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MICHAËL, ONZE DORPSE BROC(H)ANTEUR IS IN ZIJN SLAAP OVERLEDEN. HIJ WILDE NIET
MEER EN DAT WISTEN WE. HIJ HEEFT OOK ZELF ZIJN MOMENT “EN DOUCEUR” , BEPAALD.
IN HET GROTE CONDOLEANCEBOEK SCHREEF HET HALVE DORP. IK SCHREEF: “ADIEU MON
AMI, JE TE GARDERAI DANS MON COEUR ET J’ECOUTERAI TES CHANSONS SI BELLES”.

************************************************************************************************************
DE EUROPESE VERKIEZINGEN ZIJN EIGENLIJK ZEER HOOPGEVEND! ZIE MAAR EENS
WAT EEN EENSGEZINDHEID EN GELIJKHEID VAN ONTWIKKELING IN ALLE LIDSTATEN!
1. OPKOMST bijna overal, maar rond de 40%!
2. Fatsoenlijk rechts/liberaal wint ook bijna overal.
3. Fatsoenlijk links verliest (op enkele landen na)
4. Onfatsoenlijk rechts en onfatsoenlijk links winnen weer.
5. Echt een uitslag die past bij een zware crisis; het beeld lijkt akelig op de 30-er
jaren…
************************************************************************************************************
“NA DIE VAN DE RIJN EN VAN DE ODER, ZAL DE NIEUWE DROOM IN EUROPA, DIE VAN
DE BOSPERUS ZIJN” (Zei Daniël Kohn-Bendit bij gelegenheid van de EU-grens
discussie).
“DE TOENEMENDE INTEGRATIE VAN HET AFRIKAANSE CONTINENT IN DE
WERELDECONOMIE DOET OOK ZIJN KWETSBAARHEID TOENEMEN”( Schrijft men in
een OECD-rapport).
“HET KAPITALISME HEEFT NU BAAT BIJ EEN KLEINE CREATIEVE EN GOED
AANGEBRACHTE DESTRUCTIE” (Zei de Profeet Nouriel Roubini, waarnaar nu wel
geluisterd wordt, na zijn profetische gelijk , jaren geleden al).
“DE MENSEN DIE HET VORIG JAAR NOG HUN HUIZEN TELDEN, TELLEN NU HUN
WERKELOZE EN FAILLIETE VRIENDEN” (Van een onbekende)
“ DE LONDENSE CITY IS HET ALLERGROOTSTE FISCALE PARADIJS”

(Zei de franse rechter

Eva Joly).

“IK HEB ME DIT JAAR NIET MET VEEL GLORIE OVERLADEN” (Zei Warren Buffet op 2 mei, al was
hij degene die het er best nog goed afbracht).
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“MARX HEEFT DE MENSELIJKE WAARDIGHEID GERED VOOR LINKS. EN THATCHER HEEFT
VOORAL HET JARGON GESTOLEN VOOR HET CONSERVATISME ” ( Zegt Saatchi van het grote
reclameburo in de Finacial Times).
“HET PRINCIPE VAN DE VOORZICHTIGHEID IS TOT HET UITERSTE DOORGEVOERD NU. WE ZIJN
IN EEN GROTE IMPASSE” ( Zei Rial baas van een grote reisorganisatie, en hij doelt op de grieppaniek).
“DE

HUIDIGE ECONOMISCHE WETENSCHAP IS IN ZIJN THEORIE NOG NIET TOT ALLE VERKLARINGEN IN STAAT: ZEKER NIET DIE VAN DE HUIDIGE CRISES. EN ACHTER DEZE CRISIS
VERBERGT ZICH DE MONDIALISATIE DIE ER VOORAL VOOR DIENDE OM ELKE CONTROLE TE
MIJDEN OF ONMOGELIJK TE MAKEN” (Zegt een franse topeconoom).

“ OVER 20 JAAR GAAN ONZE KIDS DAGELIJKS OM MET ROBOTS, EN MOGELIJK OOK
MET MENSEN DIE ANDERE PLANETEN EXPLOREREN” (Zegt Vinton Cerf, topman bij
Google; u bent gewaarschuwd)

“ In 1929 eindigde de hegemonie van Europa en ging het wereldleiderschap naar
de VS. Maar het model van de westerse beschaving bleef nog hetzelfde. Nu is er
een grote breuk: het westerse model is kaduuk en we hebben nu regulateurs in de
op wereldnivo nodig; in de economie, in de gezondheidszorg, en ook op milieugebied. Er komt intussen een totaal andere wereld aan”. ( Zei ene Reynie van de SciencesPo in Parijs).

“ WE VRAGEN OOK DE HOEREN ONZE ZAAK TE STEUNEN. WIJ BETALEN ZE DAARVOOR INDIEN NODIG OOK ” ( Dat zei de directrice van de keniaanse advocatenorganisatie, die de “sexstaking” leidt in haar land, waarmee de dames een betere wetgeving
over vrouwenrechten willen af dwingen).
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genen die op de website lezen niet
meetel en ook niet zij, die de krant van
lezers krijgen doorgestuurd. Dat laatste
is prima natuurlijk, maar het zou nog
leuker zijn als wij hun ook een beetje
“kenden”. Dus roep ik u op om: meer
lezers te werven en ook om nog
onbekende lezers, aan ons be-kend te
maken. Dit in verband met de lopende
subsidie-aanvraag aan de EU in
Brussel. Met veel dank voor uw
medewerking!
Een nieuw onderdeel
LP moet ook af en toe wat nieuws
verzinnen en daarom vindt u onder
TOPICS een nieuwe rubriek COLUMS,
waarin lezers en ene Lone hun ge-moed
kunnen luchten of een mooi verhaaltje
kwijt kunnen. Om te begin-nen zijn er
twee colums: A Came-leon’s View
(Lone) en Nicole’s Corner (Lezer N.).
Wilt u ook een hoekje, dan laat dat maar
weten.
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-ZIE WESTEUROPA: de eerste 3 artikelen
-ZIE OOK COLUMN: A Cameleon’s View
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A CAMELEON’S VIEW
NICOLE’S CORNER
……………………………………………………….

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

Wat vindt u in deze EDITIE?
Na de verzamelde uitspraken over de
wereld en Frankrijk, wat mopjes en het
zeer gewaardeerde onderdeel waarin
lezers reageren , volgt de “body” van
LP. Met:
FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’EXCEPTION zet de gebeurtenissen op
een rijtje bij de banken, in de buitenlandse politiek, in de winkelbedrijven, de vakbonden, de universiteiten, de hospitalen, politici en ook
gaat het over de koffieprijs, de vissers,
en het revolutionaire gevaar.
Alles aangevuld met zijn spannende politiek waar een minder populaire president en zijn sterke oppositie nauwelijks gehinderd (of geholpen) door
een zwakke sterk verdeelde oppositie,
probeert dit mooie land te hervormen,
tegen de meug in. En ook zijn er weer

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

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

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

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Het aantal lezers
We groeien langzaam, maar gestaag
en zijn nu op ca 210 lezers, als ik de-
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WEST-EUROPA geeft een wat verdrietige-agressieve analyse van het
zwabberen van de EU, de landbouwsubsidies, de grondstof-fenherrie
Canada-Frankrijk,
Brown’s
steeds
ellendigere bestaan, IJsland dat bij de
EU wil, een verder splijtend België, een
geile Berlusconi in de dallas en een
aardbeving waaraan de maffia goud
verdient … En over het ”mobiel
belgedrag” in Europa.
OOST-EUROPA toont het dubbelspel
van Moskou dat ook geen geld meer
heeft voor de gebalsemde Lenin, en
verhaalt over Tsechië dat happy lijkt als
een der weinige in deze regio.
In OOST-AZIË gaat China onverdroten
fors verder en pakt de crisis frontaal
aan en wil dat zijn yuan mee gaat regeren. Zijn vele geesteszieken gaat het
intussen ook niet goed. De schandalige regiems in Birma en NoordKorea gaan gewoon verder, al tientallen jaren onder de vleugels van
China. Dat zo even toont wie in deze
regio DE echte baas is!
In ZUID-AZIË koos gigant India bewonderenswaardig voor verdere stabiliteit onder een Ghandi-vaandel, en
gaat Tata nu ook lowcost in huizen, na
de auto’s. De brandhaard van de SriLanka dooft na 25.000 doden en
Talibanland belooft ons nu de 3e gro-te
oorlog te worden.
NOORD-AMERIKA en zijn Obamahaat in
de VS, de worsteling met de Guantanamo erfenis van Bush, de koehandel
rond de bank stresstests en een VS dat
eindelijk in de TGV wil. Ook de stijgende WW, de grote onbalans op de arbeidsmarkt en een Obama als jager op
belasting ontwijkers.
LATIJNS-AMERIKA verhaalt hoe in het
gigantische achterland van Brazilië
onderwijs wordt gegeven met behulp
van high-technologie.

de spannende en curieuze AFFAIRES
als toegift.
Na GROS MOTS, BONHEURS EN
PARO-LES op naar de historie van de
Pé-tanque, wat velen ten onrechte
Jeu de Boules blijven noemen en dan
gaat het eindelijk ook over het
geheime
info-centrum
van
Mormoiron. De COIN doet daar nog
wat poëzie bij over emoties en de
schaduwzijden van het bestaan.
GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
ALGEMEEN verhaalt over kunstjes
van Madoff, belastingparadijzen, de
grote uitverkoop van voorraden, de
wereld vol ww-ers, “komt er nu de
inflatie of net niet?”, over de
sluipende griep, de auto- en
vliegtuigindustrie in revolutie, het
machtige internet, weer nieuwe
krachtige software en over twijfelachtige staatsstatistieken. Een greep
uit een zeer sterk schuivende wereld
in vele richtingen en die niet meer af
te remmen is, lijkt het.
OLIE etc. vertelt over de afvalgrondstoffen die niets meer waard zijn, de
wereldwijde expansie van de franse
stroom-grootgrutter
EDF,
over
Chavez die weer geld slaat uit de
oliebussiness en over Israël, een
voorbeeld op ecolo-gisch gebied, uit
bittere noodzaak.
RELIGIES vraagt zich af wat de paus
deed en bereikte in het MO, aan wie
hij audiëntie verleent en ook waarom
zijn papamobiel te lang is. Ook over
weer een tegenvaller voor de crea’s
en een nieuwe Jodenhater in de franse cabaretkunst.
AFRIKA gaat over de blijvende onrust
in Tsjaad en bij zijn buren en over de
verwarrende toestand in het straatarme, uitverkochte Madagascar.
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Dat alles biedt U EDITIE 54-09, terwijl de
zomer in de Provence losbarst. Europa
ook verder in zijn crisis duikt en Obama
aan zijn “pièces de resistance” gaat
beginnen in de we-reld.
Veel leesplezier,
LEON.

OCEANIË toont een in regenwater
ver-drinkend continent met elders een
grote, brandende droogte. Iedereen
krijgt zijn deel, lijkt het.
MAGRHEB EN MO vertellen over de
moor-denaars van Hezbollah, de
marok-kaanse lobby in de VS en over
de tur-ken die met de armeniërs
verder wil-len… Ook over een Iran dat
smacht naar ontdooing en de
vlammende con-frontatie van Israël’s
havikken en de duiven van Obama.
TREND/TECHNOLOGIE toont u hoe
uw spullen kunt beveiligen per
webcam, hoe u vertaalt met de PC,
over weer een robot, electrisch
autoracen, een nieuw leuk vliegtuigje
en DE multimedia –ma-chine. Dan
nog over mens versus de koe, wijn en
vrouwen en hoe u profijt kunt trekken
uit uw babyface.
TOPICS/CAPITA schrijft over de angst
voor de rondwarende virussen, de
truc-cendoos van Bernie M. , het
gijzelen van franse bazen, over de
honderden (1) jaren piraterij in het
oude Algiers en over het fenomeen
van de veelschrij-vers (u deels al
bekend…).
CO2
gaat
over
adminstratieve
kunstjes en over de kruistocht van
publicist-/schrijver Halkema tegen de
ons
voor-geschotelde
windmolensprookjes.
MIGRATIE toont het ellendige immigratiedrama aan de zuidkusten van de
EU dat stilletjes onder het tapijt wordt
gepoetst, ondanks duizenden doden:
schandalig, zonder meer.
COLUMS (NIEUW!) geeft de zieleroerselen en ergernissen weer van
lezer Nicole en ene Lone. Geniet of
erger u en geef commentaar, als dat
uw hart zou luchten.

Leon

Theo

Terug naar inhoud

*DIXIT---VERBATIM
“DE NPA VAN BESANCENOT IS DE
ETALAGE VAN DE RADDRAAIERS” (Zei
de woordvoerder van het UMP),
***
VEEL
POLITICI
KUNNEN
EEN
VOORBEELD
NEMEN
AAN
VAKBONDSBESTUURDERS, WELKE DAN
OOK “ ( Zei premier Fillon recent, toen
hij sprak over hen die de radicaliteit
opstoken in Frankrijk. Dit is een waar
woord!).
****

DE PS HEEFT OOK EEN EIGEN BOUTIQUE,
EN VERKOOPT DAAR OOK EEN REISPAKKET. DAARBIJ ZIT EEN STICKER MET
DE TEKST: “ IK RIJ RECHTS VANWEGE DE
REGELS, MAAR IK STEM LINKS UIT
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Amerikaanse zegt: “Nou, en wij waren het
eerste op de maan”.
Het blondje zegt: “En wij zullen het eerste op
de zon zijn!”
“Hou op”, zegt de Russische,” dat kan niet,
jullie gaan daar verbranden!”
Zegt de blonde: “Nee hoor, want we gaan
s’nachts!”

OVERTUIGING”. IK
KRIJG HIER AL
ROND RIJDEND EEN HEEL ANDERE
INDRUK …..
****

“DE BAZEN VAN CATERPILLAR ZIJN
HONDEN”. ( Dat kwam uit het mondje
van de heer Besancenot op een meeting met de stakers van dit bedrijf:
echte NPA taal).

*****

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 53-09:

***
“ER ZIJN GEEN DIPLOMA’S IN STAKEN, BEZETTEN, VERNIELEN EN
BLOKKEREN” ( Zei Darcos de
minister van Onderwijs tegen de
balsturige studenten).

Lezer N. stuurde een mooi stukje in. U vindt
het onder TOPICS , (nieuw) onderdeel COLUMS waar haar hoekje NICOLE’S COR-NER
vanaf nu ook regelmatig te vinden zal zijn. Ze
schrijft daar deze keer over het plan dat zij en
haar vriend hebben, om bij gele-genheid van
hun aanstaande huwelijk een bijdrage te
vragen aan vrienden, voor het organiseren van
een uitje voor kinderen met kanker.

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

Dank je beste Nicole voor deze bijdrage die
laat zien dat wij allen nog veel goeds kunnen
doen, ook zonder op “betere politici” te
wachten.

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

****

Een roodharige, mooie dame komt bij de
dokter en zegt: “Waar ik ook met mijn vinger
op mijn lichaam druk, het doet overal heel
erg pijn”. De dokter zegt dat ze dat even
moet laten zien. Ze drukt op haar linkerschouder en schreeuwt het uit, dan op haar
rechterelleboog en schreeuwt opnieuw en
daarna op haar knieën en enkels, hetzelfde.
Zegt de dokter: “ Ik geloof dat u geen echte
roodharige bent niet?”
“Dat klopt”, zegt ze, ik ben eigenlijk blond.
“Juist “ , zegt de dokter, “ik weet wat u heeft.
Uw vinger is gebroken”.

Lezer J. , waarmee ik flink discussieerde over
het oprichten van de nieuwe politieke partij de
PVJL (Partij van J. en L.) , schreef me dat hij
er toch maar van afziet.
Dag Leon,
Het wordt echt geen tijd voor een politieke
partij. Dat soort dingen, de praktijk leert het,
zijn bestemd voor Zwelbasten en Minkukels.
Luister naar de loze kreten als natte scheten in
een plastik tuut (plastic zakje Red.) van deze
democratisch gekozen bralezels,zeker ook als
het “enen va ôs” ( =een van ons. Red ;een
Limburgse uitdrukking) is. En ook altijd weer:
” Moge het een stimulans vormen voor de
herstructurering in de regio in het algemeen en
voor de hoeksteen van de samenleving in het
bijzonder!” Aldus onze provinciale politici en
andere kruisbestuivers. Niet voor mij
dus, alleen als het om te lachen is! Ik moet je

****
Een Amerikaanse, een Russische en een
blonde dame zitten op een terrasje. En ze
scheppen een beetje op. De Russische
zegt: “Wij waren het eerste in de ruimte!” De
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verandering”, wat echt nooit is aangetoond …
En wat iedereen ook al lijkt te geloven.
Waarbij ik NOGMAALS zeg dat natuurlijk ook
ik niet denk dat Co2 produceren maar gewoon
verder moet gaan!
Dank u zeer voor uw bijdrage!
Leon.

dus teleur stellen, maar daar kom je wel
over heen.
J.
Beste J.
Ik kom er wel over heen, maar met moeite,
omdat ik nu ook niet veel anders meer kan
verzinnen. Ik stel je een compromis voor: we
gaan eerst samen jeu de boules spelen en
verzamelen steeds meer mensen om ons
heen, om mee te spelen. En als het dan lukt
om, na jaren van zwoegen, nog 5 anderen
te vinden met gelijkluidende visie op “hoe
het politiek verder moet”, dan ga jij met mij
toch in die nieuw op te richten partij zitten.
Die dan wel een andere naam moet krijgen
natuurlijk. Maar daar komen we dan wel uit!
Lukt het dan nog niet, dan houden we er in
elk geval een leuk Jeu de Boules-clubje aan
over. OK?
Leon.

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
NOG GEEN REVOLUTIE VOORLOPIG?
Een geleerde maakte een analyse van de
huidige radicaliteit en die van morgen. En
ondanks de vele angsten,- zie o.m. de recente
uitspraken van de Villepin-, in het zakkende
sociale klimaat, al bestaan, stelt hij ons gerust.
De grote eerdere revoluties in Frankrijk, nee is
er wel veel radicalisme maar niet van een
revolutionair breed soort. Het is meer locale
radicaliteit, nogal ver-deeld dus. Dat komt
mede door de desolate boel aan de oppositie
zijde en door de linkse partijen, die elkaar
bevechten.
Hij ziet dus nog niet dat vissers, boeren,
onderwijzers, zich verenigen om de zaak om
te keren. Zelfs de vakbonden zien de
problemen vooral bovennationaal in deze
crisistijd en gaan niet echt op de barricaden.
Dus zegt, Guy Groux, directeur van een
onderzoeksinstituut en expert in radica-lisme:
gaat u gerust slapen, mei 2009 staat (nog) niet
voor de deur.
Uit een andere bron werd toegevoegd dat de
inkomensverschillen in Frankrijk aan-zienlijk
minder groot zijn geworden dan in buurlanden
als Duitsland en GB en ook in vergelijk tot de
VS. Of dit inzicht de grote massa bekend is?
Ik betwijfel het. Uit een IFOP enquete blijkt
echter dat 66% van de fransen een revolutie
vr$$$$eest, 74% van de dames en 56% van
de heren. Maar de vraag of ze mee zouden
doen, werd (nog) niet gesteld en die is toch
erg van belang. Maar pas op: de franse ziel
leeft constant in een soort revolutie-angst. Dat

***

Lezer Halkema, energie-expert met name
voor windmolenenergie, schrijft me:
Geachte Heer Speetjens
Ik moet bekennen dat alles dat u mij toezond wel wat veel is om te lezen. Maar als
wederdienst stuur ik toch maar toe wat ik
recentelijk voornamelijk voor lezers in
Amerika- Canada en UK schreef. Met
vr.groeten,
J.A.Halkema
PS Las u mijn website www. Windenergy.
The truth. Com. De drie versies in
Nederlands- Engels en Spaans nu door ca
57.000 mensen gelezen, in ieder geval
“bezocht “
Mijnheer Halkema
Natuurlijk moet u LP selectief lezen. Het is
een krant en die gaat altijd voor 50%
ongelezen in “de kachel” (wat nu niet meer
moet natuurlijk!). Dus pik eruit wat van uw
gading is zoals CO2-hysterie, OLIE,
TRENDS/TECHNOLOGIE,etc.
Uw bijdrage staat onder “CO2-Hysterie” en
past verrassend bij het andere volksbedrog
over “de menselijke schuld aan de klimaat-
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Fillon moet nu naar Parijs om de twee EPRcontracten (kerncentrales), te redden nu Sarkozy weer poeslief was tegen de chinese baas
op de G20. Voor het grootste nucleaire
contract aller tijden (!) moet je iets over
hebben. Zeker als je ww de 10% nadert. Nu
kan de nieuwe topman Spinetta ook mee, een
van de beste contactsmeden van Frankrijk;
want hij werkt nu voor Areva.

blijkt uit enquetes van langer geleden
duidelijk zoals in 1995, 1998, , 2005
(opstandjes in banlieu’s) en recent in 2006.
kenners als Max Gallo zijn ook sceptisch. Er
is een beweging van opkloppen zegt hij,
maar er is te weinig brandstof. Tja na deze
waaier van meningen is mijn conclusie dus:
het is niet morgen en niet overmorgen, maar
als er een fors incident zou plaatsvinden,
dan weet ik het toch nog niet!
Intussen lees ik toch steeds meer over toenemende twijfel aan een “komende uitbarsting”. Steeds meer sociale analisten
denken dat nog weinig mensen geloven dat
geweld de oplossing is. In geen geval niet
op een landelijke schaal en opzet. Wel
kunnen er lo-cale incidenten blijven
voorkomen bij bedrijven die sluiten of
ontslaan en ook in subburbs met veel
spanningen. Is Frankrijk eindelijk de revolutie moe…?

