SAMEN bouwden! De welvaart was voor 11%
op bouwen gebaseerd. Om van deze spookvoorraad af te komen moeten wel 5 jaar
voorbij gaan, vreest men. De prijzen zijn al
meer dan 10% gezakt en men verwacht
zelfs 25% dit jaar. Dat is wel wat anders dan
de eerdere 15% per jaar prijsstijgingen..
Spanje, de megalomane bouwer van Europa, gaat nu door het stof.. Zoekt U
spaanse zon, dan weet u wat nu te doen.
Het Engelse pond keldert (met +30% tov de
€) en de Engelse klanten in Frankrijk… zijn
nu niet meer te vinden. Ze waren tot voor
kort wel 70% van alle kopers hier. En er
wonen in sommige streken wel 10% engelsen.
Nu worden nogal wat duurdere huizen voor
veel lagere prijzen verpatst nu; men vertrekt
naar Londen. Natuurlijk vanwege de crisis in
eigen land, waardoor er ook bezuinigd moet
worden. Maar ook, zeggen sommigen, omdat de integratie niet erg vorderde. Want die
Engelsen leerden veelal de taal niet en, die
Fransen spreken ook al geen Engels. Een
droom van velen smelt in het mooie zuidwesten van La France. In de dorpen met
veel Engelsen, waar de middenstand voor
een groot deel op draaide, houdt men nu
zijn hart vast. Frankrijk, import crisisland.
Een crisis van dit soort kent geen (EU)grenzen.

CRISES SLACHTOFFERS
Laat ik eerst een vijftal particulieren noemen, die karrenvrachten poen verloren.
Michael Prokhorov , hij is een kleine verliezer en verloor in de mijnbouw/olie 7,5 miljard. Dan Abramovitsch uit Londen, hij
scoorde 9,1 miljard, dus op plek 2 van beneden. Dan Vladimir Potanine, met 16,5 miljard en Ousmanov, vriend van Medvedev
die 9 miljard kwijt raakte. De rij eindigt met
Fridman met ook zo’n 16 miljard. U begreep
het al dit zijn de 5 zwaargewonde russen..
Ach het valt nog mee als je hoort dat ze nog
geen jachten, paleizen en vliegtuigen hoefden te dumpen. En nog belangrijker is dat
ze nog niet vermoord werden; in 2008 stierven er 55 businessman gewelddadig in dit
land! Dus het belangrijkste om te behouden
voor hen is eigenlijk de club bodyguards en
hun gepantserde Mercedessen. En ook hun
familieleden. Dat is het huidige zakenklimaat
in Moskou, waar de maffia heerst, maar dan
deze keer de “orthodoxen”. U heeft ook al

DE OMGEKEERDE INNOVATIEFLUX
Vroeger kwamen innovaties uit vooral de
VS, gingen dan naar Europa en dan later
ook naar de derde wereld. Dat lijkt zich nu
om te keren… Nogal wat nieuwigheden worden VOOR en DOOR derde wereldlanden
opgezet en gaan dan naar Europa en de
VS. Ziehier waarom dat nu te zien is:
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Ook leidt de druk op de kosten door de crisis en dalende omzetten tot samen-werking
tussen grote ondernemingen die efficiencywinst halen uit het poolen van expertise,
ervaring en vindingen.
U ziet maar weer eens waar de crisis goed
voor kan zijn..

GE in de VS liet, met veel inspraak uit India
en China een draagbaar, compact EEG-machine maken. En nu blijkt daar in de VS echt
een markt voor te bestaan: eenvoudig,
goedkoop en het doet prima wat de essentie
is.
NOKIA zag dat in de Magreb en Ghana dikwijls twee personen (of meer) een mobieltje
beluisterden en bracht een mobieltje op de
markt met loudspeakers.
Xerox heeft nu diverse ontwikkelaars naar
India gestuurd om “innovatie” te vinden aldaar.
Nestlé heeft zijn soepjes aan de smaak van
India en Pakistan aangepast en verkoopt die
nu met succes ook in Australië en NieuwZeeland.
Er is hier dus een trend zichtbaar geworden.
Zoals de Tata-auto van enkele duizenden
dollars, is er ook een markt in de ontwikkelingslanden die eigenlijk een verlengde
vindt in de VS en Europa. Steeds meer
(vooral ook) armere mensen in de laatste
landen zoeken ook naar eenvoudiger en
goedkopere producten. Dus waarom niet
eerst gekeken in de derde wereldmarkt, en
dan wat daar “loopt”, ook introduceren in de
rijkere landen? Een omgekeerde innovatieflux dus.
Er worden nu ook onderling medewerkers in
grote concerns uitgewisseld tussen rijke en
arme landen om ideeën op te doen. Overigens gebeurt dat nu ook tussen grote ondernemingen in zeer verschillende sectoren, die dus niet elkaars concurrenten zijn.
Zoals Google en Proctor and Gamble men
leent dus elkaar mensen uit van diverse
expertises die in een andere omgeving vele
mogelijkheden van verbeteringen zien… in
beide richtingen vaak ook nog. Want het
prikkelt de creativiteit en de scherpzinnigheid. Er zijn nu zelfs al onder-nemingen
die samen eenzelfde programmatuur
/systemen gebruiken en de ervaring en ontwikkeling bundelen
Zo leiden andere markten met grote volumes, waar echter minder koopkracht bestaat, en, het verminderen van de koopkracht in de rijke landen, tot omkering van
de innovatieweg.

NIEUWE TREND: PRODUCEER OP AANVRAAG
Er moet op de kleintjes worden gelet en dat
gebeurt nu ook door voorraadvorming te
vermijden en zo direct als mogelijk op de
vraag van klanten te produceren. Want geld
in je voorraad neerleggen is bij kredietkrapte wel erg dom. Nou gaat dat niet zomaar,
want in de klassieke lijnproductie produceer
je op voorraad omdat je niet om de haverklap je lijn en je machines wil “omzetten”.
Daarom maak je series van een product en
legt dat op voorraad. Nee zegt Conmed producent van medisch-chirurgisch materiaal,
we maken nu kleine productie-units met
general people die uiterst flexibel omschakelen en dus op aanvraag produceren
met korte levertijden. Ze berekenden dat in
hun afnemerskring elke 90 seconden een
bepaald wegwerpinstrument in de vuilnisbak
ging, en organiseerden dus de productie zo
dat er ook elke 90 seconden van dat bepaalde instrument één stuks wordt geproduceerd. Dat betekent dat je praktisch
met voorraad nul werkt. Men kan nu binnen
48 uur de gevraagde producten al verschepen. Simpel niet? Deze “lean production” werd al eerder bij Toyota in Japan
toegepast.
En nu zijn de voorbeelden van deze andere
(crisisgerichte) produktiemethode ook elders al in zwang. Celestica, een elektronicafabrikant, met 7 miljard omzet in de VS,
heeft een systeem opgezet dat Live-share
heet. De klanten kunnen daarmee kijken
naar de lopende produktie, de voorraden en
de levertijden. Alles in real time natuurlijk.
Wat je dus eigenlijk doet is samen met je
klant je data sharen om zo te optimaliseren
over een groter deel van de keten naar de
klant. Iedereen is er erg tevreden over.
Conmed liquideerde zo een voorraadnivo
van normaal 100.000 $ en er rest nu nog
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te zijn die energie moeten besparen.
Nieuwe overheidspolitiek van Obama. Siemens VS wil wel 75 miljard van de grote
koek van 787 miljard hebben. Hij heeft een
grote lijst met plannen voor Washington. Die
zijn vooral gericht op het energetisch aanpakken van de overheids-gebouwen:
lichtschakelaars, thermostaten, dus allerlei
apparaten die de consumptie beter doen
beheersen. Zijn hele marketing afdeling
jaagt nu op regeringsopdrachten.
Micro Sun Systems wil de regering E-pc’s
verkopen zonder harde schijf . En ook op
beveiligingsgebied liggen er mogelijkheden
bij de overheid.
Er worden nu overal cursussen gegeven
aan de verkoopafdelingen om te leren hoe
de overheid, DE nieuwe klant, in elkaar
steekt en benaderd moet worden. En dat
betekent ook dat er gewaakt moet worden,
door de overheid nu, op benaderingen van
ambtenaren die al te vrolijk zijn. En die al
gauw in corruptie ontaarden. De wereld verandert voor veel bedrijven nu de grotere
omzetten blijken te liggen bij vadertje Staat.

een logistieke buffer van 6000 $. En de produktiviteit sprong met 21% omhoog. Ze zeggen zelfs dat deze aanpak een delocalisatie
van hun productie naar China, financieel
gezien onnodig maakt.
De crisis vordert “nieuw denken” afgestemd
op de nieuwe verhoudingen in financiering
in eigen onderneming en zelfs ook kijken
naar de financiële belangen van de klant.
Een positief bericht dus: zit niet neer bij de
crisis, doe het gewoon anders. De betere
crisisbestrijding is dus… er gewoon Intelligent rekening mee houden.
MAAK VAN LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS
Een Indische zakenman die stoffen verkoopt
die handmatig door vele vakmensen thuis
gemaakt worden, kwam op de idee zijn
leveranciers tot aandeelhouders om te
katten. Een soort variant op de coöperatiegedachte. Let wel hij heeft dus zo’n
22.000 kleine leveranciers. Er werden zo’n
17 regionale deelondernemingen opgericht
en de lokale leveranciers nemen deel met
aandelen van 2 $ per stuk, waarbij een maximum van 26% van het aandelen-kapitaal
wordt vergaard. Zo’n leverancier verdient
per maand in de orde van 100 $ aan zijn
verkopen naar dit bedrijf, dus een aandeeltje
kopen is 2% van zijn winstbedrag per
maand. En zo delen de leveranciers ook in
de winst van hun klant.
Hij creëert zo een permanente geldstroom
en behoeft veel minder bankfinanciering en
bindt zijn leveranciers ook aan zijn distributiebedrijf. Een methode die nu in meer
ontwikkelingslanden opgeld doet. Ook hier
wordt de rol van de externe financier
teruggedrukt en vindt men het benodigd
kapitaal in de het traject naar de klant door
coöperatie. Er blijken nu allerlei varianten
hiervan te worden uitgevonden die aangeven dat ook de arme landen op creatieve
manieren steeds beter hun problemen
weten op te lossen.

WIE BETAALT STRAKS DE NATIONALISATIES
De staat nationaliseert hier en daar de
“grote” banken, de kleinere gaan in de VS al
met dozijnen gewoon al dicht! Nou is de
vraag wie at the end zo’n nationalisatie betaalt. U zult zeggen , wel, dat zijn de belastingbetalers, want de staat (wij allen dus)
kocht de aandelen. Maar als die later weer
redelijk stijgen, kan dat nog meevallen dus.
Wat niet meevalt, is het verlies van de
aandeelhouders die hun aandelen zagen
kelderen, Waar dat pensioenfondsen zijn,
ligt het mogelijk weer iets anders. Zie Nederland waar nu de gepensioneerden geen
prijscompensatie krijgen voor 5 jaren. Dus
het is de vraag en deze vraag wordt fel bediscussieerd in de VS. Want Obama staat
hier naar alle waarschijnlijkheid voor die
zelfde vraag… en in Nederland, Engeland
en Duitsland werd er al flink genationaliseerd.
Daarbij moet een les worden getrokken uit
de crisis in Japan in de jaren 90. Daar aarzelde de staat met nationalisaties en liet het

DE STAAT: DE NIEUWE GROTE KLANT
Philips Noord-Amerika installeerde al jaren
ecologische TV’s bij hotels, motels etc. Maar
nu blijken zijn grote klanten de marinebases
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Waarmee hij een “grand jury Proces”
voorkwam. Hij zij technisch niks nieuws over
zijn trucages, en zeker niks over de rol van
de SEC (toezichthouder). Ook niets over het
bijna zekere feit dat hij wist dat hij iedereen
oplichtte. En ook niets over zijn motieven.
En daar blijft het nu voorlopig bij: op 16 juni
krijgt hij zijn vonnis te horen in de rust van
het kantoor van de rechter. Dat worden 50
jaar zitten: één jaar voor elk miljard dat hij
verduisterde. Nu zit hij op 5X5 meter en
mag slechts EEN keer per twee dagen
buiten komen. Zijn advocaat verloor al het
eerste verzoek tot in vrijheidsstelling….Nu
gaan de tientallen acties tegen hem
beginnen door gedupeerden. Bernie’s eega
heeft 823 miljoen op de bank. Daarenboven
bezit hij huizen op diverse plekken (eentje
van 11 miljoen in Palm Beach) en ook nog
een 2,6 miljoen duur jacht. Daarbij komen
nog 2,6 miljoen aan juwelen een mooie
Steinway piano en nog wat zilverwerk. Hij
gaf dus toch niet alles weg aan de charitas…. blijkt nu.
In Europa lopen de processen al, maar daar
verliep de deelname aan zijn piramidespel
via geregelde fondsen (UBS en Luxa) ,
waardoor DIE er nu zelf voor opdraaien. En
er zijn nog een paar gelukkigen: de advocaten, (sorry er zijn er duizenden) die nu
bezig zijn om te procederen voor 3 miljoen
(!) slachtoffers in de wereld. Bernie deed alles in het groot , ook zijn afgang nu.
Zo vergaat het deze grijze man, die spijt
betuigde. En die ooit de baas was van de
Nasdaq. Leuk volkje niet? Wedden dat hij
binnenkort ziek wordt en dan mag verder
leven in de fraaie zon van Florida? Want hij
kan nog steeds de beste advocaten betalen!

bij wat leningen. Waardoor het vertrouwen
niet terugkwam en het een drama werd.
Dus als Sarkozy en Bos geruststellend zeggen dat de staat (dus wij) at the end ons
geld wel zullen terugzien, dan mogen we ze
wel geloven deze keer. Want als de staat
niet zou ingrijpen en de economie geheel in
de prut gaat, wie “betaalt” dan? Want een
lager salaris, een WW-uitkering in plaats
van salaris, een gesloopt pensioen, en ook
een verloren vermogen, dat wordt vooral
betaald door “wij allen, wij belastingbetalers”. Dus ook de belasting-betalende
aandeelhouder. Daarom lijkt het mij minder
moeilijk om als staat gewoon te besluiten
om in te grijpen. De brandweer spuit toch
ook op de aanliggende panden, slaat daar
ook ramen in en breekt soms zaken af. Om
erger te voor-komen, zeker mensenlevens,
tijdens de fik. En nu is de staat, zelfs in de
VS, de grote economische brandweerman;
die ons allen nu MOET beschermen. Want
bescherming is plicht EEN van vadertje
Staat toch?.
HOGE PRIJZEN ZEETRANSPORT
Alle grote zeetransporteurs verhogen de
prijzen op de grote zeeroutes. Wel allemaal
tegelijk, wat te denken geeft…Het is een poging de ondergang van een deel van hen te
voorkomen die wordt “verdronken” in de
afleveringen van nieuwe schepen! En er
staat nog 49% van de BESTAANDE capaciteit in de bouwdocks. Zo’n 1100 grote
schepen. Terwijl de markt zeker 10% is
gezakt wordt er elke dag een nieuw schip
geleverd..Let wel: de bezettingsindex is
sinds half 2008 sterk gedaald tot 30% van
die van 2007, terwijl de wereldhandelsindex
pas 10% daalde sinds eind 2008. De leek
zou zeggen je verhoogt geen prijzen als het
aanbod van capaciteit de vraag enorm
overtreft, maar de heren willen natuurlijk niet
failliet.. Geen van hen, dus… allemaal de
prijzen OMHOOG. Crisisgedrag.

DE ARMEN VAN RUSLAND
Het minimuminkomen in Rusland werd met
16 roebel verlaagd naar 4630 roebel
(102.80 €). Daarbij komt een inflatie van
15% voor 2009. Van de 142 miljoen russen
leven er 20 miljoen onder de armoede drempel. En de 10% rijkste in dit land hebben 16
keer zoveel dan de 10% armste. En dat is
41 keer zo veel in Moskou. De tijden van
Vadertje Jozef Stalin zijn ver achter ons… Al
was die wel erg onvriendelijk tegen politieke

ARME MADOFF
Hij bromt in de gevangenis en moest zijn
appartement van 7 miljoen verlaten. Hij hield
een huilerig betoog over zijn grote spijt voor
de rechter en gaf toe op alle aanklachten.
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(hij doelt op Voltaire, Diderot en Darwin). En
op veel plekken is spreken over de Holocaust verboden”.
Hoe komt die Venlonaar hieraan? Dat zij hij
er dus niet bij. Maar nu ligt er ook een aanklacht tegen hem in Parijs wegens aanzetten tot rassenhaat. Nu mag hij, of zijn
advocaat, dat wel vertellen aan de rechter.
Zo kun je dus voorzichtigheid in een omgeving waar de groepen elkaar naar het leven
staan, ook gaan verwoorden. Hij zou liever
zien dat alle moslims met geweld in de Atlantische Oceaan zouden worden gedumpt.
Alle natuurlijk, want ze (en hun geloof) deugen gewoon niet. Ayaan was een van onze
herauten in het buitenland; zij sprak nog met
nuance. Nu is ze in negatieve zin opgevolgd door Geert, die er nog een flinke
schep op gooit. Het land van internationale
allure en tolerantie, ooit ook toevluchtsoord
voor veel Franse verjaagde Hugenoten en
vele Zuid-Europese Joden, heeft een nieuwe gezant. Waarmee men in Polen en Rusland best blij zou zijn. Mogelijk kan hij straks
gaan werken in de denktank van (Russischorthodoxe) Poetin?

tegenstanders. Maar ja, eigenlijk is Poetin
dat ook nog nu. Dus er is weinig vooruitgang
in dit land… in de laatste 60 jaren..

Terug naar inhoud
DE CRISES IN: DE VS, CHINA, JAPAN EN
INDIA
FAILLISSEMENTEN IN DE DISTRIBUTIE
Het is grote uitverkoop van enorme voorraden in de distributie in de VS (en elders) ,
waar de omzetten vallen. Duizenden grote
winkels zitten met miljarden aan onverkoopbare voorraden. En alles MOET nu
weg… Het is superlastig het gedrag van de
consumenten nu op de juiste manier te
beïnvloeden, zegt men. Velen haalden en
halen het niet en sluiten. En worden, vaak
deels, door concurrenten gekocht tegen
kleine prijzen. De liqui-datiefirma’s die zich ,
vaak tegen een deel van de opbrengst, verhuren om de liquidaties snel uit te voeren,
hebben de handen vol. Er zijn van dit soort
bedrijven met 300 consultants of meer, die
bij je winkel arriveren en je vertellen HOE je
snel van de spullen af komt. Soms komen
de grossiers de voorraden opkopen tegen
kleine prijzen. Het gaat om van alles: veel
textiel, vooral.
Ook in Frankrijk hebben de grote distributeurs het moeilijk en ze verliezen in de
foodsector klanten aan de hard discounters
in opkomst. En nu is ook het internet in
toenemende mate een goed kanaal om van
je doodliggende spullen af te komen.
Van hyperconsumtie, gisteren nog, naar
hyperfaillissementen. Nu overal..

DE MACHT VAN STAAT EN CONCERNS
Soms hoor je wel eens zeggen dat de grote
internationale concerns economisch een
macht hebben die in de buurt van die van
een hele staat ligt. Nou is dat met de feiten
lastig te rijmen als je BNP van landen vergelijkt met de omzet van concerns.
EXXON, staat omgerekend gelijk met Libië
(plek nr. 58 ter wereld); AT&T staat gelijk
met Bangladesh (nr 65); Wal-Mart met Slovenië (nr 70); Microsoft met Sri Lanka (nr.
79) en Coca-Cola met Equatoriaal Guinée
(nr. 103).
En nu met de grote crisis worden de posities
van de staten nog relatief sterker , omdat ze
door de overheid moeten worden gesteund.
En in Zuid-Amerika zijn Morales en Chavez
aan het nationaliseren geslagen. En in bankenland is het nu nog stiller geworden na de
gigantische injecties. Dus mensen denk niet
te gauw dat het grootkapitaal de baas is: als
de staat wil, zijn ze gewoon nergens.
Anders gezegd: at the end zijn wij, het volk,

Terug naar inhoud
ALGEMEEN DIVERS
WILDERS PREEKT INTERNATIONAAL
Wilders reist de wereld rond in de voetsporen van Ayaan. In New York deed hij
een boekje open over de Franse suburbs en
zei: “Parijs is omcirkeld door de moslims….
Vele wijken zijn verboden terrein voor
vrouwen zonder hoofddoek”.
En vervolgde: “De Franse leraren wordt gevraagd om de schrijvers die tegen de islam
propageren, niet in hun lessen te noemen
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no op de markt, auto voor 100.000 roepies
(2000 $) in zijn land, waar slechts 8 op de
1000 mensen een auto hebben. Maar er zijn
ook 7 miljoen gemotoriseerde twee-wielers
in dit land. Want men ontdekte dat de wat
beter betaalden een enorme markt vormen
en dat laat je niet zo maar liggen. Zeker niet
als je het potentieel op termijn goed inschat.
Unilever gaat in zijn Indiase bedrijf nu
20.000 vrouwen opleiden om haar producten in dorpen aan de man te brengen.
Alle producten worden verkocht in eenpersoons verpakkingen…, want dan is de
prijs lekker laag voor bijvoorbeeld waspoeder en hygiëneproducten. Nestlé doet
dat ook in Zuid-Amerika al, waar poedermelk en biscuits in “enkel-mans” verpakkingen naar de kopers gaan.
Maar er moet natuurlijk eigenlijk veel meer
gebeuren, dan de produkten iets aanpassen
aan de locale smaak en verpakken in kleine
hoeveelheden: de cliënt moet koopkrachtiger worden natuurlijk. Want er zijn er 1,4
miljard mensen die leven van minder dan 2
$ per dag. Nu is er een theorie, die ooit
begon bij Ford, dat je je kopers ook de
producent moet laten zijn. Want dan kun je
tegen prijsnivo’s produceren die kloppen
met de inkomens. Essilor heeft op deze manier brillen op de markt gebracht die 5 $
kosten. Dat doen ze met vrachtwagens die
aan boord een atelier hebben om het gezichtsvermogen te onderzoeken en om de
glazen op maat te maken voor de monturen. Er rijden er al 5 intussen en er werden al 10.000 brillen verkocht op deze manier. Een opticien verkoopt ca 6/7 brillen
per dag en zo’n vrachtauto (rijdende winkel)
doet er wel 20 à 25. En bij 30 à 35 wordt de
operatie al rendabel, berekende men. Maar
hun experiment om locale opticiens op te
leiden mislukte. Toch blijft de markt van ca
400 miljoen mensen in India die nog een
bril nodig hebben, uiterst aanlokkelijk.
Ook Danone had wat problemen met zijn
verkoop van yoghurt voor 0,05 € per stuk
die door vrouwen met een winkeltje, op-gericht met microkrediet moesten worden verkocht. Maar die vrouwen binden bleek toch
erg moeilijk en toen ook nog de melk-prijs
steeg, verloor Danone geld en stopte voor-

eigenlijk toch de baas. Waarvan acte, heren
bonustrekkers.
ECONOMIE,
ONDERNEMINGEN
EN
VOLKSE KENNIS
Weten mensen in landen wel genoeg van
economie? Want in de media wordt de hele
dag over dit onderwerp gesproken nu. Dat
werd ook onderzocht en er bleek niet dat als
je het over theoretische kennis van economie en zijn begrippenapparaat hebt , erg
veel verschil bestaat in kennis tussen landen in het westen. Maar waar het om appreciatie gaat zijn die verschillen er wel. In
Frankrijk zijn begrippen als “onderneming en
winst” niet erg positief van klank. Dat komt
zegt men omdat scholen en politici er van uit
gaan dat de meeste mensen economie niet
interesseert of te moeilijk vindt. Ten onrechte. Ook de ondernemers komen zelden
iets uitleggen, dat doen hier op TV de vakbondsmensen uit de ondernemingen. Voor
iemand van elders een erg vreemd verschijnsel.
In Frankrijk zijn de bazen van Midden- en
Kleinbedrijf (de PME’s) de helden die tegen
hun bankiers vechten. In de VS is Bill Gates
de grote held.
Voor nogal wat Fransen heeft “economie”
een negatieve bijklank en doet denken aan
de uitspattingen van het liberalisme.
Dus de Franse inkleuring heeft minder te
maken met KENNIS maar meer met geschiedenis, sociologie en religie. Economie
studeren is hier een soort van lichte afwijking, daar moet je je hier in sommige milieus voor excuseren. Na de revolutie is economie een erg politiek beladen wetenschap
geworden. Terwijl die revolutie alles van doe
had met liberté.
Tja, L’exception Française is er ook hier
weer … en het waarom blijft deels een
raadsel.
EEN HIT: VERKOPEN AAN DE ARMEN!
De multinationals zoeken nieuwe markten
voor de zeer armen in onze wereld. En ze
produceren nu al yoghurt, brillen en medicamenten voor zeer kleine prijzen voor de
ontwikkelingslanden met hun grote leger
straatarme inwoners. Tata bracht al zijn Na-
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Eind 2008 kon men nog net een auto vol
explosieven pakken die tegen de gevel van
het gebouw van deze dienst zou worden geplaatst. Op het nippertje zegt baas Sqarcini.
Zijn dienst staat regelmatig, ook negatief, in
de pers. Bijvoorbeeld toen de groep werd
opgepakt die de TGV-bovenleiding vernietigde. Dat wil zeggen: waarschijnlijk, want
de dader zit nog vast en onderzoek loopt
nog. Deze dienst zocht en zoekt in het franse radicale milieu. Dat van de NPA
(vroegere LCR) waar de leuke postbode
Besancenot de scepter zwaait. Zijn grote
sympathie in Frankrijk, spreekt boekdelen..
als het er om gaat de heersende antipathie
tegen de DCRI te begrijpen...
Hij spreekt over de groeiende onrust, armoede, ontevredenheid die samengaat met
de crisis en weet dat dit radicale jongeren
aanzet tot geweldsdaden. Zie ooit RAF, Rode Brigades , Action Directe etc. De NAVOtop in Straatsburg begin april is daarom een
aandachtspunt van formaat.
Soms gaat het ook helemaal er naast zoals
recent in Nederland moest IKEA c.s. ook al
een dag sluiten voor een bomalarm. Er
werden na een telefoontje rap 8 mensen uit
een familie opgepakt: vals alarm dus.
Vaak wordt er via inlichtingen van andere
diensten in vele landen, via internetanalyse ,
via betaalde mollen in gevaarlijke groepen/instellingen (Koranscholen, moskeeën,
etc.) een signaal opgepikt wat verder onderzocht wordt.
Er wordt nu niet zozeer tegen gevaarlijke
landen gewaakt zoals vroeger, nu wordt er
veel gelet op de religieuze radicalen in
Waziristan (tussen Pakistan en Afghanistan)
met zijn vele trainingskampen.
Al-Qaida is niet zozeer een vastomlijnde
organisatie maar een soort van idee dat
“centraal in leven wordt gehouden” en
waarbinnen vele groepen, cellen, splintertjes te onderkennen zijn, die ook zeer internationaal gespreid zijn. Het lijkt wel een
soort van “franchising”: u werkt onder de
vlag van een organisatie met een bepaalde
idee, die voor u info verzorgt, publiciteit
maakt en u opleiden kan. U meldt zich als
aparte groep aan en u bent nu “in Al-Qaida”.

alsnog. Nu worden ze al weer verkocht
maar de potjes zijn nu 60 gram (met dezelfde voedingswaarde als de eerdere grote
potten) en met een prijs van 6 taka’s (0,06
€). De hele operatie zal nu in 2010 rendabel
worden. Nu gaat ook Veolia contracten
afsluiten voor drinkwaterverkoop in Bangladesh en de farmaceut Pfizer gaat zeer
goedkope medicamenten verkopen aldaar.
Er is zelfs een Franse verzekeraar die een
ziektekostenverzekering gaat brengen die 2
€ per maand aan premie kost.
Paribas met Orange verkopen ook al bankservices per mobiele telefoon in Ivoorkust.
Het noodlot wil dat met de crisis het aantal
straatarmen toeneemt met zo’n 180 miljoen
in 2009… De markt groeit dus aan twee
kanten. De allerarmsten zijn nu ontdekt door
het grote bedrijfsleven! De armen ver weg
gaan het koopkrachtverlies in het westen
wat compenseren dus…
DE MEDICAMENT-BABY
In Frankrijk mogen nu 5 families dit zeer
“aparte medicament” als proef toepassen.
Er wordt een embryo geselecteerd dat immunologisch compatibel is met een kind dat
geboren werd met een zware genetische
ziekte. De baby die geboren wordt dient als
donor voor zijn oudere broer of zusje. Er zijn
nu twee pogingen onder weg, waarbij de bevruchting In vitro gebeurde, maar vooralsnog mislukten de zwangerschappen. Tja,
eigenlijk is zo’n “geselecteerd kind” dubbel
gewenst, maar of deze manipulatie van
embryo’s niet te ver gaat is in discussie.
Steeds meer grenzen verdwijnen, nu ook in
de diverse wetenschappen en ook in de behandelmethoden. We nemen al het werk
van de natuur, zoals Darwin het zag met zijn
wet van de sterkste, bij haar weg. Maar
waarheen voert deze weg, at the end?
EEN KIJKJE IN DE ANTI-TERREURKEUKEN (in Fr.: DCRI)
Uit een interview met de chef van de Franse
contraspionage (nu DCRI), die wat te vertellen had over werkwijze, recente terreurdaden en –dreigingen pikte ik het volgende , met enige ongerustheid, op.

38

Dus in het internationale recht bestaat er
nog echt geen macht boven die der staten.
Kijk ook maar naar de grote lijst VN-resoluties die nooit werden uitgevoerd. Het
wordt dus erg opletten, want de balans van
de laatste 20 jaren is verre van positief. De
werkelijkheid haalt ons rechtsgevoel nu snel
in...

Hij vertelt dat de voortrazende technologie
erg belangrijk is voor zijn werk. Het begon
met de vlucht van de mobiele telefoon en nu
is het vooral internet wat hun bezig houdt.
Dus de wereld van de communicatiesystemen. Daar komen de terroristen “voorbij”,
daar kun je ze zien/horen. En omdat ook de
misdaad het internet gebruikt is er ook een
afdeling Cyberterrorisme. Die ook al ontdekte dat er de nodige “aanvallen” op overheidssystemen waren…
bij de Quai
D’Órsay werd een indringer gepakt, bij de
Marine ook . Hackers te over.
Er is dus werk zat voor de 4000 personeelsleden waarvan er 3000 agent zijn. De
samenvoeging in 2008 van twee eerdere
diensten, heeft een personele krimp opgeleverd. De baas zegt: het aantal is niet
het belangrijkste, maar vooral de kennis en
de creativiteit van zijn mensen. Je moet je
meten met de vuigste rotzakken in deze wereld. Intelligent, creatief en gewend om zich
te verschuilen. Ga er maar aan staan.
Tja, en het grote probleem van de controle
op deze diensten “door de democratie”; dat
is een ander, nog spannender onderwerp.

VIRUSEXPLOSIE
Kaspersky is een rus die concurrent is van
de virusbestrijders Symantec en McAfee.
Hij verwacht 40% omzetstijging want de
virussen zijn er nu in ongekende hoeveelheden. Hebben ze zich automatisch
vermeerderd? Nee, de crises slaan ook hier
toe: in 2008 werden er 18 miljoen nieuwe
virussen ontdekt en de jaren ervoor waren
dat er een twee of drie miljoen. De politie in
New York meldt een stijging van 50% van
elektronische bankoplichtingen. Dat komt
omdat de grote software bedrijven in India
nogal wat knappe software ingenieurs ontsloegen, die dus nu boos zijn en, veel tijd
hebben. De virussen komen vooral uit de
China, Latijns Amerika en , Rusland , want
vaker vindt men bij onderzoek minstens het
land van herkomst. En pas op, vaker dan
gedacht komen deze “aanvallen” van
binnenuit de ondernemingen.. De wet van
behoud van ellende, bewijst weer eens zijn
bestaan..

MALAISE BIJ DE INT. INSTELLINGEN
We laten oud-minister Vedrine (Buiza) aan
het woord. En hij constateert dat 8 dagen na
het internationale arrestatiebevel tegen de
president van Soedan, dat de zaken erg fout
lopen. Al 13 hulporganisaties werden in Darfoer weggestuurd. En het internat. Gerechtshof gaat nu ook Israëls gedrag in
Gaza (1300 doden) onderzoeken. Legaal
toch? Ja voor hen die het verdrag ooit ondertekenden waarbij Soedan, Israël, China,
de VS en Rusland ontbreken.
En de
A(frikaanse) U(nie) liet ook al kritiek op het
arrestatiebevel horen en ook de Arabische
Liga. Het westen beweert ten onrechte dat
het handelt namens de internationale gemeenschap. De kwestie met Soedan maakt
vooralsnog de toestand in Darfoer ernstig
slechter. Het risico, ook voor Obama, om
een toestand te krijgen van: het westen tegen de rest van de wereld is vrij groot. Want
Khartoem staat bij Afrikaanse regeringen
en bij de Arabieren best in een goed
blaadje!

NATO, FRANKRIJK, OBAMA
Frankrijk keerde militair terug in de NATO
wat best war gekrakeel bij links opleverde.
Maar omdat Bush weg was en Obama zo
geliefd is op links was het protest gauw
over. Let wel: sinds 1966 was Frankrijk
door de Gaulle opgestapt! Het heeft natuurlijk eerst een militaire betekenis, want
Frankrijk voegt zich weer bij zijn Europese
partners wat ook een Europese defensie
vergemakkelijkt. Maar het gebaar is ook in
hoge mate symbolisch: Frankrijk wil af van
zijn uitzonderingspositie in deze lastige
tijden. Dit alles neemt niet weg dat de vraag
is: Waarom blijft de NATO bestaan?
Vanwege de stoute russen? Nee, lijkt het ,
de VS willen hun dichterbij halen. Of tegen
het terrorisme? Wat na Bush in Irak ook
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Tja wie de mond vol heeft over wereldvrede
doet er goed aan om de wapenindustrie te
koesteren. Want de meeste vrede wordt geproduceerd met … wapens!

nogal dubieuze kanten kreeg. .. Dus is het
eigenlijk wel duidelijk: Sarkozy wil zelf ook
volledig meepraten over de toekomst van de
NATO! En gezien zijn brede geopolitieke
opstelling is dat uiterst logisch dus.

Terug naar inhoud

DE NIEUWE NATO-BAAS, WIE?
Fogh Rasmussen de deen van groot kaliber
wil wel. Hij is een echte rechtse liberaal en
geen moslimfan (denk aan de Mohammed
karikaturen). Daarom ligt hij overal goed,
maar niet bij Nato-lid Turkije! Dus kan het
nog best fout gaan. Nou er zijn er nog een
paar: Radek Sikorsky, de poolse minister
van Buitenlandse Zaken, de Hongaarse Defensie minister Imre Szekeres en ook de
canadese minster van Defensie Peter Mackay. Nu maar eens kijken wat de coulissen
opleveren en wie de beste vriend is van
Obama. En dat is: Rasmussen… Hij mocht
niet van Turkije, maar de druk was zo groot
op de turken, dat ze omvielen. Ach, ze
hebben hun gezicht bij de arabieren gered,
en Obama zag hoe het allemaal ging. En
kreeg weer de credits..

OLIE (energie), WATER
DE ZORGEN OM ONS WATER
Zelfs Iran heeft een waterprobleem in het
zuiden van het land. Er werd over waterproblemen gepraat op 16 maart in Istanboel
er waren 15000 deelnemers, politici, experts
en van 350 verenigingen die zich met water
bezig houden. Ze praten over de grote gevaren van de megasteden zonder rioleringssystemen en acceptabele drinkwatervoorziening. Oeganda heeft van WATER
zijn politieke prioriteit nr. 1 gemaakt en
maakt zich daarover drukker dan over de
aard-opwarming. En ook in andere landen
pakken nu eindelijk politici hun waterproblemen ook aan.
In veel landen wordt voor water nog niet
door de consument betaald, wat tot grote
verspillingen leidt. Dat moet anders naast
een recht van ieder mens op gezond water.
Dat gaat internationaal 30 à 100 miljard per
jaar kosten voor de komende zeven jaren, is
de inschatting. Dat is gezien 192 landen en
6,5 miljard inwoners niet echt gigantisch.
Beter nu drinkwater dan mobieltjes, zei iemand al recent. De armen moeten ook hier
geholpen worden, de Wereldbank voorop.
Al doet de Europese Investeringsbank hierin zelfs meer dan de Wereldbank. Zal nu
met de crisis het doel van 2015 wel worden
gehaald? Dat is de vraag: mogelijk moet
men in Kopenhagen gaan praten dit jaar
over: klimaat+water. En een hoop is ook, dat
nu er geld in infrastructuur wordt gestoken
als crisisbestrijding: een positief punt. De
chinezen zijn volop bezig met een gigaproject om via een kanaal van 3000 km hun
noordoosten te voorzien van meer water.
En er zijn steeds meer ontzoutingsprojecten en ook diepe waterwinning en
ook, recyclage van gebruikt water. Zonder
een snelle serieuze aanpak zal ook in nogal

WAPENHANDEL: DE DRONES
De drones zijn onbemande vliegtuigen die
vooral gemaakt worden nu door de VS
(70%), Israël (2%) en nu komen ook EADS
en DASSAULT in the picture. Frankrijk,
Duitsland en Spanje strijden nu (in EADSverband) om hun plek op de markt. Zeker
voor de nieuwe generatie drones, want die
zijn veel belovend; een markt van 17 miljard
gloort. Denk nou niet dat het kleine dingetjes zijn, nee, u moet denken aan heel
klein (spionage) maar ook heel groot dwz
aan tweemotorige, 27 meter spanwijdte en
24 uur in de lucht blijvend. Ze schieten ook,
zie maar in Pakistan/Afghanistan dikke raketten af op Taliban, ver weg van de basis!
Wekelijks nieuws nu al.
EADS heeft een technische voorsprong
zeker ook voor de civiele toepassingen.
Want steeds vaker worden drones ook ingezet bij grote evenementen, rellen, etc.
Maar Dassault wil ook graag meemixen en
dat geeft veel wrijving nu. Dus de wedstrijd
om deze markt is zelfs internationaal…, wat
enkel in Frankrijk kan natuurlijk!
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nistan (50% van de bevolking geen drinkwater). Dan volgt het midden van ZuidAmerika, een deel van Indonesië en nog
een groot deel van subsahara-Afrika met
25-50%. Zo ziet de waterkaart er nu uit.

wat regio het gevaar van (water)-conflicten
snel toenemen.
Na de olie, of samen met de olie, is nu
het water een nieuwe bron van zorgen en
internationale instabiliteit aan het worden.

RAZZIA OP LANDBOUWGROND
De grondstoffen werden schaars en dus ook
de goede landbouwgrond. Die heeft niet elk
land genoeg, dus wordt die grond gekocht
of gehuurd in andere landen. Vandaar dat
deze tekst HIER staat. Die landen zijn vaak
zelf arm en soms herbergen ze zelfs hongerigen!
China en Zuid-Korea zijn hier erg actief en
ze opereren op de Filippijnen ( China 1,2
miljoen ha), in Laos (China, 700.000 ha), en
(nog steeds China) Australië, Mexico, Cuba,
Kameroen, Oeganda, Tanzania, Rusland en
Kazakstan. Zuid-Korea huurt in Madagascar (1,5 miljoen ha), Soedan (690.000
ha), Mongolië, Argentinië en Indonesië,
Ook Saoedi-Arabië, de Emiraten en Japan
zijn zoekende naar 8 miljoen ha.. Om rijst,
soja, palmolie te verbouwen of om vee op te
houden.
Want ze hebben zelf onvoldoende goede
grond of ze willen niet afhankelijk zijn van
markten/landen.. Tja dit is kolonialisme nieuwe stijl… Want wie zegt ons dat het ook niet
gewoon een slimme belegging is om mee te
kunnen speculeren als de markten weer
krap worden.
Zou de EU genoeg hebben? Of slapen we
weer?

HET WATER VAN DE EUFRAAT
Turkije heet ook wel: het waterbassin van
het Midden-Oosten omdat de Eufraat en de
Tigris in Anatolië ontspringen en dat is ook
de watervoorziening voor Syrië en Irak. De
turken bouwden een grote stuwdam in de
Eufraat en dat had gevolgen! Een maand
per jaar werd de dam gedicht om hem vol te
laten lopen, daarvan werd geen bericht gegeven aan de buren. Vroeger, nu gelukkig
wel. Het water heeft ook minder sediment,
wat ook gevolgen heeft voor de verzouting
van de aarde elders. Al 30 jaar werd er
stevig politiek geruzied over dit on-derwerp
en net zoals de russen met hun gas dwingerig deden, deed Turkije dat met zijn water.
Bijvoorbeeld bij onenigheid over de koerden
in Irak. Maar in 2008 werden de landen het
eens over het opzetten van een waterverdeling. De basisafspraak is dat de
Eufraat bij het verlaten van Turkije 500 m3
per seconde aan debiet zal hebben. Maar
het instituut dat wordt opgezet voor de waterbeheersing, is er echter nog niet.
U begrijpt dus nu nog beter waarom Turkije
ook bemiddelt tussen Syrië en Israël..En
ook waarom Istanboel de plek was voor de
recente waterconferentie. De minister van
Milieu van Turkije verklaarde daar dan ook:
Er zal geen oorlog komen over de waterverdeling! Oef!
Intussen consumeert men in de Amerikaanse grote steden tot wel 1000 liter per
dag per bewoner; elders hebben 900 miljoen mensen geen drinkwater. En 2,5
miljard aardbewoners hebben geen hygiënische voorzieningen. Doodsoorzaak numero 1 op de wereld! Wel 8 miljoen mensen
sterven er door. En vooruitdenkend, wordt
gevreesd dat in 2030 zo’n 5 miljard mensen
een tekort aan water zullen hebben..
Waar hebben we de meest “waterlozen” op
de wereld? Wel dat is in het subsahara
Afrika, het noorden van China en in Afgha-

NUCLEAIRE RUZIE
Nee geen bom op Iran, dat komt nog. Deze
“oorlog” begon tussen Siemens en Areva ,
waarin Siemens financieel deelnam. Maar
Duitsland bouwt nog steeds zijn kernenergie
AF.. al gelooft geen hond meer in dit verhaal. Maar de EU-leden kregen WEER eens
herrie en nu heeft Siemens zijn congé
genomen.. Oorlog uit? Nee, want ze sloten
meteen een overeenkomst met Rosatom uit
Rusland. En Rosatom wil nu de (wereld)
marktleider worden op nucleair gebied… En
dus wordt het 25% marktaandeel van Areva
nu ook aangepakt, al moet Siemens tot
2020 uit deze sector wegblijven. Dat stond
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vig aantasten. Nu al denkt men dat de productie zal terug vallen met 700.000 barrel/dag, dat is 1%. Dus zoekt nu ook iedereen naar kostenreducties. Zoals Shell
dat automatische booreilanden met zonneenergie in de Noordzee neerzet. Via satelliet
komen de productiedata naar land en daar
staan heli’s om eventuele problemen snel
aan te pakken. Bij Chevron is er al een
speciale besparingsunit die energiekosten
met 8 miljard terug drukte en oude platforms
worden qua rendement stevig opgelapt.
Dus de accenten zijn bij de olieboeren totaal
gewijzigd en dat zal nog verder gaan de
komende jaren. Het tempo van de omslag is
verbijsterend..

in het afscheidscontract.. Areva vindt het
contract met Rosatom al contractbreuk, zeiden ze. Maar ze willen toch even praten nu,
want Areva moet nog 2 miljard betalen voor
2012 aan Siemens.. En Areva wil voor wat
minder op de factuur wel een of twee concessies doen nu. De scheiding is een feit en
Areva zoekt nu 5 miljard om verder te ontwikkelen voor 2012 en Siemens goes Moskou… Een schamele vertoning voor de twee
Europese grootste.. Schuld? De Duitsers
en de Fransen herrieden altijd al, ook binnen EADS en op meer fronten.
Op de wereldkaat zag ik de regio waar de
beiden NU concurreren: China, Marokko,
Algerije, Italië, Slovenië, Turkije, Oekraïne,
Polen, Tsjechië en Zweden. Beide bedrijven
leveren een totaalpakket: Uranium, verrijkt
uranium, Afvalverwerking en natuurlijk 3e
generatie reactoren. Siemens is een grote
turbineleverancier en in Frankrijk is dat Alstom… en Siemens zit ook in het huidige
EPR-project in Finland.. want zij maken het
schakelmateriaal voor de besturing en de
Fransen maken de bijbehorende software…
En daar zit nu ook venijn: want software en
hardware zijn sterk verbonden en wie mag
nu na de “scheiding” wat? Areva wil het gebruik van “hun” software best geven tegen
stevige vergoeding. Of verrekening met de
miljarden voor het teruggegeven aandelenpakket. Overigens is er een regelmatig contact Rosatom–Areva en de baas van Areva,
een dame, krijgt af en toe bloemen van de
russische opperbeer.
Het Europese energiebeleid verloor echt
aan power… en Poetin krijgt nu naast zijn
olie en gas ook een dikke vinger in de
nucleaire pap. En de Fransen,de andere
energiegigant, bestaande uit Areva, EDF,
Suez-GDF gaan alleen. Wat zouden de
klanten van dit alles nou denken? Ruzie
levert geen pluspunten op, maar er zijn hier
wel weinig andere leveranciers…

HALKEMA WAARSCHUWT DE WINDFANATEN
De mensheid wil bedrogen worden. Bush
c.s. ontkennen Darwin en zeggen dat de
mens pas 6000 jaar op aarde verkeert.
Vanaf de dag dat God hem er kant-en-klaar
neerzette. De milieufanaten geloofden maar
al te graag dat CO2 door de mens geproduceerd DE oorzaak was van de aardopwarming, terwijl dat absoluut onbewezen
is. En uit diezelfde hoek waait nog zo’n
virtuele wind: de windmolens gaan ons wel
20% van onze energie leveren. Onze energiezorgen verdwijnen stap voor stap met elke nieuwe windmolen die geplaatst wordt..
Dat ook dit helaas echte onzin is kunt u lezen in een betoog van een heer Halkema,
een vakman op dit gebied. Zie Topics. HALKEMA WAARSCHUWT…
TIK OOK IN OP INTERNET: “HALKEMA
WINDENERGIE” EN LEES OVER ZIJN
KRUISTOCHT OM EEN WAARHEID!
STATUS E-AUTO IN FRANKRIJK NU
Hoe ver wij hier zijn hiermee? Wel de geheel elektrische komt er in 2010. De piepkleine Bolloré rijdt 250km en kan wel 130
km/uur. Mogelijk kan hij verhuurd worden
voor 500 € per maand. U kunt in Monaco
een E-sportauto kopen de Engelse Tesla op
een Lotus chassis , hij accelereert tot 100 in
4 sec, kan 200km/uur en 350 km ver zonder
bijladen. Prijsje is 99.000 €. Slik.

KOSTENREDUCTIES IN DE OLIE
Het is erg zwaar weer in olieland en intussen is het aantal boorinstallaties in functie met 40% gezakt in 4 maanden. Het investeringsbudget zakte met 60%. En dat
gaat dus de winningcapaciteit op termijn ste-
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nek wordt omgedraaid om “alle plek te maken” voor het E-avontuur van de groten…
Auto’s maken, ook E-auto’s is voor grote
beestjes al kunnen creatieve kleintjes best
wat moois uitvinden. Maar daarna worden
ze OF opgekocht OF ze worden van het
infuus afgetrokken. Dat is de industriële
realiteit in autoland.

Mogelijk komt binnenkort een omgekatte
IMIEV van Mitsubishi uit door Peugeot op de
markt gebracht hier. Autonomie 160 km, kan
130 km/uur en bijladen in 10 uur. In Parijs
zijn er al 80 laadpalen… En met een subsidie van 500 € van de staat komt de auto u
nog op 20.000 €.
In LA rijden er al 5000 Mini’s op batterij, als
huurauto’s. En er zijn daar enthousiastelingen die er wel 25 à 30.000 $ voor over
hebben, blijkt. Boloré gaat dus daar ook leveren, zeggen ze.
De Volt van GM in de VS komt er in 2011
met 90 kilometer autonomie, maar ook optioneel met een benzinebijlader, dan komt ie
veel verder . Maar deze grote bak kost dan
wel even 40.000 $. BMW die er eerst echt
niet aan wilde, gaat nu toch ook aan het
stopcontact.. Niet van harte, klinkt het, maar
het zal wel MOETEN.
Dus nog even wachten, volgend jaar mag u
ook. Intussen rijden ze op Schiphol met
persluchtauto’s rond. Hartstikke goedkoop
en niks vuil. Je pompt ze met een elektrische pomp gewoon op en.. rijden maar.
Uiteraard kun je ook zelf je banden even
oppompen… er is perslucht aan boord. En
deze kleine 2-persoonsauto komt uit Nice!

ZELFS BMW GAAT ELEKTRISCH
In LA bracht BMW, dat ook MINI onder zijn
vleugels heeft, 500 elektrische mini’s op de
markt, omgebouwd dus. In het kader van
zijn project-i dus. En het succes daarvan
heeft ongelovigen binnen BMW nu bekeerd.
Want ze werden geleased voor 800 $ per
maand en ze vlogen weg. De sceptici wijzen
op de prijs van 14000 van de batterij… Maar
nu er fabrikanten zijn die met zekerheid
voorspellen dat in 2015 een batterij 4000 $
zal kosten, en dus een elektrische kleine
auto 20.000 $, gaat het wat beter in de
houding van de critici. Want dan zou je nu al
175.000 stuks kunnen verkopen, blijkt. Dus
in Beieren zijn ze ook al helemaal om…
En als DE sceptici uit explosiemotorland om
gaan, dan is er een grens gepasseerd.
DE HYBRIDECHAMPIONS
Honda komt nu met zijn INSIGHT voor minder dan 20.000 €, een hybride dus. En
Toyota komt met zijn Prius 3 die 4 liter
pimpelt op 100 km. En heel weinig CO2
produceert. Dat volgt op hun grote successen op dit gebied eerder:
-Toyota verkocht al 1,7 miljoen hybrides
-Honda verkocht 300.000 Insights.
De japanners geloven er echt in en gaan
verder op hun weg die ze al sinds 1997
resp. 1999 bewandelen.

IS DE E-AUTO VOOR DE “BIG-ONES”?
Zij die de stoute schoenen aantrokken en
vroeg in het maken van een E-auto stapten
die snel op de mark zou komen, zitten nu
met grote problemen. Het zijn nu Heuliez
en Pininfarina , carrosseriemakers, die met
financiële problemen zitten. De tweede
maakt een verlies van 230 miljoen op een
omzet van 530 miljoen… en Heuliez krijgt,
ondanks eerdere toezeggingen, geen geld
meer van zijn geldschieters. En komt nu 15
miljoen tekort om verder te kunnen gaan. U
ziet het, de Franse staat gaf vlotjes 6 miljard
aan de grote autoboeren in Frankrijk, maar
nu niks aan de kleintjes. Een beetje opportuun, want hier zit het gros van de werkgelegenheid. Nog erger, Peugeot zegde
twee carrosseriecontracten op met Heuliez.
Van de Blue Car van Bolloré , waar veel
geld achter zit, is vernomen dat deze E-auto
enkel als huurauto zal op de markt komen.
Boze tongen beweren dat de kleintjes de

DE NIEUWE TOSHIBA-BATTERIJEN
Toshiba maakte de SCIB (Super Charge Ion
Battery) die je voor 90% oplaadt in 5 minuten met een forse stroom van 50 amp. En
hij heeft een levensduur van 5000 keer laden. Een zeer goede batterij voor electrische fietsen, rolstoelen, huishoudelijke apparaten, of zelfs elektrische auto’s. Ze moet
nog wat lichter en compacter worden ge-
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maand. Toch heet hij in de wandeling de
“zachte paus”… want hij schijnt geen straffen te kunnen uitdelen. Zelfs de kardinaal
die de ban ophief over de Lefebristen is niet
gestraft. Bijgevolg is ook zijn informatiestroom erg laat: over Williamson en zijn
rel hoorde hij pas 20 uur na het gebeurde.
En men zegt dat hij doof is voor alle
waarschuwingen over de zijdelingse effecten van zijn harde boodschappen. Zijn omgeving is nu eerder gesorteerd op vriendschap en vijandigheid dan op theologische
verschillen, erg ongewenst Een Vaticaankenner zegt: Misschien leert hij het nu nog
wel… maar zucht erbij.
De 1,1 miljard katholieken, 50% in de Amerika’s, 25% in Europa, 11% in Azie en 13%
in Afrika zijn natuurlijk niet gelijk in hun oordeel over de paus en zijn acties. Maar over
het condoomgebruik kan wel het volgende
worden gezegd vanuit de andere grote
geloven:
-de boeddhisten zien er geen enkel probleem in. Voorbehoedmiddelen mogen.
-De joden hebben geen bezwaar maar dan
moet wel de VROUW het middel gebruiken.
Dus daarom zijn er pessariums.. In elk geval
gaat het behoeden van het leven boven de
kwestie van voorbehoeden, bij hen.
-de ("achterlijke”) islam sloot een compromis . Als er medische reden is dan mag
het dus.. Ze zien het als een medisch en
niet als geloofsprobleem.
Zo daar staat de Kerk van Rome dan in het
gelovige landschap. En nu ook nog met een
erg onhandig manoeuvrerend opperhoofd.
Het ruikt naar schisma’s, want voor en tegenstanders maken zich nu op, onder
steeds intenser toezicht van de gelovigen.
In het Belgische parlement werd een motie
van afkeer tegen de uitspraken van de paus
aangenomen en Angela Merkel nam ook al
openlijk afstand van de fouten van haar
landgenoot. Du jamais vu!

maakt, maar dat gaat wel lukken. Zo dat is
apart nieuws in batterijenland.
Maar er is nog meer: een batterijtje dat je
voedt met capsules met daarin methanol.
Die produceert elektriciteit als de alcohol
oxideert met lucht erbij. Dit is een ontwikkeling voor lichte batterijen in telefoons en
MP3 lezers etc.
U ziet het gaat best vooruit in battery-country.
LAATSTE BATTERIJ NIEUWS
Uw mobieltje opladen in 20 seconden (nu
veelal minstens 6 minuten), dat doen ze
voor U op MIT in de VS. Een oplossing
waarin met lithium wordt gewerkt: daarin
rennen de ionen nog harder, klinkt het. En
ze worden ook nog mooi kleiner! En het zou
heel goed ook een grote verbetering kunnen
zijn voor de …autobatterijen van de E-auto.
Stelt u zich dat voor: uw E-auto straks “tanken” in 15 minuten of zo… Dat schiet dus
echt op.
Terug naar inhoud

RELIGIES
DE PAUS MAAKT BROKKEN
Benedictus zit in de problemen en stelt zich
op vanuit een soort tegencultuur, waarmee
hij de wereld wil veranderen. Iemand zei:
“Hij keert zich tot God en vergeet daarbij de
gelovigen, de mensen”.
En het wordt nu steeds onrustiger in zijn
kerk en ook in het Vaticaan, waar hij iedereen schijnt te mijden. Hij opereert nogal
“alleen”, sommigen zeggen “wat paranoïde”
en niemand kent zijn koers en zijn acties
lijken erg impulsief. Hij laat het “apparaat, de
curie” eigenlijk links liggen.
Er zijn maar enkelen die direct toegang tot
Benedictus hebben: Kardinaal Bertone,
Aartsbisschop Paolo Sardi (speech-schrijver), de zusters, zijn gouvernante en zijn
secretaris Don Georg. De prefect van de
clerus op deze wereld Kardinaal Hummes is
twee keer bij Benedictus geweest in twee
jaar. De prefect der bisschoppen, kardinaal
Re, ziet hem een keer per maand. En zijn
woordvoerder ziet hem ook EENS per

KENT U MONSIEUR LAMARCK?
Hij leefde rond 1800 en was de eigenlijke
uitvinder van het Darwinisme, deze hooggeleerde in de biologie. Hij kwam nooit erg
in de belangstelling omdat zijn geschriften
niet zo fel werden aangevallen door de Ker-
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ken , als die van Darwin. De laatste schonk
ten onrechte ook nauwelijks aandacht aan
zijn “bron” Lamarck zoals hij dat ook niet
deed met zijn grootvader Erasmus Darwin.
Lamarck botste ook op tegen een andere
prof. , ene Cuvier, die het verdwijnen van
veel soorten in de natuur als een ingreep
van God beschouwde: die zond volgens
hem vele rampen over de wereld waarin ze
omkwamen. En Cuvier pakte fors de boventoon in de discussie en Lamarck stierf in
miserie.
Dertig jaar geleden werd de theorie van
Darwin flink opgepoetst door Jay Gould en
Niles Eldredge. De laatsten toonden aan dat
de evolutie soms heel snel verliep (door
extreme omstandigheden) en dan weer bijna kwam stil te staan. Daarna kwamen Luis
en Walter Avarez, zo’n 20 jaar geleden en
ontdekten dat de grote meteorieten inslag
die de dino’s zou hebben gekild in feite een
reeks grote vulkaanuitbarstingen was geweest. En Crick en Watson ontdekten in
1953 via DNA kennis dat er een erfelijkheidsgen was dat bij alle levende wezens
identiek was wat een stevige basis gaf aan
de evolutietheorie. Kortom er is nogal wat
verzameld aan stevig bewijs in de vele jaren
sinds Lamarck c.s. Maar dat alles kan en
kon de evangelische Kerken m.n. in de VS
niet afhouden van de idee dat achter de natuurlijke selectie niet het toeval zat maar de
hand van de schepper.
Het is frappant, maar niet de eerste keer,
dat alle kennis van eeuwen, gewoon wordt
“ontkend” om iets te verzinnen dat een religie of een opgekomen idee meer basis kan
verschaffen. Ook al is het aantoonbaar
onzin. Zoals nu velen zich laten wijsmaken
dat menselijke CO2-productie de aardopwarming veroorzaakt of dat windenergie
ooit alle energieproductie zal overnemen
van de olie en het gas.
Dus Lamarck is op dezelfde wijze ondergegaan als vele anderen die nu ook worden
uitgelachen en uitgehoond. Zoals nu de
zieners van de huidige crises zoals Nourdini
plotseling enorm aan prestige wonnen nu
het toch ECHT gebeurde.
De mensheid is alles behalve een rationele
groep apen dus.

94 JAAR PAUSEN IN AVIGNON
Het waren er 9 in bijna een eeuw, de pausen in Avignon vanaf 1307. Dus nu zo’n 700
jaar geleden. Na de dood van Boni-facius
VIII kiezen de kardinalen de Franse
Bertrand de Got, aartsbisschop van Bordeaux tot opvolger. Hij was een “proche’ van
Frans Filip IV, de Schone. En dat lag niks
goed bij de Italianen, hoog in Rome..
De Got gaat dus op reis naar Rome, maar
stopt in Avignon, want hij hoort dat hij in
Rome niet lang zal overleven. Hij laat zich in
Avignon installeren tot Clemens V en gaat
aan het werk. Na hem komen er nog 8 dus
waaronder Benoit VIII, die met de bouw van
het grote paleis begint en Clemens VI koopt
vervolgens de stad Avignon. Urbanus V
probeert weer naar Rome terug te gaan,
maar dat lukt niet. Zijn opvolger Gregorius
XI lukt het wel. Clemens VII wordt tegelijk
gekozen met een … Italiaanse paus, en dat
geeft het Grote Schisma en de volgende
Benedictus XIII lukt het uit zijn paleis in
Rome te ontsnappen aan de Franse troepen
die Rome bezetten. Maar hij schudt de
romeinse tegenkandidaat later wel af.. Er
schijnt zelfs even een viertal pausen te zijn
geweest, toen beide partijen die er elk een
hadden gekozen samen besloten een
nieuwe te kiezen, maar weer herrie kregen
waardoor er even twee ouwe EN twee nieuwe waren. Duur grapje, drie kregen er namelijk… wachtgeld (niet waar hoor!). Zo
ging dat in die eeuw: de Paus was een politieke keuze en een twistappel voor de wereldlijke machthebbers. Waarom dit verhaal
nu? Wel in Avignon herdenken ze dat het
700 jaar geleden pausstad werd. Het immense paleis getuigt nog van die tijd en de
grote welvaart in deze stad. Het zakte langzaam in de prut na vertrek van de pausen
omdat ook de vice-legaten (zetbazen) uit
Rome liever in het Petit Palais (is er ook
nog!) bewoonden. In de Franse revolutie
werd het, zoals dat toen hoorde, kazerne.
En het werd flink gesloopt. En sinds 1906
stond het leeg en werd voor restauratie aangepakt. Dat karwei duurt nu nog voort…
Le Comtat Venaissin, waar wij wonen, was
700 jaar bezit van de pausen.. een apart
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gevochten voor de Notre Dame te Parijs
tussen betogers TEGEN het condoomverbod en … voorstanders daarvan. Nog
zelden vertoond in “onze tijden”.
Deze paus schijnt zich IN het Vaticaan en
daar buiten heel sterk geïsoleerd te hebben
en ook met erg veel wantrouwen om zich
heen te kijken. Tja als er nu al 43 % wil dat
je weggaat en 55% erg ontevreden over je
is (Katholieken in Frankrijk), dan zal de
steun in Afrika ook niet veel meer helpen..
Benedictus zit vast in een fundamentalisti-sche kliek en filosofie. Dat is nu net niet wat
een geestelijk leider zou moeten doen in deze donkere tijden… waar de solidariteit en
de tolerantie mensen moeten weerhouden
van geweldsuitingen.

gebied met eigen bestuur en eigen geld. Dat
kwam zo omdat de paus samen met de
Franse koning de Catharen plat sloeg, en
die werden beschermd door ene Raymond
VI van Toulouse, die HIER ook de baas
was. Hij werd afgezet en zijn bezit werd
verdeeld. De paus dus het Comtat en de
Franse koning de rest van Zuid-Frankrijk.
Het begin van de grote Franse Staat dus.
En daarom bleef hier ook nog veel overeind
in de regio, want niemand durfde vroeger
een pauselijk bezit aan te pakken. Want dat
was een machtig mannetje dat heel wat
soldaten kon rekruteren. Veelal bij een of
meer koningen natuurlijk.. De paus heeft nu
enkel nog Vaticaanstad als wereldlijk heerser… maar de politieke kant van de pauselijke invloed is er niet minder op geworden…. Nu de grote geloven botsen.
Want die anderen hebben geen “ene grote
baas”. Want dat is een rooms kenmerkje.

JODEN CONTRA REST V/D WERELD
Er wordt een voetbalcompetitie gespeeld in
het 19e arrondissement van Parijs, georganiseerd door de voetbalclub Mehdi. Er is in
dit stukje hoofdstad sprake van volledige
scheiding joods en anderen( Arabieren,
Afrikanen, Antillianen) en dat is na de intifada begonnen en nu nog verscherpt na
Gaza. Er zijn twee joodse equipes hier, die
normaal tegen elkaar spelen. Maar nu gaan
ze het opnemen tegen de andere (10) nietjoodse ploegen…
De opzet van de organisatoren is “verzoening dichterbij brengen door sport”. Zeer
loffelijk, maar nu houden velen wel hun hart
vast en bidden dat het niet erger wordt.
Onze wereld is weer in stukjes vervallen, elk
met zijn eigen kleurtje, God en opvattingen.
En met elkaar praten, dat is “not-done”, dus
nu maar eens proberen met een bal erbij.

EXCOMMUNICATIE NA ABORTUS
Een meisje van 9 jaar, 1,33 m hoog en 33
kilo zwaar werd jarenlang verkracht door
haar vader en ze raakte zwanger van een
tweeling. Nu mag in Brazilië geaborteerd
worden als er sprake is van gevaar voor de
vrouw en van verkrachting. De moeder van
het meisje en de huisarts werden het eens
over die abortus, maar dat viel verkeerd bij
de aartsbisschop van Recife. Hij deed de
moeder en de dokter in de ban, en niet de
vader. Zelfs de president Lula was verbijsterd over de keuze van de prelaat. Het
Vaticaan staat uiteraard achter de geestelijke, die in 1985 de “linkse” Helder Camara opvolgde. Want de ruk naar rechts is
stevig te bemerken in dit land, waar de kerk
20% van de gelovigen verloor de laatste
decennia. En daarom is nu ook hier ELKE
abortus een doodzonde. De tijden van de
Kerk voor de armen met zijn Bevrijdingstheologie zijn ver achter ons…
Dit type berichte schokt velen, waaruit blijkt
dat de Kerk erg ver van de mens is verdwaald in het Brazilië van nu.
En de publicaties volgen elkaar in vele landen en bladen op nu de paus ook in Afrika
het condoom opnieuw verbood, ondanks de
duizenden Aidsdoden, Er werd zelfs al

GEEN SMS-JES IN DE VASTEN!
Vasten is onthouding, dus ook van SMS-sen
en van kijken op Facebook op internet. Dat
vraagt Abbé le Cocq (Fontainebleau) van
zijn jonge gelovigen en zijn collega in Modéna (It.) is dat roerend met hem eens.
Maar hij wil dat graag enkel op vrijdagen in
de vasten. Het gaat hem zegt hij: Om eens
na te denken over de greep die de moderne
techniek op jongeren heeft”.
Toch bestaat er in de grote stad Lille ook de
site laretraitedanslaville.org , waar vandaan
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deel van onze beschaving ondergaan. Want
wij hebben geen oog meer voor de spirituele
dimensie van onze wereld.
Libanon, de long van de christelijke beschaving in het MO raakt zijn christelijke
kleuren steeds verder kwijt. Het toont aan
alle christenen wat hun toekomst zal
worden..

je gebedjes kunt downloaden op je mobieltje. En je kunt er mailen met 150 dominicanen. Want vasten is niet enkel zich
iets ontzeggen, zegt de bisschop, maar ook
leren hoe je zaken ANDERS kunt gebruiken
en voor je zielenheil. Nu moet pater Le Cocq
eigenlijk zelf op Facebook om daar zijn
gelovigen te ontmoeten, toch? De moderne
Kerk is best amusant eigenlijk.

FEMINISTISCHE MOSLIMA
Een feministe (met hoofddoek!) uit Ankara
zegt: “Men moet niet ons geloof Im Frage
stellen, maar wel onze religieuze praktijk”.
Zo die zit er in. Zij is theologe, 46 en moeder
van 3 kids. En ze maakt veel reacties los. Zij
is verbaasd over wat men allemaal denkt te
lezen in de Hadith, die de leefregels van
Mohammed bevat, en in de Koran. Dus zij
herleest deze geschriften vanuit haar
perspectief. In geen geval staat er iets in
over het gebruiken van schoonheids-producten door vrouwen. Vrouwen die lip-stick
etc. gebruiken zijn volgens de gangbare
opvattingen nu, in de fout. Merkwaardig dus.
Verder waarschuwt ze voor de historische
context, waardoor er vaker tegengestelde
teksten ontstaan zijn.
Daarom is ze ook verbaasd over de verboden op het dragen van de hoofddoek in
Turkije… Immers welk land mag uitmaken
wat zijn burgers dragen?
Ze staat in verbinding met andere “marginale groepen” in Turkije; een vereniging
van lesbiennes, pacifisten etc. En communiceert ook met niet-praktiserende
vrouwen. Op TV en op Internet debatteert
ze met wie maar wil en ze bestrijdt het grote
wantrouwen dat in haar land (waar Kerk en
Staat zijn gescheiden), in de democratie.
De verkiezingen komen er aan en de CHP,
de partij van Kemal Atatürk (voorstanders
scheiding Kerk/Staat) laat nu ook vrouwen
die de hoofddoek dragen in haar gelederen
toe. En dat vindt Tuksal een goed teken. De
moderniteit zoekt steeds meer een weg in
het gecompliceerde land dat Turkije al bijna
100 jaar is.

MOSKEEËN IN ZWITSERLAND
Er komt in dit aparte land met een inspraakdemocratie dit jaar een referendum
over de bouw van Moskeeën. De initiatiefnemer is de rechtse partij UDC, in de regering. Zij spreken over minaretten als
“bajonetten van de macht van de islam”.
Maar er zijn veel Zwitsers die deze plannen
nogal negatief voor hun land achten, dat nu
toch al zo zwart erbij staat met zijn bankgeheim c.q. bankgedrag. Over de “beledigingen van de islam en de moslims” hoor
je niemand. De naasten zijn nu beperkter
geworden in de christelijke landen; daarbij
zitten geen moslims. Op vele plekken is
moskeebouw in Europa een grote rel, zie
Keulen bijvoorbeeld. Daar waar tolerantie en
zelfs naastenliefde HET CREDO hoort te
zijn, is het omgekeerde de werkelijkheid
geworden. Dus laat niemand straks zeggen
als het verscherpen zou: Wir haben dass
nicht so gewollt…: Ik zag ook geen moslims
in de Rosenmontag optocht en ook niet op
de “zitting met het carnaval”. Tja, die moslims lusten dan ook geen “Kölsch”.
HET CHRISTELIJKE SCALA VAN LIBANON
Maronieten, Kopten, Syriërs, Armeniërs,
Assyriërs, Grieks-orthodoxen, Ethiopischkatholieken, andere katholieken en protestanten… wat weet het christelijke westen
eigenlijk van de christelijke sub-groepen in
het Midden-Oosten? En hoezo verdeeldheid
in de islam en het protestantisme? Zij bestaan nog net, ondanks de dreigingen van
eeuwen en die zich erg versterkte de laatste
tientallen jaren. Maar wie bekommert zich
nog om hen, zelfs nu ze steeds verder met
ondergang bedreigd worden? Wij laten dat
stilletjes gebeuren en laten daarmee een

Terug naar inhoud
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AFRIKA
DE AFGANG VAN BAN KI MOON
De Arabische Liga vergaderde en uiteraard
was VN-baas Ban Ki daar ook bij (maar niet
Marokko, Algerije en Egypte!). Maar toen
Omar al-Bachir van Soedan met alle egards
werd ontvangen, ondanks het internationale
arrestatiebevel vanuit Den Haag, was wel
duidelijk hoe groot de afgang zou worden.
En toen Khadaffi en Al-Assad (Syrië) hem
openlijk steunden in zijn afwijzing was het
eigenlijk al gebeurd. Want het is kort en
goed een “NEE” tegen de VN en zijn instanties. Erfenis uit de tijd van Bush, die
overigens net als Israël het internationale
hof nooit erkenden.
Ban Ki moon hadin het geheim onderhandeld: hij zou WEL komen als men
zich niet zo verzetten tegen dit arrestatiebevel. Maar dat hielp niks en hij ging toch
maar. En, nog erger, in plaats van de vergadering op te roepen om de VN-reso-luties
te volgen, sprak hij wat vage teleurstellingen uit..Hij is meer “secretaris” dan
“generaal” sprak een italiaanse diplomaat.

verloren meer dan honderd burgers bij de
rellen het leven. Hij treedt in de voetstappen
van Mauritanië, waar het leger zelf eerder
“coupte”. Maar dit straatarme land is sinds
1972 al met erg veel politieke strijd, vaak
met geweld, geconfronteerd. Of er nu vrede
zal volgen is de vraag..
Intussen demonstreert een deel van de
bevolking van 20 miljoen zielen, alweer om
de oude, afgetreden president terug te halen
op de stroom van internationale protesten
over de staatsgreep. Ondanks het zuiveren
van het paleis door een groep christelijke
exorcisten op het moment dat Andry het
betrok. En ook ondanks het feit dat hij Force
One II, het dure vliegtuig van zijn voorganger probeert te verkopen en hij ook de
deal van de grondverhuur van 1,3 miljoen
hectaren aan Daewoo (Zuid-Korea) wil
terugdraaien. En hij laat politieke gevangenen vrij terwijl de “baronnen van het
vo-rige regime” hun heil elders zoeken. En
over zijn belofte om over 24 maanden verkiezingen uit te schrijven, hoort niemand
nog wat. Dat voorspelt verdere moeilijkheden in dit straatarme land..

HET CIRCUS VAN MADAGASCAR VERVOLGT
DE burgemeester van de hoofdstad werd nu
beëdigd als president, na stevige steun van
het leger volgend op maanden van gehannes tussen hem en de gekozen president. Hier spelen kerk en leger nog een
grote politieke rol bij elke crisis maar deze
keer lijken ze gepasseerd te zijn. De president vluchtte, denkend aan de 135 doden,
maar gauw de Amerikaanse am-bassade in.
Kort nadat hij nog martiale taal sprak en nog
zei nooit te zullen toegeven. Toen drukte het
leger door in de richting van de burgemeester. En dus nam deze jongeman van
35 jaar zijn plek toch in, in dit eiland met 18
etnische groepen, terwijl in de Grondwet
staat dat je als kandidaat voor dit ambt
ouder dan 40 moet zijn… Nu regent het
afwijzingen van buiten: de Afrikaanse Unie
keurt het af, de EU ook, de VS trekt niethumanitaire steun in en ook Sarkozy protesteerde. Het lijkt vooralsnog de exburgemeester “Andry” niet te deren ook al

AFRIKA EN FRANKRIJK
Sarkozy heeft het goed door: buurcontinent
Afrika is een enorme markt, een groot leverancier van grondstoffen (waarop vooral
Peking aast) en ook een zeer snel in mensen groeiend werelddeel (met alle voor- en
ook nadelen van dien). Daarenboven is
Frankrijk een land van het koloniale tijdperk
met een nogal paternalistische houding; zie
eerder Chirac en vriend Bongo c.s. Bij Sarko’s eerste bezoek in 2007 ging hij met zijn
speeches en opmerkingen nogal in de fout;
oude taal uit vervlogen tijden. Zijn staf zat
nog op de oude golflengte. Nu gaat hij weer
twee dagen naar de DRC (Congo) en naar
Niger elk een dag. Hij is nu goed voorbereid
en weet dat ook hier de crisis de groei terugdrukt van 5.5% naar 3% voor 2009. Dat
is een ramp in dit in bevolking groeiende
land.. en er moet nu hier en daar bijgesprongen worden door IMF en Wereldbank.
De grondstofprijzen zakken, ook de volumes (minder rubber want minder auto’s
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niet erg opgevallen door veel initiatief, er zijn
nauwelijks kandidaten. De enige serieuze is
Jan Peter Balkenende! Maar ook hij heeft,
net als Barroso een erg liberaal etiket. En
kan hij nu zijn land verlaten “nu het zo in de
economische en xenofobie problemen zit”
(citaat Franse pers!).
En er lopen ook veel andere mensen weg
uit Brussel: Frattini, Mandelson, Grybauskaté… slechts 5 commissarissen willen door
gaan van de 26 nu! Ook in de partijen in het
parlement is men zeer verdeeld over de
opvolging.
De Fransen socialisten zien
graag Paul Nyrup.. Zapatero en Socrates
zijn openlijk voor Barroso. Niemand spreekt
meer over Blair overigens. Het mooie ambt
ligt dus niet meer goed en ook de commissarisposten zijn geen vette job meer.
Europa kan geen goed bestuur” meer vinden: tekenen aan de wand. En gezien wat
de EU wacht: een verontrustend signaal. Of
is dat nu net de reden?

verkocht), etc. In Ivoorkust waar het politiek
al rommelt sinds 1985 leeft nu 50% van minder dan 1 € per dag; dat was in 1985 slechts
10%...En ook de corruptie en de maffia
groeien ook enorm op dit continent. Frankrijk heeft er zijn grote belangen: politiek en
economisch ook. Niger is voor Areva het
grote uraniumland, en men aast ook op
levering van TGV’s voor interregionale verbindingen. Want een betere infrastructuur
zal in dit reuzenland met bijna enkel NoordZuid verbindingen (koloniale routes!). Daarom gaat Sarko ook de baas van de DRC
complimenteren met zijn ingreep in de rommelarij in Tsjaad.. Frankrijk kan met zijn
goede contacten in vele landen (waar men
nog Frans spreekt) ook een stevige rol
spelen in de wereldpolitiek… Sarko schaakt
altijd op vele borden tegelijk.
De chinezen doen dat nog veel beter en zijn
niet te verslaan: de handel met Peking
schoot omhoog met 50% in twee jaar, nu is
het al 107 miljard. Ook bieden zij projecten
aan , met chinezen in de uitvoering, voor
45% van de prijzen van het westen! En ze
steunen gewoon regimes als dat van Soedan, ook al is daar een volkerenmoord
gaande. Want zij zijn grootafnemer van olie.
China breidt zijn greep uit, en de EU doet
erg weinig… Ondanks de Unie voor de Mediterranée die ook lijdt onder de ruzie met
Gaza. Maar we moeten het op lange termijn
zien…
Sarko keerde terug met een nieuw contract
voor de uraniumwinning, nu in de DRC. Hij
komt zelden met lege handen thuis.

ZONDER DE A400M GAAT HET NIET
De herrie over de stagnerende militaire dike
transporter die EADS, samen met anderen,
moet bouwen, gat maar verder. De baas
van Airbus zei tegen de pers dat hij dat ding
niet kon bouwen in de huidige slechte verhoudingen. Waarop EADS (de moeder) snel
liet weten volledig geëngageerd te blijven
om het ding te maken. De klanten zijn nu
flink in de war: maar EADS heeft al 2 miljard
uitgegeven en dat terwijl men al 4 jaar over
tijd is. Gewoon stoppen kan realiter niet:
dan moet EADS zo’n 6 miljard vergoeden
aan zijn klanten, en dat willen Spanje en
Frankrijk (de direct betrokkenen) echt niet.
Maar hoe moet nu het grote transportgat
worden gedicht? Wel je kunt 50 A400M’s
vervangen door 100 Lockeed-Martin C180’s (voor het materieel in tactische situaties: niet te ver weg dus) en enkele
Boeing’s17 voor strategisch transport (over
grote afstanden). En dat kost ca 4 miljard
meer (nl 12 miljard totaal). Of je neemt een
handvol Antonov’s , wat nu af en toe op
leenbasis gebeurt. Dus eigenlijk is wel duidelijk, dat het ding er gewoon moet komen… Dus moet er nu vrede geforceerd
worden tussen de industrieën die aan het

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
NIEUWE PRESIDENT EU-COMMISSIE
Baroso wil graag blijven na juni. Maar
Sarkozy, waarmee hij goed samenwerkte (of
andersom?) geeft hem nu niet zomaar zijn
steun; tot zijn grote verdriet. Omdat het verdrag van NICE nog geldt, komt het de regeringschefs van de 27 toe hem/haar te
benoemen, in het (nog niet geldende) verdrag van Lissabon zou dat zouden dat de
euroafgevaardigde zijn, Maar al is Barroso
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den. De Duitsers gaven 2500 € premie voor
een ingeleverd oudje en de Fransen maar
1000.. Maar de Fransen steunden hun
autoboys met 6 miljard uit de staatsruif tot
woede van Merkel en Brussel. En nu gaat
Renault produktie ook uit Oost-Europa terug halen naar Frankrijk. Weer herrie, en
terecht. Maar Angela gaf 500 miljoen voor
de ontwikkeling van de elektrische auto en
een garantie voor leningen tot 100 miljoen.
Maar aan Opel wil Angela niks geven (ze
gaf niks aan bedrijven zonder toekomst, zei
ze…), maar de politieke ruzie (het is bijna
verkiezingstijd!) is nog lang niet over. Er
werken namelijk 26.000 mensen bij Opel en
daar vraagt men 3,3 miljard steun. Maar wat
hebben die Amerikanen intussen al verkocht
aan rechten en vindingen, vraagt iedereen
zich af? Overigens: na de “verschrottingspremies” schoten de verkoopcijfers in
Duitsland met 21% (!!!) omhoog; maar in
Frankrijk daalden die met 13%..
Tja, wie had nou een jaar geleden gedacht
dat protectionisme de inzet zou kunnen
worden voor de verkiezingen in Duitsland?
Het grote gerommel om de eigen industrie
te helpen is pas begonnen en het is te hopen dat de wijsheid het wint van het populisme. Maar het ligt extreem moeilijk, nu
de grote klappen nog moeten komen.

bouwen deelnemen in de diverse landen.
Maar dat is mogelijk nog lastiger dan een
A400M maken? Opnieuw een Europees
zwaktebod.
DE WW IN EUROPA
Het vliegt de pan uit met de Europese
werkeloosheid, maar het is nog echt niet zo
erg als in 92-93. Nu zit Frankrijk op ca 8%,
Duitsland op 7% net als de VS. In 1993 was
het in Frankrijk ruim 11%! Alle landen proberen qua maatregel allereerst te VOORKOMEN dat ze in diepe WW-problemen
raken dus doet iedereen werktijdverkorting
(chomage partiel geheten hier). Duitsland en
Frankrijk en ook Nederland beoefenen deze
maatregel nu al.
Maar de WW-uitkeringen, dat is een groot
scala van verschil in deze landen. Berlijn
verlengt nu de WW van 12 naar 18 maanden en de staat neemt de sociale lasten
over. In Nederland is een steunfonds voor
bedrijven die 30% of meer omzet verloren
en laat de betrokkenen 100% houden ALS
ze omscholing willen doen. En Oostenrijk
doet als Duitsland maar wel maar drie
maanden. In Londen denkt men zelfs over
sabattical leave, gesteund door de overheid
dus. Of een 4-daagse werkweek met 20%
minder salaris of 3 maanden vrij waarbij je
nog 30% krijgt. Of een 2-jarige break voor
een premie van 20.000 €; dit biedt een verzekeraar aan. Zo probeert elk land te vermijden dat het WW-cijfer naar een tweecijferig getal gaat.

UK IN DE SHIT
Het Engelse model, een economie dus die
op financiële services draait, is uiterst gevoelig gebleken voor de crisis. Wat Thatcher ooit begon is daverend uit de klauw
gelopen. De gepensioneerden in Engeland
zitten nu al voor 70% (!) onder de armoededrempel. Dit land liet bijna alle industrie vertrekken en werd een beetje
monomaan, met zijn 22% van de werknemers in de financiële sector… tegenover
2,5% in andere EU-landen. Bij grote groei
werkte het model perfect… de welvaart
schoot omhoog: de Engelsen hadden een
nivo van 6 jaarinkomens aan “rijkdom”en dat
was in de EU iets van 2 jaar. Nu gebeurt
dus dan ook het omgekeerde: het land holt
bergafwaarts. Het pond Sterling duikt omlaag, want de rente moest plat. Brown
moest om te remmen het budgettekort laten

VISA IN EUROPA
De Denen kunnen 157 landen bezoeken
ZONDER een visum de Finnen en de Ieren
zijn tweede met 156 landen. Britten en
Fransen komen op 152 … Maar de Irakezen
hebben er maar 23 en de Afghanen 22. U
ziet het weer eens: verschil moet er wezen.
REDT DE AUTO-INDUSTRIE
In Duitsland werken er ruim 833.000 mensen direct in de auto-industrie; in Frankrijk
258.000. En dat om in 2008 5,5 miljoen
resp. 2,1 miljoen auto’s te maken (2206: 5,4
en 2,7).Dus probeerde de landen met allerlei trucjes de zakkende verkoop te red-
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beld en toen bleven er geen vrienden over.
Dus zal dit land nu meewerken aan informatie geven indien het misdaad of belastingfraude betreft. Daarmee is het ijzeren
bankgeheim, dat overigens niet in de
Grondwet staat , “op losse schroeven”gezet.
Het verklappen van financiële data is
overigens hier wel, al sinds 1914, strafbaar,
en dat moet dus nu worden bijgesteld. Dat
gaat het land veel geld kosten, heet het. Het
zou wel eens kunnen halveren, de huidige
opbrengst van het grote geheim! Want in dit
land “rust” een derde van mondiale off-shore
vermogen.
Want ze willen niet alleen op die lijst prijken
en staan naast Liechtenstein en de Kaaimaneilanden , na de G20 in Londen. Reaalpolitiek dus, geen morele ommekeer. En
als je info wil hebben zal je met groot
geschut moeten aantreden: de medewerking zal niet erg enthousiast zijn. Uiteraard
wordt er nu al stevig “geschakeld”, want
zoals altijd al, blijft geld erg vloeibaar…
Ik heb al een ticket voor Barbados.. U ook?
Aangeboden door UBS Zwitserland overigens. Er moet daar wat getekend worden..

gaan naar ..8 à 9% voor 2009! De groei zakt
dan met 3%, zou hij het tekort afremmen
dan ging hij naar -7%!
Er worden hier zware lessen geleerd… een
eenzijdige economie als de Engelse kan niet
tegen sommige crises. Dus retour naar
meer differentiatie?
ULTRARECHTSE FUSIE IN ITALIË
Berlusconi deed zijn partij nu fuseren met
Forza Italië en de Nationale Alliantie. Driekwart van de top van deze nieuwe club
komen uit de Forza.. en Berlusconi is de
baas. Een verzameling van flink rechts en
ultrarechts om niet te zeggen neofascisten.
Maar de oude chef Fini blijft echter, zonder
hoge post in de nieuwe formatie, erg actief.
En duwt ook tegen Berlusconi aan. Op de
website van Forza heet het al dat hij”een
linkse vleugel” wil oprichten. Wat erg
vreemd is voor deze overtuigde fascist. Nee,
Fini speelt en spel om Berlusconi in toom te
houden en om straks wel in de top te komen. Nee zelfs de absolute top te ZIJN.
Italië is op weg naar breed neo-fascisme en
ook de socialisten hebben hier voor geheel
monddood gekozen. Erg griezelig.. Italië is
de echte ultrarechtse vleugel van de EU.

PECH VOOR RADICALE BASKEN
Voor het eerst in 30 jaar verloren de “nationalistische Basken” hun regeringsmeerderheid. Hun leider kreeg wel veel
stemmen, maar zijn lijstgenoten niet. Ze
bleven steken op 30 en een meerderheid
begint bij 38 zetels. Dus nu komt er”’of een
nationalistische minderheidsregering óf een
soort grote coalitie onder leiding van een
familielid van premier Zapatero. Want de
socialisten gingen van 18 naar 24 en de
conservatieven bleven op 13. Waarom deze
ommekeer? Wel waarschijnlijk vanwege het
gedram van de nationalistenleider om een
referendum over onafhankelijkheid, wat
grondwettelijk niet kan in Spanje. Zou Zapatero en voorgangers dan eindelijk dat
nationalisme kunnen remmen? Wat bol
staat van de aanslagen en het banditisme.
Zoals op Corsica dus, waar al vaker drommen mensen hun afkeer van het geweld
demonstreerden. Of ook vanwege de crisis,
die iedereen bewust maakt van het nut van

EU-AMBTENAREN ZIJN GEEN BELGEN!
Er wonen natuurlijk vele EU-ambtenaren in
België uit de vele landen van de EU. En
soms al heel lang. Nu zijn er daar een
aantal bij die het tijd vinden om ook maar
Belg te worden; niet onlogisch. En dat lukt
niet, tenminste, een Hollander heeft grote
problemen met zijn naturalisatieaanvraag.
Nu heeft een Belgische (Vlaamse) EU-afgevaardigde dit aanhangig gemaakt in een
vraag aan de EU-ministerraad. Maar die
Raad wil zich niet uitspreken over de interne
juridische kwesties van lidstaten… Dit is NU
nog steeds het tweeslachtige Europa, en dat
is zorgelijk.
DE BEKERING VAN ZWITSERLAND
De Zwitsers hebben er ervaring mee, als je
niet buigt voor grote druk. Dat gebeurde een
twintigtal jaren geleden met de internationale druk op het vrijgeven van joodse
tegoeden. Toen werd fors tegen gestrub-
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het loopt overal heen”. Dus bedoelt hij: de
operatie “Redde wie zich redden kan” is al in
volle gang gezet…. Ach, om het te veranderen moeten ook nog even 74 bilaterale
verdragen worden aangepast wat wel zo’n
twee jaartjes vraagt.
Intussen publiceerde de OECD haar lijst van
zondaren en, gezien de 100% toezegingen,
dat alle paradijzen fiscaal zouden meewerken, was hij meteen weer op NUL
regels. Nu eens afwachten wat er IN DE
UITVOERING van de beloften gaat
gebeuren!

de grotere eenheid.. Afwachten, deze beweging zit zeer diep in de volkse ziel.
HET GEHEIM VAN DE ZWITSERS
De Zwitserse Confederatie probeert haar
“kip met de gouden (doch geheime) eieren”
te redden. De jacht op “verloren banktegoeden van joodse klanten” was ooit eerder een grote crisis, nu is er een die nog
groter lijkt, stevig begonnen. Immers UBS
(Madoff gelieerd!) leverde al 250 namen aan
het land van Obama.. Dat was illegaal van
UBS, gezien de Zwitserse wetgeving, maar
ze hadden geen keus.. een procedure in de
VS zou het einde van UBS zijn geworden.
Maar de VS eisen ook de namen bij wel
52000 rekeningen die ze vonden. Daarop
staat een flink deel van de 2155 miljard
euro’s totaal tegoed in dit land afkomstig uit
“den vreemde”. Dat is meer dan het Franse
BNP. Veel banken openen al geen rekeningen meer voor binationale klanten (ZwAm.); te link. Want het bankbedrijf is goed
voor 8 à 15% van het Zwitserse BNP. Ze
zijn nu woedend op de VS die hen als
“bananenrepubliek” behandeld en “niets
respecteert”. Want hun wet zegt dat een
bankier GEEN naam van een klant aan een
overheid mag bekendmaken: dat heet een
bankgeheim toch? Maar ook Berlijn en Londen willen nu namen en ook Sarkozy drukt.
Hij wil dat Zwitserland op de G20 in april op
de lijst van verboden fiscale paradijzen
komt… De EU wilde al jaren een deel van
de betaalde bronbelasting van “zijn onderdanen met geld in Zwitserland” en nu wil
Bern daarover WEL opnieuw nadenken. Ze
wijzen ook op de “foute broeders” in
Oostenrijk, België en Luxemburg.
Hoge politici zeggen, dat er ook gewoon
concurrentiekrachten achter deze aanval
zitten: Londen en ook Washington zijn die
concurrenten. Het is dus… een commerciële oorlog! En Bern laat zien dat van de 31
paradijzen er 9 op brits gebied liggen, en 14
in Britse ex-koloniën. En ze vergelijken zich
ook met Singapore… dat de slag ontloopt.
Ook wijzen ze (terecht) op het fenomeen
TRUST in het verenigd koninkrijk.
Een bankier zei als troost: “Geld is als
water, het kan niet worden tegengehouden,

VRACHTAUTO’S VAN DE WEG AF!
Frankrijk en Spanje werken samen om nu
jaarlijks 100.000 vrachtauto’s van de
NOORD-ZUID route weg te halen door ze
op boten te gaan vervoeren. Vooral ter ontlasting van de routes door de Pyreneeën..
Een mooi voornemen, dat dor de crisis nu al
minder urgent lijkt, want de vrachtactiviteit
zakte enorm… Maar ja er komt een tijd NA
de crisis.
FRANKRIJK WAS AL LANG WEER : NATO
Frankrijk stapte nu ook weer politiek IN de
NATO, als volwaardig lid, nadat de Gaulle
40 jaar geleden opstapte in politieke zin.
Overigens was het niet gewoon “de Gaulle”,
maar kwam eigenlijk door de herrie bij de
Suezcrisis in 1956 waar de VS niet erg solidair waren met de Fransen. En toen begon
de Gaulle zijn eigen force de frappe (nucleaire). Eerder was zijn idee van een driemansverbond VS, Engeland en Frankrijk
ook al door de VS afgewezen. En dus trekt
hij vanaf 1959 militairen uit het commando
terug. Overigens konden op dat moment de
Mirages IV ook Moskou bereiken. En zo
werd Frankrijk politiek onafhankelijker tot
(ook) grote vreugde bij de Franse communisten. En ook bij de socialisten was dit
best getapt. Maar daarna waakte de Gaulle
en anderen best goed over een totale breuk
met de VS: ze deden mee in Bosnië, Kosovo, en Afghanistan samen met de
Navoclub. Dus echt weg waren ze nooit,
maar wel niet betrokken in de plannings- en
commandostructuur. Dus nu zijn de Fransen
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Obama schreef een mooie brief aan
Medvedev en vroeg daarin een “afruil” van
antiraketschild tegen “verandering van de
steun aan Iran”, door de russen. Maar dat
was wat erg kort door de bocht… De russen
lieten weten verrukt te zijn dat de antiraket
kwestie weer open was, maar wezen “marchanderen” af. Natuurlijk. En even later
sprak Clinton al met de Russische minister
van Buiza, maar ontdekte dat de “dooi” nog
niet erg groot was bij Moskou. Allereerst om
maar eens praten over het niet meer geldende verdrag over strategische wapens
dat in 1991 ooit werd getekend. Nee, Poetin
spint garen bij de huidige crisis rond Iran en
Amadinedjad is zijn speeltje. En ook zijn
partner in kernenergie! Dus Obama moet
veel meer “bieden” en krijgt Moskou niet zomaar kado. Ach, dat wist ie wel, maar proberen mag toch? Nu weten wij het ook en
dat is het verschil, ook voor Obama en zijn
positie. Poetin heeft nu de zwarte piet toch?
Maar Obama wil nu ook alle kernwapens de
wereld uit…. En gaat binnenkort met de
russen praten om hun voorraadjes pief-pafpoef al af te bouwen.

Atlantisch weer helemaal thuis, ook bij de
turken die ook NAVO-lid zijn. Begrijpt U?
ABORTUS MAG (BIJNA) IN SPANJE
In 20 landen van Europa mag abortus en
Spanje gaat zich daarbij voegen. Ondanks
zwaar protest van het katholiek conservatieve deel van de bevolking. Nu mag
abortus enkel bij verkrachting, misvormd
foetus en ernstig risico voor de moeder.
Daarop werd dan ook door 97% een beroep
gedaan ; een grote verzwegen hypocrisie.
En veel medici beriepen zich op gewetensbezwaren en zagen vrouwen die het
vroegen als criminelen. Nu wordt abortus
tot 14 weken geheel vrij. En nu is er nog fors
debat over de vraag of vanaf 16 jaar abortus
een recht zal zijn van elke vrouw. Dus bij
jeugdigen van 16 jaar en ouder, en ook
zonder toestemming van de ouders. Terwijl
je met 16 wel geen tabak of alcohol mag
kopen. Franco heeft nu definitief verloren en
de katholieke Kerk treurt.
SPANJE VERLIEST ZIJN ENERGIESECTOR
Een fiasco voor Zapatero want hij wilde van
Endesa een “energiekampioen” maken.
Daarom wees hij de avances van het Duitse
E.on af en maakte een beveiligingsconstructie waar Brussel erg boos over was. En
daarna mochten Enel (Italië) en een grote
bouwer Acciona wel alles overnemen. Maar
nu gaat Acciona binnenkort mogelijk
failliet… en moet zijn aandelen dus aan Enel
verkopen. Maar daar zit Enel ook niet op te
wachten en dus zal het die aandelen
doorverkopen. En nu bidt Zapatero dat niet
ook Iberdrola de andere energiereus in
vreemde handen valt.
De Fransen zijn on the move en drukten
Siemens weg bij Areva, Siemens ging vervolgens uithuilen bij de russen en nu dit.
Energieland wordt een land van giganten.

LETLAND OP DE CRISIS-GLIJBAAN
Het land hoort bij de EU en bij de NATO,
met zijn 2,4 miljoen inwoners. Zijn bnp/per
kop is 57% van het EU-gemiddelde, 14500
€/jr en ze betalen daar met lat’s geïndexeerd op de €. Hij zakte in januari met
1,5%. De inflatie van 17% in 2009 zakt nu
wat. Het BNP gaat in 2009 wel 12 of zelfs
15% omlaag! De WW is nu 9,5% en was
6,5. De privé schulden zijn nu ca 120% van
hun BNP. Dit landje wat zo enorm steeg is
verrast door de crisis. Nu is er grote on-tevredenheid en moest het IMF al bijspringen, en de ECB ook. De BTW moest omhoog en het rijksbudget moest omlaag. Dus
op 13 januari was het raak: demonstratie
met geweld, niet meer gezien sinds 1991.
Jongeren vochten met stenen tegen de
politie. Wel 40 gewonden en 120 arrestaties. Iedereen was onder choc: hoe kon het
zo snel verkeren. En toen kwam de regering in een enorme populariteitsdip natuurlijk. Eind januari sloten de boeren de
wegen af om prijsgaranties te krijgen en

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE STRATEGIE VAN MOSKOU
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daarbij ook een politiek chaotische situatie.
Die IMF centen zijn nog niet vergeven…

uitstel van betaling voor hun schulden. Die
waren aangegaan om de bedrijven te moderniseren. Het liep op 20 februari mis: de
regering viel en er komt een nieuwe top. Die
erg veel problemen moet oplossen. Er zijn
twee banken in het land: een filiaal van een
Zweedse bank de andere Parex, die moest
eerst gered worden en is nu genationaliseerd. Parex heeft alle tegoeden van de
staat en de bestuurslagen. Men wil nu bij
tientallen EU-banken zo’n 800 miljoen €
lenen die vanaf februari binnenkwam. Op
het kantje en wat er nu morgen gebeurt bij
afbetaling, maakt angstig.
De staat was erg langzaam waardoor Russen 150 miljoen van de bank weg haalden.
De banken zijn voor 2/3 in buitenlandse
handen, 50% is van Zweden. De politici
hebben zich verrijkt en er werd heel wat fout
geld witgewassen. Een appartement in Riga
was een tijdje duurder dan eentje in Berlijn!
Dat is nu over: het zakte met 60%. De grote
corruptie wordt steeds meer een publieke
ergernis, zeker bij de “commissies” betalende bedrijven. Politici die er af willen zeggen: geef de politieke partijen overheidssubsidie en we kunnen het aanpakken. Het
is een zure ervaring voor de letten, die net
van de russen af waren… De droom was
geweldig en ligt nu al in het Baltische water.
De enige troost zijn de buren, die ook
vechten om hun bestaan.. De EU kraakt in
het oosten en het bij elkaar blijven zal nog
niet zo vanzelfsprekend zijn. Poetin kijkt toe
en herinnert zich nog het nodige..

TJETSJENIË AAN DE SHARIA
President Kadyrov wil zijn onderdanen best
wel goed in de gaten houden en dan is de
sharia een goed hulpmiddel. Hij is 32 , volgde zijn vader op in 2007 en gebruikt de islam voor zijn machtsdoeleinden. De vrouwen zijn nu dus de pineut. Want hij keurde
het vermoorden van enkele met “onjuist ,
onzedelijk gedrag” ook al vaker goed. De
sluier dat moet natuurlijk; ook verplicht in de
publieke dienst en op de universiteiten. En
voor alle jongens geboren in de nacht van 8
naar 9 maart j.l., gaf hij de ouders een premie van 1000 €. Niet niks, maar het was dan
ook de geboortedag van Mohammed. Uiteraard heten die kids ook allemaal Mohammed. Alcohol verkoop: dat mag ook
nog maar 2 uur per dag.. En dat terwijl
iedereen weet dat het leven van Ramzan vol
zit met orgieën van alle soorten… ook vol
met drank dus. In dit land dat tientallen jaren
zware oorlog kende die de russen nooit
konden winnen, is de democratie erg ver.
Maar de islam en de sharia des te dichterbij
dus. Plus een corrupte regering. Wat wil je
nog meer!
MACEDONIË VEREERT ALEXANDER Hij
stierf 300 jaar v. Chr. maar speelt nu een rol
in de verkiezingscampagne voor gemeenten
en presidentschap in dit land. Want in deze
vroegere Joegoslavische republiek, die
sinds 1991 zelfstandig is, werd Alexander
de Grote geboren. En nu noemt het zich (tbv
zijn Nato-aanvraag) maar Fyrom (Former
Yugoslavian Republique of Macedonia)
want de Grieken willen niet dat het land zich
Macedonië noemt. Want dat ligt namelijk al
in Griekenland!
Dus hier zoekt men, met z’n twee miljoen
Albanezen en slaven, zijn nieuwe identiteit.
Ook worden nu autowegen en het vliegveld
omgedoopt en er komt in het centrum van
de hoofdstad een groot beeld van Alexander
van 36 meter hoog. De Grieken wijzen er op
dat Alexander in Pella, in Griekenland dus,
geboren is.. en willen hun veto op het lidmaatschap niet opgeven. Dit straatarme

GROOT POLITIEK GEDONDER
De socialistische premier gooide de handdoek in de ring omdat zijn impopulariteit torenhoog was geworden. Want hij moest bezuiniging,- en hoe-, mede omdat dit voorwaarde was voor de grote IMF-lening van
18,5 miljard.
Hij stelde voor de BTW te verhogen en de
pensioenleeftijd op te schroeven naar 65…
is nu 62. Hij deed zijn trucje zo dat hij een
nieuwe socialistische premier mocht benoemen. Maar de kandidaten staan niet in
de rij. Hongarije heeft een ernstig foute economie (zelfs los gezien van de crisis) en
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beesten kado te doen… Maar Bergé is
koppig: hij wil ze wel weer naar Peking laten
gaan, als Peking de Dalai Lama ontvangt…
Want Bergé is van de linkse hoek en redelijk
boos ook nog, na de rotstreek. Overigens is
niet helemaal duidelijk of de jatpartij in 1860
het werk was van Britse/Franse troepen…
het kunnen ook Chinese dieven zijn geweest die het verkochten aan westerse
belangstellenden.
Hoe dan ook de zaak ligt gevoelig bij Peking
en Bergé… maar ongetwijfeld zal ook Sarko
zich even tegen Bergé aanschuren… Maar
ze zijn allesbehalve vrienden, die twee.
Afwachten dus.

land sukkelt voort en blijft nog rustig en
eensgezind achter hun president staan.
Want niemand wil weer een gewapend conflict zoals in 2001, tussen Albanezen en
slaven. Macedonië, pardon Fyrom, is vooralsnog het meest droevige en armste land
van Europa.
MONTENEGRO BLIJFT BIJ “MILO”
“Milo” gaat nu verder voor de 6e keer nu hij
weer breeduit won bij de verkiezingen.
Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië in
1991 zit de 47 jarige aan het roer als
Premier. Hij was fervent supporter van
Milosevic tot de internationale sancties hem
tot smokkelaar maakten. Daarna was hij
geen vriend meer en hij leidde het land drie
jaar geleden naar de onafhankelijkheid
zonder een druppel bloed. Hij liet zich
verkiezen net voor de crisis en probeert nu
zijn land de EU in te krijgen. Maar intussen
heeft men daar weinig zin in groei.. Europa
stelt zijn ambities bij en maakt een pas op
de plaats en laat straks de buit weer aan de
russen?

DE VLEGELS VAN NOORD-KOREA
Ze dreigden weken met de sanering van die
grote raket die Alaska wel zou kunnen halen. Het ding is bedoeld om een communicatiesatelliet te lanceren, zegt men in
Pyongyang.
Japan heeft zijn anti-raketmachines al naar buiten gereden, de 7e
vloot is al super alert, maar men dreigt gewoon door. De VS en Zuid-Korea riepen hun
al toe om te stoppen.. De raket is met iraanse hulp gebouwd overigens. Deze pesterij
om aandacht en geld (want het land lijdt
honger!), is niet nieuw. En ze willen ook met
regelmaat in de wereldpers voor komen. Dat
doen er wel meer, maar hen methoden zijn
erg apart… ze lijken op die van Iran en Venezuela. Mevrouw Hllary heeft het er maar
drukjes mee.

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
RUZIE OVER RAT EN KONIJN
Het verhaal is bekend: een Chinese zakenman “kocht” de bronzen rat en het konijn op
de veiling van de collectie Bergé in Parijs
(gestolen 150 jaar geleden in China) en
weigerde toen te betalen. Demonstratie dus.
Ze zijn een gedeelte van een groep van
zeven bronzen hoofden : de andere 5 , ook
ooit gejat door westerse legers (!), kwamen
op diverse manieren terug ook door kadoideetjes van rijke lieden. Nu is de weigering
om te betalen intussen ook geen goede
reclame gebleken voor Peking, ondanks de
nobele bedoeling van de Chinese zakenman. De plastieken stonden gezamenlijk
rond een beroemde fontein ooit die in een
museum was heropgericht.
Maar, ziehier, er zijn twee grote bedrijven in
Frankrijk die in China veel zaken doen, die
het bedrag van 30 miljoen wel willen besteden om ze van Bergé te kopen en Peking de

NOORD-KOREA PEST GEWOON VERDER
De machthebber in dit land blijft om aandcht
vragen en meer geld en nu dreigt hij al
weken een grote raket die tot in Alaska kan
komen af te schieten. Hij zou een communicatiesatelliet gaan afzetten daarboven, wat
niemand gelooft. Japan heeft zijn antiraketspul al buiten staan en de 7e vloot let
ook wel goed op. Maar de amerikanen lieten
weten “NIKS” te zullen ondernemen in militair opzicht. Wel roept Clinton en Zuid-Korea
op om er mee op te houden. Kim Jong –Il
waarvan we dachten dat hij bijna dood was,
is weer helemaal opgeknapt. Maar de leider
gaat altijd tot aan het gaatje; zie de lij-
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Voor de historici onder U: de Tamils kwamen uit India in 500 VOOR Chr. en sindsdien was het oorlog tussen hen en de cingalezen. In de 13e eeuw dringen de Tamils
op en drijven de cingalezen naar het zuiden.
De jaren 30: ook grote onrust met veel
doden in 1939. In 1948 wordt het eiland
onafhankelijk en in 1976 wordt de LITE opgericht met steun van India. De burgeroorlog van “nu” duurt al vanaf 1983… Een
land van onrust en ressentimenten, een land
van krijgers. Oorlogvoeren is hier, net als in
bijvoorbeeld Israël, een soort van “dagelijkse bezigheid”. En de nooit dovende
tegenstellingen kunnen op elk moment door
handige politici worden opgeklopt. En als
het moet zelfs met steun van de boeddhistische monniken. Zoals in Birma en in
Tibet..
Arm Sri-Lanka, dat nu ook in de
grote internationale oorlogsmolen meedraait.

densweg naar het sluiten van de atoomcentrales. Ook moet u weten dat Iran hun
een handje hielp bij het klaar maken van
deze reuzeraket. Want daar hebben ze dezelfde hobby en zij willen ook hun atoomplants niet stoppen.. Obama wordt nu weer
getest. Iran heeft een testland gevonden,
voor het zelf aan de beurt is.
Intussen vloog die raket weg. Volgens de
regering naar de hemelen om zijn satelliet te
deponeren. Volgens de amerikanen c.s.
donderde hij gewoon in de oceaan. Iedereen was geschokt behalve buur en vriend
China. Die legden (weer eens) ook de veiligheidsraad plat. Andere tijden, ook voor
Obama.
Terug naar inhoud

ZUID-AZIË
HET BOEDDHISME VAN SRI-LANKA
Dit vroegere Ceylon, 70% van de 21 miljoen
inwoners zijn Boeddhistisch en 15% hindoes
, 8% christenen. Etnisch zijn dat 74% Cingalezen en 18% Tamils. Zeker 1 miljoen
mensen zijn op de vlucht door de oorlog in
het noorden en oosten tegen de Tamils. Die
vanuit India sympathie ondervinden. De
oorlog kostte al 70.000 mensen het leven en
de diaspora van dit land is al op 1 miljoen
mensen gekomen.
Dat boeddhisme, wat te boek staat als een
zeer vreedzame en tolerante godsdienst, is
hier al langer geradicaliseerd. Beter gezegd
gekleurd met een ethnisch-politieke saus.
Zoals op vele plekken in de wereld: zie
Afrika. Al in 1959 werd premier Bandaranaike door een fanatieke monnik gedood
omdat zij autonomie wenste te geven aan
de Tamils. De fanaten zien de Tamils als indringers/bezetters en hun huidige president
heeft besloten definitief met hen af te rekenen. Een militaire weg dus, waarvan velen weten dat deze niet afdoende zal zijn.
De Tamils zijn taai, ook fanatiek dus, hadden een van de beste guerrillalegers en
zullen weer opstaan. Al moet het zijn met AlQaida, dat dit soort fikkies erg graag opstookt. Zie ook weer Afrika, het MO en ook
Centraal/Zuid Azië.

HIGHTECH INDIA VALT TERUG
India heeft zijn eigen Siliconvalley, waar
vroeger de salarissen stegen met 25% per
jaar. En toen was er de crisis, ook hier. In 15
jaar vonden in deze Indische specialiteit 2
miljoen mensen werk en er omheen ontstonden ook nog eens 8 miljoen plekken.
Groei in deze sector: 30%, 16% was export.
Het gaat hier om ca 6% van het BNP. Maar
nu zijn de salarissen met 10% gezakt en er
worden nu ook reorganisaties verwacht. De
huizenprijzen zakten ook al met 20% in
Bangalore en Bombay. En de nieuwbouw
projecten remmen af of stoppen. Wel 500
internationals hebben hier kantoren in een
soort van Amerikaanse campussetting. Hier
is men nog redelijk optimistisch al spreekt
men ook over hogere productiviteit en lagere kosten. En als de crisis terugtrekt dan zijn
ze hier de eersten die weer zullen groeien.
Dus nu is het moment daar om te investeren
hier. Al enige tijd is er sprake van het opduiken van “B2B’s”, dat zijn zij die uit het
westen terugkeren, na daar carrière te
hebben gemaakt. “Back to Bangalore”dus,
met geld om te investeren en ook om hun
kids in “eigen” land op te voeden. En nu is
er een groeiende stroom repatrianten uit
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weer met grote raketten aan het spelen
terwijl Japan raketafweer (van de VS) laat
opstellen…Maar de echt zware dagen
komen echt nog, het land zit diep in de
problemen…. China riep al iets over een
andere referentievaluta… en Geithner werd
niet boos… Want stel je voor wat China voor
strop heeft met zijn VS-overheidsobligaties.
En grote manoeuvres China-VS zijn in de
nabije toekomst.. onontkoombaar.

vooral de VS. Tekenen van een weer veranderende ontwikkeling…
Maar voorlopig gaat het ook hier minder ook
met de verkopen van auto’s, computers en
huizen. Want de groei liep terug van 8 naar
5,3%. Als je moderniseert ben je ook besmetbaar met de kwalen van de groeimaatschappij.

Terug naar inhoud

MET GOD IN DE VS VALT HET WEL MEE
Dat zegt een Britse journalist in Washington.
In zijn boek : God is niet groot. Het geloof
vergiftigt de geesten.
Is zijn boek geen zware provocatie van de
Amerikanen? Wel, zegt hij, ik denk van wel
voor 50% van hen. En doorpratend: het aantal atheïsten groeit ook in de VS.
Ook het idee dat de religie hier de politiek
stuurt is ook steeds minder juist. Zie de
heftige reactie van middle class groepen tegen het eenzijdige onderwijzen over het creationisme op scholen. En ook Obama sprak
in zijn maidenspeech ook over “miljoenen
niet-gelovigen”.
En hij vervolgt: “Overtuigingen kunnen ook
gewoon moreel van aard zijn en niet persé
religieus gebaseerd. Dat overtrokken evangelische gedoe is nog een restant van de
koude oorlog en het anticommunisme”.
En die russen zijn nu weer gelovig, toch?
Dus we hopen dat hij een beetje gelijk heeft,
opdat straks niet Gog en Magog weer van
stal worden gehaald om een bom op Iran te
gooien. Israël staat al weer gereed.

NOORD-AMERIKA
OBAMA OP DE GLIJBAAN
Niemand verbaast het dat ook hij aan populariteit zou verliezen. Hij viel, nu na 100
dagen, al terug naar ca 60%. Dat kwam
vooral door het bonussenschandaal bij AIG
(165 miljoen), waar Geithner even niet oplette… of werd hij “gepakt” door vroegere
collega’s? Bliksemsnel kwam er de 90%
belastingwet en de druk leidde er toe dat al
enkele tientallen beloofden hun bonussen
terug te storten. En er werd ook gedreigd
om de adressen bekend te maken van de
“levensgenieters”, wat met het beeld van
volle bussen met woedende armen, die er
nu rondrijden naar hun villa’s, wel tot enig
resultaat leidde. Maar Obama zei ook: Je
kunt niet besturen vanuit woede. We moeten de fout handelende bankbobo’s uitleggen wat niet (meer) kan , zoals je dat
doet bij een kamikaze die aan zijn bomkoordje wil gaan trekken”. Leuke metafoor.
Nu komt ook het zware politieke internationale werk eraan. De G20 was een zeer
grote krachtproef.
Maar hij adopteerde ook al een onderzoeksrapport over Guantanamo dat zei dat
de gevangenen humaan werden behandeld
(!), hij stuurde meer militairen naar
Afghanistan en trad militair fors op in Pakistan. Hij is gewoon, net als alle voorgangers,
primair bezig met “het Amerikaanse belang”.
Punt uit. Alleen doet hij dat veel aardiger (of
veel handiger?) dan ene George vóór hem.
Want Iran kwam naar de afghanistanconferentie: eerste ontmoeting in 30 jaar
van VS en Iran. Nethanayu kreeg ook al te
horen dat hij zich VOOR een Palestijnse
staat moet verklaren.. En Noord-Korea is

HET OG BLIJFT EEN ZORG!
Er is in de VS net een plan gelanceerd om
de 4 miljoen eigenaren met hypotheekproblemen te helpen: de pot is 75 miljard groot.
Dus directe subsidie aan huiseigenaren!
Er wordt ook gediscussieerd om een rechter
de mogelijkheid te geven het hypoverdrag
aan te passen. Ook wordt er opnieuw naar
Fannie en Freddie gekeken die al 400 miljard kregen. Dan is er nog de zeer lage rente door de FED-ingrepen en tenslotte doet
Obama van alles om de economie op te
peppen. Dan kun je toch constateren dat de
huizenbezitter niet in de kou staat
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Troost is dat het gif zal worden verhandeld
op “veilingen” waar privé investeerders
komen en die door een privé onderneming
worden georganiseerd.. onder toezicht van
de Staat…
Het feest gaat opnieuw beginnen en doet
me ook denken aan de Gemeentelijke
kredietbanken, die hoge schuldenlasten van
arme burgers saneerden met overheidsgeld.
Die schulden waren heel vaak ontstaan omdat banken c.s. mensen te veel krediet
gaven… En dat was een beperkt risico voor
die banken die wisten dat de overheid hun
risico wel afdekte. Maar ook hier gold: je kon
die mensen toch niet failliet laten gaan? Dat
was sociaal onmogelijk.
Dus u ziet: met dieven vang je dieven en er
is niets nieuws onder de zon. Vroeger
moesten failliete armen worden gesteund
door de Staat en nu zijn het de Multimiljonairs geworden.

Maar er blijven de 8 miljoen huiseigenaren
waarvan de hypotheek hoger is dan de
waarde van hun huis en zij riskeren bij een
sociaal ongeluk, zoals ontslag, gelijk alles te
verliezen. Intussen zitten banken al met
700.000 huizen die mensen “teruggaven”.
Wat krijgen ze daar nog ooit voor: NOP dus!
Roubine, de krachprofeet, voorspelt nu een
daling in 2010 tot 38% ONDER de waarde
van 2006. Nu is het gat circa 27%.. Het is
nog niet echt gefixed in de VS!
HET BANK POETSPLAN VAN GEITHNER
Met dieven vangt men dieven of met dieven
kun je sneller diefstallen en hun gevolgen
oplossen. Dat bedacht Geithner, die mogelijk ook wist van eerdere voorbeelden van
zijn plan. Zoals het in functie laten van
“foute bestuurders” in vele gemeenten in
Duitsland toen de geallieerden het land in
1945 bezetten. Want ze konden niet zonder
hen verder voor een redelijk bestuur zorgen…
Zo komt het dus dat nu de private financiële
sector samen met de overheid gaat handelen in “ vergiftigde activa” die achter-bleven uit de financiële acrobatieën van de
banken… Want die moeten nu “uit de
balans gepeuterd worden” om weer met en
schone lei te kunnen herbeginnen. Dus
privé koopt nu het “vergif” en de staat garandeert dus de koopprijs aan de koper, en
dat zullen zeker ook… hedge funds zijn. De
burger beschermt nu de hedge funds met
zijn belastingafdrachten.. of
met “zijn”
staatsschuld. Het feestje wordt geschat op
75 à 100 miljard voor de staat, maar indien
er meer moet, … dan moet het ook gewoon
gebeuren. Iedereen begrijpt dat er nu een
grote speculatie losbarst over de waarde en
de waardeontwikkeling van het giftige spul.
Dus er zit weer rendement in de lucht. Mooi
rendement zonder echt risico! Dat moet dus
gaan lukken en de markt was dan ook verrukt over het plan. Ten tweeden male
moeten nu de banken gevuld (en nu
ontluisd) worden door de belastingbetaler.
Die nu met lede ogen moet zien dat de
bankbobo’s bonussen opstrijken en stock
options verzamelen.

KNIP GM GEWOON IN TWEEËN!
GM moet helemaal op de schop en intussen
vloog de oude baas er al uit; de nieuwe kijkt
even rond. De geruchten over een faillissement zijn intussen niet van de lucht nu
Obama elke (verdere) steun weigert zolang
er geen herstelplan van nivo is. Hij geeft ze
twee maanden daarvoor. Maar er zijn ook
krachten die zonder Obama verder willen en
die voorstellen de tent in tweeën te knippen.
Het “goede deel” is dan Cadillac, Chevrolet,
GMC en Buick. Het slechte is Hummer,
Saturn en nog wat grut. Dan laat je de
slechte club failliet verklaren
en wat rest
daarvoor zoek je een opkoper. Dat zullen de
aandeelhouders leuk vinden, al is het aandeel toch al in de kelder beland. Maar de
aandeelhouders kunnen de zaak vertragen… en dat wordt vaak een vuile oorlog
zo’n kwestie. Na deze manoeuvre zouden
met 25 miljard van Obama plus 8 miljard
voor groene auto’s maken, de schulden van
GM onder de 60 miljard duiken en dat zou
mooi zijn. Zo hoeft de belastingbetaler niet
op te draaien voor de schuldeisers, want die
werden gesust in een faillissementje. Obama lijkt een deal te hebben met de nieuwe
baas, die zo er uit ziet… Chrysler gaat intussen samen met Fiat dat 20% van de
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worden hele onderdelen van de politie
gearresteerd: totaal ingepakt door La Familia. Ook werden er al 200 Amerikaanse
toeristen slachtoffer van het geweld.
Op de lijst van landen die Washington
scherp in de gaten wil houden prijken bovenaan: Pakistan en … Mexico! De regering
van Mexico is intussen bezig gegaan met
een enorme zuiveringsoperatie waarbij de
VS meewerkt. En het ziet er bepaald niet
lekker uit… Mexico, narco-staat.. het is weer
even wennen.
…………………………………………………
…………………………………………………

aandelen kocht. In Washington spelen ze
het nu best veel intelligenter dan na de eerste noodstorting.
MEXICO: NARCO-STAAT!
In de VS zijn veel drugs nodig en daarom
werd Mexico grootgrutter in dit spul. Er is intussen al een “staat in de staat” ontstaan,
die ook al FAMILIA wordt genoemd hier.
Deze groep is nu 4000 man sterk en ze
ontvangt dagelijks wel 2000 containers handelswaar en is “de baas” in meer dan 100
steden. En controleert ook de weg naar
Texas aan de kust, over 200 kilometer. Ze
oefent een ware terreur uit en moordt en
doodt iedereen die hen in de weg staat; ook
de politieofficieren. In wel 32 landen binnen
Mexico is het oorlog waar 110 miljoen mensen dagelijks mee van doen hebben. Intussen vielen er al 9000 doden hier. Hoe
kwam het zover in dit vroeger vredige land?
Al veel eerder voerde men hier veel Colombiaanse drugs door, maar steeds meer werd
hier ook marihuana verbouwd en ook synthetische drugs gefabriceerd. Het wemelt er
nu ook van de labo’s.
Nu moet de regering dus 5000 militairen +
1000 agenten inzetten om de misdaad terug
te dringen. De bandieten zijn overal geïnfiltreerd intussen: in 50% van de overheidsinstellingen vreest men hier. Maar er
zijn nu ook resultaten: er werden al 59000
handelaren opgesloten en men vond enorme wapenvoorraden. Zo’n 30000 stuks
schiettuig, 4 miljoen stuks munitie, 2500
granaten, 15000 auto’s, 350 vliegtuigen, 80
ton coca en 4000 ton hasj. Leuke vangst
niet?
Maar sinds begin 2009 stierven er ook al
1000 mensen en dit jaar wordt een gruwel.
Want de regering is de oorlog tegen deze
misdaad nu echt begonnen. Waarbij men
erg veel last heeft van de vrije wapenverkoop in de VS ( Texas, Californië,
Arizona vooral).
En een militair verdient hier 280 € en de
maffia betaalt 4000 per maand, dus gaan er
nogal wat getrainde vechtjassen “over”. Er
verlieten in 6 jaar 126000 militairen het
leger, en als er slechts 1 % naar de maffia
ging is dat nog fors schrikken. Regelmatig

GUANTANAMO
Zo’n 5 landen in Europa willen mogelijk wel
een of meer gevangenen uit dit kamp. Dat is
geen vetpot. Obama probeert de hele boel
gewoon door de achterdeur te lquideren en
het gaat hem niet voor de wind. Of dit nou
RECHTVAARDIG heet, dat valt te betwijfelen. Maar hij heeft geen zin in 10 jaar
gedonder, maar wel iets anders aan zijn
hoofd. En er zijn ook nog wat clandestiene
CIA-gevangenissen in Afghanistan…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
LULA DOET HET NIET SLECHT!
Brazilië greep vroeger al in bij haar financiële instellingen en is de facto de baas
bij de grootste bank (Banco di Brasil) en ook
bij Caixa Economica de grote hypotheekverstrekker. De kredietrente was en is
hoog en dat werkte vroeger belemmerend.
Nu in vele landen OOK de banken worden
aangepakt, overgenomen of onder toezicht
komen, is Brazilië zijn tijd vooruit. Hier nauwelijks bancair gedonder dus. Zelfs
Goldman Sachs oordeelt tegenwoordig
positief over de aanpak hier.
Desondanks zijn er ook hier economische
terugvallen te zien: grote ondernemingen
sturen 20% van het personeel naar huis en
de industriële productie daalde met 12%.
Groei in 2009: 0%, maar Lula roept dat Brazilië als eerste uit de crisis zal komen. En
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ganen ontwikkelden en geheel ander gedrag. Er zijn behoorlijk grote exemplaren
aangetroffen hier: een zeester zo groot als
een taartplaat, een inktvis met armen van 4
meter en andere beestjes, die we al kenden,
maar die hier drie keer zo groot waren. In
Nieuw-Zeelands water ontdekte men een
“dierenfabriekje in kettingvorm”. Mineraalafval van ijsbergen wordt gegeten door algen en fytoplankton, dat wordt opge-peuzeld
door zooplankton, wat zelf weer wordt gegeten door vissen en andere zee-dieren en
zij leveren als kadaver weer voer aan weer
andere beesten. Een indrukwekkende
demonstratie van natuurlijk leven.
Men kwam hier ook 325 beestjes tegen die
al bekend waren uit ander water, wel zo’n
11.000 km verderop. En de reis kan wel 160
jaar hebben geduurd want dat gebeurde op
een soort rollend tapijt , een zeestroming
dus. En dat tapijt gaat dan van pool tot
pool.. Er wordt in het water dus ook heel wat
afgereisd. De Antarctische wateren leken
wel een soort van kwekerij van nieuwe
soorten. En men rekent op wel 10.000 nieuwe beestjes als totaaloogst van dit internationale onderzoek. Wat men herhalen zal
over 50 jaar… als..
En dan ziet men ook wat vervuiling, overbevissing en aardopwarming veroorzaakten.
Als de mens er samen met collegae tegen
aan gaat, worden we erg snel wijzer dus.
Daarom zeg ik: “Make” research, not war.
Wat de creationisten hier mee moeten weet
ik niet zo goed, maar ene Darwin die kon
daar al 200 jaar geleden wel iets mee. En hij
kon zich toen niet voorstellen dat de mensheid deels, terug zou keren tot de nitwitterij
van zijn tijd. Want als de schepping 6000
jaar geleden was, dan heeft de natuur
intussen ook niet stilgezeten. Al weet niemand of de heer niet ook dit proces onder
zijn hoede heeft genomen.. Die geleerden
zijn gelukkig niet TE Bijbelvast, want dan
was dit niet gebeurd….

het FMI bevestigt dat Azië, Afrika en ZuidAmerika in 2009 het minste last van de
crisis zullen hebben.
De publieke financiën zijn ook goed op orde:
de staatsschuld is hier cumulatief gezien
40% van het BNP. De buitenlandse leningen zijn omgezet in real dus valutagedoe
is er ook hier niet. En dan is er ook nog de
mooie dollarvoorraad van 200 miljard en ook
een lage inflatie. Nu komen echter de verkiezingen en dan is het altijd kadotijd…
Eens kijken of Lula daar ook tegen kan. Dit
land is een grote grondstoffenleverancier en
is op weg naar olierijkdom. Een fraai perspectief dus..
De tijden van de Argentijnse crisis zijn hier
vergeten, al gaat Argentinië nu ook veel
minder goed.
LINKS NEEMT REVANCHE
Mauricio Funes won met 51% der stemmen
en voelt zich de Lula van Equador en verwant aan Bachelet van Chili. Hij zegt de
banden met de VS verder te willen versterken. Wat erg opmerkelijk is voor iemand
die de erfgenaam is van de radicale linkse
guerrilla die in 1992 stopte met haar strijd.
Na 75000 doden, grote wreedheden en een
militaire junta gesteund door… de VS. Deze
oud-CNN journalist met een jezuïetenopleiding wordt echter scherp in het oog
gehouden door Washington om te zien of hij
toch niet stiekem flirt met Chavez. Dus moet
hij nog bewijzen wat zijn woorden waard
zijn..

Terug naar inhoud
OCEANIË
DARWIN IN ANTARCTICA
Ik zag de oogst van een expeditie in Antarctica uitgevoerd door dozijnen schepen
uit 80 landen vol met geleerden erop. Zij
deden in negen jaren in de oceanenwateren
16 miljoen observaties en vonden er eerder
al 5600 diertjes en dieren die we nog niet
hadden op onze wereldlijst van 230.000 nu.
En in de Antarctica-expeditie kwamen er
7500 nieuwe beestjes boven… Die om het
hier in het koude water uit te houden or-

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
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moeten komen als… Israël zijn steun niet
geeft aan de tweestaten oplossing!

OORLOGSMISDADEN IN GAZA?
Soldaten konden het niet verzwijgen: hun
collega’s schoten op weerloze mensen,
vrouwen en kinderen. En vernielden ook
zonder aanleiding huizen etc. Ook is er nu
een onderzoek naar gebruik van witte fosfor,
dat vreselijke brandwonden geeft en verboden is… Ook in oorlogen. Ook werden 25
hospitalen, 26 filialen daarvan ook en ambulances aangevallen Dat alles ligt er nu op
het bordje van Israël en dat is niet best.
Maar er is meer: de misdaden van Hamas
tegen Fatah-leden: knieën kapot schieten of
gewoon executeren, wat moord heet.
De oorlog is nooit kieskeurig, maar deze
zaken zijn bepaald een teken van de diepte
van de haat die er de basis voor is. En er
moet ook even worden gewezen op de Israëli’s in de dorpen die zo’n 25.000 raketten
zagen overvliegen of neerkomen. Ook hier
burgerdoden en –gewonden. Dit om u te
helpen bij het balanceren voor uw oordeel.
Wat deze ellende is er nu al bijna 60 jaren…
nee, eigenlijk al meer dan honderd!

DE MAGRHEB KOMT OP…
LP houdt het u al jaren voor: kijk naar het
zuiden onze grote markt, en nu ook onze
grote producenten in Afrika!
Noord-Afrika komt er langzaam maar zeker
aan, Marokko en Tunesië gaan relatief het
hardst , maar ook Algerije en Libië worden
grote energieleveranciers. Vele fabrikanten
die eerst in Oost-Europa hun heil zochten
komen er nu hier aan. Vooral in Marokko en
Tunesië met zijn 84 miljoen inwoners zien
veel bedrijven komen (30 miljard investeringen in 5 jaar). Van autofabrieken,
vliegtuigbouwers tot 5 sterren hotels.
Algerije en Libië profiteren van de Russische instabiliteit en worden steeds grotere
leveranciers voor Europa.
De groeiprognoses in deze regio zijn 4 à
5%, wat erg mooi is in crisistijden. En hun
imago is nu beter dan Roemenië, Hongarije
en Bulgarije in Oost-Europa.
Ook zijn de regeringen steeds opener naar
de buitenlandse bedrijven in dit gebied op
tientallen, zeg enkele honderden kilometers
van West-Europa. En ze hebben goede
handwerkers met lage kosten 200 à 300 $
per maand terwijl in Roemenië al 670 $
betaald moet worden. Renault bouwt dus in
Tanger een montagefabriek van 6000 werknemers en inclusief toeleveranciers praat je
over 35000 arbeidsplaatsen. Airbus komt
ook met werk voor 1500 man en er zijn er
nu al bij toeleveranciers 10.000. Safran uit
Frankrijk gaat hier ook 1400 man werk geven bij Casablanca. Zelfs Boeing en Royal
Air Maroc die samenwerken hebben al zo’n
600 man om kabels te maken voor 300 $
per maand per man. En geen vakbond te
zien hier.
Het zijn vaak goed opgeleiden. Het Economisch Forum plaatst Tunesië op rang 7 in
de wereld voor onderwijs in wiskunde en
wetenschappen. De VS staat zelf op.. plek
48 in die lijst! Marokko opende pas een
Amerikaanse Universiteit in het Atlas-gebergte.
Algerije gaat het nu, na onrustige jaren ook
beter. Groei van 5%, deviezen voor 140

DE NIEUWE REGERING VAN ISRAËL
Alles wat iets voorstelt zit erin, vooral veel
(ultra)rechts, maar ook de socialisten (en
niet Kadima!)! Barak blijft dus ook Defensie
doen in het kabinet. Lieberman maakte al
flink de kachel aan: de oude verdragen over
een Palestijnse Staat zijn wat hem betreft
voorbij. En Ohlmert (Kadima!) riep direct na
zijn vertrek datzelfde… Wat een grote verbazing opriep. De VS en de EU repen al dat
dit natuurlijk niet kan tegen Netenyahu.
Kortom het gedonder gaat echt beginnen.
En jawel, de politie verhoorde Lieberman al
wegens witwassen en corruptie. Straks zit
hij naast Ohmert in de bak, want de laatste
heeft ook juridisch gedonder. Leuk stel. Dan
is er ook nog de oud-president , die voor
verkrachting moet opdraaien en ze kunnen
dus kaarten. De uitbreiding va de kolonie op
in Oost-Jeruzalem is nu ook aan de orde.
En meteen na de start sloeg een boze
palestijn al met een bijl in op twee jongens,
zonen van zo’n nederzetting. Waarheen
gaat het beloofde land? Obama en Clinton
krijgen een hoop gedonder. Obama en de
EU beginnen al te roepen dat er sancties
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volgt heeft een speciale plek… Van hem
wordt gefluisterd dat hij wel eens de gewenste opvolger zou kunnen worden.
Nou is dit land een soort van democratie
dus… Maar Bouteflika en zijn entourage zijn
niet onhandig. Dus wie weet. Op 15 april
was hij 10 jaar aan de macht, de oude
revolutionair met de ijzeren hand.

miljard $ en 41 miljard barrel olie in voorraad. Dat trekt olie-investeerders en
bijbehorende industrie, ook banken. En ook
Lafarge vond er een grote draai… en ook de
Egyptische Telecommer Sawiris die al 4000
man werk geeft hier. Bouteflika blijft nog wel
een ronde lijkt het en met hem, hopelijk ook
wat rust. Het land heeft maar 4 miljard
schuld, kan nu werken aan betere infrastructuren en huizenbouw. De WW is nog
hoog, maar het laten bouwen van autowegen door Chinese firma’s en arbeiders, dat
moet anders in de toekomst. Het zakenklimaat is nog erg lastig hier, de bureaucratie is enorm en er wordt flink geremd.. En de corruptie is enorm. Hun eenzijdigheid in energie met de supergrote onderneming Sonatrach hindert de dynamiek
in andere sectoren. En maakt wat lui: de
vloek van olie en gas..
De Magrheb staat er in de crisis relatief
goed voor en beter dan Oost-Europa al
daalden ook hier de investeringen wat. Maar
slechts een kwart van de daling in het MO.
De Unie voor de Mediterrannée ligt een
beetje plat omdat Israël met de GAZAoorlog alles verlamde hier. Het blijft echter
een goed idee, wat op termijn veel zal
betekenen. De eer van de sterke visie komt
vooral Sarkozy toe… Hij drukte dit door
ONDANKS Europa!

NIEUW BELEID VOOR AFGHANISTAN!
Het moet anders in dit chaotische, onbegrijpelijke land. Ook al heeft Zarkai c.s. en
het westen de oorlog nog niet gewonnen,
verloren is die ook nog niet. Dat zeiden de
Amerikanen in Brussel tegen de andere
NAVO-partners. Want Biden probeerde zijn
bondgenoten tot meer inzet te bewegen
daar. Obama deed er al 17000 GI’s bij naar
en totaal van nu 38000. En dat zal niet
genoeg blijken te zijn..,
Maar ook de hele aanpak moet anders:
onderhandelen nu met de “goede Taliban”,
dat is het nieuwe geloof. Dus de nationalisten er uit pikken en afscheiden van de
djihadisten. Om te voorkomen dat de fik niet
overslaat naar Pakistan, want dat zou een
ware ramp zijn. En ook het politiek commiteren van de buurlanden, waaronder Iran.
Want dat is bezorgd over dat soennitisch
activisme aan zijn grenzen.
De reaalpolitiek wint het weer eens van het
bommengooien.. Wat niets garandeert over
het nu gaan winnen van de strijd. Dus:
vrijwilligers nu weer voor… ook in Europa
dus. Intussen deed men op de Nato-top uit
europa nog even 5000 soldaten in de
afghanistanpot. Obama, proficiat!

DRIE KEER BOUTEFLIKA
Bouteflika is al wat ouder en ook ziek, maar
toch is hij de enige kandidaat lijkt het. En de
machtige club van businessmensen en legergeneraals om hem heen, willen hem wel
weer; daarom werd ook de grondwet “even”
aangepast. Hij is geen economische wonderboy, maar kreeg het terrorisme in zijn
land wel goed plat geduwd. Wat erg veel
waard is. Verder is Bouteflika erg op zijn
oude moeder gesteld, die hij in veel raadpleegde en die hem ook tot het geloof terug
bracht (B. was linkse rakker). En ook zijn
vier broers en de ene zus zijn hem zeer
dierbaar. Een broer is zijn dokter, zijn zus
kookt voor hem, een andere broer is
kabinetsdirecteur en nog een is SG op het
Ministerie van Onderwijs. De jongste, die
kabinetsdirecteur die hem als een schaduw

PAKISTAN GLIJDT AF
Nawaz Sharif maakte oproer en kreeg vooralsnog zijn zin met de gevraagde herbenoeming van de ontslagen rechters van
het oppergerechtshof (door Moecharaf).
Een overwinning en een forse verzwakking
voor Zardari, die dat overigens voor zijn verkiezing had beloofd! Maar hij aarzelde later
want die vervolgden hem ooit voor corruptie:
hij heette namelijk vroeger “Mr. 10%”.
Daarenboven was hij ook al afgezakt in
macht na het gedonder met India na de terreuractie vanuit Pakistan. En nu is het dus
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islamitische en dat slaat aan. De hoofdpersonen Mohamed en Noor staan te prijken op vele T-shirts en op de internet discussieforums wordt er veel over geschreven door Algerijnen, Saoudi’s en anderen. Maar er zijn ook nogal wat echtelijke
ruzies in het MO die door hun avonturen zijn
ontstaan. Grensverleggend dus toch?
De Mufti-generaal heeft in Saoedi-Arabië
zelfs een fatwa tegen de sommige series
uitgesproken. Er komt dan ook geen vervolg na 165 episodes. Maar de Turken weten best hoe ze in een volgende serie
daarom heen kunnen. Zij snappen iets van
hun cultuur en de omzeilingskunsten..

wachten op Zardari’s complete afgang…
Sharif staat al te trappelen.
De uitgebreide grote fik Pakistan-Afghanistan , met een SWATvallei vol met Taliban
die vrij de sharia hanteren is op komst.
Vrezen velen.
OBAMA PAAIT IRAN
Obama steekt de hand uit naar Iran en laat
het volk en zijn huidige leiders weten dat het
de dialoog zoekt… Dat is best geregisseerd
omdat “het volk” binnenkort gaat kiezen.
Een hij zou graag een gematigder club aan
de macht zien. Kathami een van hen gaf
helaas zijn kandidatuur al op. Hij was de
hoop van de jeugd en de intelligentsia in dit
land. De reacties van het regiem waren
“politiek maar gematigd”. Ze zeiden geen
woorden te willen maar daden.. Intussen
neemt Iran ook deel aan de Afghanistanconferentie… Want ze hebben in Teheran best schrik van de chaos en het geweld dat overslaat naar het andere buurland Pakistan… En daarbij gaat het om geweldadige … soennieten (Al-Qaida is van
die kant). Ook komen er nogal wat vluchtelingen naar hun land, en ook drugs en zij
beginnen zich ook zorgen te maken over
hun wat TE opvallende wapenleveranties
aan de Taliban. Reaalpolitiek, nu toch wel
dus. En Obama is handig en prijst hen de
hemel in… Andere toon vanuit Washington:
een mixje van Clinton en Obama.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
MODE EN CRISIS
De eega van Luc Ferry , de ex-minister van
Onderwijs, doet aan mode. Zij vond de
boodschappentas uit met het opschrift:
Madoff m’a tout pris (Madoff heeft me alles
afgenomen). En ze verkocht er in enkele
weken 600 stuks van . Nu is ze van plan om
een volgende te maken met erop: “JeanClaude Trichet m’a sauvée”. U ziet het, met
de crisis kan je flink poen maken.
CRISIS AANBIEDINGEN
Het is foute boel, ook bij de miljonairs in
New York. Van alles bieden ze te koop aan:
appartementen, filmsterren bieden hun
(foto)-archieven aan, grote namen leuren
met hun spullen. En u treft echte koopjes
aan nu ze ook, uit nood, hun prijzen laten
zakken. Rijke lui’s resto’s sluiten, dure boutiques gaan dicht, het is een grote droefenis.
En wilde u altijd al een (goedkope) Rolex?
Wel bij de dure pandjesbaas in NY zijn er nu
wel 100 in de ramsch. Normaal heeft hij er
zo’n 5 à 10.. Dus, heeft u de klap afgewend,
dan is het NU kopen geblazen.

DE TV-SERIES VAN TURKIJE
De Arabische wereld heeft ook zijn Brad
Pitt, hij heet daar Tatlitug. En hij is razend
populair in Marokko en Dubai. Al in 22 landen zag men een serie à la soap, waarin hij
acteert; zo’n 85 miljoen kijkers. Al 20 series, die in Turkije gemaakt worden, voor 4,5
miljoen € zijn in het MO geëxporteerd. De
Turkse series lopen ook goed in Centraal
Azië, Roemenië en Griekenland! Zelfs
Saoedi-Arabië betrekt onder contract voor
vier jaar series van de turken. Die fors concurreren met de Amerikaanse en Braziliaanse series. De Turkse series zijn cultureel dichterbij, zeggen marktkenners en
dat hebben de Turken goed door. De waarden die erin doorstralen zijn de Arabische cq

DAMESVIAGRA
Voor vrouwen in de menopauze (of gewoon
ook voor wie (niet) wil?) zijn er pleisters met
testosteron, om hen tot meer seks aan te
zetten. Het spul heet “Intrinsa” en wordt al
in GB verkocht. Maar het schijnt niet goed
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ook welk perceel de beste jus geeft en
waarom! Het project, met veel subsidie ook
uit Brussel, kostte 2,5 miljoen. In 2011 loopt
het compleet. En dan vertelt u de PC wat
een goede wijn is en dan mag u enkel nog
zijn gelijk beamen.

te zijn: een meerderheid voelt er niks anders
bij en bij 75% is er sprake van bijverschijnselen als huidirritaties, slapeloosheid, stemproblemen en migraine. U ziet het alle
kwaaltjes die de meeste al hadden worden
gewoon nog versterkt . En dat zonder dat er
ook maar een beetje extrapret valt te beleven. Ach het blijft dus bij het oude: er gaat
niks boven een lekkere vent!

BUITENAARDSEN ONTMASKERD
Geheimzinnig rood-blauw licht aan de horizon hebben al altijd tot vele speculaties geleid. Heel vaak werden het “signalen van
buitenaardsen” genoemd. Maar dat is nu om
zeep. De Uni van Tel-Aviv kan bewijzen dat
het onweren zijn op grote hoogte, zo tussen
50 en 120 km van de aarde. Dus die dansende figuren aan de donkere hemel, daar
is niks mis mee. Wat jammer nou, we wilden zo langzamerhand wel eens heel ander
“medemensen” leren kennen en hun vragen
of ook zij een financiële crisis kennen.. Want
dat zou ons best troosten niet?

APEN ZIJN PLANNERS!
De chimpansee is verre van stom, dat is niet
nieuw. Maar nu zagen biologen er eentje die
dagenlang steentjes verzamelde tot de bezoekers kwamen, die hij dan bekogelde met
zijn munitie. En uit hun studie blijkt nog veel
meer planmatig gedrag. Aan sommige mensen is te zien dat zij van de apen afstamden
en ook dat door de evolutie eerder, goed
gedrag, verloren kan gaan. Ik doel nu op
onze medemens de chaoot.

EEN FOUTE BIEDER
Christie’s had even pech bij de veiling van
de kunstverzameling van Bergé/Yves Saint
Laurent in Parijs. Het liep geweldig, en ook
de twee bronzen dierenkoppen uit China
afkomstig, werden hoog verkocht. Voor
bijna 16 miljoen werd er aan de telefoon
geboden door, blijkt nu, een rijke chinees.
Na de veiling liet hij echter weten NIET voor
de spullen te gaan betalen…. Want ze zijn
chinees en vroeger “gejat” daar. Peking had
eerder al geprobeerd om de veiling te verbieden…na zwaar protest. Nu staan die
twee bronsjes nog bij Christie, maar het getouwtrek over wie nu de eigenaar is, gaat nu
pas beginnen! Want dat iemand niet betaalt
NA de koop annuleert niet zomaar de deal.
Dus is duidelijk dat hier een handigheidje
van hoogste zijde achter steekt. Want stelen
van de mighty, ook al zijn ze het pas (weer),
dat gaat zomaar niet!

37.964 PLANETEN MET LEVEN?
Een Engelse astrofysicus weet het zeker:
Op de Melkweg bevinden zich zo’n 37.964
planeten met een vorm van leven. Hij berekent dat nadat hij er 330 vond in de
Melkweg en als je dat heelalwijd extrapoleert, dan krijg je dat grote aantal. Het is
een minimumprognose verzekert hij. Dat
wordt dus schrikken in de toekomst, als wij
met onze 220 landen op de wereld die
37.000 buren echt gaan tegenkomen…
You’re not alone.
WIJNMAKEN MET PC’S
Met het programma Geowine gewapend is
in de Gers en coöperatie nu eens wetenschappelijk aan het wijn maken geslagen.
Voor haar 1200 hectaren en 37 miljoen
flesjes. Elke fles is traceerbaar straks met
de bellencode van Prooftag. Een van elk
van de 3000 percelen wordt alles vastgelegd: wijnplantsoort, ondergrond oppervlakkig en dieper. Ook wordt het weer vastgelegd en dat alles wordt dan in verband
gebracht met de kwaliteit van de “jus”, van
de ca 100 wijnen die men maakt. Als het
goed is moet er straks iets voorspeld kunnen worden over de kwaliteit per perceel,
van wat er aan mankeert (bodem etc.) en

16 JAAR DOOR DNA-FOUTJE
De duitse politie is er nu achter. De wel 40
misdrijven van diverse soort op diverse plekken in Duitsland en Frankrijk zijn dus NIET
door een geheimzinnige dame gepleegd.
Die dame blijkt de mevrouw die de zakjes
met de wattenstaafjes dichtplakte bij een
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Het kon niet uitblijven: u kunt nu een GPS
kopen die een program heeft dat u een
route levert met het minste brandstofverbruik. U weet precies wat u er straks weer
bij moet tanken dus. Ook wordt u onderweg
op groenheid nagemeten. U krijgt voortdurend een punt voor uw eco-gerij, onderweg dus. Hij kijkt vooral naar uw acceleraties, het constante snelheid rijden en het
afremmen. U wordt dus zo een betere
chauffeur en ook een CO2 minkukel. ,
Garmin is het merk dat deze GPS op de
markt brengt. Nu kan de brandstofprijs wel
weer omhoog dus..

fabrikant. Dus hadden bepaalde getuigen
die een man hadden gezien bij een misdrijf,
mogelijk toch gelijk. De moordenares van
Heilbronn bestaat niet, maar men is er nu
wel achter dat je met DNA-onderzoek ook
gewoon goed moet uitkijken. De belasting
betaler betaalt (weer).
ZONNESCHERM MET STROOMPRODUCTIE
Ei van Columbus: u wilt UIT de zon en draait
uw zonnescherm uit. En dan krijgt u gratis
stroom want het zit vol met zonne-cellen.
Gewoon vastgeplakt op het doek dus! Een
doek van 25 m2 maakt genoeg stroom voor
uw koelkast-diepvries samen op jaarbasis.
En het is automatisch, dus rolt in bij forse
wind. Het kan ook op camping-cars en
caravans geplakt worden en op daken
natuurlijk. Het is echter vooralsnog wat duur:
zo’n 8000 € moet u wel lappen. En ook al
houdt ie 10 jaar, voor u aan 800 € stroom
per jaar bent, dat duurt nog even. Maar het
idee is prima. Wij mogen in Mar-seille onze
terrassen van het appartement van veranda’s voorzien en dan zal ik natuurlijk nu het
“dak” van zonnecellen laten maken. En
misschien ook de gordijnen! Zon zat daar.

INFO CONTACTLENZEN
Autocoureurs in F1 hoeven straks niet meer
naar beneden te kijken naar hun speedometer en andere instrumenten. In de VS
heeft iemand nu contactlenzen gemaakt met
de mogelijkheid om er IN een beeld te maken dat het oog ziet. Met elektronica natuurlijk. Ook heel leuk voor spelfanaten, of
voor gekke websurfers. En waarom niet
voor elke chauffeur later. Met een apart
knopje kun je OF je tachometer oproepen in
je lenzen, of je dashboardsignalen of je radiostation.. En de chirurg kun je onder de
operatie laten zien wat de patiënt doet, of
hoe hoog zijn factuur al is opgelopen. Toepassingen te over toch?

DE PRETPET KOMT ER AAN!
Het is eigenlijk een prethelm, maar dat rijmde niet. De mens leeft steeds “virtueler” en
dat wordt steeds mooier mogelijk. Nu komt
er binnenkort een helm op de markt die een
complete virtuele realiteit voor u maakt: u
bent ergens anders, u commu-niceert met
virtuele schoonheden, u ruikt heerlijke geuren en voelt ook lekkere din-gen. Hij is bedoeld om op te leiden (tja, dat moet ook:
Piloten en chirurgen bijvoor-beeld) , ook
voor reconstructies van mis-daden en ook
en vooral gewoon FUN trappen. In New
York wordt er nu de laatste hand aan gelegd. Ik zag hem op de foto: Grote ketel op
de kop met afklapbaar scherm, koptelefoon,
slangetjes in uw neus, en de rest, dat is nog
raaien. Het wordt weer leuk op de wereld.
Pret maken doe je straks dus vooral alleen.
Met je pretpet op.

Terug naar inhoud

………………………………………
……………………….………………
TOPICS/CAPITA SELECTA
-HET G20 CIRCUS VAN LONDEN (details)
-De show en de artiesten
En als je dat doet, zie je welk een totaalcircus het eigenlijk was. Omdat de pers als
een meute jacht-honden erop springt en ook
omdat de politici daar wel op MOETEN
reageren. Of erger nog, dat steeds meer
politici de pers proberen “fors aan te sturen”!
Zo ontstond er weer eens een voorstelling
zonder weerga via onze schermen en via
het internet. En ook via de nieuwe communicatietechnologieën als SMS en Twitter.

UW ECO-GPSJE
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lastingontduiking. Maar wat dat nu gaat
worden is de vraag: de slimmerikken zeten
de hakken al in het zand en zoe€ken naar
omwegen en andere trucs. Dat is volgens
kenners geen enkel probleem! Want de
aanvrager van info moet eerst AANTONEN
dat iemand fiscaal fraudeert (!) en dan krijgt
hij, als god het belieft, info over de stouterik.
In klare taal: zij die nu gepakt gaan worden
zijn de domsten van het stel of degenen met
het “slechtste netwerk van bobo”. Dus er
worden nu sukkels gepakt en de grote
dieren grazen rustig verder. Weet u overigens dat een aantal NOTOIRE fiscale paradijzen in de VS en Groot-Brittannië gewoon
NIET op die lijsten stonden. Obama en
Brown zorgden daarvoor..Yersey, Guernsy
en Man dus en ook Florida en Delaware..
Samen goed voor een poet van 1300 + 370
miljard €… (Zwitserland is 1500 miljard €!).
Indien u mij niet kan geloven: kijk in de
serieuze financiële/politieke pers en u zult
cynisch worden van wat U leest. Eugenlijk
moet ik zeggen: u zult zien dat er niet ECHT
wat verandert. Al WETEN wij nu wel weer
eens beter hoe erg het eigenlijk was. En
daarom werd er door de G20 op de rem
getrapt: ook zij vonden dat “een correctie
vereist was”. En weten heel goed dat de
wereld niet zonder paradijzen kan.. en dus
zal zijn. Nooit dus
-Het resultaat II
Tja, mijn indruk was dus niet erg positief.
Natuurlijk is het “gezamelijke optreden en de
mooie rij aan gemaakte afspraken” een
prima zaak. Maar de hele aanpak met zijn
grote mediacircus er om heen verhult dat er
nog weinig concreets is bereikt. Want de
daden moeten nog echt komen, en hopelijk
gaat de INVULLING en de realisatie ook gebeuren in grote eenstemmigheid, dan pas
weten we het echt zeker.
Zoals een Frans blad het zei””L’ingénerie du
camouflage” gaat nu op de turbostand…
juristen/fiscalisten van topnivo staan voor U
klaar en willen u tegen torenhoge salarissen
best helpen. Zij zijn de G20 dankbaar.
Over het sluipende protectionisme, waaraan
alle deelnemers zich al zelf bezondigden,
over de forse druk van China ten aanzien
van de redding van zijn valutareserves en

Daardoor werd het geheel nog verder
opgeschroefd naar een soort van permanent
kookpunt.
Het binnenhalen in Londen van de politici,
met of zonder hun dames, was een massashow. Waarbij opviel hoe stilletjes de
aziatische en arabische afgevaardigden
daaraan meedoen. Ontdekte U bijvoorbeeld
de chinese president; dus die van (binnenkort) de tweede economie ter wereld?
Hij vertegenwoordigt zo ongeveer het
GROOTSTE belang in deze crisis; hij en
Obama zijn namelijk DE partijen die hier de
zaken moeten/kunnen oplossen. Dat staat
gewoon haaks op de accenten die het circus
ons toont. Het immense verschil van het
“open westen” en de “afgegrendelde (en
vaak onderdrukkende) andere rijke landen
in Azië en het oosten” is hier ook duidelijk te
zien. Mede omdat de heren uit Azië en het
Oosten ook hun dames er niet bij mee
nemen. En ook omdat zij niet zo gewend
zijn om de pers te bespelen, nee erger nog,
omdat zij de pers geheel niet willen spreken
of ze enkel willen voorzien van “tactische
informatie”. Zoals ene Sarkozy ook deed
toen hij wereldkundig maakte dat hij op dag
twee zou VERTREKKEN, als het niet ECHT
wat zou zijn geworden! Zijn eisen schreeuwde hij, met toestemming met Merkel, luid uit.
En daarop reageerde dan natuurlijk Brown
en Obama met positieve verwachtingen en
mooie, hoopvolle woorden.
-Het resultaat I
De uitkomst werd als een zege aan ons
verkocht… een soort van westerse zege ook
nog. De miljarden vlogen ons om weer de
oren en alle foute boel in de financiële
wereld zou nu even worden aangepakt. De
hoeveelheid info over de RESULTATEN en
HOE deze verder waar te maken verhield
zich omgekeerd evenredig tot de “glamour
ophef” en ook de “kretologie” van sommige.
De beurzen gingen natuurlijk ook braaf
omhoog, waaraan weer eens is te zien wat
dat eigenlijk echt voorstelt.
Nu staat de financiële pers bol van de
analyses, en het is niet mis. De fiscale
paradijzenlijst van de OECD… is al bijna
weer schoon: men gaat allemaal meewerken aan het geven van info bij be-
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duitsers en de Fransen de euro-zone, de
Fransen zijn nucleaire belangen en zijn
landbouwmacht, en de russen keken goed
naar hun soevereiniteit…Dat is altijd en ook
hier het spel: als jij me dit geeft, of dat niet
aandoet krijg je van mij een kadotje… Niks
nieuws, ook niet anders denkbaar, maar het
staat haaks op het naar buiten gepushte
imago. En je zou kunnen zeggen: omdat
vooral het westen het imago naar de
publiciteit voor zijn rekening nam, konden de
chinezen en de arabieren c.s. gewoon
stilletjes hun wasje doen en zonder “liegen
en oppoetserij” in stilte naar huis gaan.
Waar toch niemand wat hoort.
Dus Europa gaat gewoon het grootste deel
van de 100 miljard die het fiscaal jaarlijks
mist, niet overmorgen incasseren. En DE
FACTO hebben DE wereldspelers China en
de VS hun plek ingenomen voor deze eeuw.
En dat is het ECHTE nieuwe aan deze G20
en het moest ook echt gebeuren. Bye, bye
Europa.. HET G20 CIRCUS IN LONDEN
(Details)
En als je dat doet, zie je welk een totaalcircus het eigenlijk was. Omdat de pers als
een meute jacht-honden erop springt en ook
omdat de politici daar wel op MOETEN
reageren. Of erger nog, dat steeds meer
politici de pers proberen “fors aan te sturen”!
Zo ontstond er weer eens een voorstelling
zonder weerga via onze schermen en via
het internet. En ook via de nieuwe
communicatietechnologieën als SMS en
Twitter. Daardoor werd het geheel nog
verder opgeschroefd naar een soort van
permanent kookpunt.
Het binnenhalen in Londen van de politici,
met of zonder hun dames, was een massashow. Waarbij opviel hoe stilletjes de
aziatische en arabische afgevaardigden
daaraan meedoen. Ontdekte U bijvoorbeeld
de chinese president; dus die van (binnenkort) de tweede economie ter wereld?
Hij vertegenwoordigt zo ongeveer het
GROOTSTE belang in deze crisis; hij en
Obama zijn namelijk DE partijen die hier de
zaken moeten/kunnen oplossen. Dat staat
gewoon haaks op de accenten die het circus
ons toont. Het immense verschil van het
“open westen” en de “afgegrendelde (en

het securiseren van zijn enorme hoeveelheden amerikaanse staatsobligaties, hoorden we niemand. En wie kwam er iets ter
ore van de druk die de arabieren die heel
veel van de west-Europese schuldenlast
financieren, terwijl hun olie inkomsten geheel wegsmelten?
Degenen die de crisisbestrijding ECHT moeten (blijven) financieren, die waren niet publiek te zien of te horen, in de kokende berichtgeving van de wereldpers
The show must go on, natuurlijk. Maar de
REALITEIT in de huidige wereld werd in
geen enkel opzicht getoond in alle spektakel om deze G20.
Er komt nu nog een G20 in september en in
de tussentijd gaan we beleven wat er veranderd is na die van Londen. Maak uw borst
maar nat. En laat u niet in slaap sussen…
Een engelse journalist schreef: Het goede
van de G20 in Londen was dat er weer een
komt in september…
Ook moet u goed beseffen dat wat Obama
meemaakte in Londen maar heel weinig
amerikanen ook echt veel interesseerde.
Wat CNN er van versloeg,- ik keek uitvoerigwas nog niet 10% van de ophef die de rest
van de wereldpers er van maakte. De
amerikanen hebben geen huizen meer, GM
en Chrysler staan op spatten en er komen
per maand bijna een MILJOEN werkelozen
bij. Let wel: ons heil moet vooral uit de VS
en China (en wat rijke olielanden) komen.
En wie heeft dat in Londen eigenlijk kunnen
merken?
-Evaluatie en duiding à la Attali.
Hij zette er boven: Un monde si cruel (Wat
is het toch een wrede wereld) en legt uit dat
op dit soort topbijeenkomsten het mechanisme voor de besluitvorming een PUUR
machtsgebruik is , het heeft niets te maken
met democratische meerderheden. DAAROM dreigde Sarko met vertrek op dag twee,
als er niet concrete resultaten zoude zijn…
Hij vormde een PUBLICITAIR machtsfront
met Angela Merkel… om de echte machtigen te dreigen. Het enige wat zij, zonder
grote macht konden doen. En het redde
beider imago. Want daar ging het hun ook
gewoon om! De VS verdedigde vooral ZIJN
belangen, Brown die van “zijn City”, de

67

en Man dus en ook Florida en Delaware..
Samen goed voor een poet van 1300 + 370
miljard €… (Zwitserland is 1500 miljard €!).
Indien u mij niet kan geloven: kijk in de
serieuze financiële/politieke pers en u zult
cynisch worden van wat U leest. Eugenlijk
moet ik zeggen: u zult zien dat er niet ECHT
wat verandert. Al WETEN wij nu wel weer
eens beter hoe erg het eigenlijk was. En
daarom werd er door de G20 op de rem
getrapt: ook zij vonden dat “een correctie
vereist was”. En weten heel goed dat de
wereld niet zonder paradijzen kan.. en dus
zal zijn. Nooit dus
Het resultaat II
Tja, mijn indruk was dus niet erg positief.
Natuurlijk is het “gezamelijke optreden en de
mooie rij aan gemaakte afspraken” een
prima zaak. Maar de hele aanpak met zijn
grote mediacircus er om heen verhult dat er
nog weinig concreets is bereikt. Want de
daden moeten nog echt komen, en hopelijk
gaat de INVULLING en de realisatie ook gebeuren in grote eenstemmigheid, dan pas
weten we het echt zeker.
Zoals een Frans blad het zei””L’ingénerie du
camouflage” gaat nu op de turbostand…
juristen/fiscalisten van topnivo staan voor U
klaar en willen u tegen torenhoge salarissen
best helpen. Zij zijn de G20 dankbaar.
Over het sluipende protectionisme, waaraan
alle deelnemers zich al zelf bezondigden,
over de forse druk van China ten aanzien
van de redding van zijn valutareserves en
het securiseren van zijn enorme hoeveelheden amerikaanse staatsobligaties, hoorden we niemand. En wie kwam er iets ter
ore van de druk die de arabieren die heel
veel van de west-Europese schuldenlast
financieren, terwijl hun olie inkomsten geheel wegsmelten?
Degenen die de crisisbestrijding ECHT moeten (blijven) financieren, die waren niet publiek te zien of te horen, in de kokende berichtgeving van de wereldpers
The show must go on, natuurlijk. Maar de
REALITEIT in de huidige wereld werd in
geen enkel opzicht getoond in alle spektakel om deze G20.
Er komt nu nog een G20 in september en in
de tussentijd gaan we beleven wat er veran-

vaak onderdrukkende) andere rijke landen
in Azië en het oosten” is hier ook duidelijk te
zien. Mede omdat de heren uit Azië en het
Oosten ook hun dames er niet bij mee
nemen. En ook omdat zij niet zo gewend
zijn om de pers te bespelen, nee erger nog,
omdat zij de pers geheel niet willen spreken
of ze enkel willen voorzien van “tactische
informatie”. Zoals ene Sarkozy ook deed
toen hij wereldkundig maakte dat hij op dag
twee zou VERTREKKEN, als het niet ECHT
wat zou zijn geworden! Zijn eisen schreeuwde hij, met toestemming met Merkel, luid uit.
En daarop reageerde dan natuurlijk Brown
en Obama met positieve verwachtingen en
mooie, hoopvolle woorden.
Het resultaat I
De uitkomst werd als een zege aan ons
verkocht… een soort van westerse zege ook
nog. De miljarden vlogen ons om weer de
oren en alle foute boel in de financiële
wereld zou nu even worden aangepakt. De
hoeveelheid info over de RESULTATEN en
HOE deze verder waar te maken verhield
zich omgekeerd evenredig tot de “glamour
ophef” en ook de “kretologie” van sommige.
De beurzen gingen natuurlijk ook braaf
omhoog, waaraan weer eens is te zien wat
dat eigenlijk echt voorstelt.
Nu staat de financiële pers bol van de
analyses, en het is niet mis. De fiscale
paradijzenlijst van de OECD… is al bijna
weer schoon: men gaat allemaal meewerken aan het geven van info bij belastingontduiking. Maar wat dat nu gaat
worden is de vraag: de slimmerikken zeten
de hakken al in het zand en zoe€ken naar
omwegen en andere trucs. Dat is volgens
kenners geen enkel probleem! Want de
aanvrager van info moet eerst AANTONEN
dat iemand fiscaal fraudeert (!) en dan krijgt
hij, als god het belieft, info over de stouterik.
In klare taal: zij die nu gepakt gaan worden
zijn de domsten van het stel of degenen met
het “slechtste netwerk van bobo”. Dus er
worden nu sukkels gepakt en de grote
dieren grazen rustig verder. Weet u overigens dat een aantal NOTOIRE fiscale paradijzen in de VS en Groot-Brittannië gewoon
NIET op die lijsten stonden. Obama en
Brown zorgden daarvoor..Yersey, Guernsy
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mist, niet overmorgen incasseren. En DE
FACTO hebben DE wereldspelers China en
de VS hun plek ingenomen voor deze eeuw.
En dat is het ECHTE nieuwe aan deze G20
en het moest ook echt gebeuren. Bye, bye
oud Europa.

derd is na die van Londen. Maak uw borst
maar nat. En laat u niet in slaap sussen…
Een engelse journalist schreef: Het goede
van de G20 in Londen was dat er weer een
komt in september…
Ook moet u goed beseffen dat wat Obama
meemaakte in Londen maar heel weinig
amerikanen ook echt veel interesseerde.
Wat CNN er van versloeg,- ik keek uitvoerigwas nog niet 10% van de ophef die de rest
van de wereldpers er van maakte. De
amerikanen hebben geen huizen meer, GM
en Chrysler staan op spatten en er komen
per maand bijna een MILJOEN werkelozen
bij. Let wel: ons heil moet vooral uit de VS
en China (en wat rijke olielanden) komen.
En wie heeft dat in Londen eigenlijk kunnen
merken?
Evaluatie en duiding à la Attali.
Hij zette er boven: Un monde si cruel (Wat
is het toch een wrede wereld) en legt uit dat
op dit soort topbijeenkomsten het mechanisme voor de besluitvorming een PUUR
machtsgebruik is , het heeft niets te maken
met democratische meerderheden. DAAROM dreigde Sarko met vertrek op dag twee,
als er niet concrete resultaten zoude zijn…
Hij vormde een PUBLICITAIR machtsfront
met Angela Merkel… om de echte machtigen te dreigen. Het enige wat zij, zonder
grote macht konden doen. En het redde
beider imago. Want daar ging het hun ook
gewoon om! De VS verdedigde vooral ZIJN
belangen, Brown die van “zijn City”, de
duitsers en de Fransen de euro-zone, de
Fransen zijn nucleaire belangen en zijn
landbouwmacht, en de russen keken goed
naar hun soevereiniteit…Dat is altijd en ook
hier het spel: als jij me dit geeft, of dat niet
aandoet krijg je van mij een kadotje… Niks
nieuws, ook niet anders denkbaar, maar het
staat haaks op het naar buiten gepushte
imago. En je zou kunnen zeggen: omdat
vooral het westen het imago naar de
publiciteit voor zijn rekening nam, konden de
chinezen en de arabieren c.s. gewoon
stilletjes hun wasje doen en zonder “liegen
en oppoetserij” in stilte naar huis gaan.
Waar toch niemand wat hoort.
Dus Europa gaat gewoon het grootste deel
van de 100 miljard die het fiscaal jaarlijks

*****
.-DE AUTISTISCHE ELITES
Een Franse columniste schrijft over een gedrag, dat haar opvalt bij zowel de paus als
vele bankiers en andere topmanagers. Zij
neemt dan natuurlijk hiervoor (in Frankrijk)
de managers van de Societé Generale die
zichzelf gewoon een flinke bos stock-options gaven, terwijl ze eerder een hoop geld
zoek maakten. En ook nog terwijl er een ook
een grote staking was, die de straat vol
deed stromen met bange en ontevreden
mensen . En op hetzelfde moment wijst de
paus de condooms weer eens uitdrukkelijk
af bij zijn Afrikatrip. Waar duizenden sterven
zonder goeie medicamenten, aan AIDS. In
The Lancet, wereldblad op medisch gebied,
wordt de uitspraak van de paus kortweg
“moordend” genoemd Hoe leg je uit dat
naastenliefde niet rijmt met op ellendige
manier sterven, terwijl dat niet hoeft?
In Duitsland is enor-me verontwaardiging
ontstaan over de bo-nussen van de
Dresdner Bank , ook al ge-steund door de
overheid. Idem in Nederland bij ABN-Amro
en Nederlandse Bank en in de VS rijden al
bussen vol boze mensen naar de huizen
van AIG-managers, die ook hun zakken
vulden uit de immense steun-bedragen van
de belastingbetalers. Zouden zij allen echt
niet aanvoelen dat je dit ge-woon niet meer
zo kunt doen? Dat dit nu gewoon een
provocatie is in het huidige angstklimaat?
Is dit nu gewoon blinde arrogantie, bij hen
die nog niet begrijpen dat ZIJ (de bankiers
nu) worden aangezien voor de veroorzakers
van de grote ellende? En terecht!
Hoe komen ze aan dit autisme, deze drang
naar zelfmoord? Dat zei auteur Alain Minc
en hij voegde er bij: “1789 (jaar van de Franse revolutie), maar die begon al in 1788!”..
Nu zijn ook Frankrijk gigantische inkomensverschillen te zien, die sterk op die in
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Sgarbi rond die zich uitgaf voor regeringsgezant van de Zwitsers. Hij was uiterst
elegant en goed opgevoed. Wat klopte , hij
was ook uit hogere kringen, net zoals Suzanne. Maar ook getrouwd met ene Sgarbi.
Deze Italiaanse dame zat in de kamer naast
de kamer van het “zeden-feestje”, bleek
later te filmen met verborgen kamera. Maar
dat merkte Suzanne pas nadat ze eerst al 7
miljoen aan die lieve Helg had geleend (een
koffertje vol 500 € biljetten) omdat hij in de
VS een claim kreeg, na het omrijden van
een kind bij een reis aldaar. En hij was nu
even niet liquide.. Toen hij later met haar zei
ook te willen trouwen en alvast een paar
honderd miljoen wilde, werd ze achterdochtig. Ze weigerde en toen werd Helg wel
erg duidelijk. Hij toonde haar de huwelijkse
gymnastiek van hun beiden en vertelde dat
hij die zou sturen naar eega Jan en de rest
van haar familie. Zo ze 300 miljoen zou
storten, zou zij het materiaal krijgen ter vernietiging… Toen toonde deze dame haar
klasse en ze gaf hem gewoon aan. En Helg
werd opgepakt en bleek nog enkele andere
dames te hebben verwend en daarna te
hebben geplukt. Ook daar werd gefilmd en
was er ook een aangereden kind, natuurlijk..
Nu moet Helg 6 jaar brommen…en Suzanne
kan niet meer gewoon buiten lopen. Want
de hele schandaalpers staat dan boven op
haar.. Ze heeft enorme spijt, en het is
hopelijk zo dat mijnheer Jan, haar vergeeft.
Ach wie weet was zij ook niet de eerste die
in de Fehler ging thuiss… Ik schreef een
vorige keer ook over “rijke en domme” mensen… In verband met Madoff. Nu blijkt dat
het weer klopt, al was het NU een verliefdheid op een mooie man en niet op rendement. En ik vind dat Suzanne vergeven
moet worden; die anderen, dat duurt bij mij
wat langer. Suzanne gaat nooit meer
vreemd denk ik.
Eigenlijk een positief verhaal van een echte
heldin. Want ze toonde menselijk falen EN
menselijke hoge klasse. Die andere rijke
dames kunnen haar ook dankbaar zijn..

de VS beginnen te lijken. In 1965 was het
inkomen van de bestbetaalde managers in
de VS 39 keer hoger dan het gemiddelde
salaris. En in 2005 was dat .. 367 keer.
In Frankrijk verdienen de toppers nu rond de
5 miljoen, wat 308 keer het minimuminkomen is.
Waarmee wil men dit soort verschillen eigenlijk verdedigen? Mondialisaties? Nee,
want elders DALEN nu de topsalarissen. En
risico’s zijn er ook niet: de bank wordt door
de staat overeind gehouden. En de ontslagen baas casseert enkele miljoenen vertrekpremie. Terwijl HIJ de hoofdverantwoordelijke voor het debakel is.
Nee het is ordinair graaigedrag geworden
dat je met verhaaltjes over hard werken en
resultaten niet kunt verdedigen. Deze crisis
is een show-case geworden van grote ontsporing bij hen die ook een voorbeeld zouden moeten zijn voor allen. Hoe durf je nog
onder ogen te komen van je (ook hardwerkende) mede-werkers in een bedrijf? Dat
is de grote vraag van deze crisis. En,
iedereen die eerlijk is weet van zichzelf : als
de “sociale controle “ wegglijdt, als de moraal slipt dan wordt het, ook van BOVENAF
een zootje! Dat is nog wat heel anders dan
“de kleine criminaliteit”, waar boven de borreltafels luid over geklaagd wordt.
Gelukkig zijn er toenemend politici die de
schande openlijk met naam noemen en die
er fors tegen ageren. En er zijn er ook die er
concrete maatregelen tegen nemen; dat
zijn de echte dus.
Het zal dus niet lang meer duren of naast KMarokkanen , zal er ook gesproken gaan
worden over K..- managers en K..-banken..
****
LIEFDE EN GELD MAKEN BLIND?
De mens is zwak en de vrouwen zijn het
sterkere geslacht. Ja toch? Dat ging even
anders met Suzanne Klatten de schatrijke
BMW-dame van 7 miljard. Want deze moeder van twee, deze eenvoudig en onopvallend levende zakenvrouw, gehuwd met
een BMW -ingenieur, viel in de groezelige
handen van een echte gigolo! Ze was alleen
in een luxe-kurhotel en daar liep ook Helg

*****
-HET EEUWIGE LEVEN BESTAAT
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evolutie dus “de moeite nam” om de dood in
ons lichaam in te programmeren betekent
ook iets. Want dat heeft, zoals alles in
Darwin’s theorie, gewoon een reden. Dus
als je in Darwin gelooft, dan moeten we nog
even een paar vragen extra beantwoorden.
Want in een wereld van eeuwig levenden
wordt niemand meer geboren at the end..
Dan zijn we aangekomen in de eeuwigheid
van de schepping, maar nog niet in het
eeuwige paradijs..
Hoe dan ook: de kans dat onze kleinkinderen de 100 gaan halen is zeer reëel
gezien de wetenschap. Natuurlijk als ze niet
omkomen door geweld van hun medemensen… Want zij gaan MEER geweld
meemaken en dat verkort de gemiddelde
levensverwachting stevig..

Mario Basco ontdekte bij muizen dat je hun
leven aanzienlijk kunt verlengen…
Omgerekend naar de mens zelfs tot 120
jaar! Dat komt omdat hij iets ontdekte bij de
telomeren, een soort van staarten aan onze
chromosomen. Zij zijn eigenlijk de levensklok, want bij iedere deling van een telomeer, kom je dichter bij de dood.
En meteen snapte vele geleerden toen ook
waarom het gekloonde schaap Dolly maar
zes jaar oud werd. Het was immers uit een
moedercel “gekweekt” van een ouder
schaap. Dus Dolly had er al heel wat jaartjes
opzitten bij haar “geboorte”. Dus zocht
iedereen naar een enzym telemerase dat
die telomeren kan beïnvloeden. Waar werd
deze stof nou gemaakt? Men ontdekte dat
foute kankercellen die stof kunnen produceren… Dat kon men vinden bij muizen die
resistent gemaakt waren voor sommige
soorten kanker. Dus Maria deed die kankercellen gewoon wat MEER telomerase
produceren en de muizen leefden 40%
langer. Zo opende zij de Doos van Pandora,
waarin het eeuwige levenselixer zit. En via
heel veel gerommel door knappe koppen
weet men nu ook dat er een gen is dat veel
te maken heeft met langer leven, Het heet
FOXO3a . Intussen bleek uit onderzoek van
388 meer dan 100-jarige duitsers dat zij
inderdaad veel frekwenter dan bij anderen
een variant van Foxo3a bij zich dragen…
Dus nu gingen ook de Fransen kijken bij
560 plus 100-jarigen, en jawel hetzelfde
kwam daar ook te voorschijn. En nu bleek
ook in de VS hetzelfde bij de oud wordende
japans-amerikaanse oudjes. En nu is het
dus echt spannend geworden. Het ontdekte
gen speelt ook een rol in het maken van
insuline, is gebleken. Maar men weet ook
dat het niet zo zal zijn dat ENKEL dit gen je
heel oud maakt. Ook andere genen zullen
daarbij een rol spelen; dat is wel zeker. Men
onderzoekt nu familiegroepen waarin minstens twee +90-ers voorkomen.
Dus het gaat nu echt beginnen: het record
van de Franse Jeanne Calman kan nu worden gebroken. En de streep van 150 jaar
komt in zicht. Er zijn nu zelfs serieuze biogerontologen die praten over 1000 jaar
levensduur van de naakte aap. Maar dat de

(Naar een artikel in Le Point, maart 09, en
andere info’s).
****
-HALKEMA WAARSCHUWT
De propagandisten van windmolens gaan er
vanuit dat de lezer wel volledig zal
ontbreken aan enige kennis en benul wat
betreft de getallen die een rol spelen.
Daarop wordt ingespeeld bij het geven van
de misleidende informatie door het bewust
achterhouden van de waarheid.
Het is dan ook belangrijk dat er begrip
bestaat over de enorme verschillen tussen
de gigantische verschijnselen op de wereld
(òf in een bepaald land) wat betreft
energieopwekking en behoefte, en de
daarentegen minuscule verschijnselen die
een rol bij windmolens spelen.
Zo zullen die propagandisten van het nut
van windmolens altijd trachten ter vermijden
dat er begrip ontstaat voor het feit dat ten
opzichte van eigenlijk alle andere vormen
van energieopwekking de opwekking van
energie door windmolens niets anders dan
‘pieterklein’ is, en bovendien altijd in zeer
hoge mate onbetrouwbaar. Iedereen die wel
eens een windmolen, hoe groot, hoe hoog
en hoe imposant ook gebouwd, bekijkt, zal
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met zeer grote onbetrouwbaarheid qua
levering. Bovendien gaat het, zoals u uit de
voorgaande informatie ziet, inderdaad om
‘pieterkleine’ hoeveelheden elektriciteit,
vergeleken met onze nationale behoefte. Ik
noem de opbrengst voor enkele typen
windmolens:

zich dit moeten realiseren. Ja, ze zijn vaak
zeer groot, maar het is in vergelijking met
andere opwekkers van elektriciteit pure
humbug! Kan gewoon niet anders wanneer
men begrijpt hoe die dingen werken....
Nu geef ik u enkele getallen opdat men
begrip krijgt voor die enorme verschillen die
een rol spelen. En die getallen die nu volgen
hebben alleen nog maar betrekking op de
situatie in ons eigen, betrekkelijk kleine,
land. Om de kluts niet kwijt te raken door al
die grote getallen adviseer ik alleen de
getallen over het verbruik, uitgedrukt in de
zeer grote eenheid kilowattjaren, met elkaar
te vergelijken. De getallen worden, in die
grote eenheden uitgedrukt, dan nog net te
‘behappen’:

Een al behoorlijke grote windmolen
van zogenaamd 600kW maximaal
vermogen (ashoogte 55 meter, propeller
reikende tot nagenoeg 80 meter).
Jaaropbrengst 150 kilowattjaar [zijnde
1.314.000 KWh (kilowattuur)].
Een zogenaamde 1000 kW windmolen
(ashoogte 60 meter, propeller reikende tot
nagenoeg 90 meter). Jaaropbrengst 250
kilowattjaar (zijnde 2.190.000 kWh).

Het totale jaarlijkse elektriciteitsgebruik in
Nederland is ongeveer 12.500.000
kilowattjaar. Of anders, maar nu toch even
in kilowattuur (kWh) uitgedrukt:
109.500.000.000 kWh. (Overigens met een
jaarlijkse toename van 2 tot 3%. Vergeet u
dat vooral niet! Wanneer u dat namelijk
steeds getalmatig ook nog meerekent, komt
u tot nóg verbazingwekkender
gevolgtrekkingen). Om ons totale verbruik
op te wekken draait er (gemiddeld) in alle
voedende centrales bij elkaar, een totaal
turbinevermogen van 12.500.000 kilowatt.
(’s winters meer, ’s zomers minder).
Constant, zonder énige onderbreking, met
de allerhoogste betrouwbaarheid.

De opbrengst van het enorme,
zogenaamde 1650 kW type (ashoogte 67
meter, propeller reikend tot 100 meter), nog
maar weinig in ons land staand, is 375
kWjaar (zijnde 3.285.000 kWh). Door hun
hoogte soms een procentje meer...
Het zal u wellicht duizelen, met al die
getallen. Maar het moet u opgevallen zijn:
het effectieve, gemiddelde vermogen
waarmee de windmolen gedurende een jaar
produceert, is steeds maar een kwart van
het vermogen waar de windmolen mee
aangeduid wordt! (Vaak zelfs aanzienlijk
minder). Vandaar dat ik steeds het woord
'zogenaamd' gebruikte.

Van het genoemde totale verbruik aan
elektriciteit door ons land werd door bijna
1400 (ja, 1400!) windmolens nog nèt geen
volle 9 promille opgewekt (jaar 2002). En
dát dan zeer onbetrouwbaar en volledig
onvoorspelbaar met horten en stoten.
Afhankelijk of het wél, of misschien niet
waait.

Wanneer u het totale Nederlandse
jaarverbruik vergelijkt met de opbrengst van
de windmolens, dan ziet u hoe dramatisch
weinig zij opleveren. Iets dat nu juist altijd
door de promotors van windenergie verzwegen wordt. Dat is dus puur volksbedrog... Bovendien mag u nooit vergeten
dat het heel kleine beetje dat ze dan nog
opbrengen, een optelsom is van de vele
korte of wat langere perioden dat er enige
stroom werd opgewekt. Tenminste wanneer
de wind dat toevallig mogelijk maakte. Dus
juist door die eigenschap - die wisselval-

Een windturbine wekt zijn totale jaarlijkse
hoeveelheid elektriciteit namelijk altijd en
nooit anders, met de allergrootste
wisselvalligheid, ‘stootsgewijs’ op. Extreem
sterk afhankelijk van de windsterkte. Dus
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welk een onverantwoordelijke ma-nier men
bezig is om het publiek te laten geloven dat
zoiets onzinnigs best ver-antwoord is. En
‘zeker waard om daar via allerlei subsidies
aan bij te dragen!’

ligheid - onbruikbaar als betrouwbare voeding in ons elektriciteitsnet, al zullen alle
promotors van windenergie dit heftig
bestrijden!
Wat u óók moet opvallen: alle kosten voor
een windmolen zullen natuurlijk, en ongetwijfeld, gerelateerd zijn aan dat opgegeven
maximale vermogen. Maar het ding levert
effectief en gemiddeld over het hele jaar
nooit meer dan maar een kwart daarvan! Er
wordt dus met windmolen altijd een forse kat
in de zak gekocht. Je koopt iets dat altijd
voor 100% prestatie wordt aangekondigd en
je krijgt iets dat maar voor 25% presteert. En
dat kleine beetje is dan ook nog eens voor
een betrouwbare elektriciteitslevering totaal
ongeschikt, want de levering komt in
horten en stoten. Koopt u, waarde lezer, nog
steeds aandelen in "Groenfondsen'? Dan
stimuleert u dus dit soort volksver-lakkerij...

De mensen die dit blijven rondvertellen zijn
zonder uitzondering mensen die, hetzij persoonlijke financiële belangen hebben bij het
hele windmolensprookje, hetzij daar hun
brood (baan dus) mee verdienen. In ieder
geval gespeend van ieder verantwoordelijkheidsgevoel om de volle, dus onverkorte waarheid te vertellen (wanneer zij die
tenminste zouden begrijpen!). Ik kan u verzekeren dat ik van dat soort personen in de
loop van de laatste jaren er vele ben tegengekomen. En staan zij met de mond vol tanden, dan heet het opeens: ‘Maar we doen
het ook voor het milieu!’ Ze weten duvels
goed dat dit kletspraat is...

Dit brengt ons op de vereiste mate van betrouwbaarheid van levering door een nationaal elektriciteitsnet. Wanneer u verteld zou
worden dat de eis van leverbetrouwbaarheid
van zo’n net toch wel minstens zodanig
moet zijn dat er 99,9% van de tijd elektriciteit moet worden geleverd, dan klinkt u
dat waarschijnlijk al als een redelijk strenge
eis in de oren.

De huishoudens:
Dan nog even een woord over de veel
verspreide uitspraak dat een bepaald
“windmolenproject’ zus of zoveel huishoudens van groene stroom zal voorzien".
Uit de hierboven beschreven
onvoorspelbare onregelmatigheid van
levering is het al duidelijk dat ook dit weer
een misleidend verhaal is:

Niets is minder waar! Dat zou namelijk betekenen dat er, statistisch bekeken, bijna 9
uur per jaar een stroomuitval zou plaatsvinden. Totaal ontoelaatbaar natuurlijk! Stelt
u zich eens voor wat er in een stad of andere woongemeenschap voor ellende zou kunnen gebeuren wanneer werkelijk 9 uren per
jaar geen stroom geleverd zou worden aan
essentiële afnemers!

Ten eerste zou ieder huishouden doodongelukkig zijn van een dergelijke hoogst
onregelmatige stroomlevering door windmolens.
Ten tweede bestaat er natuurlijk nergens
een woongemeenschap die uitsluitend
‘huishoudens’ tot stroomverbruikers heeft.
Er zijn nog honderden andere afnemers,
zoals winkels, ziekenhuizen, waterleidingbedrijven, rioolsystemen, enz. enz.
Noemt u maar op!

Uit dit voorbeeld ziet u dat het bedrijven van
een elektriciteitsnet een uiterst gewetensvol
en technisch moeilijk probleem is. Het is van
een dermate importantie dat het gewoon bespottelijk genoemd kan worden om te doen
alsof men ook best zou kunnen proberen
stroom met windmolens op te wekken! Zulke
verhalen verraden op overduidelijke wijze op

Om een stroomlevering af te meten aan een
hoeveelheid ‘huishoudens’ is natuurlijk al
een aller-dwaaste en niet eens bestaande
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gevolg van de totale menselijke activiteiten.
Gaat men met deze getallen en de prestaties van windenergie wat aan het rekenen
dan komt men snel tot interessante en nuttige conclusies over het ‘dogma Kyoto’.
Hierbij is het ook en zeker nuttig zich te realiseren hoeveel geld die hele kwestie kost.
Geld en het verzwijgen van essentiële
zaken daar draait het allemaal om. Dus
gewoon om bedrog.

‘elektrische’ maat. Maar de propagandisten
hopen weer dat zoiets imposant klinkt en
niemand de volksmisleiding in de gaten
heeft. De waarheid is natuurlijk dat praktisch
alle zogenaamde 'groene stroom' doodgewoon uit de centrales komt. Niemand van
de promotors zal dat ooit vertellen...
De uitgespaarde hoeveelheid CO2
Soms wordt er aangevoerd dat er toch maar
zus of zoveel tonnen CO2-uitstoot wordt
vermeden. Ten eerste, ook hier weer de
vermelding van een ímponerend getal dat
geen mens kan controleren of zelfs maar
kan inschatten. Maar wel weer bedoeld om
het onwetende publiek tot bewondering te
brengen. Maar die hoeveelheid is bovendien, in vergelijking met de totale
hoeveelheid CO2 in de wereldatmosfeer van
een bedroevend klein beetje.

0-0-0
Kijk in dit verband ook eens naar andere
artikelen van Hans Halkema: "Wat politici
moeten weten over windenergie" en "De
waarheid over windenergie wordt
verzwegen"
Het is dus nonsens om te beweren dat een
windmolen ooit regelmatig een behoorlijk
vermogen kan opwekken. Dat is in verhouding met het totale vermogen dat in de Nederlandse elektriciteitscentrales draait
(12.500.000 kW!) 'subminuscuul' klein. Bovendien fluctueert windenergie onbetrouwbaar tussen volvermogen en nul,
waardoor - gemiddeld over een jaar - niet
meer dan ongeveer 25 procent van het
maximale vermogen wordt opgewekt.
Daardoor is eigenlijk 75 procent van de
kostprijs van zo'n ding weggegooid geld.
Een heel 'grote' windmolen van zogenaamd
1000 kilowatt (die dus gemiddeld maar 250
kW opbrengt), kost ongeveer 1,1 miljoen
euro, waarvan dus 800.000 euro weggegooid geld is. Maar ze worden nu wel in
groten getale gebouwd.

Ter verduidelijking: Mochten in Nederland
alle elektrische centrales volledig stilgelegd
worden dan zou dat een zodanig minuscule
verkleining van de totale werelduitstoot CO2
geven dat dit nergens ter wereld geconstateerd of gemeten zal kunnen worden.
Niet in Australië, niet in IJsland, niet op
Schiermonnikoog.! Omdat de totale hoeveelheid CO2 van natuurlijke oorsprong in
de wereldatmosfeer al zo enorm groot is dat
het onnozele (uitermate dure) geknutsel met
windmolens (waar dan ook!) totaal niets
uitmaakt en daardoor gewoon bespottelijk
is.
Maar zoals als u alweer ziet: bij de windmolenverhalen wordt er geen onzinnige
uitspraak ter misleiding van het publiek
geschuwd: “Dat brengt ons immers een
smak geld op!” U wordt dan ook altijd en
continu beduveld met al die misleidende
getallen.

Omdat er gemiddeld voor onze elektriciteitsvoorziening die al genoemde
12.500.000 kilowatt draait, kan men met een
rekenmachientje uitrekenen welk minimale
deel, zeer onbetrouwbaar fluc-tuerend dus,
door zo'n werkelijk enorme kanjer opgewekt
wordt: één vijftigduizendste deel van wat wij
nodig hebben.

In dit verband is het goed om te weten dat
van de totale hoeveelheid CO2 in onze
wereldatmosfeer circa 97 tot 98 % gewoon
van natuurlijke oorsprong is. Slechts 2 tot 3
% is van antropogene oorsprong, dus het

Ons elektriciteitsgebruik neemt bovendien
ieder jaar met twee tot drie procent toe.
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teld in de 19e eeuw, en ook breed gedragen.
Dat maakte dit land tot een grote uitroeier,
waarvan de Duitsers in die tijd zelfs nog met
afschuw terugdeinsden. Er verscheen recent een boek hierover, met veel details en
foto’s. Ik zag er wat van en dan staat je
mensenverstand echt helemaal stil… En
dan weet ik ook weer dat ook dit ooit begon
met wat Jodenmoppen, verdenkingen,
zwart-makerij, jodenverboden en uiteindelijk
dus joden moordpartijen van het ergste
soort. Bedenk dit dus als men u weer eens,
als grapje, jodenstories vertelt..

Laten wij het maar even op twee procent
houden. Om alleen die jaarlijkse toename
van twee procent met van die enorme '1000
kW' windmolens bij te houden zouden er per
jaar duizend van die kanjers bijgebouwd
moeten worden. Dat is dus nagenoeg drie
per dag! Dat lijkt wat veel. En bovendien in
de jaren daarna, moeten wij in dit zelfde
tempo door blijven gaan...
U begrijpt dat het daarom een vorm van
zeer ernstige misleiding is om te vertellen
dat er ooit nog eens twintig procent van
onze elektriciteitsbehoefte met windenergie
zou kunnen worden opgewekt. Misschien
wat bruut uitgedrukt: dat is de taal van een
dwaas.

*****
-MODERNE LEUGENDETECTIE
Men is ver gevorderd met de studie van
onze hersenen en men ontdekte welke
hersengebieden superactief worden als
iemand…. liegt! Want liegen is een gecompliceerd iets voor de hersens. Het leugenproces vraagt enorm veel van de grijze
massa. Dus je scant iemands kop of meet
met elektroden die erop geplakt zijn, en dan
zie je haarscherp of ie liegt. En proeven
tonen aan dat ze erg betrouwbaar zijn: 99%
of zo! Dus worden ze in de VS bij
rechtbanken al als stevig bewijsmateriaal
ingezet. Voor schuld en… onschuld natuurlijk. Een uitgebreide leugenscan kost
nog 400 dollar inclusief expertise, maar dat
is relatief op dagkosten voor advocaten van
2000 $ en meer een schijntje. Deze ontdekking is al van 1980 maar is nu zo perfect
door de fantastische apparaten met computertechnologie. Ze zijn dus erg veel beter
dan de oude “zweetmeters”. Dus u weet het
nu: het laatste bolwerk der mens, zijn hersens en wat hij denkt, is nu niet meer ontoegankelijk. En dat geldt nu ook voor de
terroristen, de clandestiene immigranten
etc.: liegen over je verleden, je herkomst, je
lidmaatschappen van groeperingen, dat is
een beetje voorbij. Het enige “voordeel” is,
dat het hopelijk martelen kan voorkomen.
Het nadeel is dat elk boos regiem op deze
manier zijn vijanden , “de andersdenkende”
dus, er feilloos uit kan pikken. En, wordt u
valselijk van iets ergs beschuldigd dan krijgt

U hebt het nu wel begrepen: het hele windmolengebeuren draait om het geld en de
politiek. Totdat het Nederlandse publiek
wakker wordt en in opstand komt.
De auteur is elektrotechnisch ingenieur.
****
-DE SHOA VAN ROEMENIË
Wij denken primair aan Duitsland bij de
Shoa en dat is ook terecht. Maar de shoa
van Roemenië begon al voor 1942 en de
Wannsee conferentie. Want sinds 1930 was
er in Roemenië een fascistisch bewind , erg
populair bij het volk. En in 1940 leidt dat al
tot stevige vervolging van joden. Met enige
hulp van Hitler natuurlijk; in Boekarest gaan
de vervolgers vreselijk te keer. Kristallnacht
avant la lettre eigenlijk. En dan zijn er wat
later nog grote progroms in Moldavië en
Transnistrië waar slachtingen plaatsvinden
van bijvoorbeeld 14000 joden in twee
dagen. In 1941 ook nog zo’n 25000 zigeuners.. Men laat ook in een winter met 35 graden een grote groep joden in een
kamp zitten (70.000 zegt men) en daar van
kou en honger omkomen. Het gaat te langzaam en dus worden er na enkele maanden
maar 48000 neergeknald en verbrand.
Waar dit alles vandaan kwam? Wel het
anti-semitisme was in dit land diep gewor-
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worden…Niets is minder waar wanneer je
kijkt naar 2008. Het STEEG zelfs uitzonderlijk snel met 10%, want, de oceanen en de
zeeën nemen minder op..Dat werd, tot hun
grote schrik en verbazing, ontdekt door serieuze wetenschappers in Canada. Tja, de
twijfels over de urgentie en de beïnvloedbaarheid door de mens, groeien met de
dag.. Allègre wist het al lang, maar net als
Nourdini de crises zag en niet geloofd werd,
is hij nog steeds de profeet van de CO2-vergissing.. Maar hij krijgt gelijk, helaas ook wat
te laat.

u mogelijk vrijaf voor u wordt geëlectrocuteerd of doodgespoten.
Hoe lang zou het duren voor u ze ook vindt
bij… sollicitatiegesprekken, parlementaire
discussies (!), politieke debatten tijdens de
verkiezingen. Of bij gewoon u thuis als uw
vrouw wil weten waarom u zo laat moest
overwerken en u op kantoor onbereikbaar
was… En nog even dan zit het machientje
ingebouwd in uw mobieltje… Waarna er dan
programma’s komen die… uw leugen weer
elektronisch gaan verdoezelen. Dus u liegt,
het apparaat ziet dat, maar maskeert de
“output”. Trucje? U stelt eerst 10 vragen
waarop u het ware antwoord weet en kijkt
gespannen naar de output! Gesnapt?
Zo vind u uit of iemand u dubbel belazert
dus. Het wordt allemaal wel knap ingewikkeld.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
THE BRAINS GO HOME
In de VS zorgden de jonge brains die er
immigreerden voor 52% van de innovatieve
bedrijven, terwijl zij maar 12% van de bevolking zijn. De Indiërs, Chinezen etc. zijn
DE aanjagers van de Amerikaanse groei in
dit grote land! En ze zorgden ook voor 25%
van de octrooien. Terwijl ze 24% zijn van
de wetenschappers en ze zijn 47% van de
gepromoveerden. Het kleine aantal dat weer
naar huis terug ging, is in de laatste 10 jaar
enorm gegroeid. Wel 10 keer zoveel! Waarom? Wel de problemen bij visa-verkrijging
geven een fout signaal af en de andere
oorzaak, DE echte oorzaak, is dat de nu ca
30-jarigen liever weer naar eigen huis en
cultuur teruggaan. Wel 30% van hen waren
permanent resident in de VS. Uit onderzoek
komt dat 84% van de chinezen en 69% van
de Indiërs liever, ook voor minder, thuis verder gaan. Terug naar de roots dus. En ze
worden met open armen ontvangen: door
familie en door de over-heden. Want 10%
van hun waren managers in topfuncties in
de VS. Ook achten ze de levenskwaliteit
thuis beter… ondanks bijvoorbeeld, de grote
vervuiling in China en de opgehoopte bevolking in Indische steden. Dus de VS
moeten versterkt op zoek naar nieuwe
breinen uit het buitenland en moeten hun
immigratiebureaucratie wat gaan versoepelen. Want als het weer moet groeien,
MOET je dus… goed opgeleide en slimme

*****

-CO-2 (HYSTERIE )
ZIE OOK HIERBOVEN: onder TOPICS
(alge-meen) het artikel van Ir. Halkema over
windmolens en CO2..
DE CO-2 PRIJS ZAKT TE HARD
Er is een beurs voor CO2-uitstootrechten,
de BLUE-NEXT in Parijs. Daar kunnen vervuilers de rechten kopen van hen die al onder het maximum zitten. En dan daarmee
lekker doorknoeien. Die prijs zakte nu onder
de 10 € per ton door de recessie: de vraag
liep namelijk fors terug. In Frankrijk is 1%
minder groei al 30 miljoen ton minder CO2!
De ondernemingen die fors investeerden in
schoner produceren, zien nu hun sommetjes stuk lopen. Want de opbrengst van de
rechten is fors minder. De goede worden nu
zwaar gestraft dus…
Rhodia bijvoorbeeld: dat verdiende in 2008
nog 158 miljoen met verkoop van CO2-rechten… 55% van zijn voorraad van 13 miljoen
ton. Tja die crisis keert veel zaken radicaal
om…
CO2 HEEFT GEEN LAST VAN DE CRISIS!
Iedereen was een beetje blij: nu de crisis de
economische activiteit afremde (met ca 10%
!) zou ook de CO2 vervuiling wel wat minder
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immigranten hebben. Een lesje voor Europese slaapkoppen , die als blinde paarden wat zeveren over een “te vol land of zo”.
En lege, hoogwaardige opleidingen hebben
in DE vakken van de groei… Ai. Ai!
LESJEVOOR GROEI:
ZORG VOOR HOOG OPGELEIDE IMMIGRANTEN MET AMBITIE (Zie de VS) , EN
OOK VOOR LAAG OPGELEIDEN, DIE
DUS
GOEDKOOP ZIJN VOOR HET
ANDERE WERK (Zie Spanje). En als je dat
NIET doet, dan vergaat het je als nu in …
Japan gebeurt en binnenkort in Duitsland.
Down the drain dus.

van deze boeiende bijdragen van lezer M.
en Leon.

DE ROMS IN FRANKRIJK
s’Morgens komen de roms, ouders en kids
met de RER naar het Gare de Lyon (in
Parijs) om daar te bedelen en ook te jatten.
Of dingen te verkopen voor z.g. goede doelen. Ze wonen elders op illegale kampementen. Elke drie maanden verhuizen ze
naar Madrid of Rome om daar te gaan werken. Ze ruilen hun onderdak met de andere
Roms aldaar, of verkopen het. Daar is
weinig aan te doen omdat het EU-ingezetenen zijn en bedelen geen misdrijf is. Je
kunt ze enkel uitzetten als… ze na drie
maanden nog geen job hebben, vandaar die
verhuizingen. Dat geldt voor de volwassenen, de jongeren gaan in een inrichting bij
foute boel, waaruit ze meestal snel ontsnappen. Dit is hun leven en dit gebeurt in
de EU, waar zeer armen leven die ook nog
“thuis” als paria’s worden behandeld. De 21e
eeuw in Europa..

N.
Is de mens te vergelijken met een dier is de
vraag …. Het lijkt me in mijn beeld van de
wereld eerder een probleem dat mensen
hun ‘verstand ‘niet op de meest constructieve wijze hebben gebruikt . ‘Macht ‘ is
één van de oorzaken dat ’ beheersen ‘ op
de voorgrond is. Het verstand van machtsmensen is een monster geworden ipv meer
bewustzijn in te zetten . Denken is maar
een deel van bewustzijn. Het denken kan
niet zonder bewustzijn, bewustzijn kan wel
zonder denken. Balans is overstijgen van
het denken en daarin verschilt men van het
dier, wiens bewustzijnsniveau anders is dan
dat van de mens.

Ff tussen de lijnen…
M.
Al snel na het lezen van jouw reactie begreep ik, dat ik voorbij gegaan ben aan de
wil van de mens om te controleren en te beheersen. Ik ben begaan met het lot van de
mensheid en ik stelde me voor dat ik de
aarde bekeek vanaf de maan. Een overbevolkte planeet met de mens als boosdoener
erop. De mens is het enige dier dat zijn eigen nest vervuilt.

M.
Zodoende en gedreven door een noodlottige speling van de natuur; hij heeft een
egoïstisch, slecht ontwikkeld denkbrein,
maakt hij er een zootje van. Als enige mogelijkheid voor overleven van onze soort en
misschien wel de hele blauwe planeet zie ik
het rattenscenario voor mijn geest. Stop in
elk van twee gelijke kamers tien ratten. Laat
de ene kamer ongemoeid en daar zullen teveel ratten komen. Daar ontstaan neurotisch
gedrag, vechtpartijen, angstpsychose, vervuiling, agressie, ziekten en meer van dat
soort grootsteedse zaken. In de andere kamer, waar de mens ingrijpt door het rattenaantal constant te houden, heerst harmonie.
Ik denk dat terug naar basics de enige weg
is. Welk advies gaf jijzelf niet zolang gele-

Terug naar inhoud
FILOSOFEREN-DISCUSSIËREN
-REACTIES VAN LEZER N.
(Op de ontboezemingen van lezer M. –zie
EDITIE 51-09- en het daarop gegeven
redactionele commentaar).
Graag wil ik hier neerschrijven wat in mijn
beeld van de wereld opkomt bij het lezen
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den naar aanleiding van de crisis? Ga voor
goud! Dus terug naar reële, tastbare, praktische zaken … een goudbaar als ruilmiddel.

M.
Sterven wordt vooruit geschoven en is
daarmee iets slechts. De jeugd wordt verheven tot ideaal. Wentel je in crèmepjes,
verbouw je lijf met botox, braad onder de
zonnebank, trim tot je tachtigste! Dit zelfbeeld is mensonwaardig. Nu vraag ik mij af,
wat we bereikt hebben met ons ingrijpen in
de natuur. De mens zal altijd achter de
feiten aanhollen zonder visie óp en respect
vóór wat er vóór die feiten op ons ligt te
wachten.
Big brother is nu zo’n grote marionet geworden, dat wij ondergeschikt zijn aan de
mensen, die aan de touwtjes ervan trekken.
Wij worden inslaap gesust door politici en
gehersenspoeld door de mensen die de reclames maken met producten, die wij vooral
niet nodig hebben. De macht van de mensen, die aan onze touwtjes trekken, is vele
malen te groot voor hen. Dit fenomeen is
niet met politiek te bestrijden, want de politiek is ook onderworpen aan deze machtige
spelers.

N.
Mijn zienswijze is meer in de richting van
het model ‘denkfundamenten ontsluierd’ , te
lezen in vorige LP. Te onthouden dat de
wereld vraagt om meer ‘bewustzijn’ …
Bewustzijn van het belang van het klimaat,
van vrede enz. De weg naar basics zou
betekenen dat we terug in de oertijd belanden waar ‘overleven’ op de voorgrond zou
komen en dat lijkt me niet de oplossing.
Goud is voor mij ook een symbool van ‘tastbaar’ en vooral ook van ‘veiligheid’. Veiligheid is een basisbehoefte nietwaar… .
M.
De medici zijn zo nobel niet als zij zich
willen voordoen. Ook zij zijn uit op
winstbejag en geven nieuwe medicijnen
mondjesmaat uit tegen astronomische
bedragen. Zelfs deze wetenschappers
voorzagen niet, dat de werking van
antibiotica eindig is door resis-tentie. Door
deze mannen en vrouwen wor-den we veel
ouder. We zijn daardoor met te velen. Niet
levensvatbare foetussen worden toch erdoor
getrokken. Wat voor goeds le-vert dat op?

N.
Machtsposities, idd daar zit een grote oorzaak… Er zijn mensen die vanuit hun
machtsposities destructiviteit met zich
meebrengen… Dus maar weer mijn visie
van streven naar bewustzijn.
M.
Als onderwijzer is het mijn taak om kinderen
te begeleiden naar zelfstandigheid. Dit betekent loslaten en niet blijven controleren. Als
de mens geknecht wordt ont“aard” hij.

N.
De generalisatie dat alle medici niet nobel
zijn… Hier kijk ik dan naar mijn eigenste
zoon die ik als trotse moeder toch juist heel
nobele dingen zie doen… De waarden en
normen die hij hanteert zijn zeker nobel. Ik
ga ervan uit dat er ook bij medici mensen
zijn die handelen vanuit macht maar dat is
in de geschiedenis vaak terug te vinden.
Levensvatbare foetussen… Als ze levensvatbaar zijn… is het toch een delicaat
thema dat mi op heel serene wijze kan
gehanteerd worden door mensen die in
zulke situatie verkeren. Het aan de zijlijn
gaan veroordelen en selecties gaan maken
over leven en dood… ai lijkt me gevaarlijk… zal je kind maar wezen en een foetus
is ‘leven’ …

N.
Als dochter van een onderwijzer  kan ik
zeker beamen dat zelfstandigheid bewerkstelligen belangrijk en herkenbaar is. Ik
benoem het dan liever als leren de weg naar
zelfrealisatie te bewandelen. Controleren
en loslaten is er een onderdeel van, zolang
kinderen dan ook de grenzen krijgen
aangereikt die ze nodig hebben. Kinderen
leren door tegen grenzen aan te lopen en
maar al te vaak zijn die aan-reikende
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Je wordt door twee liefhebbende mensen
op de aardkloot gezet; maar dan moet je wel
verder toch? Want niemand kon om zijn
geboorte vragen. Meestal besloten twee
mensen tot voortplanting en wilden hun
kinderen (ook) gelukkig maken en zo ook
zichzelf een beetje. En volgens Spinoza
(Hollandse topfilosoof van lang geleden),
worden mensen enkel gelukkig als ze “het
leven en de mensen zelf” goed gaan
begrijpen. Dus hij vindt dat ons aller opdracht is “begrijpen, doorgronden van
medemensen en dus ook van onszelf”.
Want als je “ons “soort” begrijpt en,- volgens
Spinoza dan-, ook accepteert dat een mens
eigenlijk vooral door IMPULSEN VAN
BINNEN wordt gedreven, (zoals ook elk
dier!), die daarna in zijn actie-uitvoering nog
wat moet kiezen. Dus zegt hij ook dat de
mens WEL iets kan doen aan zijn geluk en
dat van anderen. Maar dat kost moeite en…
eruditie. En eigenlijk is JOUW reactie ook
zo’n zoekactie om te “begrijpen”; dat is
exact wat Spinoza bedoelde. Bravo dus!

grenzen door sommige ouders, opvoeders
niet meer aanwezig.
M.
Tot slot; wens ik niemand rampen toe. Ik
voorzie dat, door de hardleersheid van de
mens, rampen de enige herkansing zullen
zijn voor de mensheid en onze planeet. Hoe
die overlevenden de klus zullen klaren weet
ik niet. Wat ik wel weet, is dat zij een nieuwe kans krijgen.
Aldus lezer M.
N. In elke crisis zitten nieuwe kansen…
Reactie LS:
Beste M. je maakt heel wat wakker met je
eerlijke betoog. En het schreeuwt om een
reactie, en dan nog eens om actie en
reactie…
L.
Wie zegt eigenlijk dat de mens voor geluk
zou zijn geboren? Niemand toch, maar hij
kan dat mogelijk wel verwerven met veel
moeite en dan gaat hij at the end gewoon
dood. De hele natuur is zo, lijkt me.
N.
Ik weet niet of we voor het geluk zijn
geboren. Ik geloof wel in een leven vol
ervaringen … een reis als het ware en waar
zelfrealisatie vanuit de natuurlijke drang
aanwezig is. Geplaagd door het ego en met
moed blijven streven naar werkelijke ontplooiing. Er zijn heel wat mensen die zware reizen doorspartelen en juist voor
diegenen is het onze verantwoordelijkheid
om hun zware lasten te helpen dragen.
Elke mens recht heeft op erkenning door
zijn omgeving.
De natuur betekent ook dood gaan … en
daar waar in de natuur een plantje sterft
ontstaat er ook weer een nieuwe… Dus op
de ene of andere manier komt er altijd weer
iets nieuws… al weet ik niet wat en hoe
precies hoor.

N.
Eigenlijk zouden ouders kinderen op de
wereld mogen zetten uit liefde voor het kind
en niet uit eigenbelang.
Jezelf heel goed leren begrijpen is een
onderdeel op de weg naar zelfrealisatie wat
elke mens bewust of onbewust wil.
Gelukkig zijn is in staat zijn om het geruis in
je hoofd stil te zetten, de innerlijke dialogen
ff tot stilzwijgen te brengen om dan vanuit
jezelf… heel bewust te ervaren wat is.
Hiermee bedoel ik niet de emoties want die
zijn een resultaat van onze gedachten.
Emoties mogen er zijn maar wanneer het
verstand ff zwijgt en de emotie doorleefd
is, kan er ruimte zijn om in stilte te ervaren
wie je bent…
Zo zal elke mens wel de
innerlijke vrede, jezelf , ervaren hebben op
momenten dat je bv de wind door je haren
streelt of bij het aanschouwen van kunst …
Impulsen zijn dus voor mij meer een act van
het ego …Constructieve gedachten hebben
als doel de praktische en inhoudelijke
thema’s in het leven in te kunnen vullen.

L.

L.
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eigenlijk een beetje twee keer je zin. Maar
dan iets anders.
De VS importeert bakken immigranten om te
GROEIEN, idem Australië en Canada, en
Japan kan er geen vinden… (en WIL ook
geen immigranten!). De landen met
immigratie willen straks niet OVERHEERST
worden door anderen, die hun mogelijk als
zwakkelingen zullen gaan behandelen!
Er is overigens best genoeg eten voor 9
miljard mensen aan voedselproductie mogelijkheden… door de menselijke uitvindingen.. Dus het probleem is NIET overbevolking van de hele wereld nee, VERGRIJZING in de ene helft en TE grote
bevolkingsgroei in de andere: Afrika en het
Midden-Oosten vooral. Ook is bewezen, dat
als je mensen beter opleidt, dan DAALT (!)
hun kindertal enorm. Dus: maak mensen
slim, ontwikkel ze, en de “overbevolking” is
ook ZO weg! Dus jouw rattenscenario dat is
maar zeer de vraag!
Want als je nu kijkt naar de toename van
sociale onrust en rellen, dan komen die dus
meestal NIET voort uit overbevolking…
maar soms zelfs uit ontevredenheid over
“failliete economieën” , ook omdat die
krompen door TE VEEL grijs en te weinig
JONG. En die paar jongeren willen ook
liever niet het pensioen betalen voor die
vele, vele oudjes. Daarom die discussie in
Nederland over werken tot 67 en, dat wordt
echt wel, 70 hoor!
De huidige crisis is het zoveelste geval van
foute boel door “fout handelende mensen”,
elke x jaar blijkt dat “wij” (dus niet ZIJ) in de
fout gaan en dan moeten we daarna weer
opnieuw beginnen… Dat was ALTIJD al zo:
lees dat maar elk geschiedenisboek. En het
zal ook NOOIT veranderen.
Maar pas op: want WIJ (de West-Europeanen) zijn de ENIGE REGIO in de
afgelopen 60 jaar WAAR GEEN OORLOG
WAS! Dat is pas levensgeluk en het KAN
dus echt wel (even)! Maar dan moeten we
er wel iets VOOR (blijven) DOEN! Vanzelf ,
met niks doen dus, gaat het namelijk … gewoon fout!
Vrede samen, redelijke verhoudingen, geluk
dat is dus een onophoudende gevecht! Een
soort van GOEDE oorlog dus!

Maar om dat echt te kunnen waarmaken
moeten (jonge) mensen dus LEREN, (wie
zeg ik dat), en worden BELEERD = opgevoed. Om begrijpende mensen te worden.
Hoe slechter het de mensheid dus gaat, hoe
slechter zijn dus die mensen opgevoed en
verkeerd bezig geweest aan het “begrijpen”.
Dus niet op de eerste plaats: oordelen,
fingerpointing maar vóór alles: BEGRIJPEN
van de eigensoort en dus ook INZICHT in je
zelf .
N.
Ja dat is gewoon zo… opgevoed worden en
leren zijn wie je bent. Dat is een langzaam
proces met vallen en opstaan . Opvoeding
hoort in eerste instantie te gebeuren door
ouders … I.p.v. kinderen na de geboorte in
crèches onder te brengen … waar een
gezonde hechting vaak niet aanwezig kan
zijn… Al begrijp ik dat in deze tijden ouders
niet echt een keuze mogen maken om hun
kinderen een ge-zonde , veilige en
liefdevolle omgeving te kunnen bieden.
Het is en blijft toch belangrijk dat een
evenwichtig fundament wordt gelegd want
het ontbreken daarvan betekent op latere
leeftijd problemen.
L.
Jij toont ook een stuk van “jouw begrip van
je soort en jezelf” als je beweert dat er
teveel mensen “op een hoop zitten op de
wereld. (rattenscenario)”. Maar dat is maar
de vraag: VELE REGIO’S EN LANDEN
ZAKKEN COMPLEET IN OMDAT….. ER TE
WEINIG MENSEN ZIJN, ZE STERVEN
DAAR UIT DOOR GEBREK AAN AANVULLING. Japan is enorm vergrijsd en kan
niet meer volhouden wat het deed, WestEuropa (Duitsland voorop) en ook OostEuropa (ook Rusland!) vergrijzen razendsnel, jouw eigen regio kalft enorm af. Zelfs
China met de (nu verlaten)1 kind politiek zal
straks vergrijzen en verkleinen.
Dus je krijgt je zin: over 25 jaar zijn er TE
weinig mensen in vele regio’s en dat zal
leiden tot grote problemen voor de achterblijvers… Geen geld meer voor zorg etc.
dus we gaan dan ook sneller dood. Waar je
overigens ook over spreekt. Dus je krijgt
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leggen op wat de crisissen zeggen over
onszelf. Niet vanuit een schuldpositie maar
bewustzijn van hoe we zelf omgaan met
onszelf , onze kinderen, onze omgeving…
en hoe we ons laten beïnvloeden door
zoveel rondom om heen.
Het is niet
eenvoudig om de focus op je zelf te
houden…
Is zoals lopen in een donker
bos en je weg niet vinden…, allerlei
hersenspinsels rond wat in het bos gebeurt
en we vinden de weg niet … Toch, wanneer
een mens een pillamp bij zich houdt , en
voor zichzelf het licht laat schijnen , zal het
pad wel zichtbaar blijven. Het is natuurlijk
moeilijker dan hoe ik dit zo neerzet…
immers vanuit de machtsposities in de
wereld worden wij continue beïnvloed.
Subliminale boodschappen in film en
reclame alleen al maakt het niet evident…

N. We dragen allemaal verantwoordelijkheid…. Al is niet elke mens blijkbaar in
staat om die te nemen. In de Engels taal is
het veel duidelijker wat verantwoordelijkheid
betekent… ‘responsability’ … de ‘ability to
respond’.
Ik geloof ook dat een mens beter kan
streven voor vrede dan ‘ tegen ‘ oorlog…
immers wanneer we tegen iets zijn leggen
we net de focus op dat wat we niet willen….
Voor vrede is focus op wat je wilt en alle
inspanningen om dat doel te bereiken.
L.
Dan die Big Brother nog even. Deze figuur
is het symbool voor wat wij van onze democratisch model hebben (moeten?) maken.
Wie zijn wij? Wel de politici die WIJ kiezen
dus, maar die we ook kunnen WEGSTUREN.
En als we de verkeerde kiezen samen en ze
ook NIET wegsturen, of nog erger, als we
ZE NIET voortdurend in de gaten houden
(=controleren) dan gaan die “zwakke politici
ook gewone medemensen”, gewoon in de
fout. Als er EEN ding is verkeerd gelopen
dan is het de DESINTERRESSE van veel ,
welvarende, te dikke mensen in hun eigen
land en hun bestuur. En daarom werd dat
dan ook een slecht cluppie natuurlijk. Dus
wie is het schuld…. Niet de politicus, de
ondernemer die op winst uit is, nee wij allen
die niet op onze wereld letten. Want we
hebben geen tijd, we moeten genieten, mooi
zijn en pret hebben. Want dat…. leerden we
van…. Onze ouders? Van elkaar? Onze
onderwijzers? (Ai, sorry).
Dus ik zeg liever: Als de mens wordt VERWEND, ontaardt hij… Als de mens niet
meer WEET, dat NIKS vanzelf goed blijft,
ook geen democratie, dan gaat die dus naar
de filistijnen. En dat is precies waarom we
nu, ALLEMAAL, in een crisis zitten. We
werden TE LAAT wakker en nu moeten we
op de blaren zitten.

L.
Maar, we komen er wel WEER boven op!
Zeker weten, en dan… begint het opnieuw.
Dat is het leven van de naakte apensoort.
Politici die mensen in slaap sussen moeten
worden weggestuurd dus; maar helaas
gebeurt het OMGEKEERDE. De politici die
eerlijk zeggen wat er gebeurt of MOET
gebeuren, de lastige boodschappers, DIE
worden niet aangehoord en verliezen hun
zetels in het bestuur. Populisten die naar de
mond praten (zie Wilders) die halen nu in
polls… in Nederland 28 zetels! Hoorde jij
Wilders ooit iets zeggen over vergrijzing en
de gevolgen? Dat Nederland dus MENSEN
moet binnenhalen om op peil te blijven?
Zoals de VS etc. op grote schaal doet! Nee,
hij kijkt wel uit en praat het volk naar de
mond. En er zijn er nog meer dan Wilders
die die kans pakken: OMDAT HET VOLK
BEDROGEN WIL WORDEN.. Wijzelf dus
zijn de sukkels die niet goed opletten en die
niet “begrijpen à la Spinoza”.
Tenslotte, die rampen die je noemt, komen
er met de bossen aan. Door klimaatverandering dus; er ontstaat namelijk een
klimaat met meer extremen om ons heen.
Nu wordt ook weer “de mensen” wijsgemaakt dat dat gewoon komt door de CO2
productie… de aardopwarming dus. Dat is
helemaal NIET bewezen blijkt nu, meer en

N.
Wakker worden … heb je heel mooi
omschreven… Los van de inhoud is het
voor mij ook zo dat we best onze focus
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Beste M. ik reageer gewoon recht uit MIJN
“begrip van de mensheid” en ik denk dat we
het probleem ALLEMAAL bij ons zelf
moeten zoeken en proberen te begrijpen
WAAROM het nu WEER fout ging.. Dat
alleen helpt om er weer bovenop te komen.
Ich habe fertig… zei een voetbaltrainer en ik
dank je dus, beste M. voor de “sparring” die
je gaf en geeft!
En, tenslotte, ook ons onderwijs moet vooral
KRITISCHE,
NADENKENDE
en
GEÏNTERESSERDE
leerlingen
willen
“produceren”, die in staat zijn echt goede
medemensen en democraten te zijn, die niet
overal maar intrappen. Maar die ZOEKEN
naar de “waarheid”. Dan gaat het een stuk
beter. En als dan ook nog OUDERS een
goed voorbeeld geven, dan wordt het weer
mooi op de aardkloot. Wedden?

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

N.
Leren begrijpen…. Het grijpen van de
waarheid… De waarheid is dat elk mens
fundamenteel goed is maar vaak bezoedeld
is geraakt en dat is een multifactorische
kwestie…
De basisbehoeften aan
veiligheid en liefde, de omgevingsfactoren
waarin men opgroeit, de genetische en
culturele patronen en de natuur met zijn
grillige
wendingen…
Volgens
mijn
bescheiden mening is enkel kracht het
meest constructieve to do…
Macht/onmacht is daarmee
weg te werken.
Kracht is duidelijke grenzen zetten vanop je
eigen terrein naar de ander. . Dus Leon
je krachtdadig optreden tov van de jongen in
Marseille was daar een voorbeeldje van.
Wie reageert of vervolgt, of geeft ook zijn
visie op de wereld van nu? (Red)
*****
-PROFEET ALAIN MINC
Alain Minc (Fr.) is auteur, historicus en ook
vaker politiek adviseur, meestal op links . Hij
lijkt iets op Attali, maar is minder flamboyant. Nu schreef ook hij een boekje over
“morgen”. Waarin hij een aantal nogal aparte hypothesen poneert, ook met een glimlach af en toe. Ik doe een greep:
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Ik ging er uiterst kritisch heen, maar moest
ook, zoals in de discussie ( Met Frascati
zelf!!) NA de film, bleek mijn vooroordeel
stevig temperen. Met een aantal ook
scherpzin-nige toehoorders in de zaal,
merkte ik. En we zagen ook een recent
resultaat van een Gallup-enquete in de VS:
wel 54% van haar inwoners vertrouwt intussen de officiële uitleg van 9/11 niet meer.
Bush is weg, Obama wil schoon schip maken, de wereld dwaalt in chaos rond, de
speculanten maffia blijkt de baas op energiegebied, ons geld blijkt gestolen door
ordinaire (duur aangeklede, nette) heren…
dit is natuurlijk ook het klimaat voor complottheorieën en duistere groepen die ons
gewetenloos belagen. Maar alles wat samen
beziend begin ik me best heel wat af te vragen, samen met Frascati c.s. En ik weet nu
zeker dat er ons een golf wacht van “onthullingen, speculatieve beschuldigingen, complotten, maffia-clubs zonder nationaliteit,
etc. Wedden?
Frascati zei desgevraagd dat hij deze kwestie potentieel ziet als een klap voor de VS
die hun de kop gaat kosten. In termen van
aanzien en stabiliteit uiteraard. Dus zo brisant als 9/11 zelf ook was, waarna de onrust
bleef en toenam. Overigens denk ik dat
Alain Minc de film nog niet zag..
En na de samenzweringsboeken als Da Vinci Code (waarin de Kerk de samen-zweerder moest lijken), nu dus deze film. Maar die
gaat dan wel over iets wat echt gebeurde...
Het wordt wel heel erg interessant om ons
heen…

-China pikt Taiwan in en weigert plotseling
Amerikaanse bonds te kopen (actueel: China maakt zich nu al publiekelijk al zorgen
over de waarde daarvan!).
-Schotland wordt onafhankelijk , ook Spanje
valt uiteen, evenals België.
-Israël bombardeert, met toestemming van
Obama, de nucleaire installaties in Iran.
-de Nobelprijzen gaan in grote meerderheid
naar Azië (nu al erg veel!) en de overvleugeling van de universiteiten in de VS, Europa neemt snel toe..
-Gazprom pikt Total in Frankrijk in; Rusland
contra Frankrijk als energiegiganten.
Hij ziet dit gebeuren in een tijdvak van tussen de 5 à 50 jaar van nu… vooral afhankelijk van de mate waarin Europa sterker/zwakker wordt..
Het boekje heet: “De tien dagen die de wereld schokten” en is maar 132 bladzijden
dun.
We zijn gearriveerd in een tijd voor profeten,
zieners en “complottisten. “Na de ongelofelijke krach in de VS die de hele wereld
financieel kraakte, stelende en bedriegende
Madoff’s, overvette fiscale paradijzen , hedge funds die alles verstoren, twijfels aan het
maanbezoek van de VS (25% van de bevolking denkt dat!) en nu ook steeds meer twijfel aan de verklaringen voor 9/11.
Ik zag de journalistieke film:
--ZERO, wat is de waarheid achter 9/11?-Van de Italiaanse journalist Francesco
Frascati. Hij werd vorig jaar vertoond op het
filmfestival van Roma en sloeg als een bom
in in Italië en vindt nu ook zijn weg in Frankrijk en andere landen in Europa. De film laat
pakkend zien wat voor uiterst onwaarschijnlijke verklaringen het officiële onderzoeksrapport in de VS debiteert. De analyses worden in de film gedaan door experts
van faam. Het uiterst netjes instorten van de
beide Twintowers , het niet vindbare vliegtuig dat het Pentagon raakte (geen enkel
wrakstuk aangetroffen!), de niet kloppende
lijst van 19 daders..

PS1: Ga naar die film kijken. In Rusland
keken 35 miljoen mensen al. De grote
kranten hebben hem ook ontdekt. En de
belangstelling explodeert.
PS2: Berlusconi kocht de DVD-rechten van
de film ZERO en verkocht er in Italië al
honderdduizenden.. En hij heeft een fijne
zakelijke neus toch?

Terug naar inhoud
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