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-ÉÉN GRAPPIGE, AARDIGE EN INTELLIGENTE MIJNHEER KARST (ex-beveiliger),
MET EEN DEPRESSIE (door ontslag?),
EN EEN ZWARTE AUTO,
IS GENOEG,
VOOR EEN NATIONALE SCHOK EN 6 DODEN,
ALS EEN CRISIS EN EEN PANDEMIE SAMENVALLEN“OF HET NU IN DUITSLAND WAS, IN DE ANDERE EUROPESE LANDEN OF IN DE VS:
OVERAL WAS MEN VEEL TE LANGZAAM” ( Zegt nu –weer eens- Domique Strauss-Kahn
de IMF-baas).
WAAROM SCHREEUWT HIJ ZO HARD? “ (Vroeg de britse Queen in Londen aan Obama,
sprekend over de luidruchtige Berlusconi. Het deed me even denken aan de boze
spaanse koning met Chavez; gekroonde hoofden houden van gematigde stijlen)
“WILD, WILDER, WILDERS(T) ….
Na de zoveelste haattoespraak van Amadinedjad over het zionisme en Israël, kan ik niet
anders, dan ook aan Geert W denken, de Nederlandse politicus met dat ENE item. Hij over
de islam/Koran en nu weer over Fitna II (?). En Amadinedjad weer over het nietislamitische, vervloekte Israël en het CHRISTELIJKE westen. Ieder dus het zijne.
Ik doop dus nu de PVV, ( onder aanvoering van mollah Geert), maar om tot de “Partij Van
het (gesunde) Volksempfinden. Nederland op zijn smalst, honderden jaren na de VOC.
Wie haat zaait oogst geweld; dat is slechts kwestie van tijd. Dat geldt voor Amadinedjad
maar ook voor Geert.
“WE KUNNEN GEEN BRITSE SOLDATEN LATEN DOODSCHIETEN VOOR EEN LAND DAT
DE VROUWENRECHTEN NIET RESPECTEERT” (Zei Gordon Brown over de britse inzet in
Afghanistan, waar men wetten maakt, die ontzetting veroorzaken in het westen).
“ CHRISTOFFEL COLUMBUS WAS DE COMMANDANT VAN EEN INVASIE DIE DE
GROOTSTE GENOCIDE VEROORZAAKTE, DIE DE WERELD OOIT KENDE” ( Zei , wie kon het
ook anders zijn, Hugo Chavez).
“HET IS IN HET BELANG VAN DUITSLAND DAT DE VS ZO’N STERKE ROL SPELEN IN DE WERELD
WAARDOOR WE UIT DE CRISIS KUNNEN GERAKEN” ( Zei Angela Merkel in het kielzog van Sarkozy en vergat
daarbij te vermelden dat ze de chinezen ook niet onderschatte. Want dat zou thuis slecht begrepen worden).
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“ DE NOTERINGSAGENTEN ZIJN EEN MOOIE UITVINDING. De onderneming die genoteerd wordt betaalt namelijk voor de diensten van het agentschap. Zoiets als dat de
restauranthouders de Guide Michelin zouden betalen voor hun beoordelingen” (Zei een
franse CEO).
“ OMDAT DE FRANSEN SARKOZY KOZEN, IS BEWEZEN DAT ZE NIET XENOFOOB ZIJN. NET ZOALS DE
AMERIKANEN BIJ DE KEUZE VAN OBAMA”. ( Zei Max Gallo, de grote auteur/historicus).
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REDACTIONEEL.

ook volop: oude en nieuwe en ze tonen een
zwarte kant van de franse wereld.
In “ALLEDAAGS” , “JOURNAL en de “COIN”
vindt u van alles wat een lezer (uit het noorden) en uw redacteur bewegen kon. Lief en
leed.
GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
Onder ALGEMEEN vindt u wat nieuws over de
flauwe hoop over een opgang na de crisis,
maar ook hier zijn de geleerden het weer niet
eens. En de aloude stabilisator, de middenklasse, wordt overal meer en meer platgedrukt
tussen rijk en arm. De Obama achter de persobama, krijgt, nu zijn 100 dagen voorbij gingen- en in positieve kleuren- ook een kritische
blik toegeworpen. De traders en UBS en de
pensioentoppers krijgen de (verdiende) trappen na, nu steeds meer, nu blijkt hoe schurkerig ze te werk gingen. Wat is nu een rechtvaardig salaris, is een vraag geworden voor
elke borreltafel. Rampen houden ons steeds
meer bezig: we zitten nu weer in een sanitaire
ramp lijkt het en nog wel van wereldformaat.
En in autoland kreunen de oudjes en scoren
de nieuwe kleintjes uit de verre landen.
De VN ging weer eens af op de racisme-conferentie , maar IMF en Wereldbank komen vol
terug nadat ze bijna waren afgeschreven. Er
zijn weer zorgen over een bewapeningswedloop, nu niet A tegen B, maar elk land
contra “de anderen” lijkt het. Verzekeraars
hebben het ook steeds moeilijker al is hun vak
DE sport van de (gevaarlijkere) toekomst. Oud
worden kunnen steeds meer mensen en
steeds meer van ons willen dat ook in alle
schoonheid.
OLIE ETC. geeft nog eens een samenvattend
beeld van de komende 25 jaar in termen van
reserves en productie, herkomst en verbruik.
En waarschuwt voor eindigheid en hoge barrelprijzen op het moment dat de conjunctuur
keert. Irak komt er weer aan als grote olieboer
en zoekt zijn plek. Dassault stapt uit de E-auto
nu het tempo verlaagt en Brown, mist alle
groene kansen.
RELIGIES vertelt waarom de paus niet naar
zijn christenen in Gaza kan, en over het op
bedevaart gaan in een digitaal Mekka. De
patriarch van Moskou heeft radicale plannen
tegen de verloederende jeugd in Moskou.

*VOORAF
LP vond weer een handjevol nieuwe lezers
en gaat zo naar ongeveer 210 lezers, waarvan de naam op onze verzendlijst staat.
Daarnaast zijn er nog zij die lezen op de
hostende website. We groeien dus tegen de
crisis in, mede omdat de technische vormgeving een grote jump maakte. Reageer,
werf nieuwe belangstellenden aan en laat
uw suggesties horen over verbetering in
vorm en inhoud. En ook over eventuele
technische probleempjes: u wordt geholpen!
EDITIE 53-09 stroomde deze maand weer
vol met diverse teksten die uit de wereld in
onze kijker kwamen, via kranten/magazines,
radio, satelliet-tv en internet. We danken de
lezers die reageerden en die hun visies
en/of ervaringen instuurden. Ziehier de
selectie april-mei 209, voor U gemaakt:
FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’EXCEPTION FRANCAISE
Frankrijk in crisis ontdekt weer de sociale
onrust met bezettingen, gijzelingen en zelfs
agentje schieten. Intussen is de staatsschuld enorm en Sarko kijkt tandenknarsend toe hoe zijn hervormingen struikelen.
De sterk oplopende jongeren ww leidt in
Corsica tot herlevend jeugdig nationalisme
en ook tot vertrek van jonge fransen. Het
onderwijs zit vol met bange leraren en de
franse wijn legt het af tegen die uit de
nieuwe landen. Ook staat het land internationaal te boek als fiscale hel nr. 1 terwijl
de regering tracht de weggelopen rijken
terug te vangen, uit de fiscale paradijzen. En
dit land heeft ook zijn stock-option
kampioenen. Maar er zijn ook de grote
franse plussen voor de toekomst en het feit
dat hier de koopkracht niet erg veel daalt. .
Verder zijn er ook de zorgen voor het
Frankrijk overzee en de drugsproblemen.
Politiek liet de oude man van ultrarechts
weer eens van zich horen en schandaliseert
Segolène verder tot ergernis in de eigen
partij. En Bayrou uit het midden vecht ook
hard tegen Sarko’s stijl.. De affaires zijn er
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In AFRIKA is China steeds meer de (economische) baas en het westen doet er
maar weinig tegen ondanks de vele kansen.
Zuid-Afrika met zijn Soweto zijn, ondanks de
gigantische criminaliteit, toch bezig op te
stijgen, zeker nu ook de Worldcup er gaat
plaatsvinden. Let wel: in Afrika is er nog
steeds groei, drie keer zo veel als bij de
buur Europa! In Togo is het weer eens
ouderwets raak in de regerende clan, een
Hardnekkig restant van de stammencultuur .
WEST-EUROPA gaat op naar de EUverkiezingen en er ontbreekt ieder strategisch idee over WAAROM Europa moet. Het
oude volk zit verstrikt in warrige dis-cussies
over kleinigheden en oude vetes terwijl de
rest van de wereld snel verandert. Ook over
de moderniteit, genetische mani-pulatie in
gewassen, is Europa het erg oneens terwijl
de wereld voortraast. Is met die grote
budgettaire gatenkaas van nu, ook het
stabiliteitspact voorbij, vraagt men zich in
Brussel af? Parijs zoekt weer vrede met
Peking, Spanje zet veel hoop op de toeristen nu de WW in dubbele cijfers beland is
en Berlusconi lijkt op het toppunt van zijn
macht; net voor hij gaat “vallen”. Naast voor
pandemieën, moeten we ons ook hoeden
voor aardbevingsgevaar in Europa: het
rommelt weer diep onder ons. Ongelooflijk
maar waar: die Burschenschaften in Oostenrijk bloeien weer terwijl Abou Dhabi zich
interesseert voor het zieltogende OPEL van
Chrysler.
In OOST-EUROPA eist Rusland “zijn”
Noordpool op en ziet het buitenlandse
kapitaal vluchten. De tsarina van Oekraïne
werkt zonder ophouden aan haar glorie
terwijl in Moldavië de jeugd boos is over de
foute keuzes van hun ouders. En de kleintjes Slovenië en Kroatië maken herrie over
hun nautische grenzen.
In OOST-AZIË provoceert Noord-Korea opnieuw om Obama te appelleren en wordt de
chinese marine snel de tweede grootste na
de VS.
ZUID-AZIË kijkt met spanning naar de verkiezingen in India, die een maand duren
omdat er 715 miljoen (!) kiezers zijn. Nu de
onrust in Pakistan groeit, de tamil-oorlog in
Sri Lanka een bloedig einde lijkt te nemen,

blijft het ook nog doorrommelen in Thailand
tussen rood en geel. De regio is roeriger dan
ooit.
NOORD-AMERIKA kent 100 dagen het wonder OBAMA en ziet zijn dynamiek met genoegen en verbijstering aan zich voorbijtrekken.
De neergang lijkt vaart te verliezen en er zijn
ook nogal wat bedrijven die het prima gaat,
ook nu. Bush schrijft ook, nu hij met pensioen
is, hij heeft stof genoeg. Mexico wordt voor de
VS het nieuwe China in economisch opzicht.
Ook al is er nu grote influenza paniek.
Guantanamo loopt leeg, terwijl de feiten over
het schandelijke, officieel goedgekeurde , martelen de wereld in gaan. Een nagel aan de VSdoodkist van morgen.
LATIJNS-AMERIKA lijkt een wat ander Cuba
te gaan krijgen na 50 jaar. En zelfs in het verre
Lima is de stadslucht zeer vuil en wordt er gecleand. Het continent blijft een groeier ondanks de crisis en Obama knoopte ook hier
weer vriendschappen aan, ook in zijn historisch nogal belaste achtertuin.
MAGRHEB, MO Etc. worstelt nog steeds met
rebel Iran, waar de verkiezingen naderen en
Amadinedjad zijn rituelen opvoert om te winnen; intern en ook in Genève. Israël zoekt een
nieuwe uitgangspositie en botst zwaar met
“vriend” Obama. Die nu moet wachten op de
uitslag in Iran. Algerije de derde economie van
dit continent, struikelt over zijn remmende
maatregelen voor buitenlandse investeerders.
Turkije deed even fors boos op de Nato-top,
maar boog, en ontkent nu. Moebarak, de eeuwige heeft toch, naast zijn familie nog een
krachtig iemand dicht bij, die een hoofdrol
speelt in het grote MO-conflict. En in Pakistan
gaat het fout met de foute taliban… die erg
dicht bij de atoombommen lijken te komen in
dit land. Obama heeft er een superzorg bij.
TRENDS EN TECHNO is er weer in kleur en
geur: hoe voel je aardbevingen aankomen,
eindelijk de EENKNOPSmobiel voor opa,
USB-keys die in uw beurs passen, robots die
je denkend bestuurt, een electrische VOUWfiets en het lang verwachte einde van het
stofzuigen is er ook bij.
TOPICS ergert zich nog een rondje aan de
financiële schurkerij, laat een foute bankier zijn
berouw tonen, verhaalt over het verloren land
van Rijkistan en schetst de crisis van 2029,
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die in Groenland zal beginnen. Ook staat er
een zuchtend verhaal over WAAR-OM
Europa MOET, naar aanleiding van
spannende vragen van een lezer (over mijn
tekst in editie 52-09), en vertelt ook iets over
een moderne manier van het doen van
wetenschappelijk onderzoek in de privésfeer..
In DISCUSS..-FILOSOF.. schrijven twee
lezers over een aparte ervaring en over de
(on)betrouwbaarheid van de geschiedschrijving.
LEES ZE,

VRAGEN VOOR DE EIGEN FOUTEN. IN
ONS LAND BESTAAT GEEN CON-TRAPRESIDENT” (Zei Pierre Mos-covici van
de PS, toen Sego dat ge-woon wel deed
in Dakar over de eer-dere uitlatingen
van Sarko aldaar in 2007)
****
“DE NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
VAN BESANCENOT IS DE ETALAGE
VAN DE RADDRAAIERS” (Zei de woordvoerder van de UMP),

LEON EN THEO

****
“IEMAND BEZOCHT U, DIE ZEI DAT DE AFRIKANEN NOG NIET DE GESCHIEDENIS ZIJN
BINNENGEGAAN. VERGEVING, VERGEVING ,
VERGEVING, VOOR DEZE VERNEDERENDE
WOORDEN. DIE NOOIT ZOUDEN MOETEN ZIJN
GEZEGD. EN DIE OOK NIET ZIJN GEZEGD
NAMENS DE FRANSEN EN FRANKRIJK” ( Dit
zei Sego op 6 april in Dakar over de
ongelukkige woorden van Sarko enkele
maanden geleden).

Leon

Theo

****
“IN 2012 (pres. verkiez.) KAN LINKS
ECHT NIET GEWOON ZEGGEN: “We
doen het à la Jospin, maar dan wel zonder de 35-urige werkweek”. (Zei Manuell

Terug naar inhoud

Valls van de PS, en dat ziet ie heel goed!).

*DIXIT---VERBATIM

****

“HIJ IS EEN INTELLIGENT MENS”,
ZEI CHAVEZ OVER OBAMA, “HIJ
LIJKT IN NIETS OP ZIJN VOORGANGER”. (Als dat maar goed gaat
dus….).

“ IK WORDT ECHT NIET ELKE MORGEN
WAKKER EN DENK: GOH, IK BEN ZWART”
(Zei Rama Yade de staatssecretaris van
Mensenrechten).
****

****

“IK BEN HET HELEMAAL ONEENS MET DE
PRESIDENT: IK HOU VAN WIJN EN KAAS
DIE STERK RUIKT, IK HOU VAN JACQUES
CHIRAC, MAAR NIET VAN TV EN IK HAAT
DE LINKSE KAVIAARETERS”( Zei Mr.Kahn,
franse kandidaat voor Modem voor Brussel).

“NIEMAND ANDERS MAG PUBLIEKELIJK SPREKEN NAMENS FRANKRIJK, ANDERS DAN NICOLAS SARKOZY. ALLEEN HIJ KAN VERGEVING
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Beste Léon,
nog steeds lezend in de laatste LP wilde ik de
artikelen van Hans Halkema over wind-energie
eens lezen. Via de links in het be-wuste artikel
kwam ik weliswaar op de site van de
Stichtingklimaat.nl doch vond ik de genoemde
artikelen niet. Misschien zijn ze verwijderd?
Nieuwsgierig geworden ben ik even gaan
Googelen. Zo vond ik al snel de site
http://www.wind-energiehalkema.org/index.html
Hier is dus alles te lezen waarover hij, en jij,
schreven. Fascinerende kost. En nu wil de
Nederlandse overheid, in het kader van het
verschaffen van extra werk in de huidige
energiecrisis, een gigantisch windmolen-park
bouwen in de Noordzee. Daarom nog maar
eens verder gekeken.
Google kwam via Hans Halkema ook met sites
waarop weer kritiek op hem wordt geleverd en
de "andere waarheid" over windenergie werd
beschreven. Zo las ik ook wat er op
http://www.ceesbakker.nl/home.php?ID=9
wordt gezegd.
En nu weet ik het ook niet meer. Ik neig zeer
voorzichtig naar de voorstanders van windenergie maar sla weer aan het twijfelen als ik
weer eens die windmolens zie stilstaan.
Ten aanzien van de CO2 problematiek heb ik
minder last van twijfel. Ik heb het altijd al
hoogmoedig gevonden dat mensen denken
dat ze in staat zijn om significante invloed uit
te oefenen op het CO2 niveau. Laat dat maar
rustig aan moeder aarde over.
Deze moeder aarde heeft ook "onmetelijke"
voorraden energie in de vorm van methaan clathraat of methaanijs. Hier las ik al enkele
jaren geleden over.
Als men er in slaagt dit methaan te winnen zijn
de energieproblemen (voorlopig) van de baan.
Het lijkt er op dat men daar in gaat slagen.
Al met al zeer de moeite waard om te blijven
volgen.
Groet, Th.

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Een man vertelt zijn vrouw dat hij met zijn
baas en collega’s een weekje mag gaan
vissen: teambuilding. En omdat hij tijd tekort
komt vraagt hij haar om zijn spullen in te
pakken. Daarbij moet ze zijn mooie blauwe
zijden pyjama zeker niet vergeten. Zijn
vrouw vermoedt iets , maar pakt braaf alles
in. Hij kust haar en vertrekt.
Na een week komt hij thuis met een bos
bloemen in de hand. En vertelt haar over
een geweldige week.
Maar vraagt terloops ook, waarom hij zijn
pyama niet mee kreeg… Waarop zijn eega ,
met vuur schietende ogen, zegt: “Je pyjama
deed ik in je vis uitrusting…..” Hij vertelde
toen maar niet wat hij had gevangen…
****
Een godvruchtige man gaf al jaren lang, aan
een bedelaar, die hij wekelijks ontmoette, 15
euro. Maar op een dag kwamen er 10 euro
in zijn mandje..en de gever verklaarde dat
met: de crisis en, ook omdat zijn dochter
nu ging studeren en , tja, dat was wel erg
duur… De bedelaar begreep het en vroeg
hem of hij nog meer opgroeiende kids had.
Dat beaamde de man: er zouden er nog
twee gaan volgen met studeren.
Waarop de bedelaar geschrokken zegt: “ik
hoef, hoop ik, toch niet ook de studie van
die andere twee, straks ook nog te betalen?
“.
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 52-09:

Beste Th.
Lezer (en editor) Th. schrijft ons over zijn
inzichten in de groene, windmolenstroom en
de CO2 kwestie:

Dank voor je interessante reacties. Dat verwarrende zit er in, dat er natuurlijk niet EEN
oplossing is, zeker niet als je ook kijkt naar de
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tijdsas en de politieke achtergronden bij
onze energievoorziening (zie het MO en
Rusland!). Hoe minder je afhankelijk wil zijn
en hoe snel-ler, ook in de tijd, hoe meer
energie-alter-natieven je moet proberen,
inzetten en moet ontwikkelen. Dus het gaat
om veel meer dan kosten, investeringen en
CO2 discussies! Ook zien we enorme
veranderingen gepushed worden aan de
transportkant (E-auto) en ook andere
verlichtingswijzen. Dat alles gonst nu door
elkaar… en dat moet nu ook, want alle
zeilen moeten bijgezet.

zeker zeiden te weten, geen gelijk krijgen. In
tegendeel.
En over dat methaanijs als nieuwe energie,
moet je ons in LP ook eens wat meer vertellen. OK?
****
Lezer J.H. schrijft een bemoedigend bericht
wat wij ons ter harte nemen

En daarom strijden partijen voor HUN oplossing, terwijl het probleem eerder is HOEVEEL van hun oplossing… Want wondermiddelen bestaan nu eenmaal zelden.

Dag Leon,
Mijn complimenten voor de laatste editie van
Le Provincal, dat gaat een beetje in mijn
straatje, het mag van mij veel kritischer. Of
beter meer cynisme. Of politiek of clerus of
sport, je wordt besodemieterd. Onze dagbladjournalisten durven het niet meer aan,wiens
brood men eet diens woord men spreekt! Een
enkele columnist komt nog wel eens uit de
hoek.
Ik denk plots aan onze meest betrouwbare
staatssecretaris van defensie. Moet je eens
opletten hoe die de JSF gaat kopen en voor en
tegenstanders in het pak doet. Zoals jaren
geleden rond Schiphol de story werd verkocht
dat je met meer vliegbewegingen minder overlast veroorzaakte, als je het maar anders ging
meten, echt waar!
Enkele jaren geleden schreef ik eens een
artikel, in die stijl, voor een tijdschrift over de
bedrog van geschiedschrijving en toe gespits
op de Slag om Arnhem. Ik weet niet meer of ik
dat al eens aan je doorgaf.(zie bijlage).
Hou je haaks! Veel groeten.
J.H..

CO moet je natuurlijk niet onnodig omhoog
blazen: niks vervuilen is het beste ! Maar
beweren dat we nu al weten dat WIJ, de
mensen, de schuldigen zijn via CO2-produktie aan de aardopwarming, dat is echte
arrogantie en zelfs wat demagogie. Zelfs Al
Gore schijnt nu ook te twijfelen aan zijn
eerdere, eigen beweringen, en ik ken ook
wetenschappers die zeggen dat de oceanen, erg van belang in ons klimaat, sinds 5
jaar kouder (!) worden.. en niks warmer. Wat
ook weer niks bewijst; enkel dat de “quasiwetenschappers” die DAT warmer worden

Beste J.
Dank voor je steun en je commentaar. Tja, er
zit veel waars in je uitspraken over de journalisten. Absolute objectiviteit bestaat niet, het
blijft allemaal “kleine mensjes-werk”. Zeker ook
LP (haha!). Cynisme is bijna niet meer te
onderdrukken, als je om je heen kijkt, maar we
weten natuurlijk ook, dat dit alle eeuwen vóór
ons niet anders was. Nu zie je het alleen wat
beter omdat er zoveel info is, die ook laat zien
hoe de mensen echt met elkaar omgaan.
Maar helaas, meer cynisme verandert niet erg
veel, al lucht het wel op. De hamvraag is na-

Verder is windenergie nu al een feit voor 10
à bijna 20% van de stroomproduktie in
noordelijke landen (Duitsland is nu al op
7%). Maar geen mens gelooft dat je met
alleen wind en zon er komt: want je kunt het
spul niet opslaan. Dus moet je “ernaast”
altijd nog centrales hebben die “lopen” op
olie/gas en/of nucleaire brandstof. Of
waterkracht centrales die “lopen” op omhoog gepompt water met behulp van
windmolenstroom…
Dus we gaan me een bonte partij machines
en installaties zien, als de olieprijs weer
omhoog schiet bij het hernemen van de
economie! Het is dus voor een groot
gedeelte een plannings-probleem en, ook
een samenwerkings=politiek probleem..
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tuurlijk: waarom kan zoiets nou gebeuren in
democratische samenlevingen, waarin de
mensen KIEZEN wat ze kopen/lezen en ook
zelf hun bestuurders kiezen? Het antwoord
daarop is dus eigenlijk simpel: er is slechts
een minderheid die probeert door de publicitaire en partijpolitieke mist heen te kijken.
De rest laat het voorbij waaien, pikt het
leuke, sensationele en bevestigende eruit,
en laat alles zoals het was. Dus zijn zij die
zich er-geren aan kritiekloosheid en
misleiding etc. , een geplaagde minderheid
geworden…. Daar is dus maar een
antwoord op , beste J.: WIJ gaan een
nieuwe
partij
oprichten
tegen
“lamlendigheid, gemakszucht en burgerbedrog”. Dat is duur en dus moeten we
subsidie hebben… En als je die wil pakken
moet je wat “meesmoezen” in de kringen
van de “slampampertjes”. Such is life dus..
Of heb jij een ander voorstel? Bijvoorbeeld
verhuizen naar een mooi eiland waar wij de
baas zijn en uitmaken wat er gebeurt en zo?
Maar ja dan moeten we eerst zorgen dat we
een paar jaren van die giga-bonussen opstrijken, die we dan langs duistere wegen
(achterdeur van de eigen bank!) naar de
Kaaimaneilanden wegsluizen. Daarna kopen we een ticket daarheen en dan kopen
we, om de hoek van ons belastingparadijs,
ons eigen leuke landje. Zullen we dat maar
doen dan? En dan blijven we LP sturen naar
de anderen ook al snappen die ons na een
paar jaartjes niet meer. Want dan zijn wij
dan happy outsiders geworden. Is dat wat?
Groet, Leon.

nummer (51, nog in Word) al in Acrobat
omgezet en had jullie dit willen toesturen.
Maar nu hebben jullie zelf al de beschikking
over Acrobat.
Nogmaals, het is een hele vooruitgang en veel
succes met de volgende edities!
Groetjes,
Lezer M.
Beste M.,
Dank voor de complimenten, die vooral Theo
toekomen. Je bent met vele anderen als je de
veranderingen, positief beoordeelt! Dus we
gaan gewoon door op deze weg.
Dank voor je reactie,
Leon (en Theo)

EN HIER WAT REACTIES VAN NIEUWE
LEZERS
Proeflezer L., uit Engeland. woont sinds kort
in de Provence en start hier een business op.
Ik ontmoette haar op een opening van een
restaurant. Alwaar de “franse zakenwereld”
werd doorgenomen.
Ze leest geen nederlands dus het zal bij
proeflezen blijven en ze bekeek LP dan ook
enkel optisch. Maar gaf toch een leuke reactie:
Dear Leon
Sorry to take a while to respond to your email.
It was very good to speak with you – C. and I
enjoyed hearing your views of the world. I too
studied economics and politics at University
and I find the world situation very interesting,
but we dont have the time as you do to read so
much these days.
I am impressed that your newsletter is so
comprehensive! My mother, who speaks
Dutch, is coming in 4 weeks time and I will
ask her to read and translate some pieces for
me.
Thanks for the information as well. We are
very busy getting the house ready to be
inspected for a "clevacances" rating, but once
that is achieved I will indeed follow up on
contacting these clubs. I do also appreciate
your offer of help as we start to build our
business -you have a lot of business expertise

****
Lezer M. schrijft over de nieuwe opmaak
van LP en geeft ons moed en wat goede
raad.
Hallo Léon,
Nog even een reactie op het PS in de laatste email: Le provençal is inderdaad een
stuk mooier geworden. Ook de omzetting
van Word in een Acrobat document maakt
de tekst toch een heel stuk rustiger.
Bovendien is de omvang van het document
een stuk kleiner en kun je het volledig beveiligen. Ik had voor mezelf het vorige
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but above all you have a sense of fun and
humour which is needed these days when
we are more anxious than dealing with a
new born baby!
I’m going to London tomorrow for a week to
do some marketing.
I hope perhaps in a few weeks I can contact
you to see if you would like to visit us and
make some suggestions.
Kind Regards
L.

omvang. Daar waar er meningen gegeven
worden, al dat niet impliciet, zal ik het regelgelmatig met je oneens zijn. Daar houd ik ook
van. Dus graag kom ik op je mailinglist.
Tot schrijfs/lezens!, groets
F.

Dear L.,
Thanks for your kind words and I hope your
mother likes to read my writings a bit. Our
language is, we think, very near to English.
But unfortunately the English don’t agree.
So I need translating services..
Of course I will be delighted to be of help in
starting up your business. It’s a difficult time,
but the trick is finding your market and the
right approach. Be sure: it exists!
I wish you a lot of success and hope to meet
you soon.
Leon.
*****

Beste F.,
Dat belooft dus wat! Ik hou je aan je belofte en
stel uiteraard de kolommen open voor je.
“Beledigen” mag, als het maar met een kleine
knipoog gebeurt. Ik ga er al vast voor zitten!
Leon.

Nieuwe lezer H.J. kreeg een proefnummer
en ging al bij het lezen van de begeleidende
mail in de “kritische vraagstand”. Namelijk
daar waar ik mijn statement neerzette over
“Europa”. Hij wilde dus wel eens weten
waar ik die pertinente uitspraken op baseerde en wat ik “precies” bedoelde. Heel leuk
dus. Voor zijn vragen en mijn antwoorden
daarop zie verder: TOPICS, algemeen
onder de titel:
HOEZO : “EUROPA MOET?”.
Begin van een leerzame polemiek?

L’ EXCEPTION FRANCAISE

En na een reactie van mij kwam nog van hem
nog dit binnen:
Dank, mede-eigenwijze. Laten we de wereld
maar overnemen. Oh, nee, laat maar.

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
DE FRANSE PLUSSEN
Frankrijk heeft het al dertig jaar best moeilijk
en nu ook met de crisis, al valt het relatief nog
mee… Tijd om eens te bezien wat de STERKE punten voor de toekomst zijn in dit land. En
dat gaat u verbazen!
De landbouw is een hele sterke: 1,3 werknemers en in 2008 een handelsoverschot van….
9,3 miljard €.
De grote industriële kampioenen als Total,
Danone, AXA, Oreal, Pernod, en de luxe-leveranciers. Wel 75% van de CAC40 (Beurs
Parijs) zijn er in de lijst van 500 beste ter
wereld te vinden.
De demografie dan. Tussen 1998 en 2007
ging dit land van 58 naar 62 miljoen inwoners.
Terwijl de rest van Europa wegzakt.
Het sociale vangnet. Ook een zegen al mag
het wel een kilotje minder.
De infrastructuur. TGV, autoroutes en veel
goede wegen. Essentieel voor een goeie
economie.

****
Nieuwe lezer F. die sinds kort in Frankrijk
woont en naast andere interesses en activiteiten ook vooral een “vrijheidsadept” is,
schreef na een eerste proefnummer van LP:
Dag Leon,
dank je voor de toezending van je maandmagazine. Ik houd van dergelijke eigenwijze
dingen en heb bewondering voor de enorme
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voor wijn, en 13e exporteur is met zijn 225.000
hectaren en met een waarde van 40.000 $
voor een hectare wijnstruiken.
Op 15000 km van Bordeaux gaat het hun erg
goed, mede omdat DE wijnmaker van
Frankrijk, Michel Rolland, hun hier ook
assisteert. En hij flikte het weer: u proeft ook
hier dus weer een echte POMEROLsmaak.
Zijn betoverende touch deed het opnieuw dus.
Ze begonnen in 1998 op kale grond, met niks,
enkel veel investeringskapitaal. De meesten
stopten er 12 miljoen in, daar in hun
schitterende Bodega’s.
En intussen
verkochten ze in 2006 al 45000 flessen en nu
zit het al op 125.000 stuks. Een waarde van 4
miljoen. Het plan is: op naar de 400.000
flesjes. Van ca 12 €/stuk dus. Het heet Clos de
la Siete op hun etiketten. En daaraan zijn
Dany en Michel Rolland dus ook niet
vreemd…
De kenners weten dat de mooiste producties
in Australië en ook Zuid-Afrika ook al Frans
bezit zijn. En intussen vechten de locale franse wijnboys over de vraag of je rosé mag
maken door te “couperen”. Dat is inderdaad,
wat rood bij het wit doen… Wat elders geen
enkel punt is, maar wat door 85% van de
fransen niet wordt gepruimd. Ik ben er ook
tegen… heeft Brussel dat goed gehoord?
De franse wijnexport loopt intussen sinds 1998
flauw terug in hectoliters gemeten. Italië en
Spanje stijgen er al bovenuit nu en de nieuwe
landen vlogen er al bovenuit… sinds 2001.
De wereldmarkt van 89 miljoen hectoliters zakte lichtjes met 0,7%. Terugval in Azië, Rusland en in de VS. Ook moet u weten dat al
37% van de in een land gedronken wijn NIET
uit dat land komt. Dat was in 1980 nog maar
18%. Maar daarin zijn de nieuwe landen wel
voor 30% verantwoordelijk… Franse wijn drink
je vooral in Frankrijk dus… Al liep de interne
consumptie in 25 jaar terug naar .. 50% in
liters gemeten. Hoezo de export zakte in?

De kernenergie. Lage electrakosten en ook
nog een hele kleine CO-2 productie. En een
enorme goeie industrie op dit gebied.
Levenskwaliteit. Als je de taaie burocratie
even weglaat en goed kijkt naar spijs en
drank dan is het hier paradijselijk leven. Plus
veel zon..
Nou dat is geen prutlijstje. Dus wij blijven
nog even hier.
HET FRANSE ONROERENDE GOED
De afgelopen 10 jaar kwamen er twee keer
zoveel makelaars als er voor. Want het
aantal transacties steeg met 60%. Dat is nu
echt afgelopen: -30% in de verkopen en ook
nog tussen 10-30% prijsdalingen van het
OG. En nu staan er in deze sector 15000
banen op de tocht en al 3500 agences
moesten hier sluiten. De directeurtjes pikten
al 20 à 30% salarisverlaging en verlaagden
hun publiciteitsuitgaven ook met 40%.. Wat
nu gebeurt, is dus het leeglopen van de OGluchtballon en het eruit gooien van de
enorme ballast. Want de courtages waren
hier meer dan 7% (!) en nu nog steeds iets
van 3 à 4 %. Eigenlijk is het een gewone,
wat keiharde schoonmaak die plaats vindt.
Het is dus even foute boel in het OG-vak.
En ook overal in Europa: Spanje is een ware
ramp en Engeland is ook aan het stilvallen… Duitsland was al langer erg rustig
geworden, maar daar waren minder excessen geweest. Grote opruiming dus… en
bijna alles moet weg.
DE FRANSE SALARISSEN
U weet mogelijk al lang dat Frankrijk zijn
beter opgeleiden in het algemeen niet slecht
betaald. Maar dat niet echt volhoudt kennelijk, mede door de crisis. In 2008 gingen
de salarissen hier met 3,4% omhoog en dit
jaar maar met 2%. Wat , gezien in europees licht, een van de laagste stijgingen is
in de EU. Hier moet u dus niet komen om te
werken maar om gepensioneerd te zijn…

DE EMIGRANTEN KOSTEN GOUD
Er vertrekken jaarlijks zo’n 200.000 à 300.000
fransen naar een buitenland, niet zozeer
fiscale vluchtelingen maar vooral ingenieurs,
dokters en andere universitairen. Hun opleidingskosten waren 4,9 miljard, de belasting
vangt dus ook geen 3,2 miljard (1,2 ISF en 660

DE FRANSE WIJN UIT ARGENTINIË
Dassault, Rothschildt c.s. , in totaal zo’n zeven bedrijven, begonnen in 1999 in Argentinië hun wijnbedrijven in de Andes. In
dit land dat nr.5 staat op de wereldranglijst
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miljoen inkomstenbelasting). Daarmee mist
men hier zo’n kleine 12 miljard.
Dat is zuur als je zo grote tekorten hebt. Wie
maakt La France wat aantrekkelijker voor
werkende? Sarko wil niks liever maar heeft
de wind tegen.

Dan zijn er de 20% lyceïsten, die nooit een
diploma halen en waarbij dan enkele jaren
later 30% werkeloosheid is te vinden. In totaal
komen er jaarlijks 200.000 jongeren zonder
diploma uit een opleiding. Iedereen begrijpt, en
Sarkozy zeker, welk een sociaal kruitvat er is
ontstaan onder de jeugdigen. Hirsch schat dat
er dit jaar 180.000 wer-keloze jongeren
bijkomen. Daarbij moet u weten dat in
Frankrijk de jeugd-werke-loosheid al 25 jaar op
nivo’s ligt rond 25% ! Dit heeft veel te maken
met de inflexibele arbeidscontracten, waardoor
werkgevers er niet aan willen om jeugdigen in
dienst te ne-men. Alle pogingen om nieuwe
contract-vormen in te voeren liepen al
jarenlang op grote sociale onrust uit.
Intussen gaat Descoings, directeur van een
politieke faculteit, interviewend en discussierend de scholen rond om klachten en ideeën
aan te horen. Hij spreekt van veel hete ontmoetingen maar ook van veel ontdekkingen.
En hij gaat daarmee straks de onderwijsministeries te lijf. Frankrijk heeft , net als andere europese landen, een groot onderwijsprobleem waaruit vervolgens een groot
jeugdprobleem is ontstaan. En dat moet met
verve worden aangepakt omdat dit nu, in een
gierende crisis, een ware tijdbom is geworden.
Laten we hopen dat Sarko alsnog een uitweg
vindt uit dit benauwend perspectief.

SARKO WIL DE RIJKEN TERUG
Sarko wil weten hoe hij zo snel mogelijk, de
gevluchte rijken in de fiscale paradijzen, hier
terug kan halen. En zijn minister Woerth
gaat daarover praten in Ierland, waar ze dat
ook graag willen. Als lokkertjes kunt u
denken
aan:
strafvermindering,
nietpublikatie van namen en stevige druk
uitoefenen op de “collabobanken”.
En
Woerth wil ook reclame maken voor zijn
nieuwe service voor ontvangst van fransen
die non-resident zijn. Tja, want zaken blijven
zaken!
AGENTJE SCHIETEN
De Directie voor nationale Veiligheid rapporteerde dat er in 2009 al 27 keer met
scherp op politie agenten werd geschoten.
Dat kwam mede door de oproer in Guadeloupe en de troubles in Parijs. In 2008
waren het 17 schoten, dus de situatie wordt
snel grimmiger. In de meeste gevallen
schoot men met jachtgeweren met een
loodlading. Je zal maar politie-agent zijn in
deze tijden. Niet vermeld stond wat de
verwondingen waren, waardoor onduidelijk
blijft hoe goed of slecht er werd geschoten.
Ook bleef in het midden of er schutters zijn
gepakt…. Na gooien met alles wat kan
vliegen is nu het stadium van met scherp
schieten aangebroken. Als je dan ziet hoe er
in Londen en Straatsburg werd gevoch-ten,
werd brand gesticht en vernield, dan is nog
duidelijker dat we het stadium van kleine
relletjes hebben verlaten.
Sarkozy zette twee specialisten in om zich
in de jongeren circuits te begeven: Martin
Hirsch en Richard Descoings heten ze. Ze
kijken intensief naar het probleem van de
mislukkende opleidingen van jongeren.
Slechts 60% haalt bijvoorbeeld zijn bac
(middelbare school diploma). Ook verdwijnen 20% van de universiteitsstudenten
voortijdig de een “technisch bac” deden.

PIRAATJES PAKKEN
Het kapen voor de somalische/keniaanse kust
gaat flink verder, maar nu wat verder uit de
kust. Er waren echter nu ook steeds meer
successen. De megacontainerboot uit de VS
wist ze af te schudden en toen kwamen de
seals nog even de gevangen kapitein terugpakken. Als represaille schoten de piraten
enkele dagen later met raketten op andere VSboten. Het verhardt dus stevig. De franse
zeilboot met drie jonge stellen werd ook al
geen succes voor de piraten: de franse speciale club schoot eerst met een speciaal
geweer de top van de mast af waardoor het
zeilen niet meer ging en het zeil omlaag viel.
En op hetzelfde moment schoten zwemmende
marinemannen een paar kapers aan flarden.
Helaas, de kapitein en een kaper zaten
onderdeks, en dus werd de kapitein doodgeschoten. Uit onderzoek kon niet worden
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vastgesteld we het deed: het was een “door
schot”. Onderzoek van de boot kan nog wat
wijsheid opleveren. De ingreep volgde nadat
de piraten geen enkel woord over vrijlaten
wilden horen. Sarko, het is zijn hobby, deed
de leiding zelf, heet het, met veel
assistentie, dat spreekt. Als hij zo door gaat
krijgt hij nog de Nobelprijs voor piraten
vangen en gegijzelden bevrijden.
Frankrijk heeft nu een speciale boot bijna
afgebouwd , een korvet met specialiteiten.
Speciale radars en ook een 360 gr. camerasysteem, een lanceerinrichting voor drones (onbemande vliegtuigjes om te spioneren van hoog boven), en achteraan ook
een speciaal soort drijvend dek voor het loslaten en binnenhalen van de kommando’s.
En hij is erg snel natuurlijk, dus kan een
grote actieradius bestrijken.
Het ding krijgt een hoop werk in de piraterij
van schepen en, ook van olieplatforms… Ja,
Parijs denkt na nu. Intussen is de kapingslijst zeer lang en wordt er nog steeds over
loslaten van gekaapte schepen onderhandeld. Maar het geweld neemt nu ook
toe, noodzakelijkerwijs.
Iedereen weet namelijk, dat dit slechts het
begin is gezien de vele kusten waar geen
rechtssysteem meer functioneert en de grote armoede in veel van die landen.

tileren op de golven van het corsicaanse
radicale nationalisme. Niet zo best dus, dat
toont het omgekeerde van wat het beleid
beoogde.
Sarko en MAM zullen zich nu ECHT zorgen
moeten gaan maken… terwijl het proces ook
al niet erg lekker loopt in Parijs.
ANGSTIGE LERAREN
Leraren zitten in toenemende mate tussen
meerdere vuren: de leerlingen en hun ou-ders
en anderzijds de schooleiding. Want
ondernemen ze iets tegen foute leerlingen,
dan riskeren ze , dat een zwakke schoolleiding hun aanpakt. Uit angst voor de leerlingen en hun ouders. De school wordt steeds
meer tot een soort verzameling van jongeren,
die zeggen, dat ze later “casos” willen worden
( =vernielers met een uitkering). Er is nog
weinig cijfermateriaal op dit fenomeen, maar
de onrust en de incidenten, nemen toe. Vele
leraren, heet het in een verschenen boek
(Titel: De leraren die vermoord worden) zijn
uiterst angstig en depressief . Een vastgelopen schoolsysteem, dat slecht presteert,
dat leerlingen herbergt zonder hoop voor
morgen en waarin de leiding de reputatie van
de school verdedigt ten koste van de steun
aan haar leraren. Die zich verzetten tegen fout
optredende leerlingen en ouders. Wie verbaast
zich nu nog over jeugd-misdra-gingen en
mislukkingen?
Al weer een crisis, die overigens al 25 jaar hier
bekend is en niet echt wordt aangepakt…
Want als politici dat doen, vliegen zij ook uit de
regering… zie Claude Allègre (onder Jospin)
en nu mogelijk ook Darcos/-Precresse?

DE RADICALE JEUGD VAN CORSICA
Het proces van Yvan Colonna krijgt heel wat
aandacht. Maar nu ook bij de hele jonge
Corsicaanse jeugd. Die fel tegen zijn proces
protesteren en manifesteren. En die de
angst oproept over een nieuwe lichting
nationalistische corsicaanse radicale jongeren: een nieuwe generatie dus. Onderwijl
moordt de oudere generatie, verwikkeld in
vele conflicten, elkaar onderling uit.
En de jongeren lopen met 2000 in een grote
manifestatie in Bastia mee en rellen er
daarna vrolijk op los . Honderden van hen
gaan op de vuist met politie en vernielen in
de binnenstad.
Drie politie-agenten ernstig gewond dus.
Iedereen schrok met een schok wakker: en
nu wordt er gesproken over een verband
tussen grote sociale ontevredenheid onder
deze jongeren die nu hun onvrede ven-

LA FRANCE: DE FISCALE HEL
Forbes Azia publiceerde het classement 2009
voor belastingdruk. Met zijn score van 167,9
is Fr. het “zwaarste belastingland” in de wereld
(let wel: alles qua “belastingen” samen
genomen!). Hierin zit wel geen waardering
voor de overheidsdiensten die er tegenover
staan: het is dus maar EEN kant van de
medaille.
Want 8 van de 10 met de beste scores zijn
Oost-Europese landen en ook Quatar (waar
enkel winstbelasting bestaat). De staat doet
maar weinig bij veel van de toppers. Duits-
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General (waar 5 miljard verdampte) pikt ook
even 1,5 miljoen mee direct volgend (bij de
kleintjes dan) op mijnheer Potier van Air
Liquide met 2,5 miljoen. En dan stop ik maar,
want u begrijpt de boodschap.
Er zijn nu veel politici de deze beloningsvorm
willen verbieden omdat hij leidt tot korte termijn
gedrag van toppers, die dan steeds vaker de
lange
termijn
en
dus
ook
de
continuïteitsopdracht
voor
hun
bedrijf
verwaarlozen. Sommigen zoeken naar een
verandering van deze regelingen, door
bijvoorbeeld enkel uit te betalen als na 5 jaar
blijkt dat het nog steeds goed gaat. Wat er in
de laatste 15 jaar aan beloningsideeën is
gegroeid, in de grote zeepbel euforie, moet u
deskundig worden gesloopt. Want het kalf is
verdronken en de put lijkt niet meer te dempen
te zijn… De geldjacht heeft een groot gat in
de wereld geslagen: in de kassen van ondernemingen en in het vertrouwen in toppers. Om
over de weggezakte moraal dan maar niet
verder te spreken.
Ik vrees dat al dit verbieden en geregel tot
niets zal leiden: er zit maar een ding op. Een
terugkeer naar fatsoenlijke toppers en dat gaat
over een ander soort selectie en verandering
van stijl. En terugkeer naar enig maatschappelijk fatsoensbesef.

land staat op 106 en Japan op 122,6… Tja,
het is geen echt nieuws , maar u moet er
niet uit concluderen dat de fiscus
onvriendelijk zou zijn voor gepensioneerden
hier. Au contraire! Zeker als u lijfrentes heeft
en die pas laat “aftapt”.
ONTWIKKELINGSHULP IN DE CARAÏBEN
Er bestaat een regionaal ontwikkelingsburo
in de overzeese contreien dat beoogt ondernemingen
te
helpen.
Vooral
met
geldleningen bij investeren. Een goede zaak
zou je denken. Maar in de 20 jaar dat het
opereert gaan er regelmatig bedrijven failliet
omdat ze rente en aflossing niet konden
betalen. De contracten bleken vaak ware
wurg-contracten te zijn. Zo erg dat er al
diverse aanklachten bij justitie werden
ingediend . Die tot niets leidden zo ver. Er
blijken al honderden kleine bedrijven over
de kop te zijn gegaan omdat ze voor
enorme be-dragen werden aangeslagen,
veelal
nadat
er,
vaak
kleine,
aflossingsproblemen
ont-stonden.
Die
leidden dan tot astronomische boetes en
claims.. en dus tot faillisse-menten. Nu is er
eindelijk een parlementair initiatief om een
commissie in te stellen die er voor moet
gaan
zorgen
dat
er
“leesbare
leningscontracten” gaan worden opgesteld
als werkdocumenten voor deze ontwikkelinsmij met de fraaie naan Soderag. Er
zijn nu steeds meer politici die spreken over
een …echt groot schandaal. Dus mogelijk
ziet u straks onder “Affaires” het vervolg van
deze verbijsterende historie.

LEKKER MET PENSIOEN GAAN
Het inkopen van pensioensemesters om op
een hoger tot maximaal pensioen te komen
terwijl je toch vervroegd met pensioen gaat
(tussen 60 en 65 jaar!) is weer wat langer
mogelijk tegen de oude eg gunstige voorwaarden. Dat heeft men maar zo geregeld.
Maar deze leuke oplossing kost weer eens
teveel geld, dus moet er nu elders gezocht
worden naar compensaties. De werkgevers
riepen: hogere premies dus maar (60%
daarvan voor de werknemer en +40% voor de
baas). Maar daarvan wilden de bonden niks
horen. Dus gaat het nu zonder echte dekking
gewoon verder… op de pof dus. En iedereen
die kan rekenen snapt dat deze POF in
afzienbare tijd gaat leiden tot een … PLOF. De
pensioen-regelingen in Frankrijk zijn grote tijdbommen. La Douce France leeft in overheidssferen compleet op de pof, sinds vele
jaren… En nu is er ook nog de crisis.

DE FRANSE STOCK-OPTION KAMPIOENEN
Het gigantisch hoog belonen van toppers is
een internationale sport geworden waar
politiek nu erg veel over te doen is. Tot op
de G20 toe. Deze opties op aandelen
kunnen door de eigenaren verzilverd
worden op een door hun te bepalen moment. En dat leverde in Frankrijk de
volgende top-tien op voor 2008:
Mijnheer Kron van Alstom scoorde 12
miljoen als overwaarde…; Mijnheer Mestrallet van Suez-GDF kwam op maar 5,5
miljoen. Maar Mijnheer Bouton van Societe
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En dan een ander verhaaltje dat gaat over het
bijwonen van een speech van Mitterand voor
zijn linkse aanhangers; Le Pen was er ook met
een groep Poujadisten. Op een bepaald
moment verlaat Mitterand midden in zijn
betoog het toneel (diahree?) en dus stapt Le
Pen naar voren en grijpt de gele-genheid om
de aanwezigen zijn visies te vertellen. De
verbijstering was zo groot dat hij kon
uitpraten…
En zo gaat het verder tot aan de geheime
ontmoeting van Le Pen en Chirac in een
vacantiehuis aan de Côte in de verkiezingstijd. Die ontmoeting werd door Chirac
verontwaardigd ontkend, maar Le Pen had er
een foto van laten maken. Daarop schudden
beiden elkaar de hand in zwembroek gekleed..
Ai , ai voor Chirac dus,
En over Sarkozy zegt hij nog eens: “Sarkozy
heeft de FN niet gekild want dat kan een kandidaat van buitenlandse afkomst niet”. (Sarko
heeft Hongaarse ouders).
De opmerkingen over de concentratiekampen
waarvoor hij bij herhaling werd veroordeeld
(recent herhaalde hij ze opnieuw!) en zijn
smakeloze grap over Darfour (Hij sprak toen
over: DURAFOUR (= merk ovens) crematoire) getuigde van wel erg weinig compassie
met duizenden vermoorde en verkrachte.
Le Pen loopt zijn laatste kilometers maar kan
het provoceren nog steeds niet laten.
En hij betreurt het ook, herhaalt hij weer eens,
dat het duel strafbaar is gesteld in zijn land…
Mogelijk zou hij daar nu echter blij over
moeten zijn, nu hij slecht ter been is.

DE MACHTELOOSHEID VAN SARKOZY
Het regent ontslagen ook in Frankrijk, er
ont-staan enorme ruzies over sociale
plannen en bazen worden dagenlang
gegijzeld. Sarko kijkt knarsetandend toe en
herinnert zich zijn drieste belofte dat
niemand in de staalsector ontslagen zou
worden, toen bij Mittal. Wat, toen de crisis
echt toesloeg, gewoon wel gebeurde: want
niemand kon de tent redden ook Sarko niet
(meer). En nu wordt hij daar dagelijks aan
herinnerd in de pers en op TV bij
bezettingen van bedrijven in moeilijkheden.
En hij kan echt niet met de zak met geld
erheen om de pijn af te kopen… dat gaat
gigantisch duur worden, want de grote klappers komen nog in 2009. En dat doet Sarko,
die o zo graag de redder speelt echt veel
pijn. Ook eerlijke vakbonders, zoals
Chereque weten het natuurlijk ook: er is
even (?) geen houden meer aan. Het is dus
te hopen dat de eigenaren een redelijk sociaal plan ophoesten, tijdig overleg starten
en enig begrip tonen voor de wanhoop van
mensen die de straat op vliegen.
Maar ja, de sociale verhoudingen in de
bedrijven in dit land zijn van het type:
kapitalistische schurk CONTRA oproerkraaier… En dat geeft dus geen gezellig
onderonsje.
DE GEHEIMEN VAN LE PEN
Hij is al bijna 81 en leidde een roerig leven.
Met veel kleur als was ie dan meestal
bruin/zwart. Voor hij in het graf gaat laat hij
nu wat mooie herinneringen, met veelal een
schandaleus karakter, opborrelen in de
pers. Een greep uit het boeketje:
De filmer Louis Malle vroeg hem ooit samen
met hem naar een Wehrmachtfilm te kijken.
Want zei hij: Ik wil graag wat commentaar
en uitleg krijgen van iemand die ooit bij de
Waffen-SS diende. Wat Le Pen altijd, en nu
nog, ontkend heeft. Maar hij vindt het verhaal best amusant.
Hij geeft nu ook toe contact te hebben
gehad in de 60-er jaren met de fascistische
populist Pierre Poujade. Wat hij jarenlang
niet wilde toegeven. Ook hiermee moet hij
nu lachen.

DE KUNSTJES VAN DATI
Deze mooie minister van Justitie werd recent
(ongehuwde) moeder en, kreeg het consigne
van baas Sarko zich voor Brussel op te tuigen.
En haar ministerspost te verlaten dus. Dat zat
haar echt niks lekker, deze eerdere lieveling
van baas Sarkozy. Zijn boegbeeld voor de
echt geslaagde maghrebiaanse vrouw in
Frankrijk, baalde als een stekker.
Dus verzon Dati een paar kunstjes, daarin was
ze altijd al erg goed. Toen haar zoontje Zohra
toonbaar was, ging ze redelijk onaangekondigd naar de werkkamer van Sarkozy en
drukte hem haar zoon in de armen. Die stond
met zijn armen vol met “kindje” en kreeg direct
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de vraag of hij peter zou willen zijn… Wat hij
niet kon weigeren. En Rachida vertrok zeer
tevreden.
Zij wist altijd al mannen aan haar zijde te
krijgen die je hogerop kunnen helpen. Maar
ze zal daarbij bourgois en Arabieren echt
mijden, weet men.
De “keuze voor Europa” is intussen een
waar rampje. Bij haar speeches en
discussie bijeenkomsten blijkt steeds
opnieuw dat ze wel erg weinig weet van
“Brusselse zaken”. Tot op het pijnlijke af.
Dat komt natuurlijk ook door de verzorging
van Zorah, maar nog veel meer, omdat ze
eigenlijk helemaal niet naar Brussel wil.
Sarkozy gaat nu wel erg ver door iemand
die hij “kwijt wil” dan maar naar Brussel te
sturen.. Een erg aanvechtbare stap. Foei
dus!

Het is echt grappig en ook goed te snappen. In
ons type economie sleept iedereen met
spullen van hot naar haar. En dat gaat vaak
met vrachtauto’s en over de autowegen. Dus
als je de vrachtauto passages over de
tolwegen kun tellen, en dat wordt REAL TIME
gedaan, dan kun je ook de ont-wikkeling van
het BNP meten. Want de correlatie tussen
beide is enorm groot zag ik in een plaatje. De
dip omlaag in 2008/2009 loopt precies parallel
aan het dipje in het BNP. Dus nu is het echt
eenvoudig ge-worden. Je kunt straks aan de
file-lengtes op de autowegen de economie
volgen. In Frankrijk maar ook in Nederland…
Maar daar moeten we dan wel eerst gaan
rekeningrijden.. En het franse en nederlandse
Planburo zijn binnenkort dan overbodig.
Sluiten die hap. Al gaat daardoor het BNP ook
weer een pietsje omlaag…

DRUGSOMZETTEN IN FRANKRIJK
De waarde van de in beslag genomen cannabis en cocaïne zag ik in een grafiekje van
1990 tot 2008. Ze stijgen beiden, cocaïne de
laatste jaren veel sterker dan canabis. Zo’n
180 miljoen € in 2008 voor coca en 120
miljoen voor shit. Maar shit springt weer op
in 2008, nadat het daalde sinds 2004. We
praten fysiek over 54 ton canna en 4,5 ton
co-ca. Lessen hieruit?
Wel het coca-gebruik is sterk gedemocratiseerd… een verdubbeling sinds 1990. En
canna blijft relatief gelijk in gebruik.
De douane doet haar werk steeds beter
zoekend naar canna uit Spanje (productie
Marokko) en voor coca is het meer ZuidAmerika.
Op de 15000 pakkertjes per jaar maakt een
klapper (zoals een hele container coca in
1994) in volume enorm uit.
Waardoor gaat het dan beter? Wel er zijn nu
ook agenten uit Venezuela en Colombia hier
actief , er zijn supersnelle politie-agenten
met race-auto’s en men gebruikt ook al vaak
vrachtwagen scanners.
Maar er geldt ook: je kunt wel wat
afremmen, maar niet stoppen…

SEGOLÈNE DE “CONTRA-PRESIDENTE”
Sego excuseert zich wereldwijd voor de fouten
van de franse president. In Dakar en nu over
Zapatero uit Madrid. Zij heeft de “rupture = de
breuk”, die Sarko uitvond en beoefent, nu ook
goed begrepen. Niet zoals hij dat bedoelde,
maar dat is voor haar geen probleem, ze doet
het nu enkel voor haar eigen glorie. En
uiteraard weer ZONDER de PS, nee, zelfs TEGEN de PS in. Ze is nu bezig gegaan aan een
nog nooit vertoonde aanval op de franse
president en overschrijdt daarbij alle grenzen
van de franse discretie. Ze lijkt dus ernstig op
Sarko ..met haar gedrag. Of je zou ook kunnen
zeggen: de rupture van Sarko is ge-lukt: hij
wordt nu zonder enige rem publiek aangepakt,
wat hier vroeger echt niet kon. Dus bravo
Sarko?
De PS is in totale verwarring zo vlak voor de
europese
verkiezingen
en
kopstukken
reageren in grote chaos… Maar Sego zakt vlot
in de franse opiniepeilingen… en haar opponente Mme Aubry, daalt niet. Is ze uit een
enorm ressentiment geboren, nu de weg zelf
kwijt? Is het ongecontroleerde wanhoop om nu
de president open en internationaal voor schut
te zetten? Een laatste domme zet? Of een
riskant spel om de breuk in de PS te forceren?
Waarbij ze het grote risico, dat ze nu haar
“fraai opgepoetste imago van de politica van
het mededogen” geheel vernielt, op de koop

DE BNP-BEWEGING ZIE JE OP DE AUTOROUTE!
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Ook zij doet het, zoals ook Sarko het deed: ze
kiest een breukpositie als stijl. Ze wil openlijk
breken met de Sarkostijl… Met andere
woorden, ze speelt nog steeds de “man” en
nooit de bal. In haar partij is er nu de ellende
van “voor of tegen Sego zijn” aan de orde. Ze
dwingt velen tot stelling nemen… en er
ontstaat steeds meer twijfel en verdeeldheid.
Segolene is niet bezig met de PS, ze is zoals
eerder met “een eigen persoonlijke partij”
bezig. Die nog geen naam heeft. Maar ik gok
er op dat ze binnen kort een naam zal kiezen
en dus de PS zal splijten.. En dan is het echt
een verloren oorlog voor gematigd links.
BAYROU CONTRA SARKO
Hij is een franse alleen-vlieger en ergert zich
vreselijk aan de onfranse stijl van Sarkozy.
Terwijl hij met zijn middenpartij MODEM in
veel opzichten niet ver bij hem vandaan staat,
zuiver ideologisch gezien. Maar als je zijn
statements leest dan zie je de afkeer. Hier een
paar voor U;
-Sarkozy heeft een politiek van ongelijkheid
ingevoerd. Niet per ongeluk nee, met opzet”.
-Frankrijk is in de handen van een clan: die
van het geld..”.
-Ik ben niet Sarkozy’s vijand ; want ik was ook
nooit zijn vriend”.
-Als je de rijken beschermt en de armste niet,
dan ben je niet democratisch bezig”.
-De franse president is niet meer de president
van alle fransen als hij zich ook manifesteert
als chef van zijn eigen partij”.
Dat is krasse taal. Zeker als je weet dat ooit
beiden collega-ministers waren in 1993 in het
kabinet Balladur. Ze kennen elkaar goed uit
die tijd dus.
Een kreet van Sarkozy als tegenwicht: “Wat Le
Pen denkt, zegt Bayrou”. (Die begrijp ik
overigens niet zo goed). Overigens volgt Sarko
een lijn van doodzwijgen waar het om Modem
gaat. Bayrou moet beseffen dat zijn
middenpositie inhoudt, dat hij als hij wil (mee)regeren, dat zal moeten doen OF met gematigd links of met gematigd rechts (UMP).
Dus zijn afkeer houdt hem nu af van een
gewenste pragmatiek, die hij overigens zelf
zegt vóór te staan.
Niet zelden zijn persoonlijke antipathieën in de
franse politiek, oorzaak van zeer onvoordelige
blokkades. En ik hou het nu daar ook maar op

toe neemt? Vist ze nu ook in het troebele
water van radicaal links?
Kortom Frankrijk vraagt zich eigenlijk af: “Is
Sego door het lint gegaan, uit ressentiment,
uit wraak? Of is ze nu vlak voor haar
politieke harakiri?
Terloops werd ze nu IN CASSATIE veroordeeld om de salarissen van twee medewerkers uit 1997 (!) toch te betalen. Ze heeft
geluk dat de beide eisers haar nog niet
gijzelden!
En Sarko zwijgt, want hij ziet een tegenkandidate voor de strijd van 2012 in het
moeras van haar emoties verdrinken.. De
maagd van Orleans opnieuw op de brandstapel straks? La Douce France is nu pas
ECHT in de “rupture”, nee, zelfs in de war!
Intussen neemt het ene na het andere PSkopstuk afstand van haar: en dat toont dat
haar grote gebrek waardoor ze de vorige
presidentsverkiezingen verloor, gebrek aan
geloofwaardigheid, nog levensgroot meetorst. Nu ook Valls haar de rug toekeert, is
het schisma in de PS dichterbij dan ooit.
HANDBOEK SOLDAAT SEGOLENE
Ze weet van geen ophouden, ze reist de
wereld rond, en speelt haar rol van de “meevoelende politica”. Emphatie is haar kenmerk geworden. Ze schaart zich aan de
zijde van de “beledigde” afrikanen (Rede
Sarko) en ze bezoekt de stakende en bezettende arbeiders bij fabrieken die sluiten
of ontslaan. En daarnaast zegt ze ook nog
dat ze de grote bedrijven van de CAC 40
erg van belang vindt… En beweert dat
Sarko dat niet zou vinden. In haar partij
baart haar optreden veel opzien en, steeds
meer, afkeuring. Want het lukt haar qua
media aandacht Aubry en Hamon (de
persmeneer van A.) compleet in de hoek te
zetten. Ze speelt dus de “antirol” van Sarko,
appelleert sterk aan de linkse vrouwen
ideeën en probeert anderzijds ook haar
zwakke economische imago wat overeind te
houden. Maar je hoort geen enkel
ideologisch woord dus ook geen enkele
inhoud, ze speelt de goede maagd van
Orleans die La France gaat redden. Met
veel mededogen..
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vergelijk links: die hebben er ca 5 bij de eerste
20.
Maar het zijn polls en ze zwaaien als beurskoersen… dus het is geen verkiezings-prentje.
Voor Europa in juni staat de UMP niet echt
fout: 25%. Links is hopeloos verdeeld met al
zijn losse stukjes PS, NPA, PC etc. Dus
eigenlijk is er ondanks alle problemen geen
echte ramp voor midden/rechts aanstaande,
maar wel voor links. Afwachten.
Segolène.
Deze dame is publicitair erg actief en strooit
overal wat rond van haar contra-offensiefjes.
Ze is de eenzame oppositie van de PS. Ze flirt
met de demagogie als ze , zij het dubbelzinnig, het gevangen nemen van managers
“goedkeurt”! Ook keurde ze, net als Sarko, de
hoge salarissen en bonussen af. En ze ging
naar Dakar om daar Sarko nog eens aan zijn
nogal foute woorden over een achterblijvend
Afrika te herinneren. Wat haar stevig wat
punten in de polls opleverde! Ondanks Sarko’s
mea culpa dat intussen ook uitgesproken is.
Deze dame is zoals al eerder opgemerkt een
publicity star, maar of dat Frankrijk hervormt
en uit de crisis sleept, mag betwijfeld worden.
Sego contre tous… dus weer, maar daarmee
wordt je echt geen president. For sure.
Hoogstens neem je Besancenot straks wat
stemmen af.
Besancenot
Hij toonde zijn radicalisme door mee te lopen
in Straatsburg en ook op te treden in Guadeloupe. Hij verloor daarmee bij het grote publiek, maar won bij zijn eigen linkse volkje.
Want de PC zit in de prut en ook andere clubs
en daar haalt hij nu stemmen. Zijn populariteit
bij het grote publiek daalde met 4 punten, voor
het eerst sinds lange tijd, naar 43%. Maar zijn
NPA is nu al 10% waard, Lutte Ouvrière
slechts 6% en de PCF maar 2%. Daarom doet
B. nu wat hij doet…Hij is een groot schaker!

en gezien de toestand van het land, waar
ECHT zeer fors hervormd zal moeten
worden , is het heel jammer dat de visie van
een Bayrou niet kan gekoppeld worden aan
de kracht van een Sarkozy. Dit erg
noodzakelijke recept kan de franse politiek
maar niet gekookt krijgen. Dommage dus.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Er zijn nog duizenden spannende levensverhalen, zonder enige twijfel. De meeste
worden nooit verteld. Dus help me met een
goeie tekst voor de volgende keer! Laat uw
levensfilmpje even aan uw oog voorbij
trekken en neem uw pen ter hand om ons te
verrassen.

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
-Bewegingen op rechts
De Villepin en Bayrou
Ze babbelen heel wat af zeggen ze. Want
ze zijn beide, om heel verschillende
redenen,
anti-sarkozisten.
Want
hun
aanhang Modem en ex-UMP, kan mogelijk
best op een hoop, ooit. Maar ze hebben
samen 3+5 = 8 gedeputeerden nu en je
moet met 20-en zijn om wat voor te stellen.
Maar Bayrou heeft helaas niet echt een
reputatie van “samenwerken met anderen”.
Dus of dit tweetal echt gevaarlijk zal worden
dat is om verschillende redenen de vraag.
Maar dan hebben ze elkaar in elk geval
getroost tot het weer stopt. Dat is ook wat
waard.
-Linkse mouvementen
De laatste polls
Sarko kwam weer wat uit het dal: hij scoort
namelijk altijd in de plus, via zijn buitenland-acties! Links staat DSK op plek TWEE,
direct boven Delanoë en Kouchner. Sego en
Hollande staan samen rond plek 20.
Besancenot staat op 15! En Aubry op 8. Er
staan heel wat UMP-ers in de hoogste
gelederen overigens: 10 bij de eerste 20;

-AFFAIRES
De affaire Dray
Het onderzoek naar de financiële manipulaties
van PS-kanon Julien Dray wordt steeds
bloemrijker. Er duiken steeds meer cheques
op waarmee geld naar de politiek en Dray’s
activiteiten werd geleid, door de naam van de
begunstigde te veranderen. We hadden al de
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zal luiden: er wordt straks in het Odeon
gestaakt!

cheques van een marktkoopman , oude
vriend van Julien, die dat voor hem deed.
Nu blijkt ook dat een PS-parlementarier, een
dame, een rapportje was gevraagd over de
toekomst
van
de
politieke
studentenbeweging. Daarvoor kreeg ze van
de studentenvakbond 9000 €; waarvan 6000
in cash. En in haar administratie vond de
politie … een storting van 6000 € aan Julien.
Verklaring? Wel zegt de advocaat van deze
dame: ze had Julien een lening gegeven en
die is intussen al weer terugbetaald… Maar
er klopt iets niet met de data, helaas. Ook
dook er een lenings-overeenkomst op
tussen Julien en de kunstverzamelaar (en
PS-mecenas) Pierre Bergé, nog wel van
300.000 € en al in 1995. Daarmee kocht
Julien zijn buitenhuis in Vallauris. Niet lang
geleden
was
de
over-eenkomst
heronderhandeld en het ging intussen al
over 430.000 €. De advocaat van Julien
vraagt nu met klem dat Julien gauw wordt
verhoord: hij kan het allemaal uitleggen.
Pikant is ook dat Bergé de grote
geldschieter is van de mooie Segolène.. die
daarmee haar kandidatuur voorbereidt voor
2012. Wordt vervolgd.

EDF HAK©TE ER FORS NAAST
EDF , met zijn kerncentrales houdt Greenpeace scherp in de gaten. Want die ver-zinnen
steeds spectaculaire acties en dat is bepaald
geen reclame. Maar ja nu ging men daarin wel
erg ver… Ene Alain Quiros werknemer bij een
security-firma in Parijs en een echte PCwizzard
werd gepakt omdat hij een PC
kraakte van … het franse anti-dopingsburo. Er
kwam info in de markt uit hun computer over
twijfels rond de doping-analyses van Landis,
de Amerikaanse wie-lercoureur. Dat werd
bekend via een anti-dopingclub uit Canada die
mails kregen met info uit de franse antidopingscomputer…. Zo kwam de recherche op
mijnheer Quiros die al snel naar Marokko
verdween. Maar zijn computer liet gelukkig hij
thuis staan en daarin, oh jee, vond de politie
nog meer. En dat was: heel wat info uit de
computers van … Green Peace dus! En
daaruit bleek dat hij werkte voor ene PierrePaul Francois, baas van de kernenergieclub
van … EDF!
Ook bleek daaruit dat EDF grote acties van
Green Peace, daardoor tijdig te weten kwam.
EDF ontkent alles, en om zijn onschuld aan te
tonen, is Pierre Paul al op non-actief gezet..
Maar daarmee is de kous echt niet af.
Computers kraken om info te jatten is geen
nieuwe misdaad meer, maar als grote publieke
bedrijven als EDF zich daaraan gaat bezondigen, dan is hier wel de beer los. Intussen
zijn al twee EDF-ers in onderzoeksopsluiting,
want zij lijken inderdaad opdracht te hebben
gegeven aan het parijse bedrijf Kargus.. Wordt
dus ook vervolgd.

Vies zaakje in het Odeon
Het komt binnenkort voor de rechter, de
beschuldiging van verkrachting van een assistente van een vakbondsafgevaardigde
die voor het Odeontheater wekte. Al in 2003
deed de dame aangifte, maar daarover
barstte een enorm tumult los. Collega’s achter beide partijen en allen werkzaam bij het
Odeon, staakten, demonstreerden en protesteerden. Waarom deze heftigheden? Wel
de dame is lid van de CFDT en haar belager
van de CGT. En dat zit nooit zo lekker. De
getuigenverklaringen, (niemand ZAG de
verkrachtingen overigens), zijn uiterst
tegenstrijdig en ook nogal belastend voor de
CGT-er. En de dame en haar echtgenoot
hebben ook een probleempje; want zij
schreven eerst een anonieme brief aan de
eega van de CGT-er. Vóór ze aangifte
deden. De beide vakbonden staan pal
achter hun leden, de rechter zij dus veel
wijsheid toegewenst. Hoe de uitspraak ook

Er is nog een EDF-affaire gaande. Want de
mededingings autoriteit ontdekte kwalijke
praktijken bij hun zonne-energiebedrijf. Ai.
En nu wil GDF ook nog 30% van de electriciteitsmarkt vrij krijgen voor concurrerende
aanbieders… En dat is rotnieuws omdat ook
nog het beruchte systeem van “de voorgeschreven stroomtarieven” door Brussel wordt
onderzocht…
De sloophamer staat aan de wortels van EDF,
afdeling Frankrijk (het CGT bastion). Maar
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hun internationale takken in heel Europa:
die floreren prima in de volle concurrentie.
En EDF is in de EU echt al een hele grote!

kaltgestellt. Een enorme affaire zo’n 15 jaar
geleden en Bernard moest zelfs even in het
gevang. Maar hij overleefde het en .. hoe. Hij
was van alles tot acteur in Parijs toe en leefde
als een keizer. Intussen vochten zijn legertje
advocaten tegen de “foute bank” en… dat
duurde heel erg lang. De immense belangen
brengen dat soort vertragingen mee. Dus was
het niet zo vreemd dat er onder Sarko een
voorstel tot arbitrage kwam. En de wijze
mannen gaven Tapie nogal gelijk. Tot grote
opschudding in Frankrijk. De oogst was voor
hem, per saldo, zo’n 120 miljoen... Na aftrek
van zijn vroegere schulden en zijn kosten. CL
moest wel zo’n 360 miljoen uitkeren….
Dus nou kan ie wel weer stevig verder en hij
stikt van de plannen. Hem kennende zijn er
daar zeker een paar bij om zichzelf te rechtvaardigen. En jawel: hij gaat een toneelstuk op
de planken brengen dat gaat over zijn “case”.
Dat wordt dus smullen en ook link voor anderen.
Ook plant hij een website, waarop “ingewijden”
kunnen zien hoe je ‘wat gemakkelijker kunt
leven” zoals hij het omschrijft. Click straks
maar op nanard.com!
En zijn eerste statements aangaande de PS
zijn ook niet mis: “Aubry is echt intelligent en
sympatiek en verdient meer erkenning. Royal
is het tegenovergestelde en DSK dat is de
sterke man, de echte overwinnaar van de
G20”. Dat kan de PS in zijn zak steken.
En over nog eens presidentskandidaat zijn:
“Het Elysée? Waarom niet? Ik zou het even
goed kunnen als veel anderen. Wat is het
argument dat Berlusconi het wel kan en ik
niet?”
We zullen nog veel van hem horen en het zal
altijd wat scandaleux blijven. Hij is een zeeman en zijn enorme driemaster die ik ooit zag
afgemeerd in Antibes (en die werd verkocht
toen), die krijgt hij niet meer terug. Maar hij zal
ook echt niet in een roeibootje de Vieux Port
binnenkomen binnenkort! Velen vrezen zijn
nieuwe elan; hij is niet wraakzuchtig maar wel
erg lastig. Wordt vervolgd dus.

Tenslotte past enigszins op deze plek het
wild
afknijpen
van
electriciteit
en
gasleveringen. Als een soort surrogaat voor
stakingen… Dus de bazen van EDF krijgen
dan straf omdat hun boze klanten levering
eisen en schade-ver-goedingen… Want so
far zijn enkel nog… bedrijven de pisang en
geen particulieren. Maar EEN keer
gebeurde dat wel: toen Bolkenstein de EUcommissaris zijn meter kwijt raakte omdat
hij even stevig lawaai had gemaakt over een
akkefietje met EDF.
Dat is dus EDF met zijn grote CGT aanhang. En de klant? Wie is dat eigenlijk?
DIPLOMA’S TE KOOP!
In Toulon is er een universiteit waar ook
veel buitenlanders studeren willen. Mooi
toch? Nou viel het op, dat er relatief veel
chinezen heen kwamen, die niet geweldig
Frans spraken. Maar wel vlotjes slaagden..
Dat wonder is nu verklaard: ze kochten hun
bulletje voor 2700 € per Master of Sciences.
Een concurrerende prijs. Het kwam aan het
licht toen een franse student de directeur
van een fac 100.000 € bood voor 70 diploma’s… De directeur belde meteen de politie
en nu is er een onderzoek gaande. En men
studeert vooral op de chinese geslaagden
van de laatste jaren… Waarvan er, blijkt een
flinke hoop bij waren die erg weinig Frans
spraken. Nu is het foute boel natuurlijk: de
naam van de Uni ligt te grab-bel en in de
chinese pers spreekt men van… xenofobie.
Nu onderzoekt men ook of toelating niet ook
moet worden verzwaard met een test op
kennis van de franse taal..
Een beetje laat. Wordt vervolgd.
AFREKENEN MET TAPIE
Tapie is een ware franse legende. Baas ooit
van een groot bedrijf, grote sponsor van OM
(voetbalclub) en zelfs bijna presidentskandidaat. En razend populair. Vanwege de
twee laatste punten zou hij failliet gemaakt
zijn door de staatsbank Credit Lyonnais en
zo ook politiek (binnen de PS zegt men) zijn

Terug naar inhoud
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“Op je terras zitten uit de te warme zon en
gewoon te kunnen opschrijven wat je wil. Zonder dat iemand je daartoe kan hinderen. En zo
langzaam te ontdekken wat je echt denkt en
wie je echt bent. En daar dan ook vrede mee
te hebben”.

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
« Il faut mourier petit cochon, il n’y a plus
d’orge » = (Het varkentje gaat dood ; er is
geen gerst meer). Dat zeg je als elke hoop
op verbetering en redding voorbij is.

“Te horen van de kopers van Le Brilhas, dat
kleine Depke, twee keer per dag langskomt en
wat te smikkelen krijgt. Wat bewijst dat ze ons
mist, maar ook dat we niet onvervangbaar
waren”.

« Tout homme a dans son coeur un cochon »= (in elke mens schuilt een varken)
.Dit behoeft geen verdere uitleg ; kijk maar
in de mirroir.

“De dames te zien paraderen in hun zomers
tenue en ze te mogen strelen met een oogbeweging. De vitrine van moeder natuur is de
mooiste winkel, omdat je , als het meezit, niet
voor het natuurlijke aanbod hoeft te betalen”.

« Secouer le cocotier » = (de palmboom
doen schudden). Komt van een gewoonte
bij stammen uit het zonnige deel van de
wereld waarbij men de oudjes in een
palmboom joeg en dan dan hard aan
schudde. Vielen ze er uit dan werden ze
opgegeten. Zo niet dan mochten ze nog wat
verder ve-geteren. Een prima oplossing voor
het pensioenprobleem !

“De grote schakeringen groen te zien van de
provencaalse lente. Het toont de naïviteit van
het kind, dat de uitlopende natuur is, en dat
later pas ontdekt dat de zon erg wreed kan
zijn. En dan enkel nog maar van kleur kan
verschieten”.

« Un heureux coco » = (een gelukkige papegaai). Zeg je van iemand die niet weet dat
zijn vrouw hem bedriegt. Mechant niet ?

“ Het dagelijkse eten, gelardeerd met twee
glazen rood. Naarmate je ouder wordt verbaast het je steeds meer dat je dat gewoon
kunt, zonder dat je een baas naar de ogen
moet kijken”. Een voorrecht dat langzaam
verdwijnt, lijkt het”.

“Arracher le coeur de quelqu’un” =
(Iemand’s hart eruit rukken). Dat zeg je als
een mede-mens iemand echt heel erg haat.
“De l’abondance du coeur la bouche parle”=
Waar het hart vol van is, loopt de mond van
over.

“Iemand op bezoek te krijgen die een gelijke
golflengte heeft en je daarom ook niet zomaar
gelijk wenst te geven. Discussie dus “ for sake
of discussion”, maar niet op een laffe manier.
Dat is mijn preferente wijze van communicatie
en die is nogal schaars in patjepeeërsland”.

“Dîner par coeur”= (Met je hart dineren…)
Het diner overslaan , meestal omdat er geen
tijd voor is.
“Mauvais tête, bon coeur”= (Moeilijk karakter
maar een goed hart). Zeg je van een lastig
persoon die echter altijd zal helpen.

“S’Avons in te slapen met Hidde in de kom van
mijn rechterarm en op te waken met haar op
mijn schoot, na de donkere nacht. Zij weet niet
dat dit een klein mirakel is”.

Terug naar inhoud

“Te zien op mijn ochtendwandeling, dat het
dorp wel wat verandert maar nooit op brute
wijze. Want al ben ik erg voor veranderin-gen,
dat moet me niet gebeuren op mijn nuchtere
maag. Ik wil er wel wat aan kunnen wennen.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
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Dat is het onver-vreemdbare voorrecht van
de hogere leef-tijd”.

Een beleving van een opgraving en
herbegraving … (de herplaatsing van deel I
vindt u onder FILOSOFEREN-DISCUSSIËREN).

Terug naar inhoud
PAROLES DES PRÉSIDENTS

RIP Katharina … (vervolg)
“Het leven veranderen? Men kan niets veranderen, ook al is er een gezamenlijk program, een gezamenlijke wil, indien niet elk
van ons allereerst zich verantwoordelijk
voelt voor zichzelf en ook voor zijn
medemensen. (Mitterand, 1972)

Zoals beloofd , postuum een eerbetoon… en
een nieuwe plek….. ‘t Is het minste wat ik
als vrouw van haar papa kan betekenen.
Met volle kracht is er afgelopen maanden
gestreefd naar een ‘plekje voor eeuwig’ op het
nieuwe aangelegde kinderkerkhof.
Aldaar
krijgt ze -numero uno- in de annalen van de
begraafplaats opgetekend.
Rondom haar
plaatsje voorzien … zijn bloemenstruikjes
netjes aangepland. Ook al is de bloeitijd nog
niet aangebroken, hun knoppen staan klaar om
te ontspruiten.

“De leeftijd om je pensioen te nemen is die
waarop het wijs je plek aan iemand anders
te laten. Zij die dat niet deden moeten zich
later ook niet beklagen”. ( Vincent Auriol).
“weet u, politici willen nooit met pensioen”. (
Mitterand, 1983. Hij stierf in het harnas).
“Dromen? Iemand die er te vol van is pleegt
bedrog en iemand die er geen heeft vergist
zich in de behoefte van de mensen die hij
bestuurt”. (Mitterand, 1970).

Tussen de maartse buien , een zon die even
langs komt schijnen zie ik werkmannen in
witte pakken met behoedzaamheid aan het
werk . Hun doel is, om wat rest van wat ooit
een bruisend kinderleven was, sereen naar een
andere plek te dragen. Een politie-agent ter
afvaardiging ‘als arm der wet’ , een pastoor
in een zwart kleed als steun in de beleving van
Katharina’s moeder
en een groepje
volgelingen.

“De burgerij maakte de Revolutie. En ze
deed dat niet voor zichzelf. Ze deed het voor
de vrijheid, en voor de rechtvaardigheid.
Laten we daaraan denken en niet op onze
lauweren rusten. Maar laten we moedig
doorgaan om die idee verder te brengen”. (
Poincarré, 1929)

Zonnestralen lijken het witte kistje in een gloed
van goud te omringen , al is dat wellicht een
zinsbegoocheling die mijn ogen pakken.
Belerende woorden hoor ik de pastoor
overbrengen naar zijn volgelingen. Ik heb
geen oordeel over pastoors maar in mijn
beleving leert de leermeester van zijn
leerlingen en niet omgekeerd. Tja, mijn
opstandigheid is blijkbaar groot , merk ik
wanneer ik dit zo neerzet.

“Ik hoop maar dat de historici niet al teveel
over mijn mandaat zullen praten. Er was
geen oorlog en ook geen revolutie. En of ik
zal worden genoemd, is ook niet zo
interessant. Wat telt is of mijn mandaat voor
Frankrijk een tijd was van veiligheid ,
vernieuwing, geluk en waardigheid”. (
Pompidou, 1960).
****

Ik zie op een afstandje de bijna in slowmotion zijnde bewegingen van de mannen in
witte pakken… Mijn tranen zouden menige

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
NIET-ALLEDAAGS UIT HET NOORDEN
(van lezer N.)
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inkt in het neerschrijven van deze ervaring
wissen . Het lijkt een mummietje in haar
nieuwe kist … en dan schieten woorden
tekort om deze momenten te kunnen
uitdrukken . Met de nodige self-care slenter
ik richting kinderkerkhof alwaar ik mijn
geliefde Willy opwacht.

Ik weet dat misschien niet iedereen mijn
boodschap heeft begrepen en dat hoeft ook zo
niet te wezen… Belangrijk voor mij is dat
Katharina nu voor eeuwig tussen de roosjes en
de mooiste struiken omsiert een eeuwige plek
heeft gekregen… en in onze harten met grootse
liefde wordt omringt.

Het glanzend wit kistje dragen de heren
werknemers … in de noodzakelijke stilte die
wellicht innerlijk bij allen de verschrikking
van onrecht doet voelen . Een tweede
afscheid van ooit een sprankelend kind.

ps met dank aan de serene begeleiding van de
werknemers en de verantwoordelijken van het kerkhof .
Met dank voor de warme hand van de politie-agent.
De familie en beste vrienden van harte … en mijn
excuses voor mijn woorden over mijnheer pastoor.
LEZER N.

Met gele roosjes wordt ze door haar papa
omsiert… zijn gele roosjes voor haar….

*****

Een reactie van lezer N. op:

De pastoor mompelt een voor mij
onverstaanbaar gebed…
Hij die eerder
verkondigde dat haar lichaam intact zou
wezen… het wekt zoveel opstandigheid in
mijn hart. Niet gepland , noch doordacht
reageert mijn wezen door Willy bij de hand
te nemen. Resoluut zeg ik hem dat hij naast
me moet staan en terwijl ik hem aankijk
vertel ik mijn gedicht, mijn woorden ….
Terwijl mijn benen trillen, mijn plots luidde
stem die kracht maar ook breekbaar blijkt te
zijn. Toch, ik spreek de woorden die niet de
juiste kunnen zijn…
Het lijkt net geen
schreeuw naar erkenning en een poging ter
hoop op het recht van haar … kleine
Katharina … ‘levendig aanwezig-zijn.’

Emoties rond een doodskist… (editie 52-09)
‘Met scherpe woorden is het zoals met zonnestralen … hoe feller ze zijn… hoe dieper ze
branden…’
en dat heeft de dame aan de
zijlijn mogelijk niet beseft…
Want zoals je schrijft in je impressie… is het
projecteren van boosheid op de eega van
dochterlief niet echt constructief te noe-men.
Door zulke acties wordt de dochter voor een
dilemma geplaatst.
De loyaliteit van de
dochter naar haar overleden vader, wordt op
de helling gezet. Ze komt in een positie dat ze
wil loyaal zijn naar haar man en naar haar
vader…Dat is een moeilijke, bijna onmogelijke
opgave.

Tantes en ooms, haar beste vrienden…. Het
geeft soelaas voor mij in deze momenten te
kunnen delen… en er volgt een samen-zijn.

Elke mens is door de geboorte loyaal naar
ouderfiguren , ook al is die loyaliteit niet al-tijd
zichtbaar en kan ze zelfs destructief geuit
worden.

Bij de pastoors afscheid en zijn ‘tot ziens’
aan Willy wordt beantwoord met een ‘ik
hoop van niet’ vanwege een diepbedroefde
vader .

Je zou het als volgt kunnen bekijken…
Wanneer ouders een kind op de wereld zetten
is dat een ‘gevende daad’ , nl het -leven
schenken - . Ook al vragen kinderen niet om
geboren te worden, ze gaan van nature ,
trachten de ‘theoretische schuld-positie’ in
hun verdere leven trachten terug te betalen.
Ook al zijn er conflicten tss ouders en kinderen, wanneer een kind volwassen wordt,

Zoals beloofd , postuum een eerbetoon… en
een nieuwe plek… ’t Is echt het minste wat
ik als vrouw van haar papa kan betekenen.
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kan het beter begrijpen of plaatsen van de
kwetsuren opgelopen - in de relatie met de
ouders- (door o.a. het kennen van de
familiegeschiedenis). Indien de conflicten te
groot zijn of indien er door omstandigheden
geen contact mogelijk is, dan kunnen mensen die in de kindpositie zitten hun zo
gezegde schuldpositie oplossen door een
ritueel… bv een brief , een gedicht, een
actie
waarbij de gevende daad wordt
gesteld. In een doorsnee ouder-kind relatie
zullen kinderen ten gepaste tijde een
gevende daad stellen zoals bv een bezoek
brengen.
In vroegere tijden en nu in
sommige culturen worden ouders mee
verzorgd in het gezin.

steeds herbe-ginnen en, soms na jaren, tot
het zelfs EXPLICIET (in een brief bijvoorbeeld)
afstand te nemen.. en afscheid. Met in die brief
een pleidooi om het zware besluit toe te lichten
aan alle betrokkenen. Wat ik dan toch een
positieve daad vindt omdat het tracht een
leefbare situatie te scheppen voor alle betrokkenen en niet met een valse hoop, en geforceerd, verder te moeten leven.
Leon

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
RE-RE-OUVERTURE DU BAR LE MONT
VENTOUX
Hij is weer eens gesloten wegens….
Heropeningswerkzaamheden. Onze mooie
bar, midden in het dorp. De laatste uitba-ters,
een sympha koppel op leeftijd, moes-ten de
pijp aan Maarten geven. Na een jaartje dus al.
Hun omzet, die s’winters wordt bepaald door
enkele locale drank-orgels en een enkel net
mens en zomers vooral door de
toeristen/bezitters van 2e huizen hier, was ver
onder de streep. Zelfs zonder crisiseffecten.
De grote tegenwer-king der autoriteiten die
drank afschilderen als een groot kwaad en nu
ook nog het roken verboden smoort elk
horecaon-dernemerschap in de kiem. Het
echtpaar, bedankte haar vaste klanten op het
grote black-board buiten aan de muur met de
droeve tekst: ” Malheureusement on ne peut
plus continuer. Un Grand Merci à nos clients et
amis fidèles. Adieu, Marie et Gerard”. Ik las de
droeve boodschap voor de gesloten rolluiken
en zag daarna s’morgens nooit meer de locale
pinten-pakkers al om 7.30 uur aan de bar
hangen en hun opstart-procedure uitvoeren.
Très dommage. Sinds wij hier wonen is het al
nr. vijf die de moedi-ge strijd moet staken, dus
is er iets struc-tureel fout met de barmarkt in
ons dorp. De eerste vergaten de glazen te
spoelen, wat toch wel klanten weerhield om
terug te komen. Het tweede echtpaar
schreeuwden zo hard tegen elkaar dat je niet
aan drinken toekwam. En je was nou net thuis
vertrok-ken omdat je vrouw ook al zo tegen je
had gegild! Het derde stel was gewoon erg

Indien de loyaliteit niet kan in stand
gehouden worden kan dit voor problemen
zorgen
in
de
horizontale
relaties
(partnerrelatie), doordat de frustraties
gericht worden op de partner.
In de impressie las ik dat de dochters
beiden bij de vader aanwezig waren tijdens
zijn ster-ven. Dat is constructief.
De dame die zich niet van een actie kon
weerhouden… tja … ik geloof dat enkel 1
woord kon gezegd worden ‘stop’. Mogelijk
zou ze dat niet gehoord willen hebben …
Een discussie zou misplaatst zijn geweest
en dus is ‘zwijgen ‘ dan mss wel goud waard
geweest.
Hopelijk kunnen de dochters rouwen en ontstaan kansen tot verzoening.
Lezer N.
Beste N.
Dank voor je explicaties; ze zijn ook van
waarde voor vele andere gevallen. Ik kom
bij herhaling familieconflicten tegen waarbij
mensen worstelen met een conflict of “het
niet-(meer)houden” van een familielid. Maar
ze kunnen daar geen afstand toe nemen
omdat het inderdaad dat schuldgevoel is,
wat voort-komt uit de familie-relatie (uit het
toebehoren aan een bepaald “nest”). Deze
“natuurlijke loyaliteit” dwingt vaak óf tot
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Maar, er gloort hoop! Op een ochtend zag ik
op het mededelingenbord een affiche hangen.
Dat kondigde een opening aan van een pizzeria per 1 april. Stilletjes hoopt een gewoon
dorpsmens dan dat er ook een neut bij verkocht zal worden. Ik wachtte in spanning af en
zag toen op het schoolbord een ochtend de
tekst: Re-ouverture le 7 avril. En het pizza-affiche was weggenomen. Mijn hart sprong op:
dit leek op een gewone gezonde kroeg heropening! Er was weer een ondernemend mens
in ons dorp die de strijd met de crisis wel aandurfde? Mogelijk deed hij/zij het nou net OMDAT er een crisis woedt: immers dan valt er
heel wat ellende en verdriet te verdrinken.
Eigenlijk een hartstikke logisch idee toch?
En er kwam beweging in! Op een ochtend zag
ik dat er nieuwe meubeltjes naar binnen
gesleept werden en er gepoetst werd. En ik
zag een dame de aanwijzingen uitdelen aan
enige werklieden… Welaan, zij was de vroegere bakkersvrouw die (na het overgeven van
de bakkerij omdat haar eega zich van het
leven beroofde), een delicates-senwinkeltje
opende. Maar de kazen, pas-teien en
saucisses hielden haar ook niet op de been.
Dus werd ook deze zaak “overge-daan”. Maar
nu gaat zij dus haar slag slaan in de horeca!
Dat is goed nieuws!
De datum van 7 april naderde, maar de activiteit ontspon zich nauwelijks. Gesloten rolluiken en op het schoolbord stond nu:
Ouverture le……… (kale plek dus). Had de
bank haar nu al gekeeld? Was haar de moed
nu al in de hoge hakken gezakt? Alweer een
ondernemer uitgeblust? Ik werd droevig van
deze gedachten elke morgen als ik er langs
liep. Maar vanmorgen stond er plotseling weer:
OUVERTURE BIENTÔT!
En dat betekent in de Provence: Zo lang er
woorden zijn is er nog hoop. Ik weet nu dat
ooit de dag van heropening komt. Mogelijk
maak ik dat nog mee. De toekomst krijgt weer
kleur en de “drankbrigade” hoeft niet eeuwig
thuis te blijven zondigen. Dieu soit beni.

stijf/netjes en kon beter een kerk gaan
openen. De laatst waren de aardigste, ook
professioneel, maar werden geruïneerd door
de kapitalistische werkelijkheid. De
burgervader zou toch eens aan forse steunmaatregelen moeten denken… Maar hij
komt er nooit; in de kern van Mormoiron is
cafébezoek iets verwerpelijks. De boeren
zijn opgevoed in een strikte afwijzing van
drankmisbruik, want dat kwam vroeger (en
nog…) veel voor. Dus was het regelmatig
kroegtijgeren een duidelijk teken van asociaal gedrag. Dat doe je niet, basta!
Waarbij het drinken van een litertje pinard
(wijntje) en een aantal glaasjes pastis per
dag in eigen huis, niets van doen had met
drank-misbruik. Wijn en pastis zijn gewoon
GEEN drank!
Natuurlijk nam ik er wel eens wat koffie en
ook graag een pastisje op aperotijd en
waagde dan mijn reputatie, door me af te
geven met de zuipschuiten. En die waren
echt niet zo onsympatiek of asociaal als mij
was gezegd. Ik geef toe dat sommigen een
taal spraken die ze zelf niet (meer) snapten,
maar het was er vredig (drinken hoor je
nauwelijks) en je kon er ook best lachen.
Bijvoorbeeld als onze brocan-teur alias
chanteur weer eens het trapje miste omdat
zijn tekkel de straat op wilde en hij hem bij
de vangoperatie niet kon pakken en daarbij
van de trap donderde. Hij werd dan amicaal
opgeholpen , de hond werd gegrepen en hij
werd in zijn stoel terug gezet. En kreeg dan
nog een extra-blanc voor de schrik. Ook de
visies op de ondergaande wereld waren
altijd zeer interessant om te vernemen. Ze
waren eenvoudig en duidelijk: de politici en
de pa-trons zijn varkens en zakkenvullers en
stelen het in zweet verdiende geld van de
“ouvriers”. Die dan nog enkel rest om van
het overschot een stuk in hun kraag te
drinken. Santé en klaar… Deze visie is, nu
we Madoff kennen en die dolle bankbobo’s,
die we uit de col-lectieve middelen, moesten
oplappen voor ze met pensioen en een
gouden toelage vertrok-ken. Het is voor mij
als filosofisch mens een ware ramp dat ik
hun voeding van mijn denken nu weer moet
missen!

Leon april 2009..

Terug naar inhoud

COIN DES POETES
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En God is nog steeds niet met een antwoord
klaar

Lezer N. stuurde haar gedicht voor haar
metgezel in het leven, na een aangrijpende
herbegrafenis van diens dochtertje.

Ik zie je daar staan
Je hoofd opgeheven met je heldere blauwe
ogen
Je hand in mijn hand en eigen-aardig ook in je
hart met haar

GEDICHT VOOR W.
Ik zie je daar zo zitten
Op de bank met je hoofd naar voor gebogen
Je handen gevouwen, in een slaap

Wakker is geen rust noch verwerken,
Het
is
delen
zonder
woorden
Aanvaarden
van
niet-aanvaarden
God , dat enige is waar.!

Slapen is hier nu geen rust noch verwerken
Het is een mijmering met jouw maatje

N.

Een klein meisje waar je niet langer voor
mocht zorgen
En geen God die je een antwoord bood

****
Sommige ontdekkingen doe je laat en andere
TE laat. En zo ontstond ooit dit gedichtje.

Ik zie je daar zo liggen
Op de bank met je hoofd zijdelings gelegd
Je handen gevouwen, in een slaap

GOD’S WOORDEN
Als de storm weer raast door mijn ziel,
En de balans wreed wordt verstoord,
Verlang ik zo naar vrede, nieuwe rust,
Maar vindt niemand die troosten kan,
Dat is de wil van de Allerhoogste.

Slapen is ook hier nu geen rust noch
verwerken
Het lijkt alsof je al mee bent vertrokken met
haar
Het kleine meisje dat jouw hart deed stralen
Ik vond dus die wonderlijke remedie,
Eenvoudiger dan ik ooit vermoedde,
En zonder ZIJN aanwijzingen.
Die het leven voor me groef,
Zonder uitzicht op enige redding,
En zonder een engel die me troostte.

Dat is mijn geluk geworden,
En ook nog “just in time”,
Hij is het helen dus toch meester,
Want hij schiep voor ons de poëzie.
En dat is meer dan ik behoef.
Leon, april 2009.

Na pijn, tranen en diep verdriet,
Begreep ik toch wat mij kon helpen,
En vond ik die wonderlijke remedie,
Eenvoudiger dan ik ooit vermoedde,
En zonder zijn aanwijzingen.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Het is moeilijk om te vatten,
Ik besloot ook het te laten rusten,
Want wat eigenlijk aan me bleek,
Is het grote geheim van de poëzie,
En mijn Allerhoogste een poëet is.

ALGEMEEN.
HET IS EEN VREEMD VIRUS
Een oude ziekte uit 1976 die toen in de VS
25 doden bracht, maakt een verontrustende
come-back nu. Een nieuwe variant van dat
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len van de enorme gaten in de begrotingen,
die “dichtgeleend” werden, is geen sinecure.
De rotzooi moet dus eerst worden opgeruimd..
We moeten ons goed realiseren dat onze
historische ervaringen, nu minder waardevol
zijn omdat de structuur van de wereldeconomie, zowel zijn totale omvang als het
wat het grote aantal nieuwe en totaal andere
spelers betreft, nu bepalend is voor wat er
gebeurt. Gelukkig maar? Dus we staan weer
voor verassingen en onzeker-heden, en het
is in elk geval beter daar maar aan te
wennen. En te hopen dat zij die een gigainflatie voorspellen, nu ongelijk hebben…
Want dat zou de consumptie ommekeer
ernstig belemmeren en de ar-moede op
doen zwiepen.
De politici, Obama voorop, zingen zachtjes
de zwanenzang van het komende herstel,
maar daarvoor worden ze ook (door ons),
betaald. We moeten ook even goed opletten
op die bankboys, die ons nog wat terug te
betalen hebben… Met een flinke bonus voor
een reddingsoperatie zonder weerga. Ja
toch?

virus, van de H1N1 stam, zaait nu echte
paniek en verontrust ook de experts. Want
het gaat erg makkelijk van mens op mens
over.. Ook dat het vooral opkomt in
stedelijke gebieden en niet op het platteland
valt op. De piek zat in april en de experts ,
ze zijn voorzichtig, maar ze verwachten toch
een regressie in deze situatie. Maar niemand is erg zeker ervan omdat er nogal wat
nieuwe aspecten blijken…
Helaas zijn er NU al meer “zieke” mensen
door de angst die bovenop de algemene
angst voor de crisis al ruim een jaar heerst.
Daarin schuilt ook een gevaar..
GLOORT ER WEER HOOP?
Het zoeken naar “tekenen van verandering”
in crisistijd, is een kwestie van cijfertjes en
grafiekjes bestuderen. En ook luisteren naar
geluiden in de zakenwereld. Waarbij moet
ook worden gezegd dat zelden zo’n snelle
ontwikkeling plaats vond naar omlaag, dat is
iets heel nieuws. En ook nooit tevoren
waren vele overheden zo overtuigd keynesiaans in hun optreden en reacties.
Een chinees voorbeeld is de sprong omhoog van de beurs van Sjanghai met +34%,
in het begin van 2009, de beste sprong ter
wereld vooralsnog. In de VS gaan de OGverkopen ook weer wat omhoog.. al is het
nogal springerig en is de “markt verre van
gewoon”. Ook stijgen de autoverkopen weer
in Frankrijk en Duitsland, na dalingen van
tientallen procenten, zijn er nu klimmers van
enkele procenten.. Maar ja, de premies van
de overheden deden ook hun werk en ze
trekken ook auto-aankopen wat naar voren..
de amerikanen gaan weer wat meer consumeren: de terugval lijkt nu te stoppen.
Maar pas echter op: er zijn grote verschillen
met de wereld van 1930. De nieuwe vitale
economiën zijn nu fors gesetteld naast de
“oude, vermoeide”, van het westen.
En, de berichten van het IMF, van de Wereldhandelsorganisatie en andere instituten
zijn nogal wat voorzichtiger. Ze ontkennen
niet dat de val lijkt te stoppen, maar waarschuwen wel voor een moeizaam en langdurig opkrabbelen. Met name de rottigheid
in de bankkluizen is nog niet opgelost… en
dat is een echt lijk in de kast. Ook het beta-

PAS OP VOOR OBAMA
Obama kwam en overwon, wat een charisma, wat voor een enorme show. Maar ook :
wat is deze mijnheer geweldig goed ingespeeld in zijn nieuwe rol. Brede glimlach,
glamerous en charming met zijn mooie
Michelle. Plaatjes voor alle fans in alle
standen. Maar intussen deelt hij zijn lessen
uit aan hen, die achter hem aan moeten, om
die “andere anderen”, die met de VS-macht
concurreren (China, Rusland, Arabieren en
India) in de greep te krijgen. En de fricties
waren meteen al te zien. Brown kroop voor
om samen met Obama “hun fiscale paradijzen een beetje te kunnen beschermen”.
Sarko was woedend over deze britse coup
en sloot een verbond met Merkel en…
dreigde. Maar over de aanpak van de grote
economische crisis werden ze het niet echt
eens. Obama ging gewoon door…: op de
Nato-top “scoorde” hij 5000 soldaten voor
Afghanistan, daarna legde hij de turkse
premier aan de ketting, die mijnheer Rasmussen (die van de Mohammed-karika-
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rend worden en de koers is nu gezet: de EU
zal moeten kiezen of delen. Obama is
gelukkig GEEN Bush, maar hij is dus OOK
de baas over… Europa. Althans zo ziet hij
dat en zal hij dat ook afdwingen. Sarko tandenknarst in zijn sponde… En ook van
sinnekinne hoor!

turen) niet als Nato-baas wilde. Vervolgens
riep hij vrolijk, (als compensatie) dat Turkije
ECHT wel bij de EU moest. En Sarko antwoordde publiekelijk binnen een paar uur:
namens Frankrijk: njet , dus! Ook zij hij erbij
dat Europa zijn eigen politiek wel zelf zou
maken… Ai!
Waarmee de verhoudingen wel weer
geschetst zijn: Obama zette de europeanen
even stevig op hun plek(je). Al zeggen
anderen dat zijn optreden een veel magerder resultaat had m.b.t. Afghanistan, dan
er gehoopt werd.
Deze man, die vooral de dialoog zoekt geeft
ons colleges en eist gewoon keihard steun
aan de VS-politiek. En laat voelen hoe hij
eigenlijk in machtstermen denkt over de
EU… Die staan in zijn rijtje ver achter China,
Rusland en de arabieren hoor!
Nu komt er ook de enorme lobby TEGEN de
nieuwe ziektekostenverzekering in de VS op
gang, waaraan het project van Hillary ooit,
kapot is gegaan. Want de rechtse republikeinen zien enkel onheil in een “gesocialiseerde gezondheidszorg”. Ook de
verzekeraars en privé-gezondheidsindustrie
zijn tegen en brengen 500 miljoen $ in
stelling voor HUN lobby. In de campagne
waren ze ook al goed voor 162 miljoen. In
de VS zijn namelijk de uitgaven voor de
gezondheid per verzekerde: slechts voor
3000 $ publiek en … voor 4000 $ privaat!
Dat is in Frankrijk: 3000 resp. 500 $ en in
Noorwegen, 4000 resp. 500 $. Een andere
wereld dus waar privé flink verdiend aan gezondheid. Obama denkt de strijd te kunnen
winnen door de medici fors in de hele aanpak te betrekken, wat Clinton vergat.
Dit is de harde realiteiten om hem heen en
als je vanaf zijn stoel even meedenkt is het
ook gewoon zeer goed te snappen. We
moeten alleen even door dat masker van
glimlach en aardigheid heen kijken… Ik ben
nu eigenlijk meer gerust gesteld- dan teleurgesteld. Obama is echt een goeie en hij is
zo keihard als echt nodig is. Nu en voor de
komende jaren. Laat ook Israël nu maar
goed oppassen! Maar de publieke opinie in
Europa, loopt nog vrolijke met Obama’s
vriendelijke charme en diens sprookjesvrouwtje te dwepen. Het gaat echt intrige-

DE VN-AFGANG IN GENEVE
De VN-racismeconferentie werd een grote
pan. De EU was weer eens niet eensgezind:
22 landen gingen, maar enkele leden wilden
er niet heen. Omdat ze wisten wat Amadinedjad daar weer zou gaan doen. Frankrijk,
GB en ook het Vaticaan wilden er heen om
stevig in te grijpen in de slotverklaring…
Maar mijnheer A. uit Iran zit in de verkiezingsstrijd dus schoot hij zijn gifpijlen maar
weer af… Deze keer geen Holocaust ontkenning maar wel volop Israël voorstellen
als een stelletje racisten… De zaal liep leeg
tijdens zijn speech, dat was een demo van
afkeer, maar de rest bleef zitten en…
sommigen, velen van de 57 landen van de
Islamitische Conferentie applaudiseerden,
na de speech. De VN is steeds minder een
forum voor het regelen van dit soort zaken;
het is echter wel de etalage van de huidige
wereldverhoudingen. En degene die de
agenda maakt moet ook een volgende keer,
ook wat beter uit kijken.
De crisis van de VN gaat dus ook gewoon
door… en dat is eigenlijk de ergere crisis!
IMF IN DE LIFT
Ze kregen 1100 miljard op de G20 en dat is
als volgt verdeeld: 500 miljard voor landen
in problemen, 250 miljard voor hulp aan
ontwikkelingslanden, 250 miljard voor ondersteuning van internationale uitwisseling
en nog 100 miljard voor de Ontwikkelingsbanken van de armste landen. Alsof je een
stel emmertjes leeg kiept. Het bijna dood
gewaande IMF is nu de rijkste van ons allen.
Ook de reserves werden opgepept van 250
naar 750 miljard en ze verkopen ook nog
400 ton goud van de 3200 ton die ze
hebben, om meer liquiditeiten te kunnen
verschaffen aan landen in nood. DSK en zijn
topeconoom Olivier Blanchard (leuke naam
in dit verband) werden zeer goed aanhoord
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UBS was een degelijke Zwitserse bank en
groeide in noodtempo naar een wereldgigant. Het avontuur is nu geëindigd: de
beurswaarde UBS was ooit 145 miljard (zw.
franken), met een fors aandeel in de VS en
is nu nog maar 31 miljard… En zit nu ook
met 13 miljard verlies. De zondaar Ospel
vloog eruit en nu zijn er twee oude renommés uit de Zwitserse bankwereld aan de top
aangesteld om te redden wat er nog kan
worden gered. Ospel maakte van UBS een
meer Amerikaanse dan Zwitserse operatie.
Wel 40% van zijn medewerkers waren er in
de VS te vinden. En toen moest Zwitserland
ook nog met 4 miljard gaan helpen,… en
deed UBS het bankgeheim geweld aan, om
niet in grote problemen te komen met de
VS-regering. Wel 300 amerikaanse klanten
werden op een lijstje aan Washington gemeld. En nu wil men ook nog meer weten
over … 53000 anderen! Dan was er ook nog
Madoff, waarmee UBS samenwerkte en
diens klanten claimen nu, terecht, hun geld
bij UBS… Nu moet alles weer in het rechte
spoor komen, maar al voor 150 miljard werd
van de rekeningen gehaald… Ook moeten
er nu 11000 mensen ontslagen worden. Als
dat geen felicitatie aan de grote clown Ospel
waard is? Hoogmoed kwam en komt dus
zwaar voor de val… UBS staat overigens
voor: Union des Banques Suisses… de
degelijkste banknaam ter wereld. Ooit.
Intussen blijken er ook merkwaardige zaken
bij Luxalpha, een beleggingsclub van Madoff en UBS samen , waar opdrachten van
klanten om bepaalde assets te verkopen
gewoon niet werden uitgevoerd en ook dat
er afschrijvingen van miljoenen van rekeningen plaatsvonden zonder een spoor van
een opdracht van de houders… Nu zijn er
klanten echt wakker geschrokken en kreeg
ook de pers al kopieën van rare rekeningsoverzichten van enkele argwanende
klanten. Het gesjoemel in deze complexe
oplichterij is nu ook al overgeslagen naar de
afdeling boekhouding…

door Obama, Lula en ook Sarkozy….vóór
de G20. Deze franse top-econoom is ook
een goede vriend van Geithner en nog wat
vroegere Clinton-toppers. Verder heeft hij
een vacantiehuis op het Ile de Ré, voor de
franse kust, en daar is zijn vakantiebuurman
Lionel Jospin … waarmee hij samen in
Nantes studeerde.
Zijn kijk op de crisis? Wel hij waarschuwt dat
we nog niet op het dieptepunt zijn, dat komt
begin 2010 schat hij en dus zegt hij ook: het
jaar 2010 wordt een heel moeilijk jaar…
Ook: de weg terug, dat duurt echt meer dan
een weekje.
WEG MET DIE TRADERS!
Er vlogen er wereldwijd al 500.000 uit, telde
men. De , vaak coke snuivende, pretboys en
goud verdienende snobs zijn nu diep gevallen. Hun plekken zijn weg, hun imago is
stuk en hun bonussen zijn ook al erg
smalletjes. Enkelen van hen vluchtten naar
het MO en Azië waar nog wat plek was, anderen accepteerden lagere bankbaantjes.
Toen de G20 bestrijders in Londen hun
werkplekken belaagden gaven de bankbobo’s hun de raad niet in Hugo Bosskostuums etc. naar hun werk te komen.
Want dat werd levensgevaarlijk geacht. En
iedereen zag dat deze waarschuwing terecht was.. Zelfs Sarko riep: “Minder traders
en meer onderzoekers!”.
Ook de master 203 opleiding in Parijs, waar
je een supertrader diploma kon halen, is “tijdelijk” gesloten. Veel superboys moeten hun
Rolexen en Breitlings inleveren bij de “luxe
pandjesbazen”. Of zelf terugbrengen bij de
bank… Het is nu in de tradingrooms: ieder
voor zich, want de bonus van NU is… overleven. Alles veranderde met de snelheid van
een bliksemslag..
Deze “luxe slaven van een stel zich
verrijkende bobo’s” komen nu achter het
antwoord op de vraag WIE de risico’s
eigenlijk liep van hun stuntwerk. Dat waren
eerst de belastingbetalers en nu, zij ZELF.
Een soort van financieel Darwinisme heeft
zich nu getoond. Hun soort is obsolete
geworden. Althans in zijn pure roofdiervorm.

WE MOETEN NAAR MINDER WAPENTUIG!
Obama riep het ons toe: hij wil van de
kernwapens af, al weet hij dat dit tijdens zijn

DE SCHANDE VAN DE UBS-BANK
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volutionair bent/denkt. In de historie was het
zo dat het ca 140 jaar duurde om het welvaartsnivo in deze laag te verdubbelen: dus
4 à 5 generaties. Hoe moet dat nu, met een
crisis, die vooral de schuld lijkt van de
rijken, eigenlijk verder? Herstel van een
degelijke middenklasse is voor vele sociaaleconomische denkers dan ook een vereiste.. Wat denkt U? Of bent u gewoon rijk
en interesseert het U niet?

leven niet echt zal lukken. Sinds 2001
stijgen de uitgaven voor wapens enorm
(+75%!): van de 1350 miljard is 50% voor de
VS. De Oost-Europese landen, angstig voor
Moskou, deden er ook maar 162% bovenop.
China gaat nu ook nog +15% jaarlijks. Maar
de uitgaven van de chinezen en Japanners
(60 miljard) zijn maar 10% van die van de
VS. Irak en Afghanistan ma-ken een rappe
vermindering in de VS niet waarschijnlijk.
Maar nu wil Obama toch iets doen aan die
50.000 kernwapens op de wereld. In 1993
kwam er het bevriezende START-verdrag
met een maximum afspraak tussen russen
en de VS. Maar Bush trok zich terug van
Salt dat uit 1972 stamde… Obama ziet het
anders: hij wil een betere relatie met de
russen en, minder geld aan wapens
besteden. Dus stelt hij voor dat russen en
de VS beide max. 1000 kern-wapens
overhouden. En dan moet dat later naar
NUL. Dus Pakistan, India, Israël, China,
Iran, Noord-Korea opgepast…
Zo’n
doelstelling is symphatiek natuurlijk en doet
veel mensen goed. Maar hoe dit valt bij de
huidige belligerenten en hun aanhang in het
oosten (verre, Zuid en midden), dat is nog
te bezien. De dag na Obama’s oproep
opende Iran zijn fabriek voor nucleaire
brandstof. Natuurlijk was die niet voor
bommen bedoeld.,

HET CHAOTISCHE AUTOTOPKLASSEMENT
GM valt en in de VS nam Toyota plek EEN
over… maar nu zakken zij ook al weer af.
Erger nog, GM lijkt nu toch failliet te gaan…
En OPEL in Duitsland moet er nog uit gepeld worden. Toyota verkocht 7 miljoen auto’s BUITEN Japan en GM deed er “maar” 5
miljoen in export. Maar let op: Volkswagen
doet 6,3 miljoen in export en pikte 1,3% van
de markt extra in. Nu lijkt dus VW naar de
top te gaan; het heeft in China ook al 18%
van de locale markt. De zaak ligt dus compleet op de kop. Ook Chrysler zakt af, Fiat
neemt nu aandelen Chrysler . Opel moet
ook gered worden en ook daar steekt Fiat
de vinger op. Het is een complete stoelendans, nu de crisis aantoonde hoe conservatief de amerikanen waren en de
nieuwe E-auto aan de horizon gloort…
Wat wordt uw volgende auto: de NANO?

DE ZIELTOGENDE MIDDENKLASSE
De middenklasse was in de moderne wereld
traditioneel een belangrijk, veelal ook stabiliserend element , ook in economische opzicht. Zij dus die (soms vanuit) arm kwamen
of, vanuit rijk terugvielen, vaak na een vorige generatie die het anders deed. In
Duitsland is deze klasse teruggevallen van
55 naar 50% (qua econ. betekenis), in de
VS van 44 naar 40%. Van 70 naar 60% in
Zweden (waar een grote inkomensgelijkheid
heerst!), maar in Frankrijk “steeg ze”, van
48 naar 52%. Maar dat is , voor de vergelijking, nogal vertekend door de grote
ambtenarengroep alhier. Dit cement voor de
sociale vooruitgang en de democratie, een
soort dempende laag dus , staan in de
rijkere landen onder stevige dreiging. En
dat is geen goede zaak: tenzij u radicaal re-

DE RAMPEN VAN 2008
De Zwitserse verzekeraar ontslaat mensen
want als je ziet hoeveel rampen er waren in
de VS in 2008 dan is er best iets van te
snappen. Het kostte daar 270 miljard $, een
groot deel wordt namelijk bij hun herverzekerd door andere verzekeraars. Per
ramp kostte dat soms miljarden. Zoals ook
in China de grote stormen goed waren voor
1,3 miljard schade. Het Amerikaanse plaatje
toont 10 grote rampen met samen enkele
honderden doden en schadebedragen van
minstens 500 miljoen tot wel 20 miljard…
Let wel: dat is de verzekerde schade. Je ziet
op het kaartje goed, dat het oosten (noorden zuidzijde) VERUIT de meeste ellende
over zich kreeg: wel 90%. In het westen was
er enkel de grote vuurzee in Californië. Tja,
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aan de waarde van de vracht. Immers
meestal is de booteigenaar niet de eigenaar
van de vracht zelf. Er zit ook korting op de
dagpremie als je had gezorgd voor een afdoende “verdediging”, lees bewapening en
expertise. Verder wordt het tarief definitief
vastgesteld op enkele dagen vóór het vertrek; zo weegt men ook de “actualiteit” mee.
Nog niet duidelijk is of ook de staatsbeveiliging door oorlogsschepen ooit zal
moeten worden betaald en dus ook moeten
worden meeverzekerd.. Dit alles illustreert
wie er aan de toenemende onveiligheid gaat
verdienen in de steeds linkere toerkomst:
dat zijn de grote verzekeraars dus. En dat
wordt terug verdiend via het transporttarief
dat ook weer zorgt voor een hogere prijs
van de goederen. En dus betaalt dat uiteindelijk een consument. U dus.
Mede daarom en ook om redenen van onderdanenbescherming, is de geboden
staatsbescherming langs gevaarlijke kusten
een goeie fiscale investering voor ons allen.
Want de preventie die er van uitgaat verlaagt dus ook de totale kosten.

dat is dus de klimaatverandering in harde
dollars. En als je dat ziet en weet dat er nog
steeds veel geld aan CO2 restricties wordt
uitgegeven (zonder enig bewijs!), dan snap
ik waarom enkele moedige wetenschappers
roepen dat je dat geld beter kunt besteden
aan het voorkomen van de grote rampengevolgen en ook aan het weder opbouwen
na de ramp. Ik denk dat het nu ook gaat
gebeuren, de CO2 lobby heeft steeds meer
tegenwind.
DE VERZEKERAARS IN LAST
Het waren zeker 10 mooie jaren in verzekeringsland maar nu is het foute boel. De
levensverzekering legde het af tegen het
overheidsspaarboekje het beroemde Livret
A. Dat nu trouwens in rente naar 1,5% gaat
zakken. Want en levensverzekering is hier
ook als een paarvorm te gebruiken. De
schadebranche, nooit er rendabel, en met
veel concurrentie in de particuliere markt,
gaat nu nog beroerder. Mede door de grote
schades door natuurrampen. Dus zien we
nu ook in verzekeringsland fusies ontstaan:
hier in Frankrijk, gingen drie grote mutuelles
(onderlinge zeggen wij) om de tafel om
samen één club te vormen. Want de marge
is dun, dus de kosten moeten omlaag.
U heeft de boodschap te pakken? Uw
premies gaan weer gauw omhoog, zoals nu
ook de banken hun “administratieve kosten”
opschroeven.
Wat al lang voorspeld werd gebeurt: de
vaste posten in uw budget nemen naar
verhouding weer meer toe. Als u uw verzekeringen, uw huisvestingskosten (huur of
hypotheek) en uw transportkosten optelt
zitten velen al heel gauw boven de 60 à
70%. Dus bezuinigen dat wordt nu knap
lastig!

EEN TOPPENSIOENTJE
Bouton van de franse Société Generale
Bank gaat met pensioen. Hij was eindverantwoordelijk voor het verlies van 5
miljard dat trader Kerviel weg liet vliegen.
Maar hij mocht blijven… Kerviel niet. Nu
krijgt hij bij zijn afscheid een pensioen mee
van 1 miljoen € per jaar. Zijn collega Pauget
van CA krijgt 780.000 € mee en Perebeau
van BNP Paribas krijgt maar 700.000. Verschil moet er wezen niet?
Een “expert” zegt: Tja die hoogbetaalde
managers lijden bij hun pensioen meestal
een groot inkomensverlies. Wat natuurlijk
klopt. Maar wat ook iedereen overkomt, ook
zij die minder konden sparen tijdens hun
leven dan deze stock-options verslinders.
Uiteraard kun je dit soort pensioenen niet zo
maar bij een verzekeraar onderbrengen
maar dat betaal je gewoon jaarlijks uit
“eigen zak” als dankbare bank. Of je moet
zo’n 30 à 40% van het laatste salaris bij zo’n
verzekeraar als premie lappen.
En de
expert besluit: Met zo’n pensioenvoorziening
zorg je er als bank ook voor dat zo’n topper

DE ANTI-PIRATEN VERZEKERING
De verzekeringspremie om door de Golf van
Aden te varen ligt nu op 30 à 50.000 $. Dat
is erg veel hoger dan vóór het kapen van nu
al 100 schepen aldaar. Want de afkoopsom
en de bijkomende kosten zijn niet gering. De
verzekeraar Lloyds werkt nu aan een
nieuwe polis waarin de premie wordt gerelateerd aan de vrachtfactuur en anderzijds

31

zijn die de uitkomsten bepalen. Dus zorg
gewoon dat u bij de toppers komt, dan is
voor u de discussie minder interessant.
Het was wel weer eens leuk die topsalarislijsten in de tijdschriften te zien. De
rode koppen van kwaadheid bij de “getroffenen” stonden er helaas niet bij. Want als je
groeicijfers ziet van 10 tot wel 50%
(20007—2008) dan is het te laat voor wijze
woorden geworden. Gewoon revolutie en
bestorming van de Bastille, dat hielp!

bij je blijft… Tja en dan val ik uit en verwijs
naar ww en armoedecijfers in de wereld.
WAT IS EN RECHTVAARDIG SALARIS?
Voila een echt intellectueel kluifje. Is het dan
niet gewoon “Wat een gek u voor uw werk
geeft? “. En dus ook een kwestie van vraag
en aanbod? Wel dat hebben we nu wereldwijd echt ervaren… het leidde tot een
hausse van een zeldzaam soort bij topfuncties en , toen we er bij de crisis
achterkwamen, ook tot grote schandalen.
Want er blijkt intussen een soort van
salarismaffia te zijn ontstaan in sommige
sectoren. Vooral in die met de windhandel,
de financiële sector.
Tja, stel je vindt uit wat een rechtvaardige
beloning zou moeten zijn, dan komt
vervolgens de vraag op: hoe regel je nou
dat er niet tegen wordt gezondigd? Want als
je dat toch niet kunt, is het de vraag of je
veel lawaai hierover moet maken. Het is de
gewoonte om hier te praten in verhoudingen
namelijk: op hoeveel keer het MINIMUMLOON mag een salaris MAXIMAAL uitkomen? Dus je relateert het aan een maatschappelijke maat en ook aan een economische. En dan vallen er in de franse
discussie getallen als: 240 keer de SMIC
(minimumloon) want dat raapt ene Leroy
van Prox-Invest nu bij elkaar. Tja zegt een
econoom het is voor de bulk van functies
sterk gelieerd aan de produktiviteitsontwikkeling , maar dat geldt dus niet voor de
toppers, merkten we recent. Nog iemand
zei: pas op, de wereld is een open systeem,
dus jaag niet de kippen met de gouden
eieren weg..
En zo gaat de discussie, terwijl we best
weten dat internationaal op fatsoen rekenen
echt een utopie is. Dat zie je nu ook al bij de
toestanden rond het protectionisme.
Natuurlijk zijn er ook de belastingremmen,
waarbij de overheid herverdeelt en afroomt.
Maar dan moet ook weer de lijst met fiscale
paradijzen erg klein gemaakt worden. Wat
nu op de G20 werd gepoogd. Er werd overigens niet meer gedaan dan de OECD
vragen, om die lijst op te stellen.
Ik vrees dat deze discussie een luxe discussie is en dat er onbeheersbare krachten

MOOI OUD WORDEN
In de VS worden mensen het oudst 78,7
jaar gemiddeld, dan komt Oceanië met 75,5,
Europa met 74,9 Latijns Amerika met 73,7,
Azië met 69,3 en Afrika met 53,2.
Wereldgemiddelde is 67,6. Tot mijn schrik
zit ik nu zelf zowat OP dat gemiddelde; nee,
tot mijn vreugde, natuurlijk. De 50-70 jarigen
zijn de tweede grootste afnemers van sportschoenen na de adolescenten. In Frankrijk
waren er in 2006 17.300 boven honderd jarigen, in 2005 zijn er dat 46.300 en in 2050
165.000.
Gezien vanaf 1740 is de levensverwachting
een bijna rechte stijgende lijn die de volgende punten passeert: 1740 was dat 25 (!)
jaar, 1800 35 jaar, 1900 53 jaar, 1950 ca 63
jaar en in 2000 zaten we op zo’n 75 jaar.
Voer voor pensioendiscussies dus! In 260
jaar steeg het van 25 tot 75, dat is een factor DRIE dus! Bij elke grote wereldoorlog zie
je het getal een duik nemen van 5 à 10 jaar,
waarna het weer snel stijgt. De mens is niet
kapot te krijgen.
Oud worden is ook een erg ongelijke sport:
er zijn 65% vrouwen van > 80 jaar en maar
35% mannen. In 1950 leefden vrouwen 2,8
jaar langer in 2008 was dat al 4,5 jaar.
Maar we vinden het nog niet genoeg zo: we
willen nog ouder worden en ook heel graag
MOOIER ouder worden. Daar wordt een
hoop researchgeld aan uit gegeven in deze
wereld. Van voedingsverhalen tot speciale
medicijnen tot schoonheidsmiddelen, daar
wordt enorm in gepionierd. We kennen allemaal de schone Jane Fonda van 72 en de
indrukwekkende grijze Clint Eastwood van
78. Die nu nog films maakt. De recepten om
oud te worden zijn legio, waaronder eentje
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Maar pas op: de Nano is een prestige project en MAG niet meer mislukken. En men is
optimistisch: in 2011 komt de westerse
Nano op de markt en een jaar later zijn de
VS aan de beurt.. Want gezien de crisis en
de koopkracht en (straks weer) de olie prijs,
is er veel vraag te verwachten naar de Nano
, ook in het “rijke westen”.
Dag Opel, dag Mercedes , dag BMW… En
goed zo Logan (Dacia , Renault)!

dat ik erg mag (pure hoop natuurlijk!), namelijk: laat je neuronen stevig werken en je
wordt hartstikke oud.
Ik let steeds meer op voedingslijstjes en zie
daarop staan: veel groente en fruit, weinig
vlees en bij voorkeur wit, en een lepel goede olie per dag (noten, olijven, koolzaad,
sesamzaad). En : erwtjes, groene bonen,
bruine rijst, zoete aardappels, sinaasappels,
appels en peren. Dat is DE top om oud te
worden zegt men. En vermijden moet je:
witbrood, honing, cornflakes, witte suiker en
snelkookrijst.
Ach die wijsheden komen wat te laat eigenlijk. Een heel andere filosofie is: ik ben al
bijv. 67 en ik geef hem nu nog even vol van
katoen, omdat ik liever stevig kort leef, dan
heel lullig wegkwijn zonder feestgedruis. En
dat midden in serieuze discussies over
euthanasie hier in Frankrijk….En hoe je
nieuwe organen kunt kweken in laboratoria
en nog veel meer spannende zaken. Die
veel mensen ook angst aan jagen. Tja, de
mens blijft een rare aap.

FIAT IS ER WEER
De nieuwe baas van Fiat stelde orde op
zaken en weet nu: FIAT moet veel groter
groeien. En dus ging hij een alliantie aan
met het zieltogende Chrysler… Zo komt
Fiat na 25 jaar te zijn weggeweest uit de VS,
weer kijken. Eerder praatte de fiatbaas met
alle europeanen natuurlijk, maar hij koos
toch voor de amerikanen in nood. Het kan
wel eens een 20% deelname worden denkt
men en Fiat weet alles van kleine autotjes
waarvoor Chrysler van Obama 6 miljard
kreeg! Dat is niet echt dom dus.
Toch zien velen er lastige vragen als je de
zwakte van Chrysler kent en dus: waarom
zo gedaan Fiat? Wel er zijn risico’s maar
deze manier is wel veruit de snelste, en tijd
telt nu erg. Want Fiat krijgt in een keer een
distributie organisatie ter beschikking hier en
zo kom je sneller op de 5 miljoen gewenste
aantallen te verkopen auto’s. Twee keer de
2 miljoen van nu. Maar overleeft Chrysler
lang genoeg? Marchionne is een vluggertje,
dat liet hij in 2004 zen toen hij FIAT van het
failliet redde. Hij mestte het met verve uit en
heeft nu intern een enorme motivatie om het
verder te klaren.

DE NANO IS EEN WERELDAUTO
Tata lanceerde hem voor 200 $ en maakt nu
zijn eerste verlies sinds jaren. Want Ta-ta
moest om sociale redenen zijn fabriek in
Oost-Bengalen laten vallen: 300 miljoen $
kostte dit besluit. De vervangende fabriek
elders in India kost 400 miljoen maar is niet
gereed voor volgend jaar. En de Nano was
al 7 maanden te laat op de markt!. Nu zijn
er 50.000 geproduceerd en als de nieuwe
fabriek draait zullen er dat 500.000 zijn. En
vanwege de krapte worden de eerste
10.000 verloot onder aanvragers… Maar
pas op: de kopers moeten bij bestelling het
koopbedrag voorschieten van 1875 $ voor
het basismodel en voor de luxe uitvoering is
dat ca 3000 $. En daarvoor beveelt Tata
een 15-tal banken aan. Zo sleept Tata een
voorschot binnen van 1 miljard $!
Tata zit met ook een schuld van 3,4 miljard
door de aankoop van Jaguar en Land Rover
die erg veel kostte. En nu vielen de verkopen in deze merken zo’n 25% terug. Dus
moesten er 1800 mensen op straat. En werd
de productie met 60% verlaagd.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE OLIESTORY TOT 2040
Tijd voor een overzichtje in de oliebranche.
Allereerst even de schets in grote lijnen.
In 2008 riep Medvedev: de olieprijs gaat
naar 200 en in juni zat hij op 150 ($/barrel).
En daarna donderde hij in elkaar tot 33 en
nu herklom hij tot 50. Vanaf 1971 kijkend
was de hoogste 100 in 1981. Een wilde boel
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Total zet fors op grote projecten en gaat
nucleair. Met de franse EPR mee, op de
fiets, die Areva heet. En dat vooral in het
hun erg bekende MO. Dus daar heet het
diversificatie… Kernenergie en wat zonneenergie dat is hun hoofdmoot.
Conoco Philips uit Texas kocht olie op waar
mogelijk. In Rusland en Alberta. Ze verzwakken want hun overnames vallen nu tegen: erg dure exploitaties namelijk. Moeilijke
tijden komen er aan.
Rest nog om het beeld te completeren: de
geopolitieke kant van de olie.
Venezuela en Iran geven veel oliegeld aan
hun uitgebreide sociale programma’s en zitten erg in de knel nu. De russen hebben al
een gat van 7% in hun budget en zelfs
Canada zit voor het eerst in 30 jaar met een
handelstekort. Ze moeten allemaal hogere
prijzen hebben… OPEC roept al lang om
een prijs van 70 $; de prijs van de Orenocoolie is 65 en anderen zien 70 als minimum.
OPEC zegt er bij dat er al zo’n 35 grote
projecten, gericht op olievoorziening voor de
toekomst, zijn platgelegd. U bent gewaarschuwd: een TE lage olieprijs is de voorbode van een extreem hoge overmorgen!
Zet uw fiets goed in het vet dus…
Ik zag de lijst van de top-10 olie-producerende landen, goed voor 50 miljoen
barrel per dag), en dan zie je:
-dat dagproducties gaan van 2,6 miljoen
barrel (Venezuela) via 4,4 (Iran) tot 8 (VS!)
en tot 10 (Saoedi-Arabië).
-dat olie van 0 tot 90% van hun export is…
-dat hun BNP/kop varieert van 6100 (China)
tot 57.000 (Noorwegen)v
-dat de extractiekosten per barrel gaan van
2 (Saoedi-Arabië), via 12 (Iran) tot 65$
(Venezuela).
Tenslotte enkele statements uit olieland:
- De lage barrelprijs destabiliseert
landen en het is een geopolitiek
risico”.(Frans geopoliticus).
- De revolutie vereist nu dat we de
staatsuitgaven verlagen en de belastingen verhogen…! (Chavez)
- De tijd dat een olie-arbeider 9000 $
verdiende in twee weken met 15urige werkdagen, is echt voorbij.
(Minist. Econ. Canada)

dus: vroeger door geopolitiek gedonder,
daarna door speculatie in een toenemende
krapte en toen werd de crisis de orkestleider.
In 2008 viel de consumptie aan de pomp
terug met 10% in de zomer: nog nooit vertoond. Maar het IMF roept alweer: de prijzen
gaan omhoog mensen! Want bij een beetje
terugkeer van de groei, moet er tussen nu
en 2030… 64 miljoen barrel per dag MEER
worden opgepompt. Dat is ZES keer de
huidige productie van Saoedi-Arabië. En
hoe zit het met de reserves? In de Orinoko
van Venezuela zit 235 miljard barrel,
Brazilië, Golf van Mexico, Canada, Alaska
en Rusland zijn waarschijnlijk goed voor 200
miljard . Dus samen zo’n 435 miljard barrel..
Maar die olie kost 80 dollar, want hij moet of
uit het zand gepeuterd worden of heel diep
uit de zee worden gepompt. Bij 80 zit een
beetje de evenwichtsprijs zegt Total. Dus
60% hoger dan nu… Dus de steekgetallen
zijn: 150 miljoen barrel/dag= 0,9 miljard
barrel per week= 45 miljard per jaar. Dan
kom je met die reserve dus zo’n ruim 10 jaar
vooruit, tot zeg: 2021 of zo. Dat is dus het
globale plaatje..
Wat voor strategieën kiezen nu de grote
olieboeren op “energiegebied?
De laatste winst/verliescijfers eerst: Total
=14 miljard, Exxon 45 miljard, Conoco Philips echter – 17 miljard en Pemex (Mexico) 7 miljard. De groten zijn niet gelijk uitgerust
voor wat er gaat komen. Exxon heeft
strategieën voor 30 jaar en ziet het vooralsnog wel rustig, wat minder dat wel. Exxon
kan elk soort olieveld aan.
Shell deed en doet alles om te diversifiëren:
kernenergie, kolen, zonne-energie, wind en
ook hout. Maar ze stopten bijna alles en
zetten voor de toekomst helemaal op:
waterstof! Dus de waterstofmotor met de
brandstofcel. Voor 2020 dus. En Shell’s
olieproduktie zakt jaarlijks al met 2/3%.
Maar ze zoekt ook wat oppeppers erbij.
BP speelt naar buiten op GROEN, maar zag
zijn reserves naar 121% gaan. Dus zij gaan
olie exploiteren. En kosten besparen in
Angola, Egypte en Algerije en de Noordzee.
BP zat echt plat in 2008. BP heette toen
Beyond Petroleum….
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En ook met Eni uit Italië is men ver gevorderd in onderhandeling.
Tja met 115 miljard reserves in totaal kan
Irak eigenlijk rivaliseren met de 12 miljoen
barrel per dag van de saoedi’s. De
afzetmarkt is nu eigenlijk de limiet…

-

We moeten nu fors bezuinigen en
ons voor de toekomst meer richten
op diversificatie (Poetin)
Het weer opkomende Irak zit ook niet zo
lekker en zal proberen zich in het geniep
een stevig stuk van de olie en gasmarkt toe
te eigenen (c.q. terug te pakken dus). Zie
het artikel hier beneden.
Wat dus niemand op straat geloofd is
gebeurd: de olieboeren zitten in de rats. Hun
financiële reserves slinken snel en ze
investeren nu liever in onze industrieën dan
in HUN olieprojecten, en als de opbloei niet
gauw komt wordt het stevig dringen. En als
hij WEL komt, dan wordt de olie onbetaalbaar. Leg het uw buurman maar eens
uit… Dit is olie-economie, de echte wetenschap van “de schaarste”.

BROWN MIST DE GROENE BOOT
In maart riep Brown nog dat ook hij een
groene economie zou opzetten, low-carbon,
zei hij zelfs. En zijn (steenkolen/gas/olie)centrales voor de elektriciteit, moesten toch
al dringend vervangen worden. En voor
windenergie zit het in GB ook niet zo slecht:
want het waait er stevig. Een Noors bedrijf
komt voor 715 miljoen een schots windpark
bouwen. Dat lijkt mooi, maar de cijfers zeggen iets anders: minder dan 5% van de
energie in dit land is schoon, tegenover Denemarken (28%), Zweden 48% … Dus om
in 2020 op de gewenste 30% te komen dat
zal niet meevallen nu. Het aandeel groen in
de engelse herstelplannen is ook maar 7%;
de VS doen 12 en China 34%.
Het komt natuurlijk door de zwakke privésector, de lage olieprijs en de zwakkere
energievraag.
Ook Centric en EDF hebben hun plannen
hier even gestopt, zoals ook Shell met zijn
windmolenproject op de Theems stopte.
Dat schiet dus niks op.
In werkelijkheid kijkt Londen vooral naar de
kernenergie nu. Zeker nu EDF British Energy opkocht recent. Deze weg lijkt lang,
echter mogelijk politiek korter, denkt men.
Dus beter dan het “verkopen” van een land
vol windmolens. Brown is nu op RECHTS
door de realiteit ingehaald…

IRAK, DE GROTE NIEUWE OLIEBOER
Ja u leest het goed, Irak is weer zeer IN bij
de olieboeren nu de veiligheid na bijna
zeven jaar weer toeneemt. Shell is erg
geïnterresseerd in het gas dat nu verbrand
wordt als bijproduct van oliewinning in
Bassora. Daarmee gaat een hoeveelheid
nu in vlammen op om twee keer de staat
Jordanië van gas te kunnen voorzien. De
oliereserve in bestaande olievelden, wordt
geschat op 44 miljard barrels. Nu produceert men 2,5 miljoen barrels per dag,
maar dat kan snel terug gaan naar de 6
miljoen, van voor de oorlog. Maar de OPEP
wil niet dat Irak hoger gaat met haar productie nu maar de minister in Irak vindt dat
Irak zijn oude plek terug mag claimen. Tja,
het zuiden is sjiitisch net als Iran en dat is
een doorn in het oog van de soennitische
grote olieboeren. Want met 6 miljoen is Irak
nr. 4 op de wereldlijst. Na Saoedi-Arabië,
Rusland en de VS. Er moet wel 50 miljard
op tafel en hij hoopt de olie-boeren te
kunnen verleiden om mee te komen doen.
Hij zoekt op korte termijn naar clubs die 1,5
miljoen barrel uit de bestaande velden
kunnen pompen en hij wil wel 6 dollar per
barrel aan hun betalen. De aanvraag voor
offertes liggen nu bij de olieboeren en ze
kunnen dus niet weigeren. De chinezen,
China National Petroleum, sloot al een
accoord om een groot veld te exploiteren.

DASSAULT STAPT UIT DE E-AUTO
Dassault de succesvolle vliegtuigbouwer wil
er wel af: inclusief zijn prototypes Cleanova
en Cleanbeat. Er zijn ettelijke dozijnen miljoenen in gaan zitten en daarin zat ook de
carrosseriebouwer Heuliez, die nu in het
rood wegzinkt. Zo gaat dat als een vernieuwing een grote crisis tegenkomt…
Nieuw kost namelijk erg veel geld. En
Dassault is een cashkanon sinds jaren,
maar nu is ook zijn orderboek erg dun..
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Terug naar inhoud
AFRIKA
DE RELATIE AFRIKA-CHINA-WESTEN
Afrika groeit economisch drie keer zo hard
als Europa (5%) niet op het laatst door zijn
zwarte goud en grondstofrijkdom. China
krijgt al 20% van zijn olie uit dit continent, zit
ook fors te snoepen van de rijkdommen van
Kongo en Katanga en levert hier wegen,
spoorwegen, electriciteitscentrales, hospitalen, havens etc. En levert er ook de arbeidskrachten bij: nu werken er al tienduizenden ingenieurs, bankiers, dokters en
arbeiders hier. En het maakt zich geen
zorgen om de regeringsstijl van zijn gastheren zoals IMF etc. dat wel plegen te doen.
De 48 landen, waarvan Hu Jintao in 4 reizen
er al 18 bezocht en waaraan Peking fors
leent. Ze steunen ook in grote meerderheid
China al in de VN. Zelfs Frankrijk heeft er
daar nu al minder dan China..
Maar er is ook steeds meer onrust in Afrika
over de chinese aanwezigheid en de relaties
zijn cultureel en menselijk beperkt. Chinezen spreken ook nauwelijks engels en frans.
Zeker ook in de franssprekende afrikaanse
landen, zijn het relatief vreemden.
Er zijn al aardig wat locale rellen geweest
tegen chinese aanwezigheid zoals recent in
Dakar waar de afrikanen tegen de steeds
grotere aantallen chinese winkeliers in opstand kwamen.
Dus op termijn is de band Afrika en Europa
van een betere kwaliteit dan die met de
chinezen. Als de koloniale pijnen zijn
verwerkt wacht het westen een toegankelijke markt daar… Al is er echt te weinig
activiteit van het westen in dit opkomende
continent. Dom Europa dus...

RELIGIES
DE PAUS MIJDT GAZA
De christenen van Gaza probeerden de
paus, bij zijn bezoek aan het Heilige Land
naar hun woonplekken te halen. Maar dat
liep stuk op locale politieke toestanden want
zo’n bezoek was voor Hamas een soort
erkenning van hun “regiem”. Israël liet meteen weten dit idee niet te appreciëren. Dus
moeten nu de christenen van Gaza,
vanwege vaticaanse reaalpolitiek, via de TV
het pausbezoek volgen. Van de 2500 christenen mochten er ook maar 100 van Israël,
naar Bethlehem komen. De kerk is ook al
geopolitiek… ach, eigenlijk altijd al.
DIGITAAL MEKKA
Een moslim uit Egypte maakte een website
waarop je kunt klicken om je (verplichte)
pelgrimstocht achter je PC te maken. Een
mooie site in 3D en bijna echt dus. Je kunt
dus zelf op reis gaan en uiteindelijk de
rondgang rond de Kaaba ook maken.
Zonder onder de voet te worden gelopen.
De maker zegt echter dat hij de site maakte
om niet-moslims te informeren, want in de
Koran staat niks over online pelgrimage…De site is in meerder talen en een
succes. Dus gaat hij hem nu uitbreiden met
een bezoek aan de Al-Aqsa moskee…
Mohammed draait zich om in zijn graf.
DE DUIVEL VOLGENS KYRILL
De patriarch Kyrill uit Moskou heeft ook
grote zorgen over de rondwarende duivel
die zijn orthodoxe jeugd verpest. Hij ziet dat
steeds meer jongeren gaan leven als
“beesten”; ze zijn bezeten door de duivel
ook al kronkelen ze niet meer over de
grond. Wat nu te doen? Wel hij uitte de idee
om orthodoxe nightclubs in Moskou te openen… maar dan wel zonder wodka, zonder
hostesses en ook niks striptease. Daarmee
bewijst hij zijn moderniteit, en … zijn onnozelheid?

SOWETO KRABBELT OP?
Nu is het 20 jaar na het einde van de
apartheid, die vanaf 1948 hier usance was,
waren er op 20 april verkiezingen. En de
67-jarige Zuma, die onlangs weer eens “bijhuwde” in luipaardkostuum, als een soort
zwarte Jesus, haalde het helemaal. Dat was
ook te voorzien omdat de ANC hier niet stuk
te krijgen is. De 50 miljoen zielen , met
onder hen een enorme ongelijkheid,
proberen ook verder te komen. Zo’n 32% is

Terug naar inhoud
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enorm in de ogen van de gekleurde ZuidAfrikaan.

jonger dan 15 jaar en 7% ouder dan 60.
WW op 40%, groei 3% in 2008 en met zijn
tiental talen en vele etnische groepen. Het
staat op plek 25 in de wereld-BNP lijst
(vergel. Turkije staat op 15). En hoort, als
grootste economische unit in Afrika, tot de
zeven “emerging countries” En nu lijdt het
ook onder de crisis. En moet ook zijn
corruptie nog echt te lijf, want daar ontkom
je hier ook niet aan. De westerse firma’s
weten wel hoe ze hun spullen kwijt moeten..
Ook de 1 miljoen bewoners van Soweto
krabbelen dus overeind. Het werd gesticht in
1950 als slaapstad door het regiem en voor
hun zwarte arbeiders. Daarom ligt het
buiten Johannesburg en ook niet te ver van
de goudmijnen. Nu nog steeds niet geheel
voorzien van electra en stromend water en
er moet ook nog meer asfalt op straat. De
tragedie van 1976 toen er fors tegen een
opstand werd opgetreden , met 600 doden
als resultaat, gaf Soweto eeuwige bekendheid.
Soweto en de ANC zijn sterk verbonden
omdat deze politieke beweging (opgericht in
1912!) onder leiding van Nelson Mandela
vooral ook daar de politieke opstand
organiseerde. Met terrorisme of course en
dat kostte Mandela toen 10 jaar
Robbeneiland.
Nu is Soweto een steeds modernere stad
waar sinds twee jaar (!) zelfs een winkelcentrum is en er zijn nu ook veel hotels (Bed
and Breakfest). Zelfs het toerisme “boomt”
er nu: ze komen uit de VS en Europa hier
kijken. Soweto is nog steeds “avant-garde”,
maar hun begeestering voor de politiek lijkt
dood te zijn.. Ook omdat Zuma niet uit
Soweto komt maar uit de provincie en
uiteraard ook vanwege de grote verdeeldheid in de ANC-gelederen. De grote
problemen zijn er nog steeds werkeloosheid
en criminaliteit (50 doden per dag) en ook
300.000 doden van AIDS per jaar. Maar het
land is ook lid van de G20 en heeft een
gezond banksysteem en ook goed lopende
overheidsfinanciën. Tussen 1994 en 2008
werden ook 3 miljoen nieuwe woningen gebouwd , waardoor de “scattercamps” de
barakken) langzaam verdwijnen. Dat is hier
de vooruitgang; weinig in onze ogen. Maar

VOETBAL MOET HET DOEN
Zuma won de verkiezingen en nu wordt het
serieus, want de crisis is er volop, ook hier.
De vette jaren lijken voorbij…: 2009 max.
1% groei. Maar in 2010 is de worldcup
voetbal in dit land en daarmee kun je mogelijk ook de economie een flinke zet geven? Er is al 4,7 miljard geïnvesteerd hierin
en Johannesburg lijkt wel een bouwput. Er
komen dan ook 500.000 bezoekers, schat
men. En jawel, ook hier zijn de budgetten
zwaar overschreden en ook hier is de inschatting van de opbrengst te hoog.
Het moet een rondje imago oppoetsen in dit
land met 50 moorden per dag, daarom
zullen er 40.000 agenten paraat zijn en men
roept alle Zuid-Afrikanen op om vriendelijk
te zijn tegen de bezoekers. Afrika gaat de
voetbalbusiness binnen…
FAMILIERUZIE IN TOGO
Faure Gnassingbé is de président van Togo
was er zeker van dat zijn jongere halfbroer
een putsch wilde plegen. Hij vroeg dus aan
zijn zwager (hoofd van de geheime dienst!),
om huiszoeking te doen bij broertje-lief.
Maar dat ontaardde in een vuurgevecht
waaraan een andere broer, chef van de
tankdivisie, toen een einde maakte. Maar
het broertje kreeg erg angst en probeerde
via eerst de duitse en toen de Amerikaanse
ambassade, asiel te verkrijgen. Vergeefs
dus hij liet zich “opsluiten tot na de verkiezingen” door zijn broer. De interventies van
Bongo (Gabon) en Compaoré ( Burkina
Fasso) mochten hier ook niet baten.
De ministaatjes met stammenachtergrond
lijken sterk op het vroeg-middeleeuwse Europa waar lokale heren elkaar naar het
leven stonden. Om niks meestal. Alles moet
geleerd worden… dat is de evolutie.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE CONTRADICTIE “EUROPA”
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toe kijkende grootmachten naar het impotente “oude” Europa. In plaats daarvan gaat
het gekibbel over peanuts verder, vechten
actiegroepen (terecht) voor behoud van
meer “vrije keuze voor de burgers”. Maar ze
beseffen niet, dat het eerste wat je verliest
je VRIJHEID is als je in de harde wereld het
respect en je aanzien verliest!
Als je geen gas meer hebt en je thuis bevriest is plotseling die vrijheid ook erg ver
weg. Want de vrijheid om het lekker warm te
hebben, wordt je gewoon ontnomen. Door
een land dat zijn geopolitieke be-langen
belangrijker acht dan een leuke relatie met
zijn europese klanten… En er is nog heel
iets veel ernstigers denkbaar dan dit wat
suffe voorbeeldje..
Veel politieke groeperingen in de EU-landen
vechten nu tegen een sterk Brussel, wat
helaas hun enige redding is op een termijn
van… enkele tientallen jaren. Dus ik ga,
hoop ik, het voor een deel nog meemaken.
Arme (klein)kinderen dus.

Het is europa-verkiezingstijd terwijl nu een
crisis zonder weerga woedt en we ook
recent zagen wat een ‘imperialistisch” Rusland (bijna) deed met onze energievoorziening. En nu zweeft er zelfs een grote
sanitaire crisis boven ons hoofd..
Er is een diep contrast tussen het spelletjesgedrag van de europese leiders en de ernst
van de zich aandienende situatie. In Brussel
vecht men dagelijks om hoe je rosé-wijn
mag maken en over visquota, terwijl de VS
en China hun posities innemen voor de komende machtsstrijd en het herstel. De deflatie waarin de EU langzaam wegzakt en
waar men “elk land voor zich” speelt
Onderwijl wordt elders de herstart met wel 6
keer (!) zoveel middelen aangepakt. En vanwege het aanwezige sterke staatsverband
per definitie ook zeer gericht en gecoördineerd uitgevoerd. Terwijl in de EU de
coördinatie geheel ontbreekt, ja er zelfs
onderling wordt tegengewerkt.
Het spookbeeld van een impotent geworden
Japan duikt fors op: want daar ligt dus onze
foto van morgen.
Dus moet NU het debat over Europa eigenlijk vooral en alleen gaan over de STRATEGISCHE keuzes die noodzakelijk zijn
voor de nabije toekomst. Om, veilig en in
redelijke welvaart, te kunnen overleven
tussen de zich (her)positionerende giganten.
Daartoe zou er snel een soort van “economische regering voor Europa” moeten
komen voor opzet en uitvoering van een
stevig herstelplan. Ten tweede zou er nu
ook een effectievere defensiestructuur moeten komen om veiligheid en respect af te
dwingen in de nieuwe verhoudingen in de
wereld. Daarvoor is de 1,1% (van het BNP)
die Europa in doorsnee uitgeeft aan defensie echt te laag. Tenslotte moeten er nu ook
echt werk gemaakt worden van een plan op
demografisch gebied. Want Europa zal – 50
miljoen inwoners hebben in 2050. Wat dat
betekent zie je in Japan dat razendsnel weg
sluimert.
Een strategisch plan op deze drie gebieden
is dus zeer noodzakelijk om sterk en snel
genoeg uit het dal te klimmen en, voldoende
respect af te dwingen bij de wat verbaasd

(Mede naar een artikel van Baverez, de echte
crisisprofeet uit Frankrijk; Le Point april 2009)

CRISIGEDRAG IN EUROPA
Tja, het grote geklop en gedonder in Londen en Straatsburg was niet echt nieuw,
enkel de felheid en de groeiende massaliteit
verontrustten velen. Duitse radicalen vonden daar de franse om rotzooi te trappen.
Terwijl de duitse NPD failliet gaat, bloeit het
rechtsradicalisme bij de jeugd. Zeker in het
oosten met zijn hoge werkeloosheid. Wel
15% van hen is uiterst radicaal, blijkt uit onderzoek. Zo’n 30% van de duitse jeugd is
xenofoob, en Schaubele, de minister, is echt
ongerust over zijn jeugd.
In Frankrijk is er ook deze ontwikkeling maar
nog minder sterk, lijkt het. Zie de onophoudelijke onrust op de franse universiteiten en het geweld na de demonstraties.
Daarbij is het “wegkijkgedrag” van de linkse
partijen in Frankrijk echt verontrustend te
noemen. Zie echter ook de grote herrie in
de duitse politiek, de toenemende onrust in
de baltische landen, de aftredende tsjechische regering en de rommelarij in Hongarije… het zijn allemaal aangescherpte
politieke spanningen door de crisis.
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moeilijk parket. Want nu is ook Duitsland
naar het anti-gen kamp gegaan.. wat de
Mon(santo) 810 mais betreft. En dus zijn nu
Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Hongarije en Luxemburg en nu ook Duitsland
tegen. Nu moet Brussel dus echt wat doen
om zichzelf serieus te nemen…
En om zich af te vragen of men niet de gen
trein die door de wereld raast, compleet
mist. En daarmee de hele landbouwvernieuwing?
Het beeld is chaotisch en intussen is het zo
dat het aantal bebouwbare hectaren per
hoofd tussen 1960 en 2000 zijn…
GEHALVEERD! Wat betekent dat voedsel
snel schaars wordt… zeker in Europa, waar
prijzen ook al stijgen..
Europa moet zich eens goed op het hoofd
krabben bij het behandelen van dit essentiële onderwerp…. Want er wordt eigenlijk afgehaakt en er is geen alternatieve
politiek!

Het laatste nieuwe op dit gebied in Frankrijk
is het gijzelen van bazen die bedrijven willen
sluiten of mensen ontslaan. In Frankrijk zijn
dat vooral de buitenlandse bedrijven, lijkt
het, waar dat gebeurt. Caterpillar, 3M, Sony,
dat zijn de excessen van de laatste weken.
Maar er was er ook een Frans bedrijf bij: de
groot-aandeelhouder Pinault (van Conforama en Fnac) zat ook een uurtje in zijn
aangehouden directie-auto. Nu vragen de
fransen zich af waarom het vooral buitenlandse bedrijven zijn. En dan lees ik:
1.Die buitenlanders sluiten THUIS hun
fabrieken met veel minder problemen, men
kent deze furieuze toestanden thuis niet zo.
2.Ze zijn niet gewend aan de sociale dialoog
die hier erg belangrijk is. Dus er komen nauwelijks concessies los
3. Bij hen is de aandeelhoudersmacht de
belangrijkste; zeker als daar een hedgefonds bij zit.
Daar zit wel iets in, maar er zijn in andere
europese landen eigenlijk veel voorbeelden
van veel BETER sociaal overleg in het
bedrijfsleven. Daar zijn vakbonden anders
ingesteld dan hier en daar weten de fransen
eigenlijk maar weinig van.,
Het heeft zeker te maken met de afgrijselijke golf van ontslagen en de groeiende onrust. Maar ook met de uiterst
halsstarrige kijk op de wereld van de vakbonden hier.
En half Europa kijkt met verbazing naar het
afstandelijke gedrag van de politie bij dit
soort “ingrepen”. Want als de politie de wet
zou afdwingen slaat hier echt de vlam in de
pan. Dit is gewoon weer de exception francaise. Maar mogelijk is die besmettelijk als
we ons herinneren wat de RAF deed met
duitse topmensen uit de industrie..

HET STABILITEITSPACT MOET ..WEG?
Al zes EU-landen zitten ver in het budgettaire rood. En hoe moet dat 3% nu met
dat pact dat 10 jaar bestaat? De grote
zondaren waren Griekenland en Frankrijk,
maar sinds 2007 zijn er ook Spanje en
Ierland bijgekomen. En nu?
Het pact was een heilige regel in de tijd van
de hoogconjunctuur maar nu die tijd voorbij
lijkt wordt het wat lacherig om nog over 3%
max, te praten. Er moet een flexpact komen
dat rekening houdt met de economische
swings. Dat moet om de wereld vertrouwen
te laten houden in de euro. Maar nu moet er
wel ook intelligent een lesje worden getrokken uit het zeepbelgedoe in Spanje en
Ierland. Dus er moet nu dus een soort van
advisering komen over de budgettaire
politiek in de lidstaten vanuit Brussel… Publieke adviezen natuurlijk, die de regeringen
en de financiële wereld kunnen gidsen. In
elk geval moet er nu wat worden gezegd nu
de tekorten lopen van -11% tot -2,9..
Noblesse oblige..

DE EU EN GENETISCHE MANIPULATIE
Het wereldplaatje dat laat zien hoeveel
hectaren zijn bebouwd met genetisch gemanipuleerde gewassen is illustratief: De
VS 83 miljoen hectaren, Zuid-Amerika 40
miljoen , Azië 12 en Europa… 0,12! De EUcommissie die genetische manipulatie accepteert, maar wel met sancties tegen landen aankondigde die zich niet aan haar
regels op dit gebied houden, zit dus in een

AARDBEVINGSGEVAAR IN EUROPA
Volgens de VN zijn 5 miljoen europeanen
rechtstreeks bedreigt door aardbevingen. In
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nieuze relatie tussen beide en ook werd
gesteld dat Parijs elke grotere autonomie
van Tibet onderschrijft, “wat die ook zou
zijn”. Een falikante ommekeer in de houding
van Parijs. Daar heeft men nu ook gesnapt
hoe sterk ze eigenlijk afhankelijk zijn van
China, in economisch opzicht. Reaalpolitiek
dus en steeds meer. Ook weet Peking nog
heel goed dat Frankrijk in 1989 het initiatief
nam tot een wapenembargo tegen hen.
China doet zoals Rusland met zijn “gasmonopolie”: het dreigt ermee als je lastig
wordt. Een ontevreden franse diplomaat
(vroeger een maoïst) zegt: Die houding is
niks goed, want chinezen doen alles met je,
als je geen vuist durft te maken. Maar nu is
Parijs ook blij met het verwachte effect van
het stimuleringsplan van Peking…

Italië worden na elke schok de normen
aangescherpt maar intussen en wel 80.000
publieke gebouwen zijn niet OK, waarvan
22000 scholen. In Frankrijk zijn de normen
ook verouderd (1969), maar in 1998 zijn in
risicogebieden de normen verscherpt. Waar
de grootste risico’s zijn? Wel in Turkije en
Griekenland, vervolgens in Italië en exJoegoslavië en ook Zuid-Spanje. Nog wat
minder in zuid-oost en midden Frankrijk,
Portugal, Zuid-Spanje. Voor de rest is er
sprake van lichte risico’s. Niet excessief
dus, maar de beving van Aquila toont weer
hoe erg het toch eigenlijk is.
Wij bouwden in Zuid-Frankrijk zelf ook met
speciale voorzieningen tegen aardbevingen.
Want zonder dat heb je een verzekeringsprobleem. Maar er kwam wel niemand
kijken… En dan moet je maar afwachten:
zie Italië.

TURKIJE EN DE EU
Sarko liet het meteen weten nadat Obama
de EU aanbeval om Turkije op te nemen; hij
is en blijft mordicus tegen! Daarmee gaf hij
in Frankrijk degenen die hem blind volgen
van de VS verwijten, van hun vet. En verder
zette hij nog eens de toon voor de europese
verkiezingen van UMP-zijde. En zijn populariteit in de polls schoot zomaar 6 punten omhoog. Hij zit weer ferm in zijn leiderspositie van zijn UMP. Ook liet hij weten
dat de immigratieregels zullen worden aangescherpt, om veiligheidsredenen dus. Hij
gaat dus weer fors in de “hergroeperingsstand in zijn politieke club en appelleert ook direct aan de (on)veiligheidsgevoelens van de fransen. Nicolas op
oorlogspad.
Dat de paus (!) en Obama Turkije graag in
de EU zien, deert hem nu echt niet. Want
binnen de EU zijn er weinig aanhangers van
de idee dat Turkije IN de EU moet. Behalve
ik dan, maar daar weet Sarko niet van,
helaas.. En let wel, alles weer …op zijn
(verkiezings)tijd.

SPANJE HOOPT OP DE TOERISTEN
Zapatero gooide zijn minister van economie
er uit voor een andere: Elena Salgado. Maar
het zal niet meezitten nu de banken 3%
terugval in BNP zien in 2009 en mogelijk
zelfs 20% ww! Maar de zomer komt en is
goed voor 15% van de werkgelegenheid (in
het toerisme), en ook voor 12% van het
BNP. En Spanje heeft toeristisch een goede
naam, toch?
Maar de vakantiebudgetten (denk bijvoorbeeld aan de engelsen met -30% voor hun
pond!) van de reizigers staan onder druk.
Iedereen spaart en is voorzichtig met geld
uitgeven. Het alarm kwam er al: 20% achterblijvende reserveringen en, 32% minder
vliegtickets verkocht. Dus zijn nu de prijzen
met 30% aan het zakken en de staat bemoeit zich ook, stilletjes, met de weerberichtgeving.. zegt men Maar de zon
garandeert ook niet meer alles.
PARIJS EN PEKING
Het ging fout met het Olympisch vuur in
Parijs en Sarko deed ook flink met de Dalai
Lama. Maar dat brak hen op: Peking
dreigde Parijs met economische sancties.
Nu, bij gelegenheid van de G20 ontmoeting
verscheen er een frans-chinees communiqué… Daarin ging het over: de harmo-

BERLUSCONI IS HELD-AF!
Het “na –Berlusconi tijdperk” gaat beginnen. Want er zijn drie grote complexen van
twijfel om hem heen.
De nieuwe grote formatie is er wel, maar het
lijkt een nogal doods en ideeloos clubje met
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blikatie uit 1995 vrij die een kritisch handelding gaf over … de democratie. Zie
Internet, op de site van Aula.
Spielerei van wat verwarde studenten met
teveel testosteron? Nee, bakermat van veel
leidinggevenden in dit land. Die ook hun leven lang financieel steunen. Men schat het
aantal adepten in hoge kringen op ca 4000
hier, waaronder veel bestuursambtenaren
en rechters. Dat laatste is hen bij processen
tegen hun extreme gedachtegoed, al enkele keren goed van pas gekomen.
Ook ik was even lid van een studentencorps
dat echter niets met ultra-rechts van doen
had. Maar hun tradities, die ook goede bedoelingen weerspiegelden, waren ook van
een merkwaardig soort als je ze naast de
tijdgeest plaatste. Ontgroenen ging nog erg
autoritair en een klapje was eigenlijk niks..
Na verblijf van 1 jaar in deze kringen ging ik
met vrienden er toe over om de tegenhanger DEMOS op te richten. En wij kregen
in no time het dubbele aantal leden van het
oude corps. Dat is nu in Oostenrijk niet
denkbaar; eerder het omgekeerde.

28% der stemmen. En de twee grote leiders beloeren elkaar. Politieke observatoren zien hierin de laatste fase voor B.
Hij is 73 en dat is in Italië in de politiek wel
geen fout iets, maar B. vindt zichzelf,
ondanks facelifts etc. niet echt “beau”
meer… In 2013 zal hij daar onder de schijnwerpers onder lijden.
Maar het ergste is de gestaag klimmende
macht van Gianfranco Fini, 53 president van
de Kamer van afgevaardigden, die voortdurend erg slim zichzelf oppoetst en B. in de
prut werkt. Er zijn al geloofsgenoten die
zeggen: Gelukkig is Gianfranco er nog!”
Daarbij komt zijn nogal lompe optrden bij
zijn bezoeken aan de getroffenen in de
rampgebieden… Berlusconi is geen warme
vader des vaderlands..
DIE BURSCHEN VAN OOSTENRIJK
Ze zijn er nog, en in getale. Deze ultrarechtse studentenclubs waar je om lid te
worden moest vechten en … gewond moest
raken. Liefst een goed zichtbaar litteken, die
mensur genoemd werd , dat was je paspoort voor het leven. Ze zijn er weer volop
alsof niets is veranderd in 60 jaren. De
leider van de FPÖ , die Haider opvolgde,
komt er ook vandaan. Ze vereren Duitsland
(echt waar!), dragen de duitse kleuren en
wie hun ideaal is kan je raden. Er zijn ook
clubs zoals Brixia in Innsbruck, besloten en
dat wil zeggen: enkele voor leden en introducé‘s , waarbij joden en vrouwen verboden
zijn.
En bij de club Germania zijn Rudolf Hess en
Irmfried Eberl leider van concentratiekamp
Treblinka de helden.
“Ehre, Freiheit und Vaterland” is hun devies.
Waarbij Duitsland het Vaterland is en Freiheit ook niet bedoeld is voor joden en
vrouwen. En waarvoor Ehre staat moet je
zelf maar raden.
Ze hebben ook hun eigen Revu, Aula geheten. Die gaat er nu prat op in 1998 een
tekst te hebben gepubliceerd die kardinaal
Ratzinger voor hen schreef.. ter gelegenheid van de herdenking van de duitse
revolutie van 1848. Ratzinger stond tussen
de andere auteurs van neonazi-signatuur:
10 jaar geleden. En Ratzinger gaf zijn pu-

ABOU DHABI WIL OPEL
Ze kochten al 9,1% van de aandelen Daimler en vinden nu Opel (GM) in Duitsland wel
interessant. Merkel riep namelijk private
investeerders op om het zieltogende Opel te
helpen. Zij de auto’s en wij de olie dus. Ach
zij vinden het niet zo’n probleem dat het
duitse autopark bijvoorbeeld 30% MEER
vervuilt dan dat van Frankrijk. Het gaat hun
om wat heel anders.. Maar de Opelrace is
nog niet gelopen lijkt het.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
RUSLAND EN “ZIJN” NOORDPOOL
De Raad voor de Veiligheid in Rusland deed
een rapport verschijnen waarin ook de
strategie staat ten aanzien van de vermoede rijkdommen in het poolgebied. De
pool heet daarin “een strategische basis
voor grondstoffen” tussen nu en 2016. Ze
bevelen aan daar “militair sterker aanwezig
te zijn en voorbereid te zijn op verscheidene
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zo goed meer wat er gebeurt om hem heen.
Ook niet hoe erg de crisis nu toeslaat:
De eigen valuta verloor (tov de dollar) 60%
aan waarde, de produktie in de industrie
daalde met 34%, de inflatie is 22%, het
gem. inkomen viel met 12%, het IMF moet
met 16 miljard helpen (er is al 4 miljard
overgemaakt). En hun economie viel met
een forse 9% terug.
Niks leuk voor de 46 miljoen inwoners, in
meerderheid orthodoxen. Hun BNP/kop is
2581 $ (Frankrijk: 33000).
Het is dus foute boel, een van de slechtste
situaties in Europa. De dame is 48 jaren
jong, puissant rijk en niet voor de poes,
deze “gas-prinses”. Ze spreekt als een
bergwatervalletje en kijkt als Cleopatra. Ze
voert met de president een soort drama op,
intrigeert, bezoedelt zijn reputatie (dat is
overigens niet zo moeilijk) en doet alles om
boven te komen. Maar er zijn kapers op de
kust Een oud-premier, gesteund door het
oosten van het land (Russische deel) en
een jonge politicus van 35 , die staat voor
“de nieuwe politiek”.
Wel en nu zoekt de dame de steun van
Moskou in ruil voor het niet doorzetten om
NATO-lid te worden. Intussen is het volk
zeer teleurgesteld en ziet wel iets in “een
sterke man die orde op zaken stelt”. Vele
inwoners kunnen al maanden hun geld niet
meer van de banken halen. De oranje revolutie is ver weg en dit land is intern een
kruitvat. En Poetin ziet toe en wacht zijn
kansen af nu… Een rustiger aanpak dan
met Georgië. Daar heeft hij van geleerd en..
wij ook!

militaire en politieke situaties”. Daarom komt
nu ook de hele zone onder toezicht van de
FSB, de nationale veiligheidsdienst. We
hoorden en zagen al eerder van die
russische vlag die met een onbemand
onderzeeërtje werd geplant op de poolbodem diep onder het ijs op 4000 meter.
Daarmee gaf men toen al aan hoe er in
Moskou wordt gedacht over deze eigendommen. Tja, en daarboven in de kou zijn
Canada en de VS de russische buren..
Daarom dus versterkt Rusland zijn legers.
HET BUITENLANDS KAPITAAL VAN MOSKOU
Wil u wel eens weten waar die Moskouse
oliegarchen c.s. hun centen lieten in het buitenland? Wel luister:
Zwitserland heeft ruim 34000 miljoen €
Cyprus
12000
NEDERLAND !
6200
Wit-Rusland
4400
De VS
3900
GB
3800
Oekraïne
1700
Maagdeneilanden
1500
Duitsland
1000
Armenië
330
In totaal is het 114 miljard wat werd geïnvesteerd elders, op aandrang overigens
van het bewind (dat vroeger eerder over
kapitaalvlucht sprak). Het was in 2008 het
dubbele van 2007! Het zit vooral in Metalllurgie, olie-industrie c.s., hotellerie en ook in
high-tech: nanotechnologie en telefonie.
Dus vlak die russen maar niet uit… hoeveel
er in de leuke paradijsjes zit weten we nog
niet. Maar belastingvlucht is in Moskou niet
zo heel erg… behalve als je politiek tegen
ligt, dan wordt het flink aangepakt!

DE JEUGDREVOLTE VAN MOLDAVIË
Er zijn 4 miljoen Moldaviërs en ze hadden
verkiezingen: op zijn oud-communistisch
dus. Het land is voor bijna 70% roemeens
qua etnische afkomst en 13% zijn russen.
Dat omdat het onderdeel was van de Sovjetunie. En toen in 1994 de moldaviërs
moesten kiezen of ze terug wilden naar
Roemenië stemden men in meerderheid
tegen. Nu tot grote woede van de jonge
moldaviërs die de verkiezingsuitslag, gefaked natuurlijk, een lachertje vinden. Ze
kwamen via internet en SMS communicatie,

DE TSARINA VAN OEKRAÏNE
Madame Timochenko, met de mooie vlecht,
is niet te stuiten in de machtsopklimming in
haar land. Zij werd na veel gedoe premier
en haar vroeger medestander en nu haar
grote vijand, Louchtchenko, die bijna werd
vergiftigd door Moskou, werd, is de president. Diens secretaresse heeft meer
macht dan hij; en hij is ook steeds afwezig
en werkt niet echt meer. Weet dus ook niet
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vatten? Want nu komen de donkere krachten weer te voorschijn, waaronder de terroriserende maoisten, die ook de verkiezingen
probeerden op te blazen.
Wordt vervolgd.

in opstand en gingen de straat op: op 5
april. Grote roerselen met doden en
gewonden. Maar de communistische partij
bleef aan… Dit getuigt van een groot generatieconflict: de jongeren willen weg van het
communisme en naar Europa. Zoals ook
Roemenië deed. Waarmee duidelijk is dat
dit land een erg lastige tijd gaat beleven.. De
president heeft intussen een algemene
amnestie afgekondigd mbt de opstand Dat
is dus een begin, maar wat nu verder?

DE ROOIEN VAN THAILAND
De rooien worden “bestuurd” door de weggejaagde premier Thaksin, die nu zelfs reist
op een Nicaraguaans paspoort. Hij is de lieveling van de niet-koningsgezinde arme
mensen daar, al is hij puissant rijk en ook al
wegens corruptie veroordeeld. Dus hij bestuurt op afstand.. en doet dat handig. Want
hij koos nu het moment uit dat er in Bangkok een conferentie was van de ASEAN en
die hoge gasten moesten met helicopters uit
het belegerde hotel afvliegen! Waarna het
leger er fors op timmerde, een dode en flink
wat gewonden waren het gevolg. Maar ook
hiermee is de zaak niet geregeld: de twee
kampen staan tegenover elkaar en het is
weer een kwestie van tijd… En de eerdere
toestand van weken onrust kostte de
regering de lieve duit van 2,5 miljard. Die
Thaksin mag dus ook wel oppassen!
Maar het laatste bericht van vlak na het
bedwingen van het oproer gaf weinig hoop:
de leider van de “gelen”, de koningsgezinden, ligt in het ziekenhuis doorzeefd
met kogels afgeschoten in de stad op
klaarlichte dag. Dat zullen dus ongetwijfeld
“rode kogels” zijn geweest. De volgende
ronde is al weer begonnen.

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
DE OUDE DEMONEN VAN NEW DELHI
In 2006 in Davos was het nog: Overal India
en Goldman Sachs schreef over dit land als
het derde machtigste land ter wereld. Maar
dat ging anders…
Tata kwam als eerste de boeren tegen en
moest de bouw van zijn Nanofabriek omgooien. En zijn dure acquisitie van Jaguar
en Landrover waren ook een zware last. En
de 12 miljard voor Chorus, waarna de
staalprijs halveerde (!), zit ook niet snoer. En
de informatica branche was ook al het
haasje met een forse terugval. Want tegelijk
kwam ook hier de crisis er aan. Nu, zijn ook
de verkiezingen gaande, dat duurt hier een
maandje. Zo’n 714 miljoen kiezers moeten
hun stem uitbrengen..
Want nog steeds leven 42% der indiers
onder de armoedegrens. De rijkere 30% zijn
stadsbewoners en de (arme) rest woont in
de dorpen waar armoede heerst. En waar
arme boeren in goede dagen 11 miljard
leenden en nu niet kennen terugbetalen. De
industrie is zich nu massaal met haar producten op dat platteland gaan richten, om
nog omzet te behouden. Maar deze omzet
hangt aan de draadjes van een goede oogst
en voldoende overheidssteun. Er moet dus
iets anders gevonden worden in dit land met
veel te weinig goed opgeleid werkvolk. De
investeringen in Onderwijs zijn hier ca 3% in
werkelijkheid, terwijl een 6% nodig is was
beoogd. Zou India na de verkiezingen, die
heel moeilijk gaan worden voor de zittende
Congrespartij, de draad weer kunnen op-

DE RUZIE KROATIË EN SLOVENIË
Sinds beide landen zelfstandig werden in
1991 ruziën ze al over hun maritieme grenzen in de Adriatische Zee. Slovenië wil een
corridor hebben om een weg te krijgen naar
de open zee = buiten zijn territoriale wateren. Die door de territoriale wateren van
Kroatië heen zal moeten gaan. Dat is voor
zijn economie (visvaart en transporten) van
essentieel belang. Kroatië wil dat niet en
dus gebruikt nu Slovenië zijn ook vetorecht
in de EU bij de besprekingen van de eventuele toetreding van dat land in de EU ….
Klein Duimpje’s bijten dus ook en ze leren
snel. Van de grote broertjes.
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Of hij een verbetering zou KUNNEN zijn, is
onbekend. Gezien zijn reëducatie, die dus
kennelijk slaagde, is er niet erg veel hoop.

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
WAAROM
NOORD-KOREA
PROVOCEERT
KIM Jong wil gewoon Obama laten merken
dat hij er echt is en wil van hem verzekeringen over het voortbestaan van zijn
regime. En hij wordt bij zijn gedoe “beschermd” door zijn vrienden China en Rusland. Obama heeft nu echt geen behoefte
aan een escalatie, dus bleef het bij wat
kalme taal. Maar hij kan 8 à 10 kern-bommen maken, die gekke Kim, en die dingen
boven op een grote raket, dat is link , ook
voor de VS. Die raketafschieterij verhindert
het samen praten op korte termijn, wat
Obama slecht uitkomt. Dus 1-0 voor Kim
Jong.. Voorlopig ligt de raket op de
oceaanbodem, dus er is nog tijd. Maar dat
weten de hongerende bewoners niet. Die
denken dat ze een mooie satelliet er bij hebben. De klucht is eigenlijk ongelooflijk, en
staat in een droevig rijtje. Daarin staan ook
Miramar (Birma), Wit-Rusland, en ik vergeet
er ongetwijfeld nog wel eentje. Nou heeft NKorea niks van olie en gas, het heeft enkel
honger en armoede, Daarom hoort u KIM zo
spartelen en die anderen niet.. Het is een
blaffende hond, met angst. En die zijn niet
ongevaarlijk.
De speculaties over Kim’s gezondheid
stopten intussen: hij lijkt weer redelijk fit te
zijn, Ten aanzien van een mogelijke opvolging komen zijn zonen niet direct in
aanmerking. Losbollen zonder veel standing, heet het. Feestneuzen als hun vader.
Maar Kim’s zwager, de man van zijn jongere
zusje, en 63 jaar komt steeds meer boven
drijven. Hij werd pas benoemd in de Defensiecomissie en dat is het hoogste bestuursorgaan van een land in oorlog met de
hele wereld. Hij werd in 2004 nog weggestuurd voor heropvoeding… En recent
bezocht hij ook nog medici in West-Europa,
op zoektocht voor zijn zieke zwager dus.
Wat weer de speculatie deed opzwiepen…
nu ook in LP dus.

DE CHINESE MARINE GROEIT..
De marine vierde met groot vertoon in april
haar 60-jarige bestaan en ze kregen bezoek
van zo’n 20 marineschepen uit de rest van
de wereld. China toonde hier ook voor het
eerst zijn atoomonderzeeërs terwijl het
daarnaast hard werkt aan zijn vliegdekschepen. De cijfers; dat zijn grote geheimen
vooralsnog al weten we dat het zijn defensiebudget met 15% per jaar verhoogt. De
chinese TV sprak over “de derde marine ter
wereld”en noemde een omvang van zo’n
300.000 manschappen. En, plaatst zich
daarbij als derde op de wereldlijst na de VS
en Rusland. Tja economische macht gaat
hand in hand met militaire en politieke
macht: HET grote voorbeeld zijn de VS, dus
de chinezen kennen hun voorbeelden best
erg goed.
DE TAMILDIASPORA
De hindoe-tamils en de boeddhistische
regering zijn ernstig slaags in het noorden.
Waar nu 50.000 burgers de dupe zijn van de
laatste oorlogsdaden. Al 37 jaar duurt deze
strijd voor onafhankelijkheid van de tamils,
die nu lijkt te verdampen. Al dui-zenden
vluchtten
naar
Canada,
Zwitserland,
Engeland en Frankrijk (75000) en deze
diaspora sprokkelt jaarlijks 300 miljoen $ op
voor de strijd. De tamils zijn harde werkers
met hun kleine winkeltjes en restaurants
over de hele wereld. En nu demonstreren ze
ook luid over het mogelijk vermoorden van
tienduizenden in de frontlijn in het noorden,
in de grote europese steden. De wereld lijkt
wel een grote diaspora geworden…

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE NIEUWE HUIDSKLEUR VAN DE VS
Een
frans-amerikaanse
hooggeleerde
schreef een leuk stukje over wat Obama’s
aantreden nou eigenlijk symboliseert. Hij
schrijft: “Door zijn woorden, zijn gebaren en
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ook aan een bibliotheek over alle Amerikaanse présidenten. Daarin zal hij prijken
als de president die officieel martelen liet
goedkeuren in zijn administratie … Waarvoor zich niemand van de CIA hoeft te
verantwoorden, vindt Obama, maar wie
weet, straks toch wel Rice, Rumsfeld en
Cheney (die martelen openlijk nog steeds
verdedigt!). S’middags gaat Bush VTT-en en
kijkt naar golf en baseball wedstrijden op
TV. Zijn boek, dat in 2010 uitkomt, zal een
kasstuk zijn. Daarvan kan je dan veel advocaten inhuren, want het kan niet uitblijven
dat nu de officiële instructies en ook verhoorfoto’s zijn gepubliceerd, de gemartelden
en hun vrienden er alles aan zullen doen de
daders aan te pakken. Vandaar dat Obama
zo openlijk omgaat met deze zaken: hij
WEET dat dit enkel nog zijn land moreel kan
redden, als straks de echte martel-praktijken
over ons allen worden uitgestort.

zijn woorden geeft Obama aan dat hij geen
enkel ras zal voortrekken”. Hij is zelf een
mix en weet ook via zijn zwarte eega van
het oude amerika waarin het rassenprobleem zwaar deed lijden. Je hoorde hem
ook in zijn speeches niet over het rassengedoe nu de VS zijn blanke meerderheid
snel verliest en er dus een groot mixed
country ontstaat van minderheden als
latino’s, aziaten, hindous, antillianen, moslims, joden
etc. Allemaal steeds meer
bastaarden, zoals hij er zelf een is. Aan hem
kleeft ook niks post-koloniaals, hij heeft het
ook niet meer echt over de “dromen van
Luther King’; hij heeft dat nare verleden
achter zich gelaten. Aan hem kleeft ook
geen enkel minderwaardigheidscomplex, hij
is aan dat alles ontsnapt, wat hij uit zijn
jeugd erg goed kent, zoals ook zijn Michelle.
Hij heeft het ook niet over het “helen van
oude wonden “, want hij beseft dat de VS
enkel overleven kunnen als ze de schande’s
en complexen van gisteren kunnen vergeten. Alleen iemand als hij kon dit nieuwe
tijdperk inluiden. Yes, he can.
Dit geluid vond ik erg treffend en ook erg
bemoedigend. Het geeft de VS opnieuw een
kans een voorbeeld te zijn voor een wereld
die scherp verdeeld lijkt langs lijnen van
huidskleur en religie. Laten we hopen dat dit
een juiste analyse is.

MEXICO: NIEUW CHINA MAAR GEVAARLIJK
De drugsoorlog woedt in dit land en maakt
duizenden doden. Maar ondanks dat worden deze regio’s langzaam maar zeker een
geducht concurrent voor Azië c.s. Want Mexico is erg dicht bij de VS en is ook een
goedkoop land met veel geschikte arbeiders. Het uurloon is hier rond 1,50 $, mede
vanwege de betere koersverhouding dollarpeso. Daarnaast is de taal hier minder een
probleem en ook de logistiek is veel goedkoper op het traject VS-onderdelenproduktieplek. Voor mens en spullen is de
reis aanzienlijk sneller dan naar Azië. Ook is
de juridische situatie beter (bescherming
intellectuele eigendom en andere zaken in
het eigendomsbereik zijn hier meer “amerikaans” geregeld. Dus hebben de vele
amerikaanse bedrijven wel wat risico in
veiligheidsopzicht over om hierheen te gaan
of te blijven. En de strijd tegen de drugskartels is zichtbaar keihard geworden en erg
serieus. Dat is zeker ook te danken aan de
politieke leiders in de desbetreffende regio,
die in nauwe samenspraak met de amerikanen, opleiding etc, continu verbeteren.
En nu, ook meer samen met de VS, de
veiligheid forser aanpakken. Dit alles stopt

DE STERKE BEDRIJVEN IN DE VS
Bij alle gehuil is het ook eens goed het listje
op te maken van de Amerikaanse winners.
Daarbij zitten stokoude clubs als Coca-Cola,
Colgate-Palmolive, Occidental Petroleum.
en ook al goed ingegroeide als Google,
Microsoft, Schlumberger. Maar de winnar is
dit jaar in deze lijst Gilead Sciences . Ze
maakten en omzet van 5,2 miljard en een
winst van 2 miljard. Dat kan enkel nog met
geneesmiddelen tegen hepatites C en Aids .
Want wel 8 van de 10 nieuwe aids-patienen
krijgen hun medicijnen. In deze sector gaat
het goed: de markt groeit nog…
BUSH MET PENSIOEN
George staat elke morgen om 5.30 u. op in
zijn grote villa in Texas en schrijft dan de
hele ochtend aan zijn memoires. Hij werkt
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handboek van het de CIA… en nu kreeg de
pers ook nog foto’s van gefolterde te zien.
Obama ruimt dus op, en verklaart dat de
CIA-ers vrijuit moeten gaan. Wat er moet
gebeuren met degenen die folteren politiek
dekten: vooral Rice, Cheney en Rumsfeld is
nog minder duidelijk gehoord.
En wat gaat gebeuren met de grote aantallen aanklachten van ex-gevangenen
tegen de Amerikaanse staat over de geleden pijn en schade is nu nog afwachten.
Maar omdat er nog veel gedonder zal komen hierover, is Obama nu al vast begonnen met het kasten uitmesten bij de CIA.
Wordt vervolgd, dus.

ook de (illegale en nu ongewenste )
immigratiestroom naar de VS en compenseert ook het wegvallen van de vroegere
geldstroom van Mexicanen in de V naar hun
achterban. Een win-win stuatie al betekent
het natuurlijk ook een verdere verplaatsing
van banen (groei) over de VS-grenzen. Het
is een eldorado geworden voor de fabricage
van electrische apparaten, medische apparatuur en onderdelen voor de vliegindustrie,
zijn de groeiers. Ook zijn nu de staatsfinanciën meer op orde en is er sprake van
politieke stabiliteit. En zelfs de vooruitgang
in de universitaire opleidingen is goed op
weg en goed afgestemd op de industriële
behoeften.
Kortom, Mexico is een geduchte concurrent
van China en India geworden en dat zal nog
verder versterkt worden. Dichtbij vergelijkbare voordelen halen als eerder in
Azië, dat is erg gezocht nu. Natuurlijk is er
ook de andere overweging die telt: Azië is
als afzetmarkt voor producten wel veel
groter dan Mexico. Daarom is deze beweging niet enkel een afruil, maar vooral
een complement. Want een gereed product
naar China verslepen en vermarkten daar, is
en blijft ver en ook lastiger…
Ook de EU ontdekte Mexico, Sarkozy sleet
er al een helicopterfabriek: de afzetmarkt VS
is erg interessant met om de hoek een
goedkope productieplek. Dus Eurocopter
komt met een onderdelenfabriek voor een
half miljard $ en dat is maar EEN ding in de
sterk stijgende handel Frankrijk-Mexico. Er
zijn al 350 franse bedrijven hier… ook verplaatsing van franse werkplekken naar
elders… waar het enorm veel goedkoper
produceert. De dynamiek van de zakenwereld heeft zijn eigen en onveranderbare, kapitalistische logica. En dat is
een motor voor de wereldwelvaart… dus
voor ons allen.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
CUBA MOET NU OM
Obama verzachtte een paar van de
sanctiemaatregelen, al waren ze wat symbolische, zijn voorstellen na 50 jaar boycot!
Maar hij speelt het spelletje: Cuba moet
naar normaliteit en Castro moet weggepoetst. Het moet, en kan, nu echt. In 1062
was er de crisis en ik zag mijn moeder ook
hamsteren. Op 13 april verzacht Oba-ma
wat maatregelen en op 19 april schudt hij de
hand van Chavez op de Amerikatop. En
Chavez moet hij ook zo ver krijgen dat hij
Raoul Castro mee “omduwt”. Chavez kan nu
ook wat bijtrekken na zijn tirades tegen
Bush en, hij heeft het zelf zeer moeilijk. De
VS, is een grootafnemer van zijn olie. Ook is
Cuba een markt van 12 miljoen mensen op
145 km van Key West… De restricties op
communicatietechno zijn opgeheven nu en
ook de reisbeperkingen en ook het toerisme
zou nu kunnen boomen. Maar de Castro’s
zijn harde jongens en ze eisten meteen opheffing van ALLE maatregelen natuurlijk.
Het wordt dus een politiek van kleine pasjes
tot Fidel het loodje legt en Raoul de handen
vrij heeft. Een halve eeuw van herrie,
waaraan de russen meededen gaat langzaam ten einde. Ruzies in de machtspolitiek
duren twee generaties…

GUANTANAMO
Het wordt steeds stiller rond en in Guant
terwijl alles op alles gaat om de gevangenen van daar te “herplaatsen”. Onderwijl
toont ons Obama ook waartoe de VS in
staat waren op martelgebied. Een compleet

LUCHT SCHONER IN LIMA
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het virus intussen niet muteert. Het jaar
2009 heeft nu ook een eigen crisis. Ook in
het mooie Nieuw-Zeeland.

In deze miljoenenstad is het druk en de
auto’s die er rijden zijn oud en dus “vies”.
Wat
zorgt
voor
een
enorme
luchtverontreiniging. Maar nu is er hoop: er
staat een eerste machine die het
cleaningswerk aankan van 1200 bomen.
Een wat rare kast van 5 m. hoog en verder
3,5 bij 3,5 meter, waarop reclameis geplakt.
Want
daarmee
verdient
de
fabrikant/verhuurder zijn geld. De bedrijven
die de reclame maken houden de kast
werkende. Er worden 200.000 m3 lucht per
dag behandeld, genoeg schone lucht voor
20.000 mensen dus. De vele kids met
ademhalingsproblememn hier zullen de
uitvinder dankbaar zijn, ook al kon het niet
goedkoper dan 150.000 € per kast. Het
plan is om er zo’n 400 bij te plaatsen, en
elke onderneming die meedoet betaalt 3000
€ per maand vor zijn reclame die er op zit.
De uitvinder biedt ze nu ook elders in de
wereld aan en in Frankrijk zijn er steden met
belangstelling. Straks komt Uw schone lucht
dus uit… Lima!

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
HET GEVECHT ISRAËL-VS IS AL BEGONNEN
De nieuwe israëlische regering trapte fors
af, wat verwacht kon worden als je ene Liebermann in je gelederen hebt. Er werd gezegd dat VOOR elke onderhandelingsbegin
eerst de erkenning van de JOODSE staat
een feit zou moeten zijn van palestijnse
zijde. Grote paniek in Washington en ook bij
zijn afgezant Mitchell. En 24 uur later komt
dan uit Tel Aviv het bericht dat deze conditie
“niet onder ALLE omstandigheden zou
gelden…”. Mitchell herhaalde toen maar
zeer precies, dat het uitgangspunt voor
partijen MOET zijn: de twee staten oplossing. En even later herbeginnen de besprekingen in Egypte tussen de diverse Palestijnse fracties.., want daar moet eerst
EEN gesprekspartner van Palestijnse zijde
worden “geconstrueerd”.
Obama stuurt Clinton en Mitchell vooruit om
het terrein, op harde en duidelijke wijze, af
te bakenen. En intussen loopt hij zich ook
warm en ..Iran ziet (ook) toe.. Maar zijn
plan dreigt nu te worden verstoord door een
paniek veroorzakende epidemie met pandemische trekjes… wie weet krijgt Amadinedjad zelf de varkenspest, net VOOR zijn
(her)verkiezing.

Terug naar inhoud
OCEANIË
VER WEG, TOCH DE GRIEP
Ook in het verre Nieuw-Zeeland is de
varkens- , pardon de Mexicaanse griep uitgebroken. Tja de reizende mensheid zorgt
in enkele dagen voor wereldwijde verspreiding. En Azië is niet ZO ver weg..
Zo’n griepje is niet onschuldig; zelfs al bij de
lichte soorten sterven er jaarlijks in Frankrijk
zo’n 5000 mensen (0,5% van de 2 miljoen
griepzieken per jaar). Daarbij zal het bij
deze griep niet blijven, wordt gevreesd. En
de economische schade voor Mexico c.s.
zal in de miljarden gaan lopen. Scholen en
restaurants en zwembaden, alle publieke
gelegenheden zijn op slot. Geen mens wil er
nog op vakantie en zelfs de export zal lijden.
Want aan alles uit Mexico kleeft nu de idee
van de dood. Er is enkel de griepremmer
Tamiflu om af te remmen, waaraan fitte
mensen genoeg hebben om te genezen.
Een serum dat echt helpt kan er pas over 5
maanden zijn… en dan moet je hopen dat

THE TAMING OF IRAN
De titel is wat Shakespeariaans maar ik
denk terecht. Want nu komt voor Obama (en
de anderen) het klapstuk: het rustig krijgen
van Iran. Ook een van de belangrijke
sleutels in de hele MO-problematiek, zeker
met een regering in Israël die het spel heel
anders zal spelen. Dus is hoop numero een:
dat Amadinedjad op de platte bek gaat bij
de a.s. verkiezingen. Pas sur!
De volgende optie is de “Maleisische”: die
hebben t.a.v. Israël de policy “niet-erkennen
en niet mee bemoeien”. Dus gedaan krij-
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nemer in nieuwe technologie en heeft op
Internet zijn site. En daarop promoot hij en
soort van THINK TANK, een der weinige in
dit land. Onderwerp: de nieuwe stijl van
ondernemen… Alleen als je voldoende
steun krijgt van zittende leden, mag je er in.
Het zal Algerije dat doordrenkt is van enkel
olie en gas niet snel veranderen..
Want
hier is de staat rijk en de bevolking arm. De
jeugd is werkeloos terwijl de economie van
het land boomt. Een gevolg van de olievloek
en een slecht bestuur. En nu ook wordt
geëist dat een buitenlands bedrijf minstens
30% Algerijns kapitaal toelaat is er een
afkoeling gekomen in deze kringen. Algerije
is erg korte termijn , drijvend op olie en gas
en niet drijvend op zijn jeugdige bevolking.
Wie de jeugd niet heeft, heeft ook geen toekomst.

gen dat Iran afziet van zijn militaire nucleaire lijn en ook van het openlijk aanvechten
van Israël, c.q. het openlijk steunen van
Hamas Hezbollah en Noord-Korea. En er
zijn ook mensen die denken dat dit, als
mijnheer A. in het zadel zou terugkeren, deze fraaie optie nooit zal voorkomen. Dus
dan gooit Tel Aviv er een bommetje op. (?!)
ALGERIJE: EINDE VAN HET ELDORADO
De olie/ het gas brachten 45% van het BNP
op en er kwamen enorm veel buitenlandse
investeerders aanrennen. Er startte dus van
alles: grote openbare werken, bouwprojecten, banken, textielindustrie… Zo’n
350 franse bedrijven werden er actief. Maar
er zijn nu nieuwe beperkende maatregelen,
die onzekerheid veroorzaken bij de buitenlanders. Zoals dat ze maximaal 49% van
de aandelen van een bedrijf mogen hebben.
Dus worden er nu veel projecten geannuleerd. Ook is de buraucratie nog steeds
moordend en ook zijn de OG-wetten nog
steeds niet goedgekeurd. De DERDE economie van Afrika met 143 miljard BNP (4 x
zo hoog in 10 jaar), 4,6% groei, 14% ww en
150 miljard $ in kas (oliemoney) dat is nu
Algerije. Bouteflika werd weer verkozen (3e
termijn) met een onverwachte hoge opkomst van meer dan 70%. Maar ondanks de
relatief hoge veiligheid, lijkt het ontwikkelingstempo nu toch eruit te zijn. Daarop
zaten de vele jonge werkelozen echt niet te
wachten.
Over de verkiezing van Bouteflika met 90 %
der stemmen en met een opkomst van 75%
is intussen veel te doen. De intello’s voelen
zich gewoon voor gek gezet en wijzen naar
het tunesische voorbeeld. Maar de repressie is zo sterk dat ze niet aan de bak komen
met protesten etc. Nu is een vergelijking
met Tunesië een beetje krom: want daar is
de situatie voor de bevolking oneindig veel
beter al rammelt het daar democratisch ook
flink. De ontevredenheid is groot in dit land
met een rijke overheid en een arme bevolking die voor een groot deel (vooral de
jongeren) werkeloos is.
En velen ondernemers zijn ook moe van het
système D (zoek het zelf maar uit) en van
de bakchich (omkoperij). Een jonge onder-

DE SFINX ACHTER MOEBARAK
Hij is 53 en baas van de geheime dienst in
zijn land. En hij haat de radicale islam. Hij
weet alles en is uiterst actief op het diplomatieke vlak. En wordt gerespecteerd door
zowel Israël als de Palestijnen en zeker ook
door de VS. Hij heeft met vele grootheden
contact, zoals ook met Obama recent over
de Palestijnse kwestie. Ook over het arrestatiebevel tegen Al-Bechir kwam hij in het
geweer: Soedan is namelijk het land waar
de wateren der Nijl vandaan komen. En een
chaotisch Soedan, daar kan Egypte niks
mee. Hij geldt als een goede kanshebber
voor Moebaraks opvolging en heeft een
schitterende legercarrière achter de rug.
Men zegt dat zijn kwaliteiten een grote invloed hebben op het nauwelijks aanwezige
terrorisme in Egypte. De arabieren die zich
wat TE veel met egyptische belangen
bemoeien zoals Syrië en Quatar, staan ook
scherp bij hem in de kijker. Hij is ook de
grote animator achter de verzoeningsgesprekken van de palestijnen. Zijn gezicht
verschijnt net als zijn naam, steeds meer in
de egyptische media. Op weg naar de top,
lijkt het. Hij heet Omar Souleiman.
DE TALIBAN IS ER IN SOORTEN
Bush kende maar een soort: allemaal terroristen en dus gewoon ausradieren. Maar
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Gül legt het dus nog eens uit en ik moet
zeggen, hij heeft veel geleerd intussen van
“uitleggen achteraf”. Wat best europees
aandoet eigenlijk.

Obama hoorde van anderen dat er meer
soorten zijn: de nationalisten zijn de goeie
en de godsdienstfanaten zijn de rotzakken.
En zoiets werd ook eerder (erg laat) ontdekt
in Irak. Maar pas op met dat denken aan
gematigden, ze haten allen de VS en het
verdere westen. Nog in 2001 op de conferentie van Bonn, werden ze niet uitgenodigd. Wat nu gezien, een stommiteit
blijkt te zijn. Maar nu begint het in de talibangroep wat te schuiven, heet het. Want
de drugsopbrengsten hebben de posities
van de lokale talibanheersers verbeterd; het
geheel decentraliseerde dus wat meer.
Maar Obama wil ze nu verleiden om een
beetje mee te helpen aan een nieuw
Afghanistan… Hoe dat er dan uit moet zien
weten we al… zie Iran, Soedan, en wie
weet, Somalië. Stel u er dus niet al te veel
van voor… het is voornamelijk vooral
politiek bedoeld. En ook: er zijn ook nog
andere mensen in deze gebieden dan enkel
taliban. Maar hoe dan ook: Obama snapt
dat enkel knallen en erop timmeren het
probleem enkel verergert. Hij komt niet uit
het wilde westen..

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE AARDBEVINGSPROFEET
Ene mijnheer Giuliani is geofysicus in het
italiaanse aardbevingsgebied en vond een
machine uit om aardbevingen te kunnen
voorzien. Gebaseerd op het meten van
rondzwervend radongas. Geen nieuwe techniek, maar hij ging er op door, ook al is er
wel eens een foute voorspelling mee
gedaan. Hij ging om 22.30 uur op zondagavond, 5 uur voor de beving kwam met zijn
gezin in de tuin afwachten. En bleef dus gespaard. A;l weken was bekend dat er veel
geo-activiteit was in de bodem en scholen
hadden ook al geoefend met noodvertrek.
Maar s’nachts, toen het gebeurde, lag
idereen in bed, behalve de familie Giuliani
dus. Hij, die spottend door zijn collega’s
werd bejegend, ze noemden hem de chaman, nam zijn maatregelen. Overigens
leven zijn buren ook nog; die geloofden hem
ook ..
Ik ken het verhaal over de vogeltjes in kooitjes in de huizen in Japan, die voor een
aardbeving zeer onrustig worden en gaan
piepen. En dan vertrekken die japanners,
die van de oude stempel dus, en masse
naar buiten. Ik ben verre van expert in deze
zaken, maar las intussen nogal wat over
eigenschappen van dieren die dingen
waarnemen , waar de zintuigen van de
mens nooit iets merkten. Tja woon je in zo’n
gebied met risico’s (wij wonen hier ook in
een gebied met zwak risico; in 1915 in
Lambesc, wat zuidelijker, was het ernstig
raak…) en dus denk ik er nu over naast de
kat ook een klein vogeltje te nemen (maar
welk soort dan?) en ook maar een hond?
Als ik er dan toch nog onder terecht kom (en
de hond niet, want die gelooft het vogeltje),
dan ben ik zo gevonden… Giuliani deed het
alleen zonder beesten. En nu zijn er 300
doden, 1200 gewonden en tien-duizenden

NOG EENS: TURKIJE/RASMUSSEN
Gül van Turkije is kwaad, omdat hun tegenstem voor Rasmussen verkeerd is begrepen in de Nato-bijeenkomst. Nee, het
ging niet tegen de persoon vanwege de
karikaturen, nee, de nieuwe aanvoerder
moest maximaal kunnen slagen. En gezien
waar de Nato mee bezig is en moet gaan,
was hij nu niet de beste kandidaat! Er zijn
terroristen en illegale organisaties tegenover
ons en dat heeft niks met geloof te maken..
En ook zegt hij: de turken vechten mee in
Afghanistan. Wat hem erger stak was dat
een deense zender ruimte gaf aan een
terroristische koerdische groep en dat is
terrorisme ondersteunen.
Dat waren de bezwaren en na rijp beraad is
er een compromis gevonden. Dat is toch
niet nieuw in de Nato, dat men er discussieert? En zeker ook niet dat Frankrijk zo
fors terug sloeg..
En hij vervolgt over zijn bezoek aan irak
waar hij sprak over de koerden die Turkije
bedreigen. Want dat moet ook stopen.
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kamperen in tenten… Het leven is gecompliceerd en overheden willen soms geen
paniek
veroorzaken
met
voortijdige
berichten. En dan zijn er soms veel
slachtoffers later: slaapt u maar rustig,
vadertje Staat waakt over U.

met de 1500 € verschil , zo’n 1500 liters
brandstof kunt kopen en daarmee rij je vlot
1500x 40km= 60.000 km. En zo lang gaat
de batterij niet mee van de electrische
fiets… Dus ziet het: het is prachtig maar
nog niet in de beurs.

BEJAARDEN MOBIELTJE
In Frankrijk kun je nu een EENKNOPS
mobiele telefoon kopen en als je erop
drukt… krijg je een leuke dame… Die je gewoon alles kunt vragen, voor zover het over
telefoneren gaat. Dus de aloude telefoniste
is er weer, en ze kost per maand: 15 euro.
Het mobieltje kost er 60. Uiteraard moet u
OOK nog een gewoon telefoonabonnement
betalen en uw verbruik. En wil oma bellen
die veel jonger is en die dat ook kan ZONDER dame, dan drukt die gewoon TWEE
keer en het ding doet weer gewoon als een
moeilijk mobieltje.
Het ei van Columbus bij www.monbazile.fr

IK DENK EN JIJ VOERT UIT
Ach dat is echte bazentaal van “heel
vroeger”. Maar nee, nu kunt u ook die baas
zijn, zonder er een te hebben. U moet dan
wel een robot kopen of huren. Vervolgens
neemt u plaats in uw luie stoel en bedenkt
welke karweitjes het slimme machien voor u
kan gaan doen. Wat u bedenkt leidt tot
kleine stroompjes in uw hersens op bepaalde plekken. En die worden opgemerkt
door een soort van EEG-pet op uw hoofd.
En verdulleme, de robot doet precies wat u
bedacht hebt… Jules Verne praatjes?
Inderdaad, maar deze zijn nu in Tokio al
werkelijkheid, zoals meer van Juul het ook
al haalde.
Dus er hoeven nu zelfs geen gaatjes in uw
hoofd te worden geboord; een mutsje is genoeg. Nu te zien in Japan waar men uiterst
serieus heel dicht bij het moment is van de
robot-bejaardenverzorger… Die continu
werkt, die zichzelf op tijd oplaadt en die ook
geen prijscompensatie vraagt of opslag.
Maar u moet dan wel geen alzheimer krijgen
want dan springt hij van het balkon.

EEN USB-KEY VOOR UW BEURS
Vier franse jonge ontwerpers kwamen erop:
USB keys in de vorm van een geldmunt. Er
staat op die munten ook een getal en dat is
de capaciteit: nu nog 4 of 8 (Go). Ze hebben
er ook een in de vorm van een huissleutel: u
kunt hem dus gewoon aan uw sleutelbos
hangen. Maar opgelet: u kunt er niet mee
betalen en moet dat ook maar niet proberen. Want dan bent u uw data kwijt.
Dat wij daar nou zelf niet op zijn gekomen
he?

NOOIT MEER STOFZUIGEN
Nou eigenlijk moet ik schrijven: continu
stofzuigen. Maar dan zonder uw medewerking. Hij heet Roomba en sluipt zoemend door uw huis nadat u 500 € voor deze
robot lapte. Hij heeft ook een afstandbediening om hem in zijn (oplaad)hok te
jagen als u bezoek krijgt. Voor de rest gaat
hij, geheel plat en rond van vorm, zoemend
door uw kamer. Ontwijkt alles wat hem pijn
kan doen, ontdekt moeilijke hoekjes die hij
extra behandelt en voelt zelfs of het ergens
erg vuil is. Dan gaat hij in de stand:
degelijker poetsen. Een test die ik las
maakte me enthousiast. En ik begreep net
op tijd dat je wel geen schoenen met veters
moet laten rondslingeren, want die zuigt ie

DE ELECTRISCHE VOUWFIETS
Hij weegt 20 kilo, heeft een electromotor van
250 watt en een batterij van 8 Ah/26 volt. En
daarmee kun je 40/60 kilometer gaan,
afhankelijk van traject en fietsstijl.
De test die ik las was zeer positief: een zeer
safe apparaat dat erg simpel kon worden
uit- en ingevouwen, goed bestuurbaar was .
Een beetje zwaar ja, maar erg fraai qua
vormgeving. De prijs stond er niet bij van
deze Easybiker uit Zwitserland , maar u
moet denken aan zo’n 2500 € vrees ik. Een
scootertje op benzine doet 1000 € nu…. Als
je daar (niet-ecologisch) aan rekent bij de
huidige benzineprijs dan constateer je dat je
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Hijzelf werkte overigens voor het bedrag van
1 $ salaris per jaar..
Een week na de overheidsinjectie werden
de 70 beste verkopers van dubieuze beleggingsproducten uitgenodigd in een luxehotel , wat 440.000 $ kostte, waaronder
23000 voor jacuzzipret.
En toen de staat weer lapte gingen de bazen patrijzen schieten op een oud jachtgoed
in Engeland.
Ook bleek dat 100 miljard van de totaal betaalde 170 miljard werden gebruikt om de
bestaande contracten met klanten van
AIGFP ( Amerikaanse banken-waaronder
Goldman Sachs (ook 13 miljard steun!)-,
Societe Generale (ook 12 miljard) en
Deutsche Bank (12 miljard) voor 100% (!) te
betalen voor hun verliezen! Dus met het
geld van de Amerikaanse belastingbetalers.
AIG presteerde het om al zijn geld te beleggen in (dubieus) onroerend goed, subprimes dus, en hield daarbij zelfs niet de
NORMALE liquiditeit als zekerheid voor ongelukken aan, wat onbehoorlijk is in deze
branche.
AIG gaat dus nu failliet, en duizenden werknemers gingen de straat op. Duizenden
beleggers die de rotzooi van AIG kregen
aangeboden door o.m. UBS en Luxafor ,
moeten nu -door de laatste- ook hun verlies
vergoed krijgen … maar de vraag is of dat
wel 100% gaat gebeuren. Waarmee de rij
van bedrogenen enorm groter is dan de
werknemers en de Amerikaanse belastingbetalers…
Hoe is dit nou toch mogelijk ? Wel denk ook
even terug aan Lehmann Brothers (2008, 75
miljard foetsie), Enron ( 2001, 63 miljard),
Texaco (1987 35 miljard) en ook Credit
Lyonnais in Frankrijk (1990, 130 miljard).
Plus de andere als Fortis, RBS and who
have we more? Well look also at GM en
Chrysler, die ook staan te zwiepen, maar
dan om heel andere redenen. De conclusie
is hard maar waar: alle toezicht houders ten
spijt, inclusief de ons allen beschermende
staat, is het weer eens gelukt aan een groep
losgeslagen idioten met criminele en erg
onfatsoenlijke karaktertjes om de belastingbetaler te laten opdraaien voor hun persoonlijke, enorme vermogens. Madoff is het

op en dan gaat het echt fout. Koop hem dus:
de Roomba 580 van Robopolis!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-DE SCHURKEN VAN AIG
AIG is de grootste verzekeraar ter wereld en
groot gemaakt door ene Hank Greenberg,
die in 2005 weg moest met zijn 83 jaar omdat hij de resultaten had “opgepoetst”. Hij
deed alles om AIG groter en mooier te
maken, dus tot zijn 83.
AIG is dan ook overal: 74 miljoen verzekerden in 130 landen, actief in overlijdensrisico,
landbouwcoöperaties in Oost-Europa, internationale transporteurs, gemeenten/overheden, pensioenfondsen en vliegtuigleasing….
Overal waar risico behoort te worden afgedekt is AIG, behalve in zijn eigen business.
Daar werden, met name bij de Londense
dochter AIGFP enorme risico’s genomen en
ongedekt gelaten. De specialist van het
risico in deze wereld laat zijn eigen risico’s
dus voor wat ze zijn. Dat bleek in een klap
toen in september 2008 de Fed een noodlening moest verstrekken van eerst 85 miljard. En daar kwamen nog vele miljarden bij.
Onderwijl ging het feestje intern gewoon
verder : de baas van AIGFP in Londen, ene
Joseph Cassano, die het GROTE ongeluk
de facto maakte, kreeg 300 miljoen $ voor
zijn goede werk de laatste 8 jaren verricht…
Bij zijn ontslag in 2008! Nu wordt hij in Engeland van verschillende kanten juridisch
aangeklaagd. Wat hij erg onplezierig vind in
zijn door AIG betaalde herenhuis in Londen.
Ondanks zijn contract als adviseur van AIG,
nu nog, voor 1 miljoen per maand! De opvolger van Greenberg, Martin Sullivan, die
er in 2008 ook uit moest, kreeg toen een
pakket van 47 miljoen $ mee, terwijl hij alle
waarschuwingen intern en extern, in de wind
had geslagen. En diens opvolger Edward
Liddy, die in 2008 van Sullivan overnam, liet
onder zijn bewind gewoon 165 miljoen $ aan
bonussen uitbetalen aan zijn managers.
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En: “Ook brachten we onze arme klantjes
steeds meer kosten in rekening, wat onze
marges tot 22% opzweepte, ook bij hypotheken deden we dat met marges van wel
16%. Al onze afdelingen leden verlies behalve onze detailbank. En ook daar joegen
we de kosten omhoog: voor cheques, kaarten, rekeningen en transfers van geld.
Daaruit haalden we aan het einde dan 50%
van onze winsten”.
Over de controles etc: “ Waar waren de
sancties? Aan wie moesten we verantwoording afleggen? Aan de overheid? Dat was
een klein, simpel lachertje. We konden in
onze doen en laten de grootste rotstreek
van alle tijden uithalen zonder problemen.
En ongehoorde fortuinen bijeen schrapen”.
Nog een kleintje over het failliet van Lehmann Brothers: “Een prostitué hoorde van
een rijke Arabische bankaandeelhouder dat
Paulson hem had ingelicht over het failliet
laten gaan van Lehmann…. Dus die dame
beschuldigde Paulson van het exploiteren
van voorkennis”.
Er zullen nog veel meer publikaties verschijnen over de schurkerijen maar dat gaat
wel even duren. Verjaringstermijnen spelen
daarbij een grote rol en ook regelingen van
aangeklaagden met justitie: minder straf
voor bekentenissen. Dat moeten we dus
nog even afwachten.

voorland: die wordt nu kaalgeplukt… Zou
dat bij de bovengenoemde heren nu ook
gaan lukken?
De eerlijkheid gebiedt ook de vraag te stellen in hoever het “wereldwijde klimaat van
graaien en euforie”, van miljoenen mensen
dus ook, niet ook een element van de verklaring is. Want dat was de camouflage
waarvan de Madoffs, de Greenbergs en de
Cassan’s c.s. zich bedienden bij hun
malversaties. Mea culpa dus..
****
-EEN FOUTE BANKIER BEKENT..
“Wij zijn van vak veranderd zonder iemand
dat te vertellen. Niet aan de politiek en ook
niet aan onze klanten”. Dat zei ene Cresus ,
de bankier, die in een geruchtmakend boek
zijn zonden opbiechtte..In Frankrijk verscheen dit boek: “Confessions d’un banquier pourri” (Bekentenissen van een foute
bankier). Anoniem, al kun je uit zijn gegevens wel destilleren wie hij moet zijn. In elk
geval een topper in de franse bankwereld
die al werd ontslagen, en die aardig wat
miljoenen binnenhaalde. Hij noemt zich zelf
nu dan ook maar Cresus..
Hij introduceert zichzelf als volgt: “Ik ben
een parasiet van de “haute finance” overbetaald en ook nog ontvanger van een dozijn miljoenen in zo’n 15 jaar aan de bonustop. Een aalmoes als je kijkt naar de kolossale sommen die “mijn” traders verdienden”.
En hij vervolgt: “Ik vergelijk ons bankiers
met slechte slagers, want wij stopten foute
risico’s in een soort financieel gehakt met
daar in goed en slecht vlees. Dat heette
titrisatie.. En deze producten werden dan
ook nog in reepjes verkocht tegen erg aantrekkelijke provisies. En net als het slechte
vlees (subprimes) , dan gaat rotten door de
omstandigheden, dan rot na een tijdje het
hele gehakt. En de klanten worden dan
natuurlijk ook erg ziek…”.
En verder: “We zaten in onze maag met die
slechte hypotheken en zo en we verstopten
ze zo, dat we ze (en hun risico) via de
beurs, waardoor we ook nog op onze balansen de slechte schuldposten konden omzetten in mooie activa”.

****
-HOEZO: “EUROPA MOET?”
Eerst mijn tekstje over Europa , zie de mail bij
editie 52-09. Citaat:

“LsP- DE EUROPESE VERKIEZINGEN
KOMEN ER AAN. Zouden haar inwoners
nu eindelijk hebben begrepen WAAROM we
Europa echt nodig hebben, nadat de crisis
rondraasde en onze wereld een grote geweldadige film lijkt te worden? Europa, dat is
gewoon ons aller hachie, op lange termijn!
Een soort laatste kans dient zich nu aan
voor de vergrijzende en navelstarende
volkeren van het “oude Europa”. Maar de
voortekenen lijken weinig verandering in
attitude aan te kondigen.. “
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den. Hij had de vrijheid erg lief en werd
daarvoor zwaar gestaft, toen.. Maar hij
bleef gewoon lachen. Een waar filosofisch
genie was het, waarvan zelfs Descartes
nog wat leerde (hij was ooit gevlucht naar
A’dam omdat hij TE vrij sprak/schreef).

En dit waren lezer H.J.’s vragen daarover:
Kun jij mij vertellen waarom “WIJ” “Europa” echt “Nodig” hebben?
Wie zijn in dit verband “wij”?
Hoor ik ook onder die “wij”? En jijzelf? Hoor
jij er ook onder?

Tja, dat met Europa dat is een beetje een
lang verhaal. Oh, ja en “wij”, dat zijn mijn
lezers (hoop ik), en alles wat zo’n beetje in
Europa woont (oostelijk tot aan de huidige
russische grens zo ongeveer). Want ik ben
niet zwaar eenkennig , maar vindt het wel
verstandig om tot een club te behoren die
een beetje hetzelfde voelt en denkt. Zoals
de bewoners van de VS, waar ze dat met
alle kleuren en soorten ogen en zo, best
aardig voor elkaar kregen. En waar ze nog
steeds, die slimmeriken, alles wat jong, slim
en ambitieus is uit welk land dan ook, graag
in hun land zien komen. Want ze weten
verrekte goed: wie de moderne ondernemingen in hun land oprichtte en deed
bloeien. En hun “verband”: de Verenigde
Staten van Amerika geheten, zoiets bedoel
ik dus ook voor mijn “Europa”.
Dus is Europa eigenlijk niet echt een moeilijk verhaal. Er zijn dus, zat voorbeelden om
te leren hoe je het kunt fixen. Kijk ook effe
naar de oosterburen: Die Bundesrepublik.

En, wie of wat is bedoeld met “Europa”?
Is dat die ongekozen Italiaan die zich tot
baas van de commissie heeft geritseld?
Want uit de context kan ik niet opmaken dat
je het grondgebied bedoelt dat in de atlas is
aangeduid met EUROPA

En dit is mijn wat “ongeremde”, polemische
reactie op die (interessante en terechte) vragen van lezer H.J., die wel ergens tegen kan,
denk ik.

Beste H.,
ik hou van de vrijheid van het woord, dus
ook van polemiek. En ik antwoord je nu dus
met rechts van mijn PC: een kleine globus
en links een glaasje water. Verder ga ik er
maar van uit, nu wij elkaar nog niet kennen,
dat ik niet op een gevoelige teen ga staan.
Ik begeef me dus in het diepe nu. Verder
moet je weten dat ik al bijna 15 jaar immigrant ben in Frankrijk en uit eigen ervaring weet wat integreren in een (zelfs niet
ZO) andere cultuur betekent. Dus zie me als
een globe-trotter die vaak over de aardbol
kijkt en dan altijd schrikt van het piepkleine
Europa tussen die reuzen uit Azië, Amerika
(en ook Afrika )in. Wij hangen er eigenlijk zo
langzamerhand een beetje bij.. denk ik dan.
Want ik woon nu in het europese land
Frankrijk dat enkele % van de wereldbevolking telt en (nog) een 15-tal % van de
wereldproductie doet. Ook ben ik gek op
historie en dan ook een beetje wereldwijd
graag. Dus de geopolitiek is mij ook niet
echt vreemd. Nu weet je nu uit welke observatietoren ik naar je interessante vragen
kijk. OK? Verder ben ik ook niet religieus; ik
kijk graag naar de wereld en de mensen
volgens de idee daarover, van ene Spinoza
uit Amsterdam/Rijswijk, zo’n 300 jaar gele-

Nu even terug naar het Europa van ver (?)
VOOR de EU, om even oorlogen en doden
tellen in de laatste anderhalve eeuw. Dan
voel je meteen waarom ik voor een soort
europees verband ben. Waarbij ik best
stevige kritiek heb op het soms belachelijke
Brusselse circus (want die nationale parlementariërs letten ook niks op!). Dat komt
vooral zo, omdat de EU nog zoiets halfslachtigs, is qua instituut. Mijn idee zit dus
in een federatieve richting zoals Duitsland ,
Zwitserland en de VS.
En beste H., ik herinner mij dan ook de eigenwijze neutraliteit van Nederland net voor
dat ene Hitler even bij ons langs kwam. En
ook de frans-duitse kloppartijen gedurende
een eeuw met meer bloed dan goed was,
voor de landbouwgrond van Noord-Frankrijk.
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en je ziet daar ook hoe razend snel dat gaat
. Dat is dus eigenlijk ons voorland ..

Dus ik zoek in “mijn Europa” vooral samenwerking, vrede, vrijheid en dus ook “steun
bij slecht weer..” En hoop “dus, dat er indien
weer ooit nodig (wat Gode verhoede), ook
vrienden van verre zoals de VS en Canada
(en Engeland) ons komen helpen,en hun
jeugd weer laten doodknallen om ons de
fascisten etc. van de hals te halen. Om ons
de vrijheid (en wat fatsoen) terug te geven
na 6 miljoen dode joden, plus duizenden
homo’s en zigeuners en communisten, die
ook werden gemold.

Daarom leef ik liever in een zichtbaar en gerespecteerd europees verband, wel wat anders dan de EU nu. Maar ja als je in zwaar
weer zit klaag je niet over de je redders
toch? Je probeert effe niet te verzuipen..
Zie de crisis zou ik zeggen: zonder de EU
en de euro waren we al lang veel zwaarder
verzopen. De EU noodzaak is nog nooit beter aangetoond zou ik zeggen. Zelfs
Denemarken, zweden en IJsland en, wie
weet, Engeland willen nu mee-euro-en!
Dat velen dat nu niet zo zien, dat is gewoon
erg tragisch…. Maar ook wel te snappen,
als je het suffe populisme van SP en PVV
ziet.

En als ik in de wereld rondkijk (Zie LP), en
zeker nu, en ik zie wat er allemaal gebeurt,
dan moet je toch wel erg naïef zijn om te
denken dat China c.s. zomaar enige eerbied
zullen hebben voor ONZE idee van vrijheid
(hoe rammelend dat die dan ook moge zijn).
Nee, als je geen ballen hebt en geen economische spierballen en geen pief-paf-poef ,nu
en zeker straks, wordt je gewoon genegeerd . En als je in de weg zit gewoon
opgevreten en daarna dus straatarm en…
onvrij.

Dus “Europa” is voor mij, die in het bedrijfsleven heel wat strategische fouten zag maken, dus een essentieel STRATEGISCH iets
voor ons voortbestaan als cultuur en groep.
Want als je goed kijkt op langere termijn,
neem 50 jaar voor het gemak, en je ziet dan
niet dat de hele zaak gewoon (om te
beginnen demografisch gezien) op de kop
gaat en dat wij daarbij klein duimpje dreigen
te worden, dan kun je Europa ge-woon niet
af doen, als een (wat duur) brussels
ongeluk.
Maar heb je “ons” (ik heb ook (klein)kids),
lief, dan moet je nu dus de alarmbel luiden,
en niet teveel zaniken over peanuts, want
we gaan anders vlot de berg af. Omdat die
anderen zo fors de berg OP gaan dus.
En dan kan het mij niet echt veel schelen of
de turken ook in de federatie komen hoor.
Want voor dat soort discussies moet je nu
niet teveel tijd nemen. Stop dus alle energie
in een slanker Brusselse federatieve EU,
accepteer het gezeik dat bij zoiets hoort (zie
Washington in de VS), en zorg snel dat we
goed zien wat er “met ons” staat te gebeuren. Zie de G20.. bijvoorbeeld. Dat was
eigenlijk, als je echt zag hoe het ging, meer
een G2-tje.

Ongeveer vanwege dit alles, vindt ik dat een
soort federaal Europa een must is. Met zijn
nu 350 miljoen , hebben een “goed” contact
met de 400 miljoen amerikanen en moeten
dan gewoon goed oplettend op bijvoorbeeld
de 1,4 miljard Chinezen en de 1 miljard Indiërs, die zo ongeveer 50% van de wereld
worden over 25 jaar en economisch ver bovenaan zullen staan. Niet omdat zij slimmer
zijn, nee, we zijn zeker even slim, maar
vooral omdat zij zo groot zijn en zo ambitieus en ook zo jeugdig energiek.
Want die europese vergrijzing is zorgelijk…
door het lage geboortecijfer in de E-landen
zakken de meeste landen vlotjes in, behalve dan Frankrijk. In Duitsland en het Oosten
van Europa, ja zelfs in Spanje en Italië zijn
er geen grote producenten meer van kids.
De duitsers voorop: daar lopen nu al 25%
+60-ers rond en het volgende kwart komt er
heel snel bij. En waarheen dat (=50% mit
Rente) leidt is te zien in Japan: dat land
gaat de gootsteen af omdat er geen energie, ambitie en dynamiek meer is in zijn
vergrijsde bevolking. Een waar drama is dat

Laten wij Nederlanders (begin dus bij jezelf!)
ophouden met dat verwende, niets meer
snappende navelstaren en dat onnozel
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verband krijgen dat elders RESPECT afdwingt. Zo verkoop je een prachtig IDEE,
dat onze levensverzekering zou kunnen
blijken te zijn. Zo dacht ik, ongeveer, beste
H..
Ich habe Fertig, dank je voor je trigger!
Hartelijke groet en tot gauw,
Leon

gedrag. Wat we kennelijk, ook onze kinderen leerden … zeg ik dan met echte schrik.
Dus kruip in je uitkijktoren allemaal, neem je
globe mee naar daar boven, en luister en
kijk wereldwijd weer eens goed rond.
En begrijp dan dat je landje (enkele % van
de wereld) op weg is de power te krijgen (op
mondiale schaal dan), van een mierennestje, met wat (10%) islamitische medemieren.

NB. Overigens is Barroso, als je tenminste
die bedoelt tenminste, een Portugees, dacht
ik. Maakt overigens ook geen fl… uit. Hij zal
nooit hoog in mijn annalen gaan voorkomen.

En laat “us Geert” ook eens goed rondkijken
op de lange termijn en dan stoppen met zijn
populisme en het niks zeggen over de ECHTE bedreigingen van het oude VOC-volkje!
Dat zou hem goed doen en dan doet hij
ECHT ook iets goeds voor zijn mooie
salaris. Want hij lijkt voor mij een beetje op
een europarlementarier die het ook over
peanuts heeft. En dat moet dus (ook) ophouden.
Dus Brussel en Nederland c.s. : SVP KIJK
vooral naar BUITEN EUROPA en realiseer
je dat DAAR nu dat gebeurt, waar straks je
leven van af hangen zal. Anders worden we
straks nog, debatterend over de hoogte van
de EU-bijdragen, omver gerend door de
nieuwe superpowers ,die de meesten van
ons niet eens KENNEN…
De meeste landen en zijn rijken zijn dan zo
verdwenen, slapend, veel te dik en al ruziemakend over peanuts. Terwijl de hele tent
bijna in de fik staat. Zie Grieken Romeinen,
Perzen, Assyriers, , Azteken, Inca’s, and
what did we have in worldhistory! (Zie ook
…Portugal, de oude wereldpower)

***
-OPKOMST EN VERVAL VAN RIJKISTAN
De historie van “Rijkistan”, de puissant rijken in onze maatschappij, kende de laatste
eeuwen drie fasen.
Fase 1 tot aan de krach van 1930. De overheid deed toen ook helemaal niets aan de
gigantische verschillen in de inkomens.
Fase 2 volgde en de sociale strijd leverde
een grote correctiebeweging op. Vakbonden
vochten ervoor en overheden, gekozen via
veranderde politieke partijen, grepen in bij
de inkomensongelijkheid.
Fase 3 begint zo ongeveer in 1980. Dan
wordt het gat tussen de 10% rijksten en
10% armsten opnieuw zeer groot. De top
verdient uiteindelijk wel 1000 keer meer dan
de onderkant.
En nu bereikt de historie van Rijkistan een
4e fase. De rijke oliegarchen uit Rusland, de
high-tech bosses en de bank- en industriebobo’s, horen nu de protesten tegen hun
exorbitante inkomens en vermogens, overal
weer klinken. Aanval op de fiscale paradijzen en grenzen aan stock-opties en bonussen, alom.
Citybank bestudeerde eerder vooral de 10%
rijkste klanten, want zij waren goed voor
60% van de totale consumptie. En ze ontdekten dat bij een inkomen van boven de
300.000 $ de grote consumptie pas echt
begint. Grote jachten en dikke Hummers
konden dan niet meer worden aangesleept.
En dit soort theorieën heeft uiteindelijk
Citybank zelf gevloerd. Bye, Bye Richistan!.

Beste H. jij en je geestgenoten hanteren
een kosmopolitisch concept als de menselijke vrijheid . Bravo, maar pas op, voor je
het weet zitten wij je straks in de bak omdat
anderen, van heel verre, niks in dat verhaal
zien. Omdat je niet de power hebt om het te
echt te tonen. Zoals ene Bush dat ook onderging toen hij op een wereldvreemde
manier een kosmo-concept als DEMOCRATIE ging uitventen en de hele wereld in
de prut hielp.
Dus zeg ik: heb je de vrijheid echt lief, dan
zorg dat we een (beter) werkend europees
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echt schaars goed vond: de duur van het
leven! En wel in de orgaanvervanging, dus
de implantatie van reserve-organen. Want
sinds 2020 was orgaantransplantatie helemaal onder de knie, en zo kon je het leven
met 30 jaar verlengen. Waardoor er een
organenmaffia ontstond, die zelfs kids
kaapte voor hun organen. In 2026 werd dat
handelen in organen zelfs legaal geregeld
en toen begon de volgende grote zeepbel..
Een hart kostte intussen 20 europese gemiddelde jaarsalarissen… Het leek op de
tulpenbollenspeculatie in Holland in 1637.
En mbv internet ontstond er een enorme
speculatiegolf, die de groei van de wereldeconomie enorm aanjoeg.
Toen verscheen er in een kleine krant in
Melbourne het bericht dat een Braziliaans
laboratorium voor industrieel klonen, organen kon fabriceren uit stamcellen. Waardoor
orgaandonatie in een klap overbodig werd.
Dat werd een catastrofe omdat een schaars
goed plots in overvloed aanwezig was en de
orgaanprijzen instorten. Enkele grote mediagroepen probeerden nog de vinding stuk
te schrijven en in diskrediet te brengen,
maar dat lukte hun niet. Het was ook niet de
eerste keer dat media zoiets deden en dat
dat ook mislukte.
In enkele uren viel de prijs van organen op
de termijnmarkten en een der grote banken
die in deze orgaanhandel was gespecialiseerd, moest erkennen dat het van het
groenlandse Staatsfonds geld leende voor
de aankoop op termijn van enorme hoeveelheden organen. En dat er veel meer gekocht was dan er feitelijk aanwezig was aan
organen… Iedereen wilde nu zijn “gereserveerde” organen geleverd krijgen, er ontstond grote paniek, maar ze waren er gewoon niet. De reactie kwam snel en alle
markten sloegen op hol. De WFO legde uit
dat opnieuw het hele financiële systeem
was gebaseerd op virtuele waarden en alles
stortte compleet in. Niet meer te stuiten.
De Wereldbekercup werd uitgesteld, want er
was nu wel iets anders op te lossen…..

****
2029; DE CRISIS DIE BEGINT IN
GROENLAND
Op 4 januari 2029 houdt iedereen de adem
in: de wereldcup voetbal China-India wordt
gespeeld. In het stadion van Nuuk in Groenland. Want dat sinds 2014 onafhankelijk en
intussen het rijkste land ter wereld door de
enorme olie en gasvoorraden daar.
Het leven in Nuuk is erg prettig en de aardopwarming zorgde dat er nu ook weiden,
stranden en rivieren zijn. De miljoen inwoners ( 20 x het aantal van 2010) zijn
vooral financiers en ze nemen nu de plek in
van Londen, dat bijna failliet is en nu graag
bij de eurogroep wil. De City moest intussen
alle privileges gewoon opgeven..
Ook de dollar is niet meer de unieke reservevaluta, want de VS had en heeft enorme
problemen en de staatsobligaties van dit
land zijn niet meer erg in trek. De euro is nu
de referentie valuta, ook voor de prijs van de
barrel olie, die in 2020 explodeerde , om-dat
toen de straf kwam voor de eerder ge-stopte
investeringen in de winning.
China en India zijn nog erg bezig met hun
interne sociale problemen, en voor de financiële crisis is intussen nog geen echte
oplossing gevonden. De grote verzekeraars zijn nu ook de bosses van de bankwereld. De explosie van de grondstof- en
agrarische prijzen rond 2010 deden de
schuldenlast van de VS licht verbeteren.
Een volgende wereldoorlog, was maar net
niet ontstaan, op het moment dat Oekraïne
bij de Nato kwam en Rusland ontplofte. De
G8 zijn nu G20 geworden en de noteringsagencies kwamen onder toezicht van het
IMF. Dat nu WFO (World Finance Organization) heet en dat een bepaald macht heeft
om regeltoepassing te controleren.
Na de oorlogsdreiging hervatte de wereldgroei, mede door de energievondsten in
Groenland en Canada., door de groei van
de internethandel en de fenomenale vondsten in de biotechnologie op het gebied van
veeteelt, landbouw en farmacologie.
Maar intussen ontstond er een nieuwe catastrofe, omdat de speculatie, die wegtrok
van onroerend goed en financiële titels, een

Dit is in het kort de inhoud van het nieuwste
boek van Jacques Attali, mijn preferente
profeet. Hij schreef het om ons te waar-
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registreerd. En als je dat niet handig toegankelijk maakt heb je eigenlijk een grote
hoop waardeloze data. Nu wordt deze database dus geanalyseerd door vele disciplines
bij MIT en ook door de vader van Dwayne.
En het blijkt erg veel goed materiaal op te
leveren… Zo veelbelovend dat het programma nu ook gebruikt gaat worden om het
dagelijkse leven van kinderen, die een risico
lopen om autistisch te worden (of het al
zijn), ook zo vast te leggen. Omdat autisme
in toenemende mate een opkomend fenomeen is en het erg moeilijk is om materiaal
te vinden voor studie. Intussen is de belangstelling voor deze techniek in wetenschappelijke kring steeds groter en dus verdient
MIT ook al weer geld met de verkoop van
het totale systeem.
Straks krijgt ook u dus al die rommel in uw
huis als u een moderne relatietherapeut
inschakelt om uw huwelijk wat op te frissen..
Zo zien we weer eens hoe technologie wetenschap kan helpen. Die robots, die straks
door uw huis lopen om u te helpen, kunt u
dan ook aanroepen door Dwayne tegen ze
te zeggen. En nu weet u dus waarom.

schuwen voor wat ons wacht als wij niet de
vereiste maatregelen nemen voor het wereldsysteem der financiën. Het boekje met
al deze wijsheid kost maar 14 €.
ECONOMISCHE FICTION, zegt men.. Nu
bij het begin van JAAR 1 van het Nieuwe
Kapitalisme. Fictie of nieuwe werkelijkheid?
Amusant is het in elk geval.
(Bewerkte publicatie in Expansion van
januari 2009 van Attali, over zijn nieuwste
boek. Leon, Kerst 2008).
****
CAMERA’S EN MICRO’S IN HUIS
Een amerikaans echtpaar, beide wetenschappers en werkzaam voor het prestigieuze MIT, lieten hun huis volhangen met
camera’s en micro’s. Hadden ze geld nodig
en deden ze dus mee aan een TV-soapje?
Nee, ze hadden net een tweede kind gekregen en wilden beter begrijpen hoe dat kind
nou leert spreken. Want pa werkt bij MIT
aan het maken van software voor een robot,
die …ook moet leren praten.
Het plan was er al langer, maar niemand
kon een gezin vinden dat dit wilde. Dus
deed de wetenschapper het uiteindelijk
maar zelf. Zoals Marie Curie zichzelf ooit
met opzet aan straling blootstelde (en ziek
werd). Er wordt dus nu van 6.00 tot 22.00
uur in hun huis, continu geregistreerd. En
enorme hoeveelheden data worden opgeslagen. Want men hoopt bij studie hiervan
meer te ontdekken hoe dat kleine jongetje
nou leert praten en begrijpen.
Nu kun je niet zomaar, deze enorme kluwen
aan data te even analyseren en toegankelijk
maken. Er was dus is een slim opslagsysteem nodig. Dat werd dus eerst gemaakt.
Elke opname is gekenmerkt met plaats, tijd ,
verplaatsingen, voorwerpen die het kind
vasthoudt, soort activiteit etc.; alles wordt
“herkend” en correct gecodeerd. Dus kun je
bijvoorbeeld de info opvragen over het spelen met “de groene bal door zoontje Dwayn
in de slaapkamer”. Via een soort van Googleprogramma.
Want in 6 maanden van registratie zijn er
90.000 uur video en 140.000 uur audio ge-

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE
AARDWARMTE IS DE TOEKOMST?
Je hoort er maar weinig over in energieland,
maar in de aarde zit ook een hoop warmte.
En u weet, dat 30% van ons energiegebruik
in het westen , voor de verwarming van onze gebouwen en huizen is.
Een boom verbranden duurt een dag , een
boom op laten groeien duurt 30 jaren.
Onder onze voeten is het, op 2900 km diep,
5000 graden. Elke kilometer diepte gaat de
temperatuur met 10 à 40 graden omhoog,
afhankelijk van de plek op de bol. Onder
Parijs, op 1500 meter, is het zo’n 50 graden
en op andere plekken op aarde waar de
stoom zomaar uit de bol komt wordt al lang
energie met aardwarmte opgewekt (Ijsland,
Nieuw-Zeeland, Italië en Guadeloupe). En
ook al in Hawaï .
Frankrijk startte 30 jaar geleden een onderzoekprogramma dat nadien inzakte met de
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familie in de steek te laten. En ook niets
over zijn lotgenoten die zich in de schulden
steken om ‘te pochen thuis” en zo te voldoen aan het gewenste beeld van de geslaagde afrikaan in het buitenland.
Hij klaagt ook de organisatoren van de illegale overtochten aan die enkel geld willen
verdienen, je laten verdrinken bij storm en
die niets loslaten over de ellende die je
wacht.
Hij heeft besloten het allemaal in een boek
te publiceren. Wat je moet aanbevelen aan
alle fransen die deze illegalen helpen tegen
de wet in en ook allen die niet willen begrijpen dat er in Afrika een sprookje overeind
wordt gehouden dat honderden jonge afrikanen hun leven vergalt. Levend in een systeem dat exploiteert, verzwijgt en bedriegt.
Ten koste van jongeren.
Ik las gedeelten uit het boek en het opent je
de ogen. Nu snap ik eindelijk wie er in die
boten zitten en waarom. En daarom begrijp
ik nu ook beter de emigratiepolitiek van Sarko en zijn verdragen met de landen van de
afrikaanse emigranten.
De auteur heeft zich kunnen redden en
maakt er nu zijn levenswerk van om eenieder de ogen te openen en deze waanzin te
stoppen.

olieprijs. Er zijn nu weer ideeën om water in
warme rotsen te jagen en het er warm uit te
halen, want de geothermie op lage températuur blijft veelbelovend. U laat dus water
circuleren in een leiding diep in de grond
geboord (80 meter bijv.) en hangt die aan
een warmtepomp. Veel beter is dat te doen
op grotere diepte van 1000 meter . Zou je
dat doen in West-Europa met zo’n 1000
bronnen op 1000 meter dan kost dat ca 5
miljard in 5 jaar. Maar daarna wordt het wel
erg aantrekkelijk. Het wordt hoog tijd om
eens serieus onder onze voeten te gaan
kijken…. (Schreef Claude Allegre, die het
steeds elders zoekt; veel vaker dan
anderen).

Terug naar inhoud

-MIGRATIE
HET WAAROM VAN DE ILLEGALE
MIGRANTEN
Omar Ba woont (nog) in Frankrijk en schreef
zijn tweede boek over zijn immigrantenleven. Hij kwam uit Senegal met zo’n
wrakke boot en vertelt in zijn boek
onomwonden waarom dat gebeurde.
Hij begint met zijn school de schuld te geven. Deze opleiding verheerlijkt Frankrijk en
zegt niets over de afschuwelijke werkelijkheid daar van een illegale immigrant. Hij
noemt de school zelfs: “Een fabriek van illegale emigranten”. Hij kwam via een boottocht naar Spanje aan in Frankrijk in 2002
werd eruit gezet en keerde weer terug. Want
hij moet van zijn arme familie zorgen voor
een beter leven. Hij zit dus tussen twee
zaken klem: de verwachtingen van zijn familie en zijn aanzien als geldverdiener in den
vreemde. Hij is dus de melkkoe. Hij werkt
clandestien, leent zelfs geld als dat kan en
stuurt minstens 160 € per maand naar zijn
ouders. En daarenboven wordt hij bij speciale situaties ook “afgetapt”. Hij en de zijnen kunnen niets zeggen over de erbarmelijke omstandigheden die een illegaal in
Frankrijk wachten, niets over het feit dat hier
niemand zit te wachten op een ongeschoolde immigrant en niets over de angst om zijn

Terug naar inhoud
****

FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
RIP CATHERINA (deel I)
HERPLAATSING VAN EERSTE DEEL
VAN EEN STORY VAN LEZER N.
(Kijk voor Deel II onder: ALLEDAAGS
UIT DE MIDI,- Alledaags uit het noorden-)
RIP CATHERINA… (deel I)
RIP is het gedachtegoed dat ik zelf hanteer
bij één van de rituele bezoekjes aan mijn
overleden dierbaren.
Samen met mijn
levensgezel Willy, begeef ik me ook naar
de begraafplaats,
van
zijn dochtertje
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Een rustplaats die veel betekenis heeft …
In stilte een plek waar de her-innering van
het wonderlijke kind
en de nog steeds ,
open wonde van pijn en gemis, aanwezig
mag zijn .

De vraag reist over wat de mogelijkheden
zijn om , de haar destijds toegewezen RIP –
plekje,
te mogen behouden. We krijgen
te horen dat enkel een opgraving en
verplaatsing naar een andere plek haalbaar
is. . Ik voel een diepe zucht en heb diep
vertrouwen in de vader van dit prachtige
kind.

Er is ruimte … om de pijn te aanvaarden
in zijn rauwste vorm … niets is in mijn
beleving ondraaglijker dan het verlies van
een kind.

Gestaag neemt Willy met zijn info , de
stappen om een nieuwe plek voor zijn
dochter te creëren. Ik kan daar alleen veel
respect voor opbrengen.

Met mijn ene hand knijp ik zacht de hand
van Willy. Op mijn andere hand ligt een
geel-wit gekleurd bloemstukje, dat met zijn
natuurlijke schoonheid ligt te wachten om
haar grafje te sieren. Dit uit eerbetoon…
voor wie ze was en is…

Machteloosheid ervaar ik nu ik dit zo
neerzet…bij deze ervaring …

Katharina Daar , waar aan haar,
laatste rustplaats werd toevertrouwd.

een

Wat betekent RIP … wanneer instanties
bepalen om welke goede reden dan ook …
de laatst gekozen rustplaats met de aarde te
laten
verdwijnen
voor
andere
bestemmingen…

Mijn ogen zoeken tussen de rijen met
bloemen getooide rustplaatsen naar ‘haar
plek’ … alwaar een houten bord het geheel
overschaduwd . Een bord met een A4’tje
met vermelding dat de grafperken zullen
worden verwijderd dd.. . het nieuwe jaar.

Ook al heeft een begraafplaats voor anderen
misschien een andere betekenis , het is voor
ons wel de plek waar de geschiedenis zijn
symboliek heeft neergezet…De geschiedenis
van dit kleine meisje van 8 jaar, mag dan
misschien wel geen lijvig boek zijn,.. Het - is
uniek en wijs
… . Naast het
onaanvaardbare verlies ,
zindert haar
liefdevolle ‘zelf’ in onze beleving, in de
familie, in ons gezin, in onze relatie, in
mezelf …

Het glanzend granieten grafzerkje , ontvangt
een flauwe zonnestraal op het fotootje dat
prijkt bovenaan… Een traan ontspringt uit
Willy’s ogen bij het aanschouwen van deze
plek met wat nog rest van zijn grootste
schat… Mijn hand knijpt even harder en
met een zachte zoen wil ik het niet in
woorden omvattende mededogen laten
ervaren. In machteloosheid is er echter
niets … niets wat dit grote verdriet en pijn
kan verzachten.

RIP kleine meisje dan maar op een nieuwe
plek.
N.
De Dag van de overledenen vindt haar
oorsprong in de tradities van de MesoAmerikaanse indianenvolkeren. Voor onder
anderen de Azteken

Stijlzwijgend wandelen we richting kantoor ‘
inlichtingen’ . Een bereidwillige heer van
dienst, zoekt in een boekje de naam van
Katharientje .
‘Rij nummer,
grafnummer’… het raakt me diep dat
Katharientje
een nummer krijgt… Al
begrijp ik wel dat deze man enkel zijn werk
doet….

, Maya en Purépecha was het gebruikelijk de
voorouders en dus de doden te vereren. En
dag om de wedergeboorte te symboliseren.
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Men gelooft dat de zielen van kinderen op 1
november terugkeren naar de aarde, en die
van volwassenen op 2 november.
Allerheiligen en Allerzielen
geassimileerd door het christendom.

-

werd

****
-

Ziehier een zeer interessant betoog over de
betrouwbaarheid van geschiedschrijving
door lezer J.H., die zeer thuis is in de
historie van de WOII. Omdat het zeer
gedetailleerd is en voor deskundigen werd
geschreven, is in overleg met J.H. een wat
verkorte versie hier opgenomen.

-

GESCHIEDSCHRIJVING:.. BETROUWBAAR ?
Wanneer een historische gebeurtenis wordt
verondersteld slecht te zijn voor het imago
van de staat en/of zijn bevolking dan wordt
deze gebeurtenis, ook in een democratie,
versluierd of vervalst geregistreerd of zelfs
geheel verzwegen.
Ook democratische regeringen die bevreesd
zijn voor de waarheid, zullen de waarheid
geweld aandoen en als zodanig vastleggen.
De tijd op zijn beurt heelt de wonden die
ontstaan door deze vervalste geschiedschrijving. Na verloop van tijd interesseert
bijna niemand zich meer voor het historisch
juiste, behalve dan enkele vorsers, die de
waarheid blijven zoeken.
Voorbeelden:
- De enorme aandacht voor het
geringe verzet in Frankrijk t.o.v.
het nagenoeg verzwijgen van de
omvangrijke collaboratie tijdens
WO II in dat land.
- De Amerikaanse en Engelse
regeringen die voortdurend de
waarheid rond de 2e Golfoorlog
geweld aan doen in 2004, 2005
en 2006.
- De versluierde Duitse geschiedschrijving over WO II t.b.v. het
onderwijs in dat land.
- De vervalste geschiedschrijving
van Japan over WO II. De verval-

-

-

sing is zo ernstig dat China en
Korea zelfs in 2005 daar nog
maatregelen tegen eisen bij
Japan.
De protesten van veteranen
betreffende de historie rond de
politionele acties in Indonesië en
de daarbij laakbare houding van
de Haagse politiek.
de aandacht voor het verzet in
Nederland enerzijds en de
geringe aandacht voor collaboratie in Nederland anderzijds
vormt een grote tegenstelling.
De afhandeling van de gang van
zaken rond het vermeende
verraad van Comet of Market
Garden door King Kong of een
ander dubbelagent.
Het falen van de Britse “strategen” tijdens Market Garden
vooral langs de corridor van
Neerpelt tot Driel en die de
schuld aan dit debacle vervolgens op slinkse wijze in de
schoenen schoven van de
Poolse generaal Sosabowski en
zijn brigade. Het perfide Albion
ten voeten uit.
De beschamende houding van
de Nederlandse politiek t.a.v.
verantwoordelijkheid voor het
drama van Srebrenica.

Redactie: En J.H. geeft dan ook een
stevige lijst van publikaties over o.a.
collaboratie ,opvang van ontheemden en
krijgsgevangenen en het verzet tijdens WO
II in Nederland, die pas na meer dan een
halve eeuw na de oorlog verschenen en
slechts een zeer geringe publiciteit kregen.
En vervolgt dan met een vraag over publikaties rond Market Garden:
Geldt bovenstaande bewering ook voor publicaties rond Market Garden? Krijgen in
musea, boeken, publicaties en films sommige aspecten over de Operatie Market
Garden beperkte aandacht en wordt de

60

waarheid over de ware gang van zaken
soms geweld aangedaan?

Realiseren we ons dat men daar 60 jaar
over heeft gedaan? Ook Nederland had 60
jaar nodig om de historische waarheid te
verkondigen!

Hoe zijn de omvangrijke jaarlijkse herdenkingen, bijna vereringen, van Britse troepen
in Oosterbeek en Arnhem te begrijpen, wanneer men daarbij de gebeurtenissen langs
de gehele corridor van Neerpelt in België tot
Driel betrekt? De Britten zelf schijnen het
niet te kunnen verklaren.

REDACTIE:De auteur neemt nog een tweede voorbeeld, namelijk over de Amerikaanse betrokkenheid in deze strijd. En
eindigt met:
De 1e Britse Airborne divisie bij Arnhem had
13 oorlogscorrespondenten meegenomen,
die werkelijk alles over Arnhem en de Britten publiceerden zonder successen te kunnen melden.
De Britse pers ronkte de eerste dagen:
“Monty geeft dolkstoot in het hart van de
Duitse verdediging”. Bradley en Patton
merkten toen op: “Het zal een prik met een
botermesje zijn.”
De Amerikanen komen in de Britse pers
nauwelijks voor, ondanks hun successen.
Via Arnhem, Berlijn en het Ruhrgebied bereiken en zo ongeëvenaard succes boeken,
daarbij was de pers zeer belangrijk!
Dat daarvoor ook twee Amerikaanse divisies werden (mis)gebruikt daaraan werd
door de Britse pers geheel voorbijgegaan.
De Engelsen, aldus Gavin, maakten op vele
Amerikanen de indruk dat zij die voormalige
Engelse kolonisten wel eens even zouden
leren hoe oorlog moest worden gevoerd,
waarbij zij dan welwillend bereid waren over
hún levens en hún voorraden te beschikken.
Dat stak de Yanks mateloos. (zie: Op naar
Berlijn. Gavin. De Winteroorlog).

Van 10 tot 26 september 1944 faalden de
Britse bevelhebbers en hun troepen bij planning en uitvoering van de operatie.
REDACTIE: En hij vervolgt met een uitvoerige analyse van de aanpak van de
engelsen. En concludeert daarna:
HET ANTWOORD (Op de startvraag dus) IS
ZEER WAARSCHIJNLIJK: JA !
REDACTIE:J.H. gaat dan verder met een
gedetailleerde analyse van dit onderdeel
van de bevrijdingoorlog in dit gebied. Om
dan te concluderen:
Uit het bovenstaande mag blijken dat Market Garden werd beslist tijdens de eerste
drie dagen in Brabant als gevolg van o.a.
gebrek aan kundige Engelse leiders.
Een hoge prijs daarvoor werd echter betaald
in Gelderland op de Veluwe Zoom.
Deze historische feiten rond Market Garden
hoeven herdenken niet in de weg te staan,
immers ook de Britten en Polen, die rusten
in Oosterbeek, zijn het slachtoffer van ernstige tekortkomingen van de Britse bevelhebbers en hun troepen. In 2004 tijdens de
herdenking op de Airborne begraafplaats in
Oosterbeek werd voor het eerst op TV door
een jonge historicus een deel van het verloop van de strijd langs de corridor toegelicht. In dat zelfde jaar werd Generaal Sosabowski in ere hersteld en ontving hij in
2005 postuum de Bronzen Leeuw en zijn
brigade werd in 2005 geëerd met de Militaire Willems Orde.
De voorvechtster voor eerherstel van de
Polen van Driel, Cora Baltussen, heeft het
niet meer mogen meemaken.

Stel u voor dat bij Arnhem een Amerikaanse
divisie zou zijn afgeworpen en dat die vervolgens ook zo smadelijk door de Britten in
de steek zou zijn gelaten zoals nu gebeurde met de Britse Airborne Divisie!
Hoe zou Generaal Eisenhower, de diplomaat, dan de toch al beschadigde geallieerde coalitie in tact hebben kunnen houden? En wat zouden de gevolgen daarna
zijn geweest voor het verdere verloop van
de oorlog in West Europa?
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Het lijkt op zijn plaats om geschiedschrijving
met de nodige reserves te beschouwen!
J.M.Haegens juni 2006 (en lezer LP)

REACTIE L.S.
Tja dat is een duidelijk antwoord op de
gestelde vraag; aan de hand van vele
voorbeelden en recente oorlogshistorie. .
Waarbij het dus hier nog gaat over een
oorlog van (maar) 60 jaar geleden waarvan
ook de feiten nog “bestaan” en nog te
checken zijn. Dus wat er gebeurt met
“heldhaftige” gebeurtenissen van vele eeuwen geleden laat zich raden. Zie de VOCuitspraken van JPB en ook de vele interpretaties van de heldendaad van de zeeheld
van Speyk die zijn schip in Antwerpen
opblies (waarvan sommigen beweren dat hij
gewoon een foutje maakte omdat hij ene
pint of tien op had).
Ik las veel over de historie van het
jodendom en moest ook daar bij herhaling
grote tegenstrijdigheden en zelfs vervalsingen constateren. Bijvoorbeeld over de
behandeling van de joden uit Carpentras die
hier leefden onder “bescherming” van de ..
paus. Dus beste J. ik kan je verhaal, dat erg
goed gedocumenteerd is, erg waarderen.
En beloof je te trachten niet in de val te
trappen die je ons aanwees!
Merci dus!

Terug naar inhoud
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