HET ROMMELT IN DE SOC. GENERALE
Dit is de bank van – 5miljard door mijnheer
Kerviel, waar Bouton mocht blijven, maar nu
toch moet verkassen. Omdat hij geofferd moet
worden aan de interne dikke ruzie tussen oud
en nieuwer en die loopt ook een beetje tussen
hoog naar laag. De interne ver-houdingen zijn
echt verziekt en de Soc. Generale wordt er
nog van verdacht enkele stevige lijken in de
kast te hebben laten hangen. Nu moet Bouton,
als symbool van alle slechts wat er gebeurde
het loodje leggen. Een goud omrand loodje
natuurlijk. Het ergste zou voor deze grote
franse knoeper nog wel eens kunnen
komen…. Bouton weet alles en vlucht mogelijk
weg van een zinkend schip?

HET PENSIOEN GAT VAN DE OVERHEID
De franse ambtenaren krijgen uiteraard ook
een pensioen, hun regeling is gebaseerd op
een omslagstelsel. Dus de pensioenen
worden uit bijdragen en.. uit de
“belastingpot” betaald.
De Rekenkamer rekende weer eens na hoe
het nou zit als je tot 2050 vooruit kijkt op
basis
van
de
huidige
ambtenaren
pensioenregeling. En dat geeft een stevige
schok: van de 1050 miljard benodigde
euro’s komt maar 2/3 uit bijdragen en dus
resteert er een gat van 357 miljard euro…
iets va 8/9 miljard jaarlijks… Dat is ca 120
€/franse
kop
per
jaar.
Kids
en
gepensioneerden er af getrokken, geeft dat
ca 400 euro per actieve per jaar , te storten
in de belastingpot.
Dit toont opnieuw aan dat verhoging van de
bijdrage, verlenging van het aantal premiejaren of (ook) verlaging van de pensioenuitkering onvermijdelijk zijn. Geen erg leuk
vooruitzicht met een enorme staatsschuld
en ook nog een tekort in de sociale kassen
van ruim 40 miljard…
Da goa nie goe… zeggen dan de
brabanders.

DE KUNST ZAKT MET DE BEURS
Dat is een nieuw verschijnsel in Frankrijk: de
CAC40 koerswaarden naast de Fine art
omzetten gezet sinds 2000 doen een eerst
flink hogere lijn voor de art zien, maar nu zakt
de kunst met de CAC 40 omlaag sinds 2007.
Dus de oude “vlucht in kunst” is er niet meer.
De omzetdaling is wel 45% intussen! Maar je
moet wel oppassen. In de CAC40 koers zitten
grote winners en grote losers en dat is ook zo
in de Fine Art. De echte oude meesters
gloriëren
nog
steeds
en
de
meer
contemporaine die betalen het gelag. Beleg
dus in Rembrand BV!
DE KOFFIEPRIJS
Gezien vanaf 200 (=index 100) ging de franse
algemene prijsindex naar 115 , maar de
koffieprijs in het kopje ging naar 130!
Gemiddeld in Frankrijk is ie al 1,43 €. Voor 7
gram koffie van ca 5 eurocent…. Zijn kostprijs
ligt op 20 eurocent zegt men. Nu gaat in
Frankrijk op 1 juli de BTW op de restauratie
naar 5,5% terug.. Er is een soort “gentlemens-

PARIJS-PEKING ONTDOOIT
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agreement” van de restauratie-sector en de
regering, over prijsdalingen… Nou zit
iedereen te wachten op wat zijn “petit” nog
kost op 2 juli… Voor mij niks want dan ben
ik jarig.

DE FRANSE VISSERS
Er zijn in dit land 4985 vissersboten dat is de
helft van 20 jaar geleden. Vorig jaar zijn er 165
opgeruimd in het kader van een plan voor 47
miljoen € en voor 2009 zijn er 200 aanvragen
voor steun bij het stoppen. Maar dit alles is
lang niet genoeg: er moet een grote vermindering komen.
De vissers zijn een grote destabilerende factor
hier: ze zijn luidruchtig aanwezig en sluiten al
gauw de havens af. En dan moet de kassa
weer open om hen tevreden te stelen voor
compensatie van de “fuelprijs” en/of voor
hogere quota. Dus Parijs zou graag willen dat
ze de boel gesaneerd kreeg. Maar veranderen
is ook hier, een zeer lastige opgave. Als je
bedrijfseconomisch naar deze industrietak kijkt
is duidelijk dat ze compleet naast de
(eco)werkelijkheid staan…. Maar ja : wie durft
het aan?

DE FRANSE WERELDMERKEN
U kent ongetwijfeld de wereldmerken van
amerikaanse huize als Google (1), Microsoft(2), Coca-Cola(3), IBM(4) maar wist u
dat ook Frankrijk zo’n rijtje heeft? Maar dan
veel lager op de worldlist. Dat zijn LouisVuiton (29), L’Oreal (45), Carrefour (47),
Orange (53), Auchan (65) en Hermes (82)…
In die wereldlijst schudt het dus nu ook
behoorlijk: Bank of America viel 26 plaatsen,
ING met 50.. Walmart steeg met 2, H&M
gaat nu ook Nike voorbij… Maar La France
met Auchan staat nu toch maar op 65, vóór
Yahoo (81) en Ikea (95). De merken van het
tijdperk van de “hyperconsumptie” zijn alle
gezakt en er is er een die sterk stijgt .. en
dat is OBAMA.

VUURGEVECHT OP STRAAT
Herfst 2005 agenten worden beschoten in
Courneuve en Saint Denis (Groot-Parijs);
november 2007 75 agenten gewond door
kogels waarvan 5 zwaar (Villiers-le-Bel);
November 2008 een jonge drugshandelaar
wordt uit het politieburo bevrijd door een gewapend commando; 14 maart 2009 er wordt
op 24 agenten geschoten door een gemaskerde man; 16 maart 2009 het politieburo van
Essonne wordt door 150 kogels ge-troffen in
de nacht en op 17 maart 2009 schieten twee
man op een motor op agenten die hen aan
willen houden.
Het zijn de “caïds” (drugsbaronnen en an-dere
zware criminelen die steeds vaker hiertoe
overgaan en ze schrikken er ook niet meer
voor terug om gearresteerde copains uit het
politieburo te bevrijden met groot geknal. Het
wordt “boven de tafel” slechts zachtjes en
terughoudend be-sproken in pers en ook
elders. Maar de minister van Biza, MAM, is
intussen erg ongerust geworden en heeft er
een grote kluif aan. Want wat moet je
hiertegen
in
“technische
zin”
tegen
ondernemen? Iedereen in een kogelvrij vest?
Camera’s die mitrailleurs kunnen “bedienen”?
Ge-pantserde politie-auto’s? Ze moet maar
eens naar de grote VS-steden gaan, waar

LOWCOST BIJ DE FRANSE GROOTGRUTTERS
Carrefour lanceert nu ook een gamma van
400 laaggeprijsde produkten. Zoals het
Dano-ne ecopack 1 € voor 4 yoghurtjes en
goed-kope 15 cc Colablikjes. De strijd om
de low-cost en om de klant barst nu echt
los, maar er komen ook steeds meer
servicepunten naar voren. Zoals bij Sofitel
waar je nu later uit je kamer mag, nl om
16.00 uur nog, waardoor je een andere
reisdrukte hebt onderweg.
Dus geachte klant: Attention, de oorlog is
begonnen en hij gaat … om U!.
DE CGT REORGANISEERT
Dat wordt lachen: de CGT gaat nu zelf reorganiseren. Het centrale nationale Buro
moet een andere rol krijgen en de hele
complexe
structuur
(federaties,
departementale bonden, ..) moet veel
eenvoudiger (= kleiner). We zijn benieuwd
wanneer de eerste stakingen komen de
eerste grote MANIF te zien zal zijn. Met
borden als: PATRONS CE SONT DES
CONS… dat zal de bobo’s niks gaan
bevallen.
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inhaalcursussen te organiseren soms van 8
uur s’morgens tot 20.00 uur s’avonds. Tja wat
moet je anders als je DOOR wilt?
De Sorbonne wordt zo van instituut met
excellentie tot een instituut ven rebellie. Men
verloor recent al 25% van de normale inschrijvingen… waaronder veel buitenlandse.
Nu is de staking dus even “weggestemd”,
maar slechts tot september, dan willen de revolutionairen weer opnieuw de stakingsdraad
oppakken.. Iemand riep in de vergaderzaal:
Nous allons droit dans le mur… (=We gaan
recht op een muur af). Goed gezien vrees ik.
Intussen wordt men in dit land ook wat
kritischer nu blijkt dat een op de zes studenten
studieproblemen opliep door staking en bezettingen. En de overheid heeft nu bepaalde
voorgenomen
hervormingen
ook
maar
geschrapt of uitgesteld… met nogal wat
gevolgen in negatieve zin voor de “sociale
faculteiten” die nu nog zwaarder in de budgettaire prut raken. Want de sociale facs zijn
de echte stakers, economie en rechten en
techniek meestal niet…
Nu het hele slagveld weer eens geëtaleerd
werd zijn er steeds meer mensen die zeg-gen:
Dit was de staking die er waarschijnlijk een
teveel was…
Sarko en de zijne probeerden het, vochten er
fors voor, retireerden ook hier en daar, en,
schudden ook steeds meer mensen wak-ker.
Want wat uiteindelijk gebeurde was dat een
minderheid met uiterst dubi-euze praktijken het
de meerderheid onmogelijk maakte om
gewoon door te werken. En dat gaat toch wel
erg ver, zeker als je dan nog de aangerichte
vernielingen zag…

agentje schieten al meer dan 50 jaar
dagelijkse kost is…
DE DODE UNIVERSITEIT
Toulouse II, Le Mirail is een stakings- en
bezettingsnest. De acties zijn er aan de lopende band, tegen alle veranderingen die
worden aangekondigd. En men blokkeert en
bezet en verhindert dus het onderwijs. Het
slopen van een muur om binnen te dringen
is een kleinigheid. Er studeren 21000 studenten, het aantal is met 22% gezakt in 10
jaar, 30% is beursstudent en van de 47%
die na een jaar examen doen slaagt 31%...
Leraren geven clandestien college in hun
appartement, in cafés, om de studie willigen
te helpen…. De radicale minderheid
verhindert nu al maanden de toegang tot de
gebouwen, de meerderheid moet wachten
en impro-viseren…. Steeds meer zakt de
zaak in en er wordt openlijk gesproken over
vertrek van gro-te aantallen studenten… De
universiteit Le Mirail pleegt eigenlijk
zelfmoord. Dit is de demonstratie van het
ultieme exces van een radicale beweging,
die elke regel en meer-derheid tart. En nu
spreekt de franse premier openlijk harde
woorden. Aan het adres van stakende
docenten: hij stopt hun salaris-betaling, zei
hij. En aan de bezetters: hij waarschuwt ze
en eist dat ze ophouden. En de gevraagde
“dispensatie” voor de laatste examens, heeft
hij mordicus afgewezen.
Hier in Toulouse verkeert een sociale beweging in een complete krankzinnigheid, die
gro-te schade aan vele toebrengt. Maar het
suïcidale einde lijkt nu in zicht…. Een Hollander als ik denkt dan terug aan de tijd
van… het Maagdenhuis in Amsterdam.

LIEGEN MET STATISTIEKEN\
Het is al eeuwig het geval: de overheid tracht
in haar cijfertjes de zaken zo gunstig mogelijk
(voor haar) voor te stellen. Daarvan zijn
akelige voorbeelden!
-Meer werken om meer te verdienen bijvoorbeeld. DE uitvinding van Sarko die door
de crisis mislukt is. De bewering dat het zou
gaan om 900.000 uren in dit verband is na
EEN keer nooit meer herhaald. Want het is bij
lange na niet dat geworden en, het echt goed
meten langs deze weg, is praktisch ondoenlijk.
Dus hoor je er niks meer over nu.

DE SORBONNE STAAKT AL 4 MAANDEN
Eindelijk gaan er nu ook intern stemmen op
die bezorgdheid uitspreken over de niet-eindigende staking na al 4 maanden… Er wordt
nu zelfs van zelfmoord gesproken en verlies
van internationale reputaties. En nu wil men
ook nog gewoon de studenten, zonder
inhalen laten doorgaan naar de volgende
periode! Wat echter intern nu op grote
tegenstand stuit. De goedwillende proberen,
buiten de stakers om, van allerlei
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chirurgen, waar-van 62% privé is en de rest
publiek. En van de club PRIVÉ zijn er 80% die
“vrij beroep spelen”, dus die tarifair hoger gaan
dan de verzekeraar. Het is al lastig om een
specialist te vinden die zich aan het officiële
tarief houdt.
In de radiologie verdient Privé 180.000 € en
PUBLIEK 83000; bij anesthesie is dat 177.000
en 91.000; bij chirurgie 148.000 en 73.000,
Opthalmologie (oogheelkunde) 125000 en
46.000, enzovoort. De verschillen zijn
praktisch nul bij pediatrie, gynaecologie en
psychiatrie.. Dus “ophogingen boven het verzekerde tarief” zijn er van +45% (Stomatologie), 29% (Endicrinologie)
tot 19%
(Interne geneeskunde).
Per regio zijn zaken als wachttijd erg
verschillend vooral voor MRI-scans. Van 23
dagen in Parijs tot 75 in Corsica en 24 in de
PACA. Je moet gewoon de zon volgen, net als
de dokter, en dan heb je de beste plek.
Maar ook het aantal MRI-apparaten per
miljoen inwoners is in Frankrijk erg laag: 7,5
namelijk. Japan heeft 40 (!), de VS 27,
Duitsland 23 Italië 15 etc.
De reputatie van de hoge kwaliteit van de
franse medische sector klopt best maar als je
naar de centjes kijkt en naar de wacht-tijden
dan is dat toch heel anders dan gedacht van
een afstand. U weet het weer? OK!

-Het aantal ww-ers. Als er een stijging was
werden snel de tellingsdefinities gewijzigd
waardoor er zelden een stijging te horen
was. Nu kan en hoeft het niet meer, de crisis
maakt het bijna onnodig… Maar anders!
-De armoede à la francaise, die dus steeds
minder wordt. Daarvoor neemt Frankrijk niet
de officiële methodiek van de EU maar een
eigen brouwsel. Dat gunstiger resultaten
geeft.
-De misdaadcijfers zijn een echte politieke
melkkoe. Dus probeert men de activiteitscijfers van justitie en politie als een maat
op te voeren voor verminderde criminaliteit.
En daarom dalen de cijfers nu spectaculair..
Hoe dit in andere landen gaat is mij
onbekend; maar ik vrees dat vitale cijfers in
politiek op-zicht, ook elders worden
“gefrisierd”. Of zou zich het CBS
(staatsbedrijf) in Nederland daar-tegen
kunnen weren?
Ach, ik las al in 1965 een boekje dat heette:
Liegen met statistiek. Daarin stonden alle
trucs om OF cijfermatig OF grafisch (of
optische vooral) de zaak slim te belazeren.
En dat is dus nog steeds een sport, hier.
HET HOSPITAAL IN DE ELLENDE
Tja in welk land is de gezondheidszorg
GEEN probleem in het westen? De
vergrijzing, de nieuwe technologie, de
nieuwe gedragswijze van artsen (vooral
omdat er veel meer vrouwen in werken nu)
en hier in Frankrijk ook, het massale met
pensioen gaan van spe-cialisten van nu tot
2020. Dat zijn de hoofdoorzaken van de
malaise. Dat schreeuwt om maatregelen en
die zijn nu ook aan-gekondigd door minister
Roselyne Bachelot. Maar haar voorstellen
roepen, zoals alle her-vormingen, een
enorme weerstand op. De protesten zijn niet
van de lucht in deze sector, waar moderne
bedrijfsvoering iets totaal onbekends is.
Daarnaast zijn er de vrije doctoren die zich
weinig aantrekken van de tarieven van de
verzekeraars. Waardoor patiënten stevig uit
eigen zak moeten meebetalen. De variatie
per stad/regio zijn nogal groot… tot zelfs
ZEER groot.
Er is in dit land PRIVÉ en PUBLIEK met
grote prijsverschillen. Er zijn 24700

FRANKRIJK HOUDT NIET ECHT VAN
EUROPA
Het is hier maar 48% dat echt iets ziet in
Europa, dat zakt lekker af dus. Het EUgemiddelde is overigens 53%... Dus ook de
opkomst zal piepklein zijn, en Sarko wil een
late maar dan wel felle campagne voor zijn
UMP club. Sarko is een onbetwist Euro-peaan,
maar het volk is van motor gewor-den tot
aanhangwagen van anderen. Het volk bekoor
je niet met strategie en “over-leven op lange
termijn”. Het volk wil spelen en brood en liefst
NU. Morgen is te ver weg vor Jan met de pet
en zelfs steeds meer Jacques met de hoed
ook al...
SEGOLÈNE STELT EISEN
Ze loopt eisen stellend door onze wereld, de
presidente van de Poitou Charentes. Ze heeft
het
over
schoonpoetsen
van
de
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politiebestanden over radicalen, nieuwe
stembussen die doorzichtig zijn, ze eist dat
Sarko ophoudt met het beledigen van
andere staatshoofden en zwarte volken.. ze
is het ook oneens met de agenda van de PS
en wil ook een andere kandidaatstellingsprocedure in haar partij… Maar niemand
luistert, want ze spreekt tot hen vanuit grote
hoogte… en erg alleen intussen.

keren dus. De getroffenen wordt nu dringend
gevraagd om een klacht in te dienen… en ook
de vakbond FO vindt dit te ver gaan. En tekent
daarbij aan dat er in de distributie en
meerderheid van CGT-leden zit. Nu zijn de
onderhandelingen hervat en onder grote stress
omdat nu ook bekend werd wat de bazen van
EDF en GDF-Suez zelf aan verhoging
kregen…

DE VRIENDEN VAN COUPAT
Coupat zit vast voor de sabotage aan de
TGV, maar zijn vrienden gaan gewoon door
met het kopen van OG in Tarnac. Ze
kochten een boerderij voor 183.000 € die
door de verkoper was gekocht, en recent,
voor 92.000. Geld zat die mensen. De
eerste aankoop van een boerderij met 30
hectaren was ook al zo verlopen: men
betaalde het dubbele van de marktprijs. De
oorsprong van de fondsen werd gecheckt,
maar
er
werd
niets
verdachts
geconstateerd.
De recherchemensen die naar Canada
gingen kwamen met verrassend materiaal
terug. Ze vonden de rugzak van Coupat die
hij achterliet nadat hij clandestien de VS
bezocht. Daarin zaten materialen die alles
van doen hebben met het plaatsen van de
klemmen op TGV bovenleidingen en ook
speciale isolatiehand-schoenen voor 25.000
volt. Dat is bepaald geen vakantie uitrusting
dus, waardoor de verdenkingen tegen de
arrestant worden versterkt. Dat ziet er dus
niet goed uit voor hem… en zijn vader, die
zijn onschuld bij hoog en laag bezweert.
Intussen moest de rechter hem, na
maanden toch loslaten… maar hij wordt op
de voet gevolgd, denk ik.

DE FRANSE OG-KROONJUWELEN
De franse staat bezit voor 49,3 miljard aan
gebouwen en dat is ca een jaar de rente op de
staatsschulden in dit land of ca een jaar
inkomstenbelasting. Om dit bezit “on the level” te krijgen (restauratie etc.) is nog 2,5
miljard nodig. En helaas, de 300.000 kunstwerken die op de lijst staan zijn er ook niet
allemaal meer. Er ontbreken er ca 37000.
Onvindbaar. Het beheer van het franse
staatsbezit is niet geheel waterdicht.
BAYROU VALT FRONTAAL AAN
Zijn boek over Sarko is een echte aan-klacht:
het spreekt kortweg over machts-misbruik…
geen geringe beschuldiging. De leider van de
middenpartij MODEM weet het dan ook zeker:
In 2012 is de vraag: wie kan Sarkozy
verslaan? Antwoord: ik ben de enige! Want
Segolene acht hij onder de maat en DSK die
blijft te ver af.. Dus daarom nu ook dit boek.
De aanval op het “regiem Sarko” is nu vol
geopend. Pas op: hij sprong de laatste keer
van 5% naar bijna 20% aanhang; de fransen
die in links zijn teleurgesteld en nu ook in het
rechts van Sarko, dat is zijn publiek. Maar
Bayrou was altijd al de alleen vliegende
adelaar. In dit opzicht lijkt hij op Segolène. Hij
is Intel-lectueel van een ander kaliber, maar of
hij qua bestuurder iets voorstelt mag je betwijfelen. Hij speelt de moreel betere en zegt
zelfs: “Ik weiger de vergelijking met Sar-kozy.
Ik wil geen “is gelijk teken” zetten tussen geld
en succes”.
Voor mij is Bayrou een sympatieke politicus,
een soort dominee,
met best een interessante analyse. Hij is helaas ook van het
soort dat we hervormingen wil , maar daar-bij
erg
veel
naar
vroeger
lonkt.
Zijn
presidentschap zou enkel kunnen slagen met
een kanon van een premier. Maar ik twijfel

DE “COUPURES” VAN EDF EN GDF-SUEZ
De afgelopen maanden zaten 13000 klanten
in Essonne en ook nog 7500 gezinnen in het
9e en 18e arrondissement zonder electra
en/of
gas.
Daaronder
waren
ook
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het
was bedoeld als een zetje aan de lopende
salarisonder-handelingen… Dat gebeurt hier
wel meer maar dan zijn het meestal
gemeentehuizen of politieburo’s en, er wordt
tevoren ge-waarschuwd. Niet de laatste
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BINNEN DE PS
“Hollande dat is de vijand van binnenin”, zei
een PS-afgevaardigde. Hij maakte stemming
tegen de europese lijst door “zijn mensen” op
te stoken. En keer op keer voert hij ook
guerilla tegen de contacten met Modem van
Bayrou. Hij is nu al zover dat er al over hem
wordt gelachen in de PS-topvergaderingen,
waarbij Aubry het niet schuwt hem openlijk “un
con” te noemen. Hollande is nog steeds erg
beledigd door het afvallige gedrag van Delanoë op het congres van Reims. Het is dus
niet meer gezellig in de PS-top, en de beide
ex-echtelieden zijn nu wel helemaal onderaan
geraakt in hun oude nest. Het vereffenen der
rekeningen is in dit land altijd weinig verheffend; geen wonder dat men de politiek hier
laag aan slaat. Hier even de PS-scores uit
eerdere jaren: 19t9 onder Mitterand: 23,5%;
1984 onder Jospin: 20,7 %; 1989 onder Fabius
: 23,9%; onder Rocard 14,5% (!) en onder
Hollande in 1999 en 2004: 22 en 29%... Dat
ziet er dus voor Aubry met in de poll’s ca 23%
niet zo goed uit… of toch wel? Weet ik veel!
Le laboratoire des idées
Deze kreet is van Aubry en ze doelt op het
stimuleren van zoveel mogelijk groepen die
nadenken over waar de PS heen moet. Dat is
hard nodig, want dat weet in dit land nu echt
geen hond meer op links. Oude le-vende lijken
als Regis Debré worden nu ook al afgestoft..
En natuurlijk is er nu ook het Internet met zijn
vele PS-sites van mensen als Sego ( Desirs
d’Avenir), Le Laboratoire des idées (officiele
PS-site), La Fondation Jean-Jaures (van DSKaanhangers),
La Forge (van Hamon en
Mamère), Terra Nova, La Republique des
idées en Pôle Idées… Dus websites genoeg
om wijsheid te vergaren. Maar de PS-politici
zelf zijn er niet erg actief… zij lijken nogal
amateurs te zijn in het fundamentele debat
over linkse po-litiek… Vincent Peillon is
filosoof van opleiding en hij weert zich wel
aardig. Sego is nauwelijks aan het woord op
de eigen site… Ook worden er nu oude linkse
boeken herdrukt maar dat verkoopt ook
nauwelijks. Tja ook internet helpt niet met het
na-denken, het is natuurlijk geen wondermiddel. De PS zit goed plat dus…

ernstig aan zijn power. Al is zijn
economische analyse, met name over de
enorme franse staatsschulden, een juiste en
een moedige. Maar in de politiek is naast
juist inzicht en intelligentie vooral ook een
grote dosis power en machtspolitiek optreden vereist. Zeker ook in Frankrijk voor
de komende jaren. De strijd in 2012 lijkt een
strijd op leven en dood te gaan worden, ALS
Sarko tenminste nog eens gaat voor het
presidentschap. Wat ik persoonlijk best betwijfel omdat zijn narcisme hem, na de harde ervaringen, best wel eens zou kunnen
tegen houden. En dan komen de kaarten
HEEL anders te liggen. Ook voor Bayrou.
EN BAYROU KRIJGT ER VAN LANGS
Ene Paillé schreef het boek: Les habits
neufs des faux centristes. Arnaque ou
imposture? ( De nieuwe kleren van de foute
centrumpolitici. Schurken of toneelspelers?).
En hij bedoeld echt zijn ex-vriend Bayrou
hiermee. De au-teur, de directeur van de
europa-campagne van Bayrou in 1999,
heeft nog een appeltje met hem te schillen,
want hij werd eruit ge-gooid. Met wat stimuli
van de entourage van Sarko ( o,m.
Bertrand), kroop hij dus ook ach-ter de
schrijftafel en gaf zijn oude werkgever van
katoen. Bayrou leest het boek niet, zei hij.
Want je leest toch ook geen boek van Eric
Besson (die uit de PS werd gesmeten) over
het socialisme? Intussen doet het boek best
wel wat om het boek van Bayrou: Abus de
pouvoir (Machtsmisbruik), wat tegengewicht
te geven. In Frankrijk is de pen een puntig
po-litiek wapen en dat is ook prima.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Wederom geen groot nieuws hier. Ik verwijs
u naar de column van lezeres N., die van
elke gelegenheid in haar leven een avontuur
maakt!

Terug naar inhoud

IN DE UMP

POLITIEK EN HERVORMINGEN
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grote diepte en hoge snelheid, in deze
bastions die een halve eeuw NIETS aan
verandering ac-cepteerden of zelfs maar
gevraagd kregen, dan is Sarko eigenlijk vlak
na de “los-maakfase” nu aangekomen en bleef
steken in de move… Maar er is wel iets
gebeurd! De overtuiging dat het zo NIET
verder kan is echter ook gegroeid.
Sarko heeft geleerd dat zijn “overvaltechniek”
erg veel weerstand opriep, en dat hij vervolgens ging overleggen en vaker retireerde.
Nu is het toekijkende deel der natie redelijk
verward achter gebleven en 60% oordeelt
negatief over Sarko’s aanpak.
Nu is de crisis de baas, grote pech voor Sarko? Nou dat hangt er van af: is die crisis gauw
voorbij, dan heeft hij een tweede kans. Duurt
die lang (daar ziet het naar uit helaas), dan
krijgt hij daarvan OOK nog de schuld. En dan
zit hij goed plat.
Als troost schreef een journalist een stukje
over Sarko als ware hij een “personage van
Balzac”, de grote franse schrijver. Hij roept
namelijk extreme afkeer op en ook groot
enthousiasme, net zoals Poetin, Benedictus,
Sharon en zeker ook Thatcher. Maar wat wil je
als je een totaal vastgeroest land weer vlot wil
trekken met veel te weinig tijd om het debakel
tijdig af te wenden? Dan moet je zo’n reputatie
eigenlijk als een groot com-pliment opvatten
toch?.
Intussen lees ik ook van hoofdredacteuren van
de grote economische-sociale maga-zines een
soortgelijke conclusie. Citaat van Imbert van
Le Point: “We zullen, dank zij de onpopulaire
Sarkozy, tenminste een flink wakker geschud
Frankrijk zien, als de crisis weer over is”.
Daarmee is de tragiek van deze grote, kleine
man goed geschetst en ook zijn verdienste.
Het Frankrijk van hier-na, zou wel van hem
kunnen houden… maar hij is te vroeg
gekomen voor zichzelf , maar just in time voor
La France..

De europese verkiezingen zouden kunnen
uitdraaien op een “oorvijg” voor Sarko en de
UMP en daar zit hij nu niet op te wachten.
Daarom wachtte hij wat langer met het
openen van de campagne en gaat hij er nu,
ook zelf dus, zo fors in. Want de poll’s
geven de UMP 27%, vóór de PS met 23%,
Modem met 10% en Groenen met 11%. En
dan komt Besancenot met… 7% en de PC
met 6.. Dus er valt iets te redden en Sarko
zou nu met een zege in Europa best
tevreden zijn. Daarom is hij zo actief, want
hij vecht ook voor zijn persoonlijke reputatie
begin juni!
DE HERVORMINGEN VAN SARKO
Hij ging oerend hard aan de gang, maar die
haast brak hem nogal op. Dat is het beeld
van de hervormingen van Sarko , nu terug
kijkend. Anderen zeggen: Liever een
hervorming voor 80% dan geen enkele stap.
Als je kijkt naar de grote (en de tientallen
kleine even weglaat!), dan is het beeld
globaal:
De Universiteitshervorming
Men wilde een andere arbeidsorganisatie in
het onderzoek en meer macht voor de
presidenten. Wat er van rest is: De
president kreeg minder macht en de helft
van de bevorderingen gaat nu via een
nationale Raad. Beeld: een flinke stap
achteruit.
De Ziekenhuishervorming
Voorzien: Meer macht aan de directeur en
strijden tegen de medische woestijnen
(regio zonder genoeg medici) en beperking
van de tariefsoverschrijdingen.
Wat rest is: de medici krijgen adviespositie
bij benoemingen. De tariefskwestie ligt nu bij
een vakbondscommissie.
De Onderwijshervorming
Een
diepsnijdende
hervorming
werd
beoogd, maar er is slechts een
vereenvoudiging van de structuur bereikt.
En er is nu een nieuw fonds voor
omscholing van WW-ers.
Door de aanpak liggen er nogal wat verhoudingen op scherp intussen, en er is veel
malaisegevoel. Kijk ik ernaar met mijn ogen
van “change-agent” in grote organisaties,
dan moet ik zeggen dat het aanpakken op

IN DE REGERINGSBOEZEM
De geruchten over herzieningen in het ka-binet
lijken even verstomd, maar dat komt omdat de
europese verkiezingen eerst moe-ten. Immers
daarbij verdwijnen er ministers c.s. naar
Brussel en daarna kun je dan dansjes om de
tafel organiseren. En daarbij schijnt good, old
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Claude Allègre, 72 jaren oud, ook weer in
the picture te zijn! Hij is een van mijn
favorieten
als
eigenwijze
(linkse)
wetenschapper die weinig angst kent. Hij
was even ook onderwijsminister onder
Jospin, maar werd door de onder-wijsburcht
opgevreten. En ze hadden hem goed
ingeschat! Hij is ook degene die een
honderdtal groten op klimaatgebied, -die de
mens de schuld geven van de klimaatverandering die, zeggen zij, door de
menselijke CO2 produktie komt-, totaal voor
paal zette door ze te wijzen op hun uiterst
bedenkelijke onwetenschappelijke bewijsvoering! Een echte rebel met nivo dus.
Nu komt hij dus mogelijk toch nog op het
tapijt met een “ministerschap voor innovatie,
Industrie en Handel” zoals dat ook in Japan
bestaat. Dat zou hij wel willen, maar hij zegt
er bij: “wel goed gedefinieerd, afgebakend,
met genoeg budget en power”. Want hij is te
oud geworden om zich nog eens te laten
vloeren. Ik zou hem wel (weer) eens willen
zien moven, deze dikke man, een beetje
boers uitziend maar van een intelligente
doortastendheid die je nog maar weinig
tegenkomt.

PASQUA TOCH DE KLOS
Hij is al 82, deze oud-minister van Binnenlandse Zaken en wordt nu opnieuw voor de
rechtbank geroepen. In ’94 en ’95 heeft hij,
zegt men, steekpenningen van een casinobaas aangenomen. Ook deed hij iets raars bij
het omzetten van de hoofdzetel van GECAlstohm met vergunningen en er was nog een
akkefietje. De rechtbank vindt nu dat er genoeg bewijs is voor een eindzitting… en als
dan veroordeling komt, komt er ook cassatie.
Zo haalt Pasqua de laatste jaren het kerkhof
nog vóór de gevangenis. Si Dieu le veut..
STEMMEN KOPEN IN MARSEILLE
Er loopt al een rechterlijk vooronderzoek: enkele politici uit de rode hoek schijnen fors met
geld te hebben gestrooid onder de vele “associations” , dus subsidies te hebben ge-geven,
om de stemmen van de leden van deze clubs
te kopen.. Ene Sylvie Andrieux komt de
twijfelachtige eer toe nu stevig in de
rechterlijke schijnwerpers te mogen staan..
De affaire is omvangrijk, vermoedt men, ook
omdat het netwerk van associations (een echt
Frans verschijnsel)
enorm groot en ingewikkeld is. Het gaat om miljoenen van de
Region, de superprovincie PACA in dit ge-val.
Die wordt aangevoerd door de rode Michel
Vauzelle, grote vijand van de rechtse UMP-ers
hier. Het principe is duidelijk: Ik subsidieer je of
betaal je kosten (soms aan de rand van privéuitgaven…) als jij mij x stemmen garandeert!
Lijkt een beetje op de wereld van Julien Dray
dus; die subsidies inpikte uit de clubkassen.
Omdat het om linkse kiezers gaat is er een
zwaartepunt in Marseille Nord, waar de armste
verblijven.
Tja we zullen zien en we kunnen mogelijk
weer een affaire toevoegen aan de grote
eeuwige rij. In alle landen ook: Brown weet er
alles van, in de franse Senaat “bezuinigt” men
nu ook snel, in Nederland werden en worden
ook ambtenaren omgekocht… Kortom geen
land ontkomt en ook geen politieke kleur. Dit
alles zijn restanten van de grote graaitijd, die
nu even voorbij is. Dat heet: voor de grotere
massa. De niches die blijven natuurlijk. De
heren : Slim+Immoreel blijven het altijd winnen
van vrouwe Justitia.

-AFFAIRES
DE AFFAIRE VAN ORLY
De baas van de personencontrole op Orly
zit in de problemen. Want uit een anonieme
brief bleek dat hij afrikaanse luchtvaart mijen
af-perst om gratis tickets te krijgen en gratis
parkeerplekken. Zijn eega krijgt ook iedere
week een partij marokkaans gebak. Ook
blijkt dat hij een gratis ticket van Air France
los-peuterde voor een retour naar Colombia.
En chauffeurs van zijn dienst brachten vaker
geld naar banken. Ook zegt men dat hij zijn
pres-tatiecijfertjes
wat
opfokte
door
onschuldige hun paspoort, (voor niks),
tijdelijk in te nemen…
Intussen hebben 5 personeelsleden een
klacht wegens ongerechtvaardigde druk
ingediend en ook nog voor homfobie. Dat is
een nogal verrassend lijstje ellende. Alain
Bianchi zit nu in een moeilijk parket en lijkt
zich te hebben verrijkt door gesjoemel bij
het binnenlaten van immigranten… Wordt
vervolgd.
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Het proces Clearstream gaat over 4 maanden
van start en dat wordt echt spectaculair. En
extra-circus omdat De Villepin die er zwaar in
gemengd lijkt (hij had mogelijk de hand in de
naam van Sarko en anderen op de befaamde
valse listings), gaat tekeer als een dolle om
zijn verdediging op te zetten. Hij wil kost wat
het kost terug in het politieke leven en laat
horen dat hij nu even gaat aantonen met deze
vuige affaire niets te maken te hebben. Hij
stuurt aan op “onbewijsbaarheid, onontvankelijkheid”, dat is deze ex-advocaat wel
toevertrouwd. Maar Sarko is de president en
was ook al een flitsende advocaat vroeger.
Verder is hij ook diep geraakt over deze
viezigheid. Hij is een wraakzuchtig iemand en
plus. Dit is niet zijn stijl van pootje lappen, hij
doet dat anders: recht voor de raap en
keihard.. De titanenstrijd tussen deze twee
methodieken gaan we nu dus echt beleven.
Wie zouden er allemaal s’nachts slechter slapen nu? Want dit soort zaken is uiterst ontvlambaar en altijd vol met “lateral damage”.
Wordt vervolgd dus.

IS AZF OOK EEN AFFAIRE?
AZF ontplofte op 21 september 2001 in
Toulouse en 30 mensen stierven erbij. De
oorzaken worden nu nog onderzocht, het
was een wat vreemde boel en dus bleef de
speculatie fors rondwaren. Zeker ook omdat
9/11 net was gebeurd. De Officier van Justitie die erbij betrokken was, zei een ongelukkige zin bij een persverklaring: “Het
ongeluk is voor 99% GEEN terroristische
aanslag”, sprak hij. En dat was een beetje
dom en leidde onmiddellijk tot oprichting van
de club: 1% . Die alle bewijsstukken bleef
betwisten en vooral veel lawaai maakte over
het ondergoed dat een arabische werknemer, die ook gedood werd, droeg. Namelijk een sportbroek met een slipje erin
waaronder nog een groene onderbroek met
motiefjes en daarover dan weer een grijze
onderbroek… Een erg merkwaardige set
onderkleding, wat echter wel vaker
voorkomt
bij…
zelfmoordenaars
van
islamitische huize. Want zij krijgen 12
maagden
in
het
hier-namaals
ter
beschikking en dan willen ze daar graag
arriveren met niet al te kapotte ge-nitaliën…
En dat was en blijft een heel merk-waardig
feit in deze mystieke blow-up. Ook in de
aantekeningen van Yves Bertrand, de beruchte baas van de geheime dienst, die ook
in de Clearstream-affaire een rol speelde,
ston-den deze feiten uiterst merkwaardig en
ver-dacht genoteerd. Wat veel stof deed opwaaien. Dan is er ook nog de grote tegenstrijdigheid in de getuigenverklaringen over
een of twee grote klappen.. Kortom het ligt
erg spannend en was een van de redenen
dat Jospin indertijd positie verloor door
negatieve
suggesties
over
zijn
veiligheidsbeleid. Maar intussen is er nog
steeds geen enkele slui-tende technische
verklaring op tafel en daarover beklaagt zich
ook Total, de eigenaar van AZF. En zo komt
er aan deze kwestie maar geen duidelijk
einde… Zoals ook 9/11 nu nog voor
sommigen een “opzetje zou zijn” van … de
Bush-regering. Wordt dus vervolgd.

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS
« Quand les seins poussent , aux filles ça leur
enfonce le coeur » (Als de meisjes borsten
krijgen worden ze minder aardig). Nooit
gemerkt ?
« Se faire coeur » = Elkaar moed inspreken
« Jeter son coeur à la griboulette » = Van
avontuur houden om het avontuur, dus zonder
diepere bedoelingen.
« C’est un coeur de lion » = Zeg je van iemand met veel moed.
« Avoir un coeur de poule « = Zeg je van een
bang, angstig iemand.
« On a beau prêcher qui n’a coeur de rien faire
« = Het is nutteloos te preken voor hen die
toch geen zin hebben om iets te doen.

OVER 4 MAANDEN: CLEARSTREAM
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« C’est un coeur de tigre « = Zeg je van
iemand die een furieus karakter heeft.

-Weten dat alles eens echt over gaat en dat de
tijd zich van gisteren niets kan herinneren.

« Avoir un coeur de vipre » = Zeg je van
iemand die niet te vertrouwen is.

-Weten dat het de opgroeiende onschuldige,
die je zo lief hebt, goed gaat en dat het leven
hen weer toelacht. Alsof er niets verkeerd
ging.

« Avoir le coeur gros « = Zeg je als iemand
veel verdriet heeft.

-De dagen voor de reis, waarop je iemand zult
ontmoeten in zijn nieuwe thuis, dat hij vond na
een lange worsteling. Vol vertrouwen over wat
komen gaat.

« Avoir le coeur haut et la fortune basse « =
Zeg je van iemand die zich vrijgevig toont
ondanks zijn geringe middelen.
« S’en donner à coeur joie « = Zeg je als
iemand grenzeloos van iets geniet.

Terug naar inhoud

Terug naar inhoud

PAROLES DES PRÉSIDENTS
“Weet u mijne Heren wat ik nu ga doen? Wel,
helemaal niets!” (Zei Grevy in de ministerraad
die het niet eens werd).

NOS BONHEURS FRANCAIS
“Ik wil geen senator zijn, geen afge-vaardigde,
geen
gemeenteraadslid…
Niets,
niets,
helemaal niets”. ( Zei Loubel aan het einde
van zijn mandaat).

Geluk is:
-Ontwaken, met een poot van Hidde op je
arm. Alsof ze wil zeggen: troost je de dag
zal weer mooi worden.

“Het doet er weinig toe als het maar zeven
vette jaren zullen zijn”. (Zei Grevy aan het
begin van zijn 7-jarige mandaat).

-De opkomende zon, gezien door onze
grote pijnboom, die alle stralen verward laat
passeren.

“Zeven jaar geleden gaf u mij Frankrijk, de
vrede, de vrijheid, de instituties… en u krijgt ze
hierbij ongeschonden terug” (Zei Giscard
d’Estaing in 1981).

-Wakker worden, omdat er een gedichtje in
je hoofd zit. Dat eruit vliegt op het klaar
liggende papier, in de schemering van het
waaklicht.

“Mijn zeven jaren zullen in drie fasen verlopen:
een korte periode van euforie, een lange
moeilijke periode en dan een korte wat
gemakkelijkere. Want de crisis kan geen
zeven volle jaren duren”. (Zei Mitterand, 1981).

-Vanaf onze “mourre” zien, dat het middeleeuwse
Mormoiron
opnieuw
niets
veranderde tijdens de verwaaiende nacht.
-Een vergeten gedichtje lezen van jezelf en
denken ik ken die mens nog steeds.

“Ik zal het zo goed mogelijk doen en geen
handtekeningenmachine zijn”. ( Zei Poin-carré
in 1913).

-Diana, een jonge hond begroeten, die je nu
wel zou willen opvreten, omdat hij zich je
laatste spel met hem zo goed herinnert.

“Heldendom is niet sterven, maar zwijgen.
Iedereen zijn verslaving en de mijne is de
stilte”. ( Mitterand 1961).

-Soezende Hidde die zonder enige twijfel
doorgaat met het verslapen van weer een
hele dag.

18

houdbaar al was Julius Cesar echt wel hier, zo
rond 105 na Chr.
Maar het spel met de ballen is wel erg oud: in
Turkije werden ronde stenen ballen gevonden
uit 9000 jaar v. Chr. , die zeer waarschijnlijk
voor zo’n spel dienden. En in Egypte vond
men in een sarcofaag van een kind uit 5200 v.
Chr., twee ballen van de ons bekende diameter met… ook een kleiner balletje; de cochonnet dus. Ook in het oude Griekenland speelde
men het spel “spherea” (sphère of bol dus) wat
door Hippocratus, de medicus, sterk werd aanbevolen… En de romeinen namen dat dus
later weer dan over.
In de Middel-Eeuwen werd er flink geboul’t en
het spel werd door Philip V in 1319 zelfs verboden… en 50 jaar later zet Karel V zelfs een
boete van 40 sol op het spelen van dit spel.
Het doet even denken aan het rookverbod van
onze tijd.. In 1585 doet de Kerk er nog een
schepje bovenop en noemt het: het spel van
de duivel! Maar in de 17e eeuw komt het
verstand weer boven en hervindt men de
boulesport, en in 1751 vinden we die in de
Encyclopedie van Diderot en Alambert te-rug.
U begrijpt al, dat dit spel niet zomaar een
provencaalse liefhebberij werd: want het is een
spel met een sterk revolutionaire inslag!
In april 1792 (Revolutie) vlogen er honder-den
soldaten de lucht in bij het klooster Les
Recollets in Marseille, waarvan er 38 morsdood waren. De soldaten speelden uit verveling een partijtje boules (La Longue natuurlijk) met kanonskogels van de diameter
van “onze boules”, die we nu “integrales”
(massief) noemen. Helaas, die ballen von-ken
stevig bij het op elkaar klappen en dat moet je
niet doen vlak bij de kruitopslag. Gelukkig zijn
er geen andere dodelijke slachtoffers bekend
van het boules-spel.. Al zijn er vaker geruchten
over hoog oplo-pende emoties, die ook hoge
bloeddruk veroorzaken, te horen…
Vroeger waren de boules van hout, met vaak
duizenden spijkertjes er in en pas in 1920
komen er de “echte” metalen boules aan te
pas. Dan wordt deze sport die men om
onbegrijpelijke redenen “Lyonnaise” noemt
snel zeer populair in de Vallei van de Rhône.
Het wordt op zeer zorgvuldig ge-poetste
terreinen gespeeld en er komen ook nogal
zware ballen aan te pas. De Provençalen

“Niets doet de macht meer groeien dan het
zwijgen, de pracht van de sterken”. ( De
Gaulle, 1932).
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
LA PÉTANQUE
Wat voor een naam voor dit ballenspel dat
uniek lijkt voor de Provençe! En inderdaad,
achter dit woord zit weer een mooi verhaal.
De naam komt van “a pes tanca” , dat is
provencaals en in het Frans vertaald is dat:
à pieds tanqués”. In het koeterwaals dan
nu, en dan komt eruit: “met de voeten (verankerd) naast elkaar” . Een klein raadseltje
dus. Maar niet meer als u ook nog weet, dat
er een andere versie bestond en bestaat: La
Lon-gue geheten, waarbij je dus met de bal
in de hand een aanloop moest nemen naar
de streep. Dus een jeux de boules-type
waarbij de ballen erg ver en hoog weg
vliegen na een forse aanloop. Hoe dat
allemaal zo kwam? Wel luister:
Ene Jules Hugues uit La Ciotat was een fanaat van La Longue maar werd gegrepen
door het reumaspook. En belandde zo in
een rol-stoel, wat zijn boule-vrienden heel
erg vonden. Zijn vriend Ernest Pitiot zei dus:
“als La longue niet meer van Jules houdt,
dan houden wij niet meer van La Longue”.
En zo kreeg Jules, in de wandeling le Noir
genoemd, zijn zin en kon hij pétanque gaan
spelen, vanuit zijn rolstoel. Een waar
verhaal? Ik weet het niet, maar het is wel
een prachtig verhaal over de meridionale
soli-dariteit! Dus willen we nooit meer van
die an-dere, nogal tendentieuze verhalen
horen over waarom de petanque-spelers
geen pas ver-zetten. Zoals “wij” dus wel
doen bij kegelen en bowling… en waarvan
boze tongen dus beweren dat het samen
zou hangen met de luiheid van de
meridionalen. Foei dus!
Wie vond dit spel nou eigenlijk uit? Volgens
de marseillais was dat natuurlijk Marius of
moge-lijk de zoon van keizer Cesar, die zijn
geliefde Fanny (waarover straks meer!), in
de steek liet en verdween op de grote zee.
Maar dit erg mooie verhaal lijkt, helaas, niet
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Deze eloge, moet worden afgesloten met een
fraaie tekst van Marcel Pagnol, die het had
over : “de trots dat wij dit spel uitvonden, deze
niet dure en vreedzame sport, die een bijdrage
levert aan de toenadering der volkeren en bijgevolg ook bijdraagt aan de wereldvrede”.
Waarmee u ook meteen duidelijk is gemaakt,
dat de soms uiterst intense discussies met
veel moeilijke woorden en rode konen, die je
vaker waarneemt op petanqueveldjes, niets
van doen hebben met conflicten. Dat is gewoon overleg over complexe ballenconfiguraties die een uiterste intellectuele inspanning
oproepen , nodig om reglementair correct aan
de 13 punten te komen. Compris?

achtten dit veel te ingewikkeld en vinden
dan “La Longue” uit, dat op elk terrein mag.
Heel praktische en ook wat minder atletisch
dus. De dagelijkse naam wordt dan later
“jeu provençal”. Maar het blijft toch nog
enkel voor de sterken tot Al-fonse Baldi, le
Bombardier Toulonnais, … Dra komt echter
het moment van de pe-tanque, via La Ciotat
er aan. En eindelijk zijn we nu dus
aangekomen bij “onze pé-tanque” ...
Het gaat er om, als de eerste de dertien
punten te verzamelen; en wie er geen een
scoort moet Fanny, de wulpse dame, op
haar derrière kussen… Dat heet “baiser
Fanny”. Ik bezit een heel klein Fannytje, een
afdrukje in gips, die nog niet vaak is gekust
op die speciale plek.
Het eerste concours is uit 1910 en aan de
spelregels ging zo’n drie jaar grote herrie
voor-af. Daarom werd ook in 2007 het 100jarige bestaan van pétanque gevierd. Het
spel heeft intussen wereldroem en er zijn in
Frankrijk 500.000 officieel ingeschrevenen,
net iets min-der dan voor het voetbalspel,
het tennis en het skiën.
Miljoenen spelen het nu en het is, zeggen
de meridionalen: “ een gezellig spel
(convivial), oecumenisch en met gelijkheid
van kansen te speelbaar”.
Een president van de petanque-association
zei ooit: “Onze petanque is zo divers als de
franse samenleving, wat verklaart waarom
het zich zo gemakkelijk aanpast onder de
vele luchten van onze wereld en waarom
iedereen er een sportief plezier in vindt. Het
is feestelijk en ook geschikt voor zeer
gemengde gezelschappen; jong en oud,
mannen en vrouwen, alle beroe-pen en zelfs
voor grote vedetten en het geme-ne volk.
Op het terrein is er geen baas meer, geen
arbeider, geen leidinggevende, en ook geen
vijfde wiel aan de wagen. Er staan op het
speelveld enkel petanqueurs”.
U moet ook even vernemen dat het DE
natio-nale sport is van .. Thailand (!) en ook
zeer populair wordt in het China van nu.
Ook is er jaarlijks Le Mondial La
Marsaillaise, waarvoor 5000 spelers uit de
hele wereld, sinds 1962, in het Parc Borelli
bij elkaar komen.

Leon, mei 2009.
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JOURNAL MORMOIRONAIS
CUIFARELLO
In Mormoiron hebben we natuurlijk ons gemeenteblaadje, laatstelijk wat opgeleukt met
een kleurenkaft en modernere opmaak. Er
staat veel nuttigs in maar het is verder oersaai. Zelfs de droeve, huilerige verhalen van
onze maire, zijn verre van opwindend. Nee de
echte informatie over het wel en wee van ons
dorp, die komt niet uit de Mairie.
Twee dames met boodschappentassen voor
de kruidenierswinkel, daar gebeurt al veel
meer en onder de vijf oude mannen op de
bank onder de olijfboom is wel duizend keer
meer te vernemen dat in het gemeentelijk
apparaat. Ook in de Cave, als ik alleen ben
met de flamboyante verkoper van pinard, is
een oase van weetjes over de dorpsziel gevestigd. U begrijpt het, de ware communi-catie
is niet echt georganiseerd, maar is na-tuurlijk,
snel en even onbetrouwbaar als de officiëlere
kanalen. Want waar vindt u op vandaag nog
echte waarheden?
Op het terrasje van het café Le Mont Ven-toux
kreeg ik mijn vuurdoop in de dorpse
communicatie. Daar leerde ik ook wat “le
telephone arabe” is, die kennelijk uit Frank-rijk
komt. Maar op dit terras zitten te veel
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-waar weten ze wie op de vuilnisbakken schrijft
“nick la police” en wie de aanplakbiljetten
afscheurt?
-waar is de kwaliteit van elk huwelijk in detail
bekend?
Waar kunt u de lijst krijgen van de notoire
zuiplappen, hoerenlopers en vreemdgaanders?
Waar… het lijkt me genoeg en overtuigend.
Bij Cuifarello kunt u voor luttele 30 euro per
maand , lekker zittend, onder aangename
stimulatie van hoofdhuid en wat eronder zit,
alles wat een mens beweegt horen en kwijt
raken… Daar kan geen tabloid met naaktfoto’s
tegen op. Niet qua prijs en niet qua variatie.
En qua betrouwbaarheid is er ook geen echt
verschil. Dus weet u iets niet, snapt u iets niet,
heeft u iets tegen iemand of heeft u zelf groot
nieuws… stuur uw eega naar Cuifarello en het
is zo gepiept!

“etrangers” en dat werkt erg remmend op
het ventileren van dorpse geheimen.
Nee, het duurde vrij lang, voor ik het ware
centrum vond. En ik, die wat prat gaat op
kennis van de historie, zou er veel eerder op
zijn moeten gekomen. Immers de hete info
over het dorpse vernemen gaat het beste in
een sfeertje met huiskamergeur, waar je je
geborgen en verwend voelt en waar de basisregel is: voor wat, hoort wat. En de
officieuze hoofdregel is: vertel onze geheimen NIET verder. Ne, de ware motor van de
dorpse nieuwsuitwisseling zit bij Cuifarello
(provencaals voor coiffeur) waar je onder
ontspannend gefrutsel aan je hoofd, vlak bij
je cerveau, in de juiste stemming bent om
het dorpse wel en wee op te vangen en door
te geven. Tweede hoofdregel: voor wat
hoort wat. Cuifarello is provencaals voor de
kapper.. in dit geval natuurlijk de dameskapper. Dus wat volgt heb ik “van horen
zeg-gen”, dus van de dames in mijn leven.
De dame die de tent runt heeft gouden
handen en ook en gouden bedrijfsfilosofie.
Als mijn eega daar is behandeld ben ik altijd
aangenaam verrast door haar ingrepen. Zij
is expert in ca-mouflage en seductieve
technieken. En hoog-geleerd in de
menselijke communicatie.
Voor mij is de race dus nu wel gelopen:
Cuifarello; dat is onze MI5, BVD/AIVD,
DSG, CIA etc. . Daar gebeurt het echt.
Mijn statistiek erover is overtuigend. Luister:
-waar vonden wij ons huurhuis, na tientallen
pogingen in de officiële circuits?
-waar hoorden we WAAROM de heropening
van onze kroeg maar steeds vertraagde?
-waar hoorden we wie er zich allemaal
opknoopten?
-waar weet je zo, welke middenstander het
moeilijk heeft?
-waar vertellen ze je waar je boventallige
huisdieren heen kunnen?
-waar weten ze het fijne van de malversaties
in de vorige gemeenteraad?
-waar weten ze waarom een bekend ouder
echtpaar uit Parijs plotseling hun huis
verkoch-ten en vertrokken?
-waar hoor je wie er nog maar kort te leven
heeft?

Leon. Mei 2009.
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Te beginnen met mijn ogen,
Die de vlammen oplost in het niets.

COIN DES POETES
Zo voelt het soms, als er zonder enige waarneembare aanleiding, in mij een soort
short-circuit optreedt. Oude stroom uit een
donker hoekje, dat ik niet meer kende.

Want ik zag het alles ooit, alleen,
En nu is dat nog immer zo,
Niemand was er toen,
En niemand kan ook nu zijn,
Enkel die innerlijke kanker.

FIGHTING THE IMAGES
Soms is er plots access,
Tot 100 giga grijs geheugen,
Ongevraagd, want ik was in vrede,
Maar de beeldregen stort zich over me,
En verdrukte alles, te veel moois

Kill it, destroy it,
Please leave me alone,
Or please, kill ME faster,
Leon nov. 2007
*****

Deze SPAM voor mijn gemoed,
Passeert de beste filters,
Want gekraakt door Beëlzebub,
En zijn terroristenclub,
Verwoesters van schoonheid en vrede.

Bij een heerlijke ontmoeting van iemand die ik
erg mag, kwam er even die mengeling van
geluk en angst. Just for ten seconds.
SHOWING ME
Mijn mond lacht,
Mijn stem fluistert blij,
Handen raken jouw handen,
Maar mijn ogen,
Oh die blauwe reflectoren,
Spreken over de angst,
Dat mijn geluk me ontsnapt.

Ooit waren mijn ogen de camera’s,
En werden beelden gefixeerd,
Vol geweld en blinde haat,
Van diep verdriet, vertwijfeling,
Van mensen die hun leven wilde doden.
Begrijpen was onmogelijk,
Dus de angst giganteerde,
En groefde de beelden,
Diep in mijn topchemie,
Onuitwisbaar, erin gebrand.

Ik wil het je niet tonen,
Maar je weet het toch,
No way to hide it,
They are always showing me,
Can’t change the message
That comes to you,
Forgive me, please
And stay.

Als ze dan weer omhoog flitsen,
Ongenood, vanuit “weet ik veel”,
Is ontreddering mijn deel,
Slaat mijn binnenste in brand,
En sta ik naakt en alleen in vlammen.

Den Bosch, La Place, 22 mei 2009.

En dan komt eindelijk dat water,
Dat de aanblik zacht verdrinkt,
Dat de pixels doet oplossen,
Ze ontkleurt tot “neutraal”,
En dan tot die donkerrode rust.

Terug naar inhoud

Geef me steeds, gij onzichtbare,
Just in time die zoete spoeling,
Die mijn gedachten inondeert,

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
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-zoals opnieuw een speculatiegolf bijvoorbeeld op aandelen of een nieuwe opzwieper van de grondstofprijzen. Ook omdat
het olie en agrarische producten tekort, niet
is opgelost.
--of een golf van wantrouwen van investeerders naar de VS, met zijn giga-tekorten?
Zoals Turkije en Argentinië ooit overkwam.
Dus als de geldleners aan de VS hun activa
en dollars gaan afstoten omdat ze een grote
zakker vrezen?
Mogelijk is het laatste scenario niet zo
waarschijnlijk, maar het moet dan ook bestreden worden. Want een wereld met een
zwakke dollar, een hoge inflatie in de VS,
hoge rentestanden overal en een kleine
groei. In het kort een minder glitterige
wereld maar ook , zoals in de jaren 2000+,
maar dan ook een wat gezondere wereld.
U ziet het, het gaat weer eens op de kop.
We zijn er bijna aan gewend.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
VERVOLG VAN MADOFF’S ROTSTREEK
De franse baas van de AMF (Autorité des
Marchés Financiers) gaat nu hen die de
rommel van Madoff sleten vervolgen als
fraudeurs. Dat werd tijd dus. Er loopt nu een
onderzoek naar de boeken van diverse
grote jongens met een Madoff T-shirtje..
Wanneer doen andere landen het ook?
DE WERELD IN DE WW
Het percentage werkelozen is nu in de VS
gelijk aan dat in Frankrijk…8.9%. Voor de
VS niet vertoond sinds begin 80-er jaren,
voor Frankrijk maar een beetje hoger dan
altijd al sinds begin 80-er jaren. Beide
landen verwachten een % boven de 10 voor
2010. Ook is in Frankrijk opnieuw sprake
van een enorme jeugd-ww: +36% in een
jaar! Voor de VS is het vooral een crisis-ww
en dus meer conjunctureel van karakter;
voor Frankrijk is het een licht verhoogde
massa-ww die nooit weg was sinds 30 jaar
(minimum 7%).
De ww in de VS plus Europa en plus Japan
steeg 10 miljoen sinds 2007. Europa zal 27
miljoen ww-ers kennen in 2010.
Frankrijk zal, ook als de crisis stopt en groei
herneemt, erg moeilijk uit dit diepe dal
wegkomen, mede vanwege zijn enorme
schulden en de uiterst taaie structuur van
zijn arbeidsmarkt. Frankrijk lijkt HET land
van de massa-ww te gaan blijven, ook in de
21e eeuw. Sarko werd overvallen door de
crisis en lijkt niet verder te komen dan een
nieuwe demonstratie en waarschuwing aan
zijn land, die luidt: het MOET echt anders.

DE WERELDVOORRADEN ZIJN BIJNA OP
De grote uitverkoop van de voorraden die
omhoogschoten bij de achterblijvende vraag
zijn nu, na een dieptepunt eind 2008, weer
wat aan het oplopen. De produktie wordt
wat hervat en de vraag stijgt ook weer wat…
Terwijl de capaciteit hier en daar stevig is
aangepast door sluitingen en ontslagen. De
jacht op cash door het uitverkopen van
stocks is nu ook over zijn maximum heen.
Let wel: na zo’n crisis komt er niet gewoon
het “oude” weer terug. De crisis doet ook
verschuiven en vervangen! En de vraag is
ook veel lager dan jaren geleden dus de
veranderingen zullen nog volop blijken. Het
wordt niet meer zoals het was dus… Zwakke hoeken zijn nu ook schoongepoetst.
Ook in de grote voorraden transportmiddelen gaat het weer wat bewegen. In de
400 stilliggende containerschepen op de
rade van Singapoer (12% van de wereldvloot!), in de 800 gestalde vliegtuigen in de
woestijn van Mogave (noorden van LA) en
ook in de grote voorraden van duizenden
auto’s in Yokohama en zelfs in de luxe-jachten in de Golf van Juan in Frankrijk… De
bouwcapaciteiten zijn sterk verkleind, kleinere aanvoer dus en nu een iets oplopende vraag.. De wereld wordt weer wak-

DE INFLATIE IS OVERMORGEN TERUG
We zien nu een afnemende inflatie, een
deflatie dus omdat we de schulden en de
overproduktie eerst moeten wegwerken.
Maar wat daarna?
Krijgen we dan een ouderwetse ophitsing in
de economie met inflatiesprongen?
Nee, zegt, L’Expansion, er zijn twee meer
plausibele scenarios:
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len ben jij nog altijd wat beter op de been.
Dat had zelfs Sarko nooit gedacht…i

ker na de enorme schrik, maar denk dus
niet dat het snel weer als vanouds zal zijn…
Sommige situaties zijn nu voor altijd veranderd, een crisis heeft ook een versnellingseffect op afbraak van oude ,
overtollige of ouderwetse zaken… En
niemand weet hoe snel we weer op het
oude nivo zullen zijn… en zelfs of alle landen nog wel terugkomen op hun oude produktienivo’s… Mogelijk pikken anderen in of
worden er ook landen verdrongen.
Groei, ja dus, maar WAAR en WIE… that’s
the right question.
Ook moet nu gaan blijken of de financiële
crisis zijn einde bereikt… de verliezen in de
sector financiën komen nog en de show-off
van de ouwe rotte lijken in de kasten moet
ook nog gebeuren. De stress wordt dus nog
wat hoger opgedraaid in die hoek… Dus
even zien wie er echt nog gaan kiepen en
wie de echte sterken zijn.

A-GRIEP EN INTERN. COÖRDINATIE
De G-20 deed hoop opvlammen over een
betere internationale coördinatie en de uitbrekende A-griep zou nu daarvan ook moeten kunnen profiteren niet? Niets blijkt
(weer) minder waar dus. De WHO heeft het
maar knap moeilijk met het besturen van de
kluit losgeslagen griepende landen en iedereen grijpt weer op eigen houtje in. China
stopte alle transport met Mexico ondanks
hevig protest, en Egypte neemt zijn kans om
de varkens van de niet-islamieten nu maar
op te ruimen… Het blijkt dat WE nog erg
weinig hebben geleerd dus. En als er nu
EEN gebied is waarop samenwerking en
centrale coördinatie essentieel is, is dat …
een pandemie. Laten wij dus maar een
novene houden, opdat de diverse oppergoden elkaar vinden en ons een beetje
helpen als ie echt uitbreekt.

WIE STAAT STERK VOLGENS DE OECD?
De rapportage van de kritische OECD over
de “sociale indicatoren” in de diverse landen
is uiterst loffelijk over … Frankrijk! Het
franse sociale model, zeer log in de upswing is in de stormen een sterk gebouw
gebleken. Wat aantoont dat zij die snel
lopen en op het randje, zie Engeland, het bij
slecht weer minder goed volhouden. En als
je dan ook de lijstjes ziet van de levensverwachtingen der dames hier 84,5 jaar
(!) ( VS 80, GB 81…) en ook de uitgaven
voor de jonge kinderen 1,1% in Frankrijk
(van het BNP), 0,4 in de VS, 0,6 in GB, 0,4
in Duitsland…) dan glimmen de fransen
weer enigszins. U ziet welke lessen, met
name over de relatieve positie van de staat
in een samenleving, er nu ook zijn te trekken. Maar pas ook op: Frankrijk heeft ook
een enorme (groeiende!) berg schulden dat
ook, en zal dus opnieuw log blijken bij een
doorstart. Het land is dus best degelijk,
veilig en goed gezond, maar straks ook niet
al te rijk, met een relatief hoge ww en weer
wat achteraan sukkelend. Dat geeft dus de
nieuwe keus aan: loop je modern en hard er
vandoor dan val je ook hard, want zonder
air-bags. Doe je het wat kalmer aan, dan lig
je wel achterin het peloton, maar als ze val-

WAT KOST ZO’N GROOT GRIEPJE?
Mexico roept al om compensatie van zijn
griepverliezen, waarschijnlijk ook omdat
bleek dat ie eigenlijk in de VS begon! Tja
zo’n epidemische interpretatie legt je economie aardig plat: in Mexico rekent men op
ca 3 miljard € schade. Dat is 0,5 tot 1% van
het BNP. Het toerisme krijgt de grootste
klap: 40.000 toeristen maakten dat ze weg
kwamen en 90% van de reserveringen zijn
gecancelled. Wat ca 100.000 banen in het
hotelwezen kosten gaat. Bezettingsgraden
zijn nog 5 à 10% … En de luchtvaart verliest
natuurlijk mee. Daarbij komt de geldontwaarding van 4 à 5%. Griep van dit soort is
killing voor een moderne economie. Mexico
is ons voorland (geweest?). Al geloven de
meesten dat nu Latijns Amerika aan de
beurt is (daar begint de winter) waarna
H1N1 of een zusje ons weer bezoekt in de
herfst..
DE FILIALEN IN DE BELASTINGPARADIJZEN
De franse banken hebben er ook vele:
filialen in Luxemburg, Singapoer en de
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even mee doen registreren maar dan wel
LOS van de naam van de geregistreerde,
dus anoniem tellen. Waarom dit ingewikkelde gedoe? Wel sommige overheden
willen in hun werk ELKE mogelijkheid tot
stigmatisering of ongelijk behandelen uitsluiten. Dus vinden het nodig vanuit het gelijkheidsbeginsel.
Ik liet ooit bij een grote gemeente mijn RKtje in de bevolkingsadministratie weghalen… Want ik had gehoord dat men via
deze aantekening de gelovigen per soort
telde t.b.v. de overheidssubsidies aan kerkgenootschappen. Dat was wettelijk toen nog
zo geregeld in Nederland. En omdat ik NIET
meer RK was , wilde ik een fout gebruik van
de wet redresseren. De oudere ambtenaar
was overigens zeer geschokt over mijn verzoek. Ik begreep dat wel, en sloot met hem
eerst een compromis. Hij haalde RK meteen
weg en DAARNA zou ik er met hem nog
even over praten. Zo deden we dat dus…
en de eerlijke man, bleef het wel jammer
vinden (hij was RK), maar vond wel dat ik
gelijk had.
Enkele jaren later vochten bepaalde politici
, onder verwijzing naar de jodenvervolging,
om geloof uit deze administraties te schrappen. Het subsidiëren kon je ook wel anders
goed regelen. Tja, als je Kerk en Staat
scheidt moet je het niet door de achterdeur
weer binnenhalen…
Al weten we dat bij gijzeling vaak wordt
gekeken of je besneden bent . Want dan
ben je… (denkt men vaak) joods of arabier..
Deze oude hygiëne maatregel heeft al velen
(geheel onnodig) het leven gekost… Wat
ook bewijst dat je het zeker niet in hun
paspoort etc. moet gaan zetten.

Bermuda’s. Per gebied in aantallen zag het
lijstje er ongeveer zo uit:
Eur. Azie Amer. Totaal
BNP Paribas: 68
4
20
92
NATAXIS
31
9
10
50
Credit Agr. 35
4
3
42
Soc. Gener. 16
3
6
28
Alle banken van Frankrijk samen hebben er
wel honderden . En van hen verwacht
Sarkozy nu dat ze zich, conform afspraken
op de G20, vanaf nu voorbeeldig gaan
gedragen. Maar veel verder dan gericht
antwoorden op specifieke vragen zal het
niet worden. Dus geen namenlijstjes op
knopdruk!
En als er onder trusts wordt geopereerd is
er niks te pakken..Dus het nemen van
tegenmaatregelen door landen die lijden
onder de “paradijzen” tegen hun landen van
vestiging , lijkt onontkoombaar. De fricties
dienen zich nu al aan. Het zal nooit eenvoudig worden..
ETNISCHE STATISTIEKEN
In Frankrijk en elders is of was er vaker gedonder over het registreren van etniciteit,
geloof en taal in overheidsregistraties.
Waarbij met afgrijzen werd gewezen op wat
de nazi’s daarmee indertijd deden. En, meer
principieel gezien: wat voegt dit nou toe
behalve dan, het mogelijk “stigmatiseren”
van een bepaald deel van de bevolking?
Toch blijken nu uit onderzoeken een meerderheid (60%) der fransen ook voorstander
van zulke toevoegingen bij personenregistraties te zijn….
Daarmee zijn ze dus in het (goede?)
gezelschap van 16 andere EU-landen en
ook nog van Rusland en Georgië, die dat
allemaal dagelijks gewoon doen. De andere
landen houden op bij het registratief toevoegen van land van geboorte en status
(wel/niet resident).
Het argument is veelal het kunnen doen van
gedetailleerd onderzoek…. Maar dan ga je
er van uit dat ras etc. een onderscheid KAN
aangeven in misdadig gedrag enz. Maar als
je het dan toch wil weten? Wel dan kun je
natuurlijk ook voor dat doel, en met tijdelijke
toestemming van de overheid, zo’n aspect

DE VISIONAIR VAN FIAT
Hij heet Marchionne en is nu wel echt
ontdekt. Toen hij Fiat van het faillissement
redde viel hij nog niet echt op, maar nu hij
met Chrysler iets wil en zelfs (een deel) van
Opel (Duitsland) wil overnemen is hij een
held uit het doosje. Hij studeerde in Canada
rechten en werd eerst fiscalist. Toen werd
hij steeds hoger in de industrie en begon
zijn klim binnen Fiat in 2004. En is nu ook
vice-president van UBS sinds begin 2008.
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groeien. En GM stoot Opel af, gaat failliet en
start
afgeslankt
door
met
nieuwe
aandeelhouders waaronder Obama, de
vakbond en wat schuldeisers.. De reus is
geveld.

Hij werd bij Fiat erg populair bij de hele tent
en heeft een uiterst sociaal imago. Hij werkt
als een paard: per dag 15 uur en de hele
week ook. Hij tilde Fiat in 5 jaar uit een grote neergang omhoog. Nu is hij, van Obama
via Kissinger, naar de Frankfurter Algemeine een held…Intern is hij een keiharde
baas, die hoge prestaties eist en ook
continu. Hij is waarlijk visionair en heeft een
beeld van de nieuwe europese en mondiale
auto-industrie. Hij zweert bij veel meer samenwerking of verdere contractie. Hij is
nergens bang voor en verbaasde iedereen
met zijn slimme Chrysler-zet. En hij heeft
drie Ferrari’s en een Maserati. Verder is hij
nogal calvinistisch en qua mentaliteit een
beetje amerikaans. Hij lijkt uit het NIET te
komen… maar nu is hij niet meer ontwijkbaar in autoland. De autowereld kijkt
met verbazing toe alsmede de politieke
wereld in sommige landen. Het is nu er op
of er onder! Voor hem, voor Fiat en voor.. de
westerse auto-industrie. Het genie kwam
dus toch uit Italië..
Nog even een interessant lijstje van
verkoopcijfers:
Toyota 7,9 miljoen stuks; GM 7,5; Ford 6,3;
Volkswagen 6; Fiat/Opel/Chrysler 5,6 en
Renault/Nissan 5,5, Peugeot-Citroën 3,3…
Zo begrijpt u het bovenstaande nog wat
beter. Marchionne heeft het prima gezien en
speelt het daarom ook zo gedurfd en
handig… Want hij betaalt voor zijn 20%
aandeel in Chrysler…. geen cent uit de kas.
Maar moet enkel zijn know-how inzetten.
En daarvoor krijgt hij ook nog een optie voor
aandelen tot wel 51%.. in 2013. Er is een
blitzkrieg gaande in auto-land.
Peugeot-Citroën is een der kleinere en nogal alleen lijkt het: Maar ze hebben best veel
samenwerkingsverbanden op vele gebieden: met Toyota voor de kleine auto’s, met
Fiat voor de monospaces, met BMW voor
de benzinemotoren en met Mithsubishi voor
de electrische auto’s. Deze fabrikant toont
zich nog niet echt ongerust nu. Maar de
move van Fiat heeft toch wel wat nervo-siteit
opgeroepen, ook in Frankrijk. Intussen blijkt
dat Marchioni heeft verloren van een
canadees-oostenrijks
auto-onderdelen
concern en hij moet dus maar anders gaan

CHINEES GELD IS NIET MEER VIES
De staatsfondsen zijn groten op investeringsgebied in de wereld. De dikste zijn de
Emiraten (957 miljard $) en dan komt het
chinese potje van 764 miljard (200 voor CIC
en 312 voor Safe Investment Cy). Er is nu in
het westen steeds meer belangstelling voor
chinese investeringen: ze stopten 800 miljoen in een OG-fonds beheerd door Stanley
Morgan, wat hun best geld heeft gekost.
Toch is dat geen grote afschrikking geworden; mijnheer Lou Jiwel, de baas, ziet
in het westen veel goede kansen. Maar veel
europese landen trokken al een grens van
10% (per onderneming) voor de chinezen
wat ze niet lekker zit. Dus gelukkig voor ons
zijn de chinezen best nog in ons geïnteresseerd.. ondanks hun recente verliezen.
Ze leren erg snel, dat zie je nu weer..
HET BEJAARDEN INTERNET
In Frankrijk hebben 9 miljoen gezinnen geen
internet en 65% heeft dus ook geen PC.
Daarom biedt Orange nu aan: Hello en dat
kost 1 € en per maand 39,90 €. Het is een
modem met een terminal dus geen gecompliceerde PC. Hij wordt thuis geïnstalleerd en heeft ook een simpel toetsenbord. Deze oplossing mikt op hen die
wel willen, want ze willen niet achterblijven,
maar die niet in staat zijn een hoop techniek
te beheren… Dat moet, zegt Orange, een
groeimarkt zijn. Want in andere landen is
85% van de gezinnen voorzien van een PC.
En dat gaat in Frankrijk nu ook via Hello
gebeuren. Ik hou het voor u in de gaten,
OK?
BOMBARDIER VLIEGT MEE
Deze canadese firma gaat airbus en Boeiing
flink beconcurreren op de midden afstand
carriers. Met zijn C-serie: de CS100 (100125 stoelen), de CS300 (120-145 stoelen).
Want de twee reuzen hebben nu al hun
aandacht nodig voor hun reuzevliegers. Ze
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zicht van de meest gebruikte termen rond
dat woord kan geven.
Losgelaten op een editie van LP zou u dan
kunnen aantreffen in het resultaat dat aan
het sleutelwoord: RUSLAND x keer het
woord OLIE werd verbonden, y keer
KAPITAALVLUCHT en z keer ORTHODOXE KERK. Dus u krijgt een soort van
classificatie van de inhoud van grote
brokken tekst opgeslagen in Word, Excel,
Powerpoint etc.
U ziet dus verbanden die lang niet evident
zijn als je gewoon aan het lezen slaat; die
zelfs vaak niet door de auteurs werden
opgemerkt! Immers: Immers de mond zegt,
waar het hart van vol is…
Triviumsoft dat deze software maakte heeft
een succes-produkt gescoord. Want met die
bergen teksten die tegenwoordig op het
internet zwerven in deze wereld zie je al
gauw door de bomen geen enkel bos meer.
Dat kan nu dus wat veranderen en, u kunt
zelfs deze analyse OOK gebruiken om uw
teksten te ordenen… Dus u krijgt een
opmerkelijk betere toegang tot de berg
woorden. Ik ga het eens doen met mijn
mailtjes van de vele afzenders in mijn mappen en zal dan de toe zenders eens laten
zien waar zij het altijd opnieuw maar over
hebben. Dat levert denk ik boeiende
vervolgmail op.

boekten al 50 orders; 30 van Lufthansa en
20 van een Internationale leaseclub. Ze
mikken op 50% van de markt van 6300
stuks en 250 miljard $. Ze hebben amerikaanse motoren die 15% minder gebruiken, wat van belang is. Ze springen er
nu in, en hebben, met hun 10 miljard omzet
enige adem. Ze leveren 350 vliegtuigen in
2008 en hebben er 367 in portefeuille. Hun
orderboek is 24 miljard zwaar, nu al. De
groten zijn echter niet bang en zeggen dat
de aanbiedingen in de C-serie geen revolutionaire is, die gemakkelijk kan worden
gepareerd met verbeterde A320 en Boeing
737. Maar pas op met klein duimpje dat ook
al erg lang bestaat..
LEER ALS PEUTER TWEE TALEN!
Uit een erg betrouwbare Amerikaanse studie komt nu te voorschijn dat zeer jonge kids
die in tweetalige omgevingen opgroeien een
nogal beter
stel werkende hersens
ontwikkelen. Dus de cognitieve prestatie als
er twee talen worden aanhoord en geleerd
is nogal wat beter. Dus moeten er nu
kleuterscholen komen waar twee talen
worden gesproken: logische conclusie toch?
En wat vooral opvalt is dat de tweetalige
ook sneller slim gedrag vertonen dan hun
eentalige mede-kids. Dat is verrekt slecht
nieuws voor het ruziënde België … waar
een tijd was dat er bij een echt antwerps
bedrijf (Gevaert-Agfa) ooit een straf stond
op het frans praten! Hun franse verkoop zat
dan ook geïsoleerd en ver weg van de
vlaamse moeder. Daarom zijn ze dus ook
failliet gegaan. Zie je wel. En zou daarom
het Belgische prinsenstel ook zo laag
scoren op slimmigheid?

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
OUDE GRONDSTOFFEN NIKS WAARD
Autowrakken, oud ijzer en oud papier zijn
qua prijs geheel ingestort. De voorraden zie
je overal meer opgestapeld worden en dat is
pijnlijk voor de 32000 mensen die er alleen
in Frankrijk al in werken. Hun groei in dubbele cijfers is kapot nu ze onder de kostprijs
verkopen moeten. De metaalverwerkers als
Acelor-Mittal c.s. verkopen ook nog maar
weinig en willen niet meer afnemen. Zelfs
China wat ook enorm veel papier en karton
wilde heeft fors geremd in deze sector. En
door de premies op nieuwe auto’s is de aanvoer ook nog flink toegenomen. In deze

DE TEKST CLASSIFICATIE SOFTWARE
Mogelijk kent u het probleem als u erg veel
teksten heeft , bijvoorbeeld antwoorden van
medewerkers op vragen in een enquete of
van klanten in vrije tekst opgeschreven en u
wil in die berg van woorden enige ordening
vinden. Of enige analyse er op loslaten.
Wel, als u daarmee zit, koop dan het pakket
Full Text Mapper dat razendsnel teksten
doorspit en via frekwentietelling van sleutelwoorden en per sleutelwoord ook een over-
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Canada die grenzen uitbreiden dus… willen
de fransen meeprofiteren nu. Wat Canada
daar kan “vangen” gaat om miljarden m3
gas overigens. Dus Parijs vindt haar claimpje eigenlijk geen echt probleem gezien wat
Canada vangt. En Canada wil ook nog
graag een vrijhandels-accoord met de EU…
Dus moet Ottawa nu maar niet te moeilijk
doen….
Ook elders in de wereld gaat het gevecht
over maritieme economische grenzen nu
pas echt beginnen, nu het zwarte goud
steeds meer dreigt op te gaan raken..

sector kijkt nu iedereen naar…. China, waar
de groei weer terug zal komen hoopt
eenieder!
EDF BOUWT STUW IN LAOS
Laos is straatarm, maar heeft wel veel waterkracht potentieel. Daarom is EDF nu
bezig daar een enorme dam + turbines aan
te leggen in de Mekongrivier. Het moet een
visitekaartje worden voor meer stuwdammen in de wereld; want EDF ziet het
groots. Deze dam moet het land, door
stroomverkoop aan de buren, 1,5 miljard
gaan opleveren. Dat is enorm als u weet dat
het BNP daar 15 miljard is! Ze kunnen
namelijk wel 23.000 megawatt opwekken en
dat voor 95% verkopen aan Thailand. De
resterende 5% is goed voor dekking van
20% van het eigen stroomverbruik.
De bouw vordert nu nadat er eerst 170 km
weg moest worden aangelegd, 1400 huizen
en 16 scholen gebouwd en 4000 km
natuurpark werden afgegrensd voor de 142
olifanten daar. Het stuwmeer is 450 km2
groot en dat zijn 4 miljard m3. Er is in het
land lang gevochten over dit project, maar
de voordelen bleken de arme bevolking, die
nu ook grondwater kan oppompen straks, te
overtuigen. De 6200 mensen die moesten
verhuizen zien door hun medewerking hun
inkomen van 600 naar 900 $ stijgen. Dat gaf
de doorslag...
EDF is gestart en haar kansen in de wereld
zijn enorm, weten ze. Dus dit project MOET
slagen. Hou ze in de gaten EDF; dit door
vakbonden beheerste bedrijf in Frankrijk, is
op een enorme vlucht gegaan (zonder de
vakbonden) in de hele wereld. Marktleiders
van breed formaat.

CHAVEZ PAKT WEER DE OLIEBUSS AAN
De olieprijs kelderde en Chavez ziet de
bodem van de schatkist. Hij nationaliseerde
al veel van de exploitatie. Maar het is niet
genoeg vindt hij: nu gaat hij ook de olieservices aanpakken, want hij vindt hun
facturen te hoog. Deze hooggespecialiseerde dienstverleners heb je nodig om
de olie uit de grond te krijgen en te handlen.
PDVSA is de staatsclub die nu deze
contracten uitpluist en onder druk zet en ook
besloot tot zelf gaan doen van een aantal
diensten.
Zoals water injecteren in
olieputten, en het op druk houden van
gasputten en logistiek. Dus de grote experts zijn al hun koffers aan het pakken om
naar elders te vertrekken, maar ze hebben
bij een dalende produktie de wind ook niet
mee. Dus de kip met de gouden eieren
ontsnapt aan het bijltje van Chavez. PDVSA
had in 2008 een omzet van 120 miljard $ en
dat loopt nu terug naar 50 miljard. De
salarissen daar moesten ook al met 20%
omlaag en ook de investeringen zakken
snel, met miljarden. De oliewereld kijkt toe
hoe Chavez een koe melkt, die hij geen gras
meer wil geven…

OLIE EN GAS IN FRANKRIJK?
Ja er zit een beetje in de hexagonale bodem, maar nu blijkt dat er niet al te ver van
de eilandjes Saint-Pierre en Miquelon (vlak
bij Canada) mogelijk 700 miljoen barrel olie
zitten en 250 miljoen m3 gas… Geen
enorme hoeveelheid maar best interessant
voor de 6500 fransen daar. Helaas zit het
spul onder de zeebodem en nogal ver weg
van de economische maritieme grenzen,
van zowel Canada als de eilandjes. Nu wil

ISRAËL: ECOLOGISCH KAMPIOEN
Als u wat wil leren van zuinig omgaan met
de natuurlijke grondstoffen en zo dan moet
u in Israël gaan kijken. Dit land dat wars
moet zijn van externe afhankelijkheden door
zijn politieke situatie, is daarenboven met
zijn 7 miljoen inwoners op een klein oppervlak gedwongen tot maximale zuinigheid.
Het land hergebruikt 70% (!) van het ge-
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opgeroepen, een restauratie actie was van
deze paus. En de verhoudingen van de
christengroepen in Israël met de overheid
aldaar zijn ook al niet erg goed lopend.. Dus
Benedictus heeft veel uit te leggen, maar of
hij toekomt aan het tot de orde roepen van
Israël over het grote debakel van Gaza,
daarover is weer geen nieuws. De gelovigen
aldaar, waaronder 130.000 christenen in
Palestina (op 2 miljoen arabieren) vragen
om steun. Tja of de paus nu Yad Vashem
kon bezoeken en Peres kon spreken, was
eerst ook nog niet zeker…. Een geestelijk
leider met strepen op de geopolitieke mouw
heeft het maar lastig met al die soorten
mijters..

bruikte water en is daarmee wereldkampioen. De bewatering via druppel-systemen
is hier tot grote hoogte gestegen. In de
Negev woestijn kreeg men zo alles weer
aan het groeien. Het besturen van zo’n
druppelsysteem (water aan de wortels naar
behoefte) is een technologisch hoogstandje.
Daarnaast is het hele grondgebied een
grote partij zon, maar daar is nog veel mee
te doen. Nu zijn steenkool etc. nog de
belangrijkste bronnen. Dat moet nu ook veranderen en mede daarom zijn er nu al snel
electrische auto’s in dit land te koop. En ze
zonnecellentechno staat vol in de belangstelling.
Israël is al lang een hoogtechnologisch land,
en dat begint nu in de hele wereld fors op te
vallen. Dus ontstond en ontstaat er nu een
grote exportbusiness op het gebied van
water– en zonne-exploitatie. Waarbij de VS
een belangrijk investeerder en exportland
zijn.
In Israël is te zien wat de mens KAN als de
noodzaak onbestreden is, om zuinig te zijn
met natuurlijke hulpbronnen. Druk op de
mens is nog steeds meer stimulerend dan
subsidies…

NA HET PAUSBEZOEK AAN HET MO
De paus kon maar weinig aanrichten en de
drie monotheïstische religies bleven allen
met een onbevredigd gevoel over de
onderlinge relaties achter. Maar het bezoek
toonde ook aan hoe diep de kloven zijn
geworden tussen deze groepen en hoe
ernstig de verwaarlozing van hun conflicten
door vooral door de VS, eigenlijk is. Langs
religieuze lijnen kan nu niet veel meer
worden bereikt, is de conclusie.
Experts zeggen dat er nu, zonder een stevig
initiatief van Obama c.s. op korte termijn,
een nieuwe oorlog mag worden verwacht in
het MO; over één tot anderhalf jaar.. De
hele wereld kijkt dus nu naar Obama en
hoopt, dat het hem lukt een nieuwe aanslag
op de wereldvrede te voorkomen.

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE PAUS NAAR HET MO
Er is stevig vóór gemasseerd in diplomatieke kanalen tussen Israël en het Vaticaan.
Want de pausreis naar het MO lag niet zo
lekker nadat Williamson weer in de Kerk
terug mocht. Ook bleef de Vaticaanse
afgevaardigde in Geneve, bij de racisme
conferentie, gewoon zitten toen Amadinedjad zijn haatpotpourri over Israël
uitstortte. Kortom er viel dus best wat uit te
leggen aan het MO en zeker aan Israël. De
paus gaat ook naar Jordanië en Palestina
en Gaza is toch maar geschrapt…
Nu moet de goede wil en de excuses van
Rome naar het jodendom weer worden
beleden. Ook wat lastig omdat bij het terughalen van de latijnse mis, ook het
beruchte vrijdaggebed waarin de joden tot
terugkeer naar het ware geloof worden

PAUS EN DICTATOR
Loukachenko is de onbetwiste leider van
Wit-Rusland, die vroeger Stalin en Hitler bewonderde. Geen wonder want de democratie is niet zijn sport. Maar hij huurde nu
een britse communicatiemijnheer in om zijn
imago stevig aan te passen, de rest komt
dan later mogelijk ook nog wel. Want hij wil
wel wat minder sancties, ook van de EU.
Dus verzocht hij om audiëntie bij Benedictus
in Rome en ging er heen met zijn zoontje
van 5. Na het bezoek had de persdienst
van het Vaticaan het over “een positieve
sfeer” en “interne kwesties”. Niets over
mensenrechten en zo… Ook Berlusconi
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DIEUDONNÉ DE JODENHATER
Hij loopt nu het risico dat zijn “antizionistische europa verkiezingslijst” wordt
verboden. Zoals nu ook regelmatig zijn voorstellingen worden verboden: vanwege
gevaar voor de publieke orde, Het gaat over
de franse humorist Dieudonné die al een
lange reputatie heeft van “anti-joods zijn”.
Dat doe je niet lichtjes bij een cabaretier
maar hij raakt nu wel de grens van openlijk
racisme en aanzetten tot geweldpleging,
vinden velen. Geert Wilders op een toneel,
zoiets lijkt het, maar dan nu over de joden
en niet de K-marokkanen en zo. Enkele van
zijn “grappen en grollen”:
-Hij komt op, klakt met zijn hakken, strekt de
rechterarm en roept: Heil Israël.
-Ik ben een zwarte man, die trots is op zijn
kleur, maar die elk groepsdenken wantrouwt. Wat DSK niet doet, die voortdurend
de belangen van Israël behartigt”
-Als ik mocht kiezen, kies ik niet voor een
dagje met Bush, maar wel met Bin Laden”.
-Het zijn “bekeerde” negerhaters, zij in het
bankwezen. De artistieke wereld etc. die
hun steun verklaren aan de politiek van
Sharon. Israël heeft indertijd de apartheid
gefinancierd inclusief zijn idee van de eindoplossing”.
En dan zijn sketch met zijn assistent die
opkomt in een rare pyama met op zijn borst
een grote gele ster. Het onderwerp is: de
hysterie van de Sjoah.
Dieudonné heeft ook zeer fanatieke
vrienden waaronder: Yahia Gouasmi (
president van de anti-zionistische partijj
Frankrijk), Kemi Seba ( leider van de beweging der verdoemden van het imperialisme), Alain Sorel ( Ex-FN lid, nu nationalist en antizionist) en Thierry Meyssan
(die in Libanon woont en groot Israëlhater
is).
Toon mij uw vrienden en ik zal u zeggen wie
u bent, is het gezegde, dat ook hier van
toepassing lijkt. Intussen geeft Dieudonné in
zijn tourbus (voór het theater) de voorstellingen, als zijn optreden ergens wordt
verboden… want hij is echt niet te stoppen.
Hij is op weg naar martelaardom en dat is bij
hem zelfs gevaarlijk.

ontving hem om zijn isolement te helpen afbouwen. Ook gaat hij naar Praag waar het
partnership met Oost-Europa wordt gelanceerd. Hij timmert stevig aan de weg dus.
De britse tovenaar verdient miljoenen en de
politie sloeg recent weer eens 2000 mensen
plat die demonstreerden in de hoofdstad
van Louchenko.
Tja, de paus is ook staatshoofd en heeft ook
christenen “to look after” in Wit-Rusland. En
dan moet je meedoen aan het imagocircus.
Toch wringt er dan iets omdat je maar moet
geloven dat Benedictus ook even sprak met
de grote dictator over de lamlendige
thuissituatie.. Wat denkt U?
Zou het nu de beurt zijn aan KIM uit NoordKorea?
WEER PECH VOOR DE CREA’S
De botten van de mens van Flores (Indonesië) zijn 18.000 jaar oud en suggereren
dat er dus nog een aparte menssoort was.
Een heel kleine mens van minder dan 1
meter groot, en met een kleine bol met
hersens. Dus naast de Homo Sapiens en
de Neanderthaler, want studie van tanden
en gewrichten wijst sterk op een erg aparte
“lijn van afstamming”. Dus de speculaties
gieren weer door de wetenschappelijke
kringen. En de tijdas van schepping en
mens kreeg weer eens een stevig deukje.
Maar Darwin’s wijsheden kregen weer iets
meer aanzien. Pech gehad dus.
TE LANGE PAPAMOBIEL
De paus zat in de rats want Jeruzalemse
straatjes zijn erg smal en, … zijn safe
papamobiel is erg lang. Zijn Mercedes ML
430 met 280 pk en gepantserd natuurlijk,
zou te langzaam moeten rijden. Daardoor
werd het onveilig zeiden experts. Want een
schouderraket en hij zou er zijn geweest.
Dus er werd gezocht naar een oplossing: of
Jeruzalem ombouwen of de papamobiel
korter zagen. Tja, als je hoog bent in deze
wereld is het erg gevaarlijk geworden…
Niemand ontkomt er aan. Ik kon niet
achterhalen wat men deed; wel zag ik een
papamobiel vrolijk rondrijden, maar niet in
smal Jeruzalem.
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buurlanden en ook vaak naar Duitsland,
Frankrijk en Canada. In Egypte hebben de
copten het moeilijk ondanks dat ze twee
ministers in de regering hebben en ook vijf
gedeputeerden in het parlement. De aanwezigheid van deze minderheden duurt nu
al meer dan 2000 jaar, in deze streken.. En
ze hadden het al eerder moeilijk, ook soms
onder elkaar. De Kerk van Jezus is ook
niets menselijks vreemd dus.
En hen zocht de paus nu vooral ook op op
zijn MO tournee. Waarop hij verdraagzaamheid preekte en ook het fanatisme en
geweld in Gods naam afwees. Dat meent
hij, al veroorzaakte hij zelf best enige
verwarring kort geleden.

DE CHRISTENEN VAN HET MO
Ze zitten opgesloten op vele plekken in het
MO. De christenen die rooms zijn en zij die
dat niet (meer) zijn. Het zijn voor de meeste
christenen uit het westen onbekende en
nogal exotische resten van een zeer verdeeld christendom, dat nogal eens
“vergeten” wordt.
De roomsen zijn:
- de copten van Egypte (95000)
- de syrische katholieken (Syrië en
Libanon), bestaande uit: maronieten
(900.000), melkiten (500.000), chaldeeërs (600.000, Irak) en armeense
katholieken (200.000).
De niet-roomsen zijn:
- De catho’s van Etchmiatzine ( 1 miljoen in Armenië)
- De catho’s van Cicilië (200.000 in
Turkije)
- Het patriarchaat van Jerusalem
(15000)
- Het Patriarchaat van Istanbul
(100.000)
- West Syrischen (100.000; Syrië en
Libanon)
- De
heilige
apostolische
Kerk
(70.000; Irak)
- De coptische kerk (8 miljoen;
Egypte)
- De grieks orthodoxen (880.000;
Syrie,Israël,Jordanië,Egypte en Libanon)
Het zijn natuurlijk veelal minderheden: In
Turkije ca 0,1% (80.000), in Syrië ca 4,5%
(850.000), in Libanon niet, hier zijn het 40%
(1 miljoen!), Egypte 10% (8 miljoen!), Israël
2% (150.000), Palestina 2% ( 60.000),
Jordanië 6% (350.000 christenen van wel 6
richtingen) en Irak 3% (800.000).
Ze hebben het heel moeilijk onder het
toenemende islamitische radicalisme en
velen vertrekken naar elders. Zij zagen al
vele doden vallen en hun godsdienstbeleving onmogelijk worden. Want ze worden
gezien als “vertegenwoordigers van een
westelijke christelijke Kerk met hoofdstad
Rome”. Ook erg dicht bij de Amerikaanse
christenen en de joden van de VS… In Irak,
Egypte en ook Turkije is hun vervolging erg
fors de laatste jaren. Ze vertrekken naar

Terug naar inhoud
AFRIKA
RELATIES IVOORKUST EN TSJAAD
De staatsecretaris uit Parijs ging toch maar
naar de heropening van een school die in
2004 tijdens anti-franse betogingen werd
verwoest. Nadat de regering besloot Bongo
nu maar te geloven, die bezweert om in de
herfst presidentsverkiezingen te houden,
wat hij al sinds 2005 steeds weer uitstelde
De reaalpolitiek dwingt tot een voorzichtig
herstel van de gebutste relatie.. Men wil
weer samen verder en op voet van gelijkheid…
Het land is een labiele boel; de rebellen die
nu mee regeren, zijn echter nooit ontwapend. . Dus Sarko moved maar voorzichtig verder in dit mijnenveld.
In Tsjaad is het niet veel beter. De president
Déby liet wereldwijd horen dat zijn leger de
rebellen uit Soedan plat liet schieten zonder
franse hulp. Dat wil zeggen, Frankrijk bewaakt het vliegveld en levert verken-nersinfo
uit de lucht. Ook hier is het dus
manoeuvreren geblazen en nu is ook Togo
weer eens aan de beurt. Sarko doet er alles
aan om een normalere verhouding met de
oude afrikaanse vriendenlanden te herstellen; zonder koloniale grapjes. Hij weet
waar zijn markt is en waar zijn buren wonen.
Bravo dus, Nicolas!
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religieuze tegenstelling hier ( 20 miljoen
inwoners: 41% christenen, 52% animisten
en 7% moslims). Men fluistert dat de nieuwe
president een affaire had met een dochter
van de afgezette voorganger; de heren
haten elkaar enorm. Het is zonneklaar dat
de verjaagde oligarch een uiterst corrupt
regiem aanvoerde en zich vooral bezig hield
met het aanleggen van grote autowegen.
Waarnaast de doodarme bevolking (
BNP/kop= 367 $!) door het stof moest lopen.
Hij had ook alle contracten in zijn hand voor
de grote ondernemingen die doen in olie,
rijst, melk en openbare werken. Daarin wil
de nieuwe man nu ook ver-andering
brengen en de corruptie uit-bannen. Dit
portret is dat van een sympatieke jongeman,
van goede wil lijkt het, die echter elke
ervaring mist. Hij drijft op de jeugd en zijn
charisma..
Het beeld is dus eigenlijk best droevig: 70%
van de bevolking onder de armoedegrens,
25% inflatie, 50% van het budget is externe
hulp, van de 35 miljoen vruchtbare hectaren
is slechts 3 miljoen in exploitatie (een groot
deel is verpacht aan aziatische landen!).
Een echt arm ontwikkelingsland met een
grote incompetentie aan de top, na een
periode van grote corruptie… Quo vadis?
Intussen belooft Andry zich NIET kandidaat
te stellen bij verkiezingen… en Parijs bewerkt nu de vier oud-presidenten, waarvan
er een in Parijs woont, om zich buiten de
strijd die komt te houden.
Een volgende periode van nieuwe problemen zou kunnen komen, omdat de verjaagde president, die woont in Zambia, zijn
aanspraken op de “troon” niet snel zal laten
vallen. Hij wacht zijn kansen af..

OORLOGJE IN TSJAAD
Het lijkt op een soort traditie; elk jaar komen
de (tsjaadse) rebellen uit Soedan naar
Tjsaad om te trachten de regering van Deby
daar weg te jagen. Met instemming van
Soedan’s president, wat niemand eigenlijk
begrijpt. Nadat ze in Quatar samen besloten
dat niet meer te doen en, Omar al Bachir ,
die voor oorlogsmisdaden op de internationale rol staat, liet het weer gewoon toe.
Maar Deby heeft van zijn oliegeld Russische
jagers gekocht en zware wapens. Dus op
600 km van de hoofdstad werden de rebellen geplet: 225 doden en ook 200 voertuigen in de poeier. Waarna ze terugkeerden naar Soedan om te hergroeperen,
wat gezien hun aantal geen onzin is.
Frankrijk hielp stevig mee vorig jaar, er zijn
er 1300 die het tsjaadse leger trainen, en er
zijn er ook nog 800 onder de Natovlag.
Frankrijk haalde snel zijn wapens op in
Libië… maar deze keer deed de franse
luchtmacht dus enkel aan wat luchtverkenning…
Ook nu was het oorlogje dus snel gewonnen
door een beter getraind tsjaads leger…. Als
u dit soort afrikaanse berichtjes leest moet u
zich rekenschap geven van de complexe
achtergronden aldaar. Tussen Tsjaad en
Soedan (Darfoer), tussen Soedan en China
(olie) en tussen de fransen , Tsjaad en
Libië.. Want Tsjaad en Soedan c.s. dat is nu
geopolitiek geworden… want het gaat om
olie en arabieren contra negers en ook om
Libië’s posities. Geopolitiek is nu topsport,
ook al lang in Afrika.
WAT NU IN MADAGASCAR?
DE DJ is president en met steun van het
leger. Hij duwde de oude dictator van zijn
plek in dit doodarme land, dat maar niet
vooruit komt. En hij beloofde verkiezingen in
2010… Intussen belooft hij het land te gaan
ontwikkelen, maar niemand kent zijn plan.
Hij werd en is populair omdat hij als DJ en
TV-figuur een grote aanhang verwierf en zo
burgemeester van de hoofdstad werd. Hij is
katholiek (en heeft dus de steun van de
aartsbisschop) , zijn voorganger was
protestant (hij deelde 4x4 ’s uit aan de
protestanten) en dat duidt al op een stevige

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE EURO-VERKIEZINGEN
Ze zijn geweest en de verschuivingen waren
te verwachten : christelijk-rechts wint (wordt
ca 1/3 in zetels), rood verliest, groen wint en
radicaal rechts + anti-europa werd ook
sterker. Eindelijk wordt de EU nu in eigen
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Het behoedt vele landen voor grote devaluaties… en toont hoe nodig het is om op
mondiaal nivo zaken te gaan regelen. Maar
het politiek protectionisme verandert niet…
Sarko liet even zien wat Europa zou kunnen, toen de russen weer eens moeilijk
deden en de crisis toesloeg, maar hij gaf
slechts even gas en het beklijfde niet. De
G20 toonde keihard de machtsposities van
China, Rusland, de arabieren en de VS en
de EU deed alsof zij er daar iets toe deden.
Niets was minder waar; zelfs Obama toonde
dat Europa achterin zijn lijstje stond.
De crisis van nu toont het onvermogen van
Brussel op economisch, fiscaal en ook
veiligheids- en geopolitiek gebied. We zijn
verdeeld tot op het bot, Europa lijkt niet
meer te bestaan. En niemand vertoont aanleiding op de draad snel weer op te pakken:
in tegendeel. De Belgen liggen in echtscheiding, de britten kijken over de oceaan
en de Nederlanders kiezen brits-amerikaans. Terwijl vele landen aan de deur
kloppen van de EU: in het oosten en het
noorden.. waar het stevig rommelt.
Intussen ergeren zich de EU-volken en veel
van hun politici over de onnozele maatregelen die Brussel bedenkt: peanuts en
regelzucht. Dat ze dat zelf schuld zijn,
omdat Brussel NIETS MEER mag, wordt
verzwegen. Zo komt Brussel in diskrediet en
de daders die enkel af en toe in Brussel logeren om “leiding” te geven, onttrekken zich
aan hun verantwoordelijkheid. Brussel werkt
niet, omdat de landen het ook niet willen:
het politieke Europa wordt gesaboteerd en
men kruipt weer in het (nog) warme eigen
holletje. Waar de vergrijzing massaal
toeslaat en het begint te lijken op het wegglijdende Japan…Terwijl de roofdieren
buiten rondlopen en in aantal toenemen. De
tragiek van een komende ondergang lijkt nu
compleet aanwezig. We zijn te moe dus …

kring wat forser aangepakt: goed voor haar
imago en vitaliteit.
In Nederland was het ultra-rechts+antiEuropa dat won (hup op 15%!). Mede omdat geen enkele grote partij (midden en
links) al tijden lang, een antwoord weet op
de PVV… en dat vooral uit lafheid. Links
kreeg ook hier echt klappen… echte kiezersstraf.
Frankrijk gaf en ware aardverschuiving
(28%) te zien: ook hier rechts in de lift, tot
grote vreugde van Sarko c.s. Groen won
ook hier (17%) en de PS kreeg een pak
slaag voor haar schandelijke gedrag (nu op
17%!). De nieuwere Middenpartij die hoog
leek te scoren kreeg maar 8% (sonderingen: 18%!) mede omdat voorman
Bayrou, sympha maar erg arrogant
onhandig, behoorlijk klungelde. De versplinterde radicaal linksen en rechtsen
kwamen ook maar tot weinig, al hebben ze
samen wel meer dan 25%..
De euro-uitslag geeft in veel landen aan
waarheen de locale politiek gaat… De
aardverschuivingen naar midden-rechts zijn
bijna algemeen behalve in Griekenland en
Scandinavië… En de rechtsradicalen rukken
op: in Oostenrijk, in Nederland en ook in
GB.. Een soort van 30-er jaren move, lijkt
het. Typisch crisispatroontje. Het gaat dus
nog veel rauwer worden; trek uw kogelvrije
vest aan en verzamel moed om uw vrije
woord te blijven spreken.
EUROPA:VERLOREN ILLUSIE?
Als mensen het woord “europa” horen op
radio/TV, dan zetten ze iets anders op. Dat
bleek uit een recent onderzoek: we zijn
“Europa-moe”. Wat het geluk was van de
generatie die uit de oorlog kwam, bang
opnieuw, maar nu voor de russen en wat
toen ook de basis van de snelle wederopbouw was, lijkt uitgeblust. Toen de muur
viel leken de ambities voor een politiek
Europa, wat iedereen aan het begin bedoelde, geheel ten einde. Alle landen zetten
zich schrap tegen meer dan een vrijhandelszone. Het gevaar leek immers geweken , dus nu snel terug op eigenheid. Zo
zakte Europa nog verder in het slop tot de
grote crisis komt en toont wat Europa kan!

DE EUROPESE PROGRAMMA’S
Jacques Attali bestudeerde de programma’s
van de (franse) europese partijen die gaan
strijden in de verkiezingen, waarvan de
meeste kiezers niet eens de namen kennen.
Laat staan wat ze voorstellen! De (franse)
PGE en de PSE (radicaal links en gematigd
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lijkt nog wel een 2 à 3 jaartjes te gaan duren
voor… ja, voor WAT eigenlijk?

links) hebben hun program al bekend
gemaakt en de PDE (liberaal/midden/rechts)
komt ook snel.
Maar doet een droeve ontdekking: ze komen daarin niet verder dan hun klassieke
ideële gebazel en hebben het niet over de
ECHTE bedreigingen voor europa… zoals
het stabiliteitspact, de massawerkeloosheid,
de depressie dreiging, het protectionisme en
het voortbestaan van de Euro. Met geen
woord. Ze spelen “eigen landje op het Brusselse voetbalveld).
Niets over plannen om Europa te versterken
in het zicht van de nieuwe multipolaire
wereld, het te moderniseren om de concurrentie met de nieuwe giganten aan te
kunnen, niets over de grenzen niets over
fiscale harmonisering… Zo zal geen enkele
kiezer ook maar iets snappen van de
werkelijke te keren bedreigingen en de nu te
grijpen kansen. Europa leeft niet in de
harten en de europese bevolkingen zijn
blind voor morgen. Omdat ook in het eigen
land het NIEMAND heeft over de echte
bedreigingen… Niet over twee eeuwen of
zo, nee, al over ca 15 à 25 jaar! Zelfs een
beetje groot bedrijf overleeft dat niet op
vandaag, laat staan Europa.

DE PAC-SUBSIDIES VOOR LA FRANCE
Sinds kort kan iedereen op een website
exact zien “hoeveel en aan wie” er gaat uit
Brussel als landbouwsubsidies. En daarover
is het hier muisstil, want er zijn nogal wat
franse senatoren-boeren die stevig toucheren uit de grote landbouwpot en met hen
hun families. Niks verkeerd mee hoor: ze
zijn naast boeren gewoon ook politicus. Net
zoals de Nederlandse minister van Landbouw ook een familiebedrijf heeft met zelfs
vestigingen in Frankrijk waar ook Brussels
manna valt. Het rijtje franse subsidiepakkers
dat ik zag is indrukwekkend, honderdduizenden euros fladderen bij vele gelukkigen
dus.. Allemaal graanboys uit het noorden en
maïsheren uit het zuiden. Dus u begrijpt, ze
zijn ook wat in de handen van hun regionale
kiezers, politiek gesproken dan en dat mag
natuurlijk. Al moet je dat niet overdrijven,
maar daarover las u van mijn kant nu ook
niets.
BROWN DIEPER IN DE SHIT
Brown is nu ook omringd van jattende
bewindslieden en parlementariërs blijkt..
Dierenvoeding op rijkskosten, bankstellen,
pornofilms, zwembadonderhoud, het kan
niet op. Er vielen al koppen en ook in de
Tory club werden al diverse foutjes
bekend… Wat een corrupte bende in de engelse politiek! Brown kreeg nu de volgende
dreun nadat hij al een “smeargate-affaire”
had met mailtjes om politieke tegenstanders
te vloeren. Die kwamen van een van zijn
adviseurs! En de tories staan nu in de polls
op 205 hoger dan Labour. De uitslag van de
europese verkiezingen zal ook hierdoor
worden getekend.. Op ruim een jaar van de
verkiezingen kon het niet slechter ervoor
staan dan nu voor arme Brown. GB zit diep
in the shit, economische en ook moreel
gezien… Een crisis van een zeer lastig
soort, erger dan de andere crises.
Intussen is er ook een machtsstrijd in de Labourpartij losgebarsten, want men vreest
een verkiezingsdebakel. En ook ultra-rechts
in het land roert zich en krijgt steeds meer

DE TEKORTEN IN EUROPA
Ik bedoel niet de demografische tekorten,
die in 30 , 40 jaar echt ernstig zullen zijn.
Nee ik bedoel gewoon de overheidstekorten. Parijs verwachtte in 2009 eerst 5,6
% tekort in 2009 en 5,2 in 2010. Nu is dat
eerder 6,6% en resp. 8,3%. GB doet in
2009.. 12,5%...
De OECD roept nu de regeringen op om er
iets aan te doen… Tja dat kan enkel door de
uitgaven te remmen (is link in een stagnerende economie) en/of de inkomsten op
te peppen (en dat zijn belastingen…). En
daarmee begrijpt u het enorme dilemma
waar men voor staat. Maar pas op, het laten
glijden van deze tekorten komt uit op een
waardedaling van de euro. En dan weet u
het wel… De crisis begint eigenlijk pas, want
de grote uitgavenstroom om de swing er
weer in te krijgen komt nog niet… de ww en
de faillissementen gaan nog door… en het
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steun in de bevolking. De British National
Party groeit in aanhang en de Ukip wil zelfs
dat Engeland meteen uit de EU zal stappen
Intussen lukt Brown niets meer en wordt het
de vraag, hoe lang hij nog vervroegde
verkiezingen kan uitstellen… Al lijkt nu elke
verkiezing op elk moment te zijn verloren.
Brown is DE pechvogel van de politici nu: hij
verloor ooit zijn linkeroog bij een rugby
ongeluk, een van zijn kids stierf de andere is
, hij verloor de leiding van Labour aan Blair
en nu is hij de meest impopulaire premier
ooit… een erger soort John Major II. Poor
guy..

IJSLAND IN DE EU?
De nieuwe politieke wind in IJsland waait
pro euro en pro-lidmaatschap van de EU.
De keiharde les is geleerd nu het land zijn
groei compleet verloor en op de rand van
faillissement balanceert. Johanna Sigurdardottir de nieuwe premier is mordicus
vóór. Er zijn al langer de nodige overeenkomsten met de EU over vissen, landbouw en vrij verkeer. Men is dus al aardig
op weg. Maar het dictaat is: bij de EU betekent ook de euro, ontkoppeling kan niet
meer. Waar de pijn nu nog zit is in het
vissen, waar IJsland de EU-regels zal
moeten slikken. Wel 60% van zijn export is
namelijk visserij.. Tja dat zal pijn gaan doen,
maar er is toch al overleg opgestart. Men
heeft redelijke haast in IJsland …. Daar
snapt men nu WEL waarom Europa moet. In
het oude Europa , waar het nog redelijk
gaat, is Brussel “a pain in the ass” en in
Noord-Europa staat men voor de deur te
dringen. Who is the idiot?

GRENSRUZIES FRANKRIJK-CANADA
De eilandjes Saint-Pierre en Miquelon met
zo’6300 inwoners liggen voor de kust van
Canada en zijn echt Frans. Maar de mensen, die daar van visserij leven, hebben te
weinig “visruimte” vinden ze. De ruzie
daarover ontaardde in 1998 in een incident:
een boot met politici erop ging vissen buiten
hun wateren, dus in die van buur Canada.
En Canada enterde de boot en zetten alle
opvarende vast. Twee dagen maar, maar
toch.. In 1992 valt het besluit: van de
betwistte 47.000 km2 krijgt Frankrijk maar
12400 toegewezen… Dat heeft grote gevolgen voor de welvaart op de eilanden, die
staatssteun moeten hebben. Nu gaat er
binnenkort weer een brief naar de VN uit
Parijs met het verzoek om de viszone te
mogen uitbreiden. Dus de locale politici
keken met spanning naar Parijs, maar de
brief ging niet uit… Wel was er koortsachtig
overleg op diplomatiek nivo, want Parijs kan
het niet maken om overzee te laten zakken,
maar ook niet om weer herrie te maken met
Canada. Het gaat dus (weer) even duren…
Waarom dit lastige gedoe? Tja alweer gaat
het om olie en gas… want in de betwistte
zeeoppervlakte zit zeer waarschijnlijk een
grote olieplas en een grote gasbel. Dat is
het dus.
De 21e eeuw wordt DE eeuw van de
maritieme grensgevechten, omdat nu de olie
c.s. onder water zit (nieuwe reserves) en er
dus op meer plekken nu de maritieme
grenzen “verkeerd” blijken te liggen.. . Stel
je voor een oliekrijgje tussen Nato-partners!

WANNEER SPLIJT BELGIË?
Weer een boek over dit steeds meer
brisante onderwerp, waar tot voor kort :
wijze mensen” niet in geloofden. Maar nu
ook een uiterst serieuze journalist opnieuw
zijn grote twijfel aan het voortbestaan van dit
land in een boek uit, moeten we toch gaan
oppassen. Lijkt het. De 6 miljoen flamands
met 28000 €/kop en 7% WW zouden dus
toch wel eens kunnen weglopen van de 3,3
wallons met 20.000 €/kop en … 18% ww. In
2006 toen het Vlaams Belang 20% der
stemmen kreeg en 2e grootste werd riep
men in Vlaanderen: België barst! Er heeft
ook een journalist al eens het Orson Welles
geintje uitgehaald toen hij op de radio de
scheiding aankondigde en een grote rel
veroorzaakte in december 2006. En nu in
het boek: La Belgique est morte, vive la
Belgique wordt een zeer goed betoog
opgebouwd van wat je zou moeten denken
nu over dit heikele onderwerp. Mogelijk
haalt de crisis met wat er NA nog komt de
wind uit de zeilen van de separisten.
Mogelijk krijgen de Vlamingen allemaal de
mexicaanse griep en vallen ze terug op de
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waalse levensstandaard. Dat alles zou
kunnen, maar ook dat België splijt. Don’t
forget dat in de groep van nieuw landen in
de EU een flink deel veel KLEINER is dan
Vlaanderen en Wallonië apart… Het zou
dus nauwelijks opvallen als we Belgique I en
België II zouden krijgen!

BERLUSCONI WORDT GESTRAFT
Mevrouw B. trok de stekker uit het (toch al
gammele) huwelijk, nu haar, geile, ouwe
man weer openlijk avances maakte naar
jonge meisjes en ook veel meer dan enkel
woorden daarbij gebruikte. Dus kreeg de
cavalière nu openlijk een klap op de (kale)
kop. Hij is natuurlijk uiterst beledigd en beschuldigt zijn eega van politieke motieven:
ze wil namelijk, zegt hij nu, de komende europese verkiezingen beïnvloeden. En daar
heeft hij gelijk in. Immers HIJ wilde inderdaad zijn blonde harem op de europese lijst
zetten omdat deze blondjes zo “erudiet”
zouden zijn en ook minder “stonken dan
mannelijke kandidaten”.
Veronica timede het dus goed: hij krijgt een
flinke politieke klap en zij toch ook wel heel
wat uit de grote ruif van een kleine 8 miljard.
Die dus (deels) werd gevuld op nogal verdachte wijze en waarvoor hij zich met wat
trucs de vervolging van de strakke nek haalde. Een populistische en eigenlijk totaal
corrupte en gewetenloze politicus, die overigens razend populair is, werd nu door zijn
beledigde en calculerende eega gevloerd.
In andere landen zijn er ook bossen politici
met meerdere dames in hun “harempje” ,
maar die maken er geen politiek bedenkelijk
en ook nog discriminerend item van.
Berlusconi mag nu overigens, ook wat Veronica betreft, zich verder het schompes
(blijven) rokkenjagen..
Nog een detail: het is zijn tweede huwelijk
dat zo eindigt en hij is (en blijft) ook gewoon
goed katholiek. Niet bekend is of Veronica
ook vreemd gaat… zo nog niet, dan is ze bij
deze een nog VEEL aantrekkelijkere partij
op termijn. Mooi, spannend en schatrijk. Nu
gaat de cavalière zich dus maar eens wat
ergeren… Het gaat mogelijk wat verkeren.
Vooralsnog zit B. nog erg lekker en is hij
knap populair en heeft ook het staatsgebeuren stevig in zijn handen; hij controleert alles scherp. Dat er hoognodig in
Italië moet worden hervormd is B. een
beetje worst… dat laat ie graag voor later en
voor andere. Intussen gaat het land, in grote
verering voor zijn held B., langzaam de berg
af terwijl het populisme alles ver-dekt. Maar

DE SPAANSE ILLUSIES
De spaanse banken, Santander voorop,
ging het ogenschijnlijk veel beter dan die in
andere landen. Banco Santander kocht zelfs
twee failliete banken een in de VS de
andere in Engeland. Zapatero was er, bij alle andere ellende, echt trots op dat zijn
Santander zonder staatshulp verder kon. De
werkelijkheid is, dat Santander zelf ook heel
gewiekst zijn getitriseerde rommel verkocht
aan andere, die nu wel met haar lijken in de
kast zitten. En er zijn nu ook mensen die
zelfs aan de gezondheid van deze grote
bank twijfelen… Het spaanse avontuur dat
was gebouwd op massale consumptiestijging, compleet op de pof, is voorbij. De
tijd dat Spanje meer bouwde dan Frankrijk
en Engeland SAMEN ook en zeker de tijd
dat de OG-prijzen verdrievoudigden… Nee
25% per jaar erbij lenen dat gaat nu niet
meer. Samengevat: “Het economische
feestje van Spanje was vooral een feestje
van op de pof leven”. En dat eindigt ooit,
zoals bekend: van op de pof komt ooit een
PLOF. En sommigen wachten dus ook hier
op een .. volgend plofje.
DE MAFFIA NA DE AARDBEVING
Aquila en omgeving krijgt nu veel geld om
de zaak weer overeind te zetten na de
bloedige aardbevingen. Nu slaat de antimaffia Commissie groot alarm: de Camorra
en Cosa Nostra zijn al flink bezig zich met
de Abruzzen spaarpot te bemoeien. Want
de Camorra heet veel arbeiders en bulldozers… en pikte ook in 1980 bij de aardbeving van Napels heel wat eurotjes in.
Want als de maffia weder opbouwt, gaat dat
met inferieure materialen en weinig cement… Zoals ook al bleek bij de aanleg van
de autoroute Salerne-Reggio. De arme
buiten wonende van Aquila zijn nog lang
niet onder nieuwe (goeie) pannen!
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Onmiddellijk versterkt Moskou nu dus zijn
troepen in Abkhazië, en Zuid-Ossetië en
ook voert het de druk op, op de regering van
Kirghistan, waar men nu terug wil ko-men
op het sluiten van een Amerikaanse basis.
Wat betreft het faciliteren van de logistiek
door Moskou, van de VS en de Nato ten
behoeve van de oorlog in Afghanistan , dat
houdt Moskou nu nog even “droog”, om
daar straks ook nog even mee te klapperen.
Zo werkt de geopolitiek, zeker als eerder, de
EU en de Nato, helemaal niks met Poetin
wilde bespreken over samenwerken en de
VS zelfs gewoon aan zijn raketschild doorbouwde… Obama moet dus nog wat komen
“afbetalen” voor de brutaliteit en de vernederingen toegebracht door zijn voorganger. Maar nu hij zelf OOK nog op die
weg door lijkt te gaan, gromt de russische
beer echt luid. Terwijl hij ook zijn klauwen
uitsteekt naar de grote gaskranen… Niets
stouts is Moskou vreemd en koude oorlog,
daar weet “good old Poetin” nog alles nog
van. Het overleg beloofd dus best leuk te
worden.

nu moet hij intussen zo erg liegen, dat het
zelfs de Italianen te veel lijkt te worden… En
er liggen ook een berg foto’s klaar van B.
met een paar dozijn half ontblote meisjes in
Sardinië… Ai!
MOBIEL BELLEN IN DE EU
De fransen bellen (mobiel) en gemiddeld
(!)veel minuten per maand: wel ruim 140
minuten! Spanjaarden doen maar 120 en
duitsers zelfs maar 62… Dat is toch
ongelooflijk deze verschillen niet? Maar nu
zie je dat aantal minuten ietsje dalen in
Frankrijk, terwijl het nog gelijk blijft in andere
landen.
Pas op: de penetratie van mobiel bellen is in
Frankrijk het laagste van de EU… Dus ALS
fransen mobiel kunnen bellen (en dat doen
er minder hier dan elders), dan doen ze het
gemiddeld twee keer zo lang als de duitsers.
Zijn de fransen nu kletskousen? Zijn de
franse belminuten goedkoper? Of zijn de
fransen bellers gewoon vooral de rijkeren…
die een beetje kletsen best kunnen betalen.
Tja dat vergelijken valt niet mee dus.

DE DUBBELE RUSSEN
Wapenhandel is soms rare business:
Moskou koopt drones van Israël en levert
anti-raketsystemen aan … Iran. Tja Moskou
krijgt ondanks veel roebels geen echt goeie
drones gebouwd en moet dus te rade gaan
bij de kwaliteitsproducent Israël. Bij het
conflict met Georgië konden we allen zien
hoe slecht hun drones werkten. Nou zijn de
russen exportland twee op de wereld, direct
na de VS dus. Het contract met Tel Aviv is
voor 50 miljoen $, maar nu zijn er toch
mensen van de nieuwe regering in Israël
boos geworden. Grote druk op de russen
dus ook door de VS; en ze hebben de
beloofde anti-raketsystemen nog niet naar
Iran verscheept. Maar de geheime diensten
weten dat er al iraniërs op cursus zijn in
Moskou… Het dubbele spel van Moskou
zou erg slecht kunnen aflopen als de VS en
de EU het ooit beter kunnen vinden met
Teheran… Poetin speelt altijd linke
spelletjes, hij was dan ook ooit geheim
agent (001).

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE KLUCHT MOSKOU-WASHINGTON
Over twee maanden gaan Obama en Medvedev uitgebreid samen praten over de eerdere wrijvingen. En dan is het dus moskouse gewoonte om alvast de zaak stevig
voor te bereiden. Dus werd Moskou vreselijk
“kwaad” op de Nato-oefeningen in Georgië… Dat vinden ze een grote provocatie…
(zoiets als Cuba ook ooit de VS aandeed?).
En Obama “stamelde”: “Maar we hebben
toch ook Russische waarnemers daarbij uitgenodigd? “ Niets waard, natuurlijk!
En er is nog meer. De recente top EU-OostEuropa in Praag, die is bedoeld om de (economische) banden aan te halen, die prikt de
russen ook echt. Want daar zitten ook
Azerbeidjan, Moldavië, en Armenië aan
tafel.. En er was nog een puntje: er werden
twee Russische diplomaten (bij de Nato)
weggestuurd.. wegens spionnage.
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Wel 60% kwam naar de stembus van de
714 miljoen kiezers. En 262 zetels (van de
totaal 543) waren voor de zittende Congrespartij van de Neru-Gandhi dynastie, die nu
al 62 jaar een sterke beweging in India is. .
De nationalistische hindoepartij kreeg maar
160 zetels en hun machtsperiode, die
eerder ook bloedig verliep, lijkt voorbij. Erg
positief voor de rust in de verhouding met de
moslims (14% van de bevolking). Het
pluralisme won ondanks de aanslagen;
Manmohan Sing blijft premier en Sonia
Gandhi voert de Congrespartij aan met veel
hulp van haar zoon Rahul Gandhi. Hij is 39
jaar en komt steeds sterker naar voren door
zijn grote inzet. Hij nam ook enkele zeer
wijze besluiten in de verkiezingsvoorbereiding en toonde groot inzicht ondanks
zijn beperktere ervaring. Daarmee werd
radicalisering voorkomen en kregen ook de
armen een sterkere stem. Hij zal nu ongetwijfeld in de regering komen, mogelijk
zelfs Singh opvolgen, wat sommigen willen.
Maar mogelijk is Rahul daar zelf niet voor in
en wil hij liever elders in het kabinet aan
werken. Deze uitslag is voor India en de
wereld een zegen. En we zien hoe lang een
sterke idee, gebracht door een sterke
charismatische mens, invloed houden kan..

LENIN MOET (GOED) BLIJVEN
Lenin ligt gebalsemd in zijn mausoleum op
het Rode Plein in zijn mooie pak, gemaakt in
Zwitserland, en dat elke drie jaar wordt
vernieuwd. Boris Jeltsin stopte het budget
daarvoor, hij was erg anti-Lenin. Maar het
hele laboratorium dat permanent bemand is
om het lichaam van Lenin te behouden
wordt nog steeds gefinancierd door donateurs. Maar daar zijn er steeds minder van.
De dag komt dus ooit dat Lenin tot stof zal
vergaan; ook hij dus...
HAPPY SLOWAKIJE?
Het gaat best OK met de slovaken, de crisis
pakt hun niet te zwaar. Vergeleken met de
toestand in 1989,- toen het samen met
Tsjechië los kwam van de Sovjets,- en met
die bij zijn losmaking in 1993, gaat het hun
eigenlijk nogal goed. Ze gingen goed vooruit
al zijn de regionale verschillen best nog
groot. Hun groei was de laatste twee jaar
6,8 resp. 10,4% en de terugval in 2009 zit
op 2,4%. De liberale president van 1998 tot
2006 is de grote architect geweest van de
aufschwung. Ondanks het feit dat ze nogal
los opereerden van het volk, het waren
technocraten en, ze ook wat last van corrupt
gedrag hadden. Men hanteerde ook een flat
tax van 19%.. Dat trok enorm veel buitenlandse industrieën aan: Sony, US Steel,
Samsung en ook autoboeren. Skoda was er
al (via VW) en KIA en Peugeot kwamen ook.
Ze maken daar 570.000 auto’s in een land
met 5,4 miljoen inwoners. Wereld-kampioen
autobouwer is het land daarmee!
Hun pech was het sluiten van de Russische
gaskraan in januari wat veel last gaf in de
industrie. Maar de president Fico van nu
was nogal anti-euro en ook nogal opportunistisch … Maar bij een enquête bleek dat
het volk niet echt te storen: 89% voelt zich
nu OK, en dat was direct na het losgaan van
de Sovjets 60%...

TATA DOET OOK LOWCOST HUIZEN
Tata de indische gigant maakt een lowcost
autotje en gaat nu ook in de woningbouw
voor de “armen”. Ze bieden nu 1000 appartementen aan voor tussen de 6300 en
10.500 €. De kopers verdienen tussen 1500
en 3000 € per jaar; dus zo’n huis zit op ca 3
à 4 jaar inkomen. Tata wil zo de krottenwijken mee opruimen. De State Bank of
India verzekert het project en omdat er al
8000 aanvragen zijn wordt er geloot. Net als
voor de auto’tjes het geval is; daar moet je
zelfs bij vooruitbetalen!
De markt is ca 25 miljoen (slik) huizen…en
nu worden er meer bedrijven wakker. Tata
heeft een driejarenplan voor 10.000 woningen… India kruipt langzaam uit zijn
sloppen; al zijn er weinig Slumdog Miljonairs
in Bombay, waar Tata nu begint met hun
huizenbouw. Lowcost heeft de toekomst in
India… en ook steeds meer in het reti-

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
INDIA KIEST VOOR STABILITEIT
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echte oorlog gaande in Pakistan, waaraan
de VS ook deelneemt. De CIA schiet dure
drones af om in te grijpen (al 40 sinds begin
2009!), , en de VS zit al met zijn leger op
bases van het Pakistaanse leger. En men
volgt met argusogen de machtsstrijd
regering—taliban—leger--- geheime dienst
(Isis). Want Isis is overal en heeft twee
gezichten, ze zaten achter de aanslagen in
India en ook achter de aanval van de taliban
op Kaboel en de speciale strijdkrachten in
het leger zijn ook al geoefend om de
atoomwapen opslagplaatsen eventueel snel
te bezetten.
Pakistan is eigenlijk nooit EEN natie geworden.
Als je het moslim zijn van een
Pakistani afpakt, hou je een indiër over…
Het land is een grote melange, die ontstond
omdat de moslims uit de oude indiase staat
moesten worden afgezonderd . En dus is
het Pakistaanse cement enkel de islam.
Niks meer en niks minder. Hele regios zijn
sinds het ontstaan van dit land van 173
miljoen in 1947 en de oorlogen met India
over Kasjmir die erop volgden, altijd al
geleid door fanatieke moslims. Het aantal
koranscholen, de madrasses, is er enorm,
en het land is ook een groot trainingskamp
voor terroristen. Het centrale gezag is een
zwakke vertoning, nu nog meer dan eerder.
Pakistan is een tijdbom met nucleaire
kracht… HET grote probleem van Obama
c.s. en ook het westen. Allah helpe ons
allen. Daarom moet Iran ook steeds
meedoen in deze problematiek vinden
Obama en ook Clinton.. Twee grote
brandhaarden is genoeg, drie moet worden
voorkomen. Zeker nu Irak ook nog niet een
rustig landje blijkt te zijn, en, ook de dollars
krap worden. Intussen beweert Islamanad te
hebben gewonnen nu Mingora werd
ingenomen…. Maar hoe kun je een hele
subcultuur nu overwinnen? Taliban blijft
taliban MET sharia… Zie Irak.

rerende westen. Onze toekomst is ook Tata
op de “lange” termijn, zegge zo’n 25-30 jaar
van NU..
DE ARME TAMILS (Sri Lanka)
De oorlog ging lang voort zonder enig
medelijden en 50.000 tamils zaten lang in
de val op een 12-tal km2 in het noorden.
Ziek, zwak en gewond waren ze , maar hun
leger wil niets horen van zich overgeven.
Ook al vielen er al 6500 doden en 14.000
gewonden,sinds eind januari. De regering
liet ook geen hulpverleners toe, al ontsnapten er gelukkig 100.000 tamils net op
tijd uit het gebied. De vluchtelingenkampen
zitten nu overvol en over 250.000 tamils
weet niemand het fijne op dit moment. De
laatste klap in dit zeer oude conflict duurt
erg lang en is zeer bloedig.
Intussen is de Tamilleider dood en lijkt de
strijd beslist. Maar het gevaar van een
nieuw conflict is pas geweken als de
regering een acceptabele politieke oplossing vindt voor het autonomiegevoel van
de 15% tamils. Met hun grote diaspora in de
wereld. Daar zit nu het probleem voor
morgen.
PAKISTAN IS LINKER DAN IRAN
Pakistan wordt sinds Obama anders benaderd dan eerder, in samenspraak met
Afghanistan dus. Zo doet Obama dat die nu
heeft begrepen dat de taliban. gewoon de
taliban, zijn en niks geven om Pakistan en/of
Afghanistan. Zij leven in een eigen realiteit.
En intussen, na de fouten van de
Pakistaanse regering, heeft Obama door dat
dit geheel wel eens veel linker zou kunnen
worden dan … Iran. Want in Islamabad
liggen honderden kernwapens… Stevig
onder controle van de president, roept
hijzelf, maar het leger en de geheime Dienst
zijn een macht NAAST de president Zardiri.
De onbegrijpelijke gift van meer autonomie
aan de SWAT vallei, is compleet uit de hand
gelopen: de taliban gingen na introductie
daar van hun zeer strenge sharia op pad
via Buner naar de hoofdstad. En toen
kwamen de VS en Zardari en Karzaï in
grote aktie. Intussen zijn er een mijloenen
mensen op de vlucht en is er de facto een

DE VALLEI VAN DE TALIBAN
De taliban van de Swat vallei willen verder
en gingen met de wapens in de hand naar
het zuiden, waar de Buner vallei ligt. En
daarin ligt ook de hoofdstad Isalamabad.
Waar de atoombommen zijn opgeslagen..
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tata’s per maand. Het moet naar 250.000
per jaar en snel ook.
Hij wordt ook voor Europa gemaakt met
andere uitrusting natuurlijk. Want de eisen
liggen hier wel wat hoger. Dus kost hij hier
straks 5000$ denkt men. Dichtbij de prijs
van de Logan bijvoorbeeld. Ook komt er de
Maruti van Suzuki voor mogelijk 3300 $, in
Indiase uitvoering.
De droom van vele indiërs is dicht bij de
vervulling en het is dus maar 700 $ meer
dan nu een goede motorfiets kost hier. Er
ontstaat nu een soort legende, zoals ooit
ook bij ons, met de Kever en de Deux Chevaux Ook toen was het een veel gedroomde opstap in luxe van het dagelijkse leven.
Tata is vaak wat uitgelachen, maar ondanks
veel tegenslag, loopt de idylle als een trein.
En straks rijdt arm Europa, dat steeds groter
wordt, ook in een Nanotje. Volgens studies
zijn er al 75% van de fransen in geïnteresseerd en wel 52% zou hem echt kopen.
Renault praat al met Baja auto, ook in India
over een soort Logan, die hier dan voor
2500 à 3000 te koop zou moeten zijn in
begin 2011. U ziet dat de visionair Goshn
van Renault met zijn Logan het gewoon
goed zag, al vier jaar geleden. En Renault
zaaide zijn mogelijkheden heel snel
wereldwijd uit, ook waar NU WEL de groei
te vinden is. De les is : Zoek niet zozeer de
rijkdom maar zoek hoge groeicijfers die je
vooral bij chinezen en indiërs vinden kunt.
Les voor ongelovige thomassen..

De lokale bevolking wordt gedwongen zich
aan hun variant van de sharia te
onderwerpen waarvoor ze van de regering
toestemming kregen voor de Swat vallei. Tot
grote verbazing en ergernis van het westen
c.s. In Swat is de oorlog tussen leger en
taliban al in 2006 begonnen toen een jonge
mollah daar tot de djihad opriep. Daar
kwamen ook groepen extremisten op af uit
Kadsjmir en ook aan Al-Qaida gelieerde
figuren. En zo werd de talibanbweging
steeds sterker. In 2007 waren er vele moorden op politie agenten en werden 200
meisjesscholen platgebrand. Vanuit de onherbergzame bergen wordt de strijd
gecoördineerd. Het “accoord van Swat”
kwam er na drie grote, mislukte offensieven
van het leger. En men moet zich niet
vergissen: deze taliban fanaten zijn niet
enkel religieuze fanaten maar openlijke en
gerichte tegenstanders van de democratische regeringsvorm van hun land en
staat. Het accoord is dus een ernstige
capitulatie van de rechtsstaat.. die in 1947
werd bevochten. Deze groepen zijn nu op
enkele uren verwijderd van Islamabad, wat
Hillary Clinton opriep tot zware waarschuwingen aan de Pakistaanse regering.
Nu in Washington nog eens onderstreept na
een conferentie: VS en de , presidenten van
Afghanistan en Pakistan.
Pakistan zit in uiterst gevaarlijk vaarwater en
is politiek volkomen instabiel. De oorlog van
de VS en de Nato in dit land wordt al snel
van
een oorlogje met onbemande
projectielen een echte oorlog à la Aghanistan. Dat wordt dus ook de volgende
discussie in de europese parlementen: gaan
“we” nu ook naar Pakistan? Waar de
atoomwapens ruim voorradig zijn. .

OOST-AZIË
CHINA EN DE CRISIS: STAND v. ZAKEN.
China’s groei viel terug naar de helft ca
6,5%, ook lager dan de magische grens van
8%. Toch lijkt die 8% er weer snel te komen,
waardoor de grote sociale pro-blemen
verminderen zullen. China gaat 40 miljard
aan het IMF geven en is daarmee in de
groep der groten beland. Haar overheidsfinanciën zijn zeer op orde: ze zijn de
enige in de kring der hele grote landen! Nu
wordt de economie in hoog tempo meer
gericht op groei in de interne consumptie
omdat de export stokt. Deze operatie is nog
in volle gang.

DE ZEGEN VAN DE NANO
Tata maakt hem de piepkleine auto voor
maar 1700 $. Voor de indische “armen” en
dus met een indische uitrusting natuurlijk.
Omdat de productie ver achter blijft bij de
plannen mag je nu loten nadat je aanbetaald
hebt.. en dat is een succes. Tata vult de
kassen en wordt vóórgefinancierd. De
huidige capaciteit is maar genoeg voor 300
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me cijfers omhoog ondanks de export afname van ruim 20%. China is een kapitalistisch soort staatsbedrijf en reageert
navenant en laat zien waartoe haar aanpak
in staat is. Iedereen kijkt naar dit land
waarvan sommige republikeinen zeggen dat
het “Obama’s voorbeeld is”. En so what?

Intussen verloren 10 miljoen mensen hun
baan, maar het herstelplan van 4000 miljard
yuan is indrukwekkend en dat lijkt OK voor
1,5 à 2% extra-groei. En de kredietverlening
in dit land loopt als gewoonlijk: geen van
problemen die er elders zijn. En hun inkadering van de kredietverlening om bellen te
voorkomen, werkt ook goed hier.
De buitenlandse investeerders die naar
China kwamen om vanuit hier goedkoop
export te bedrijven vertrekken nu; zij die zich
richtten op de interne chinese markt gaat
het goed. China wil wat af van zijn positie
van goedkope fabriek voor de wereld , en
een lowcoster. Peking gaat haar in-dustrie
echt upgraden, wat goed gezien is. De
souplesse van aanpassing in dit land is
gewoon opnieuw verbazingwekkend .. en de
managers van de chinese bedrijven begrijpen nu dat ze enkel op basis van de
INTERNE markt in veel produkten gewoon
wereldmarktleider kunnen worden… Zo
liggen de mondiale verhoudingen wel.
Kortom China krijg een schok, heeft het ook
moeilijk, maar veel meer van een “tijdelijk
soort problematiek” dan van de grote structurele problemen in ander werelddelen.
China is op weg DE grote winnaar van de
crisis te worden… en redelijk ongehavend
uit de storm te komen.

CHINA WIL DE YUAN
China wordt steeds ongeruster over de dollar-zwakte die een dreiging vormt voor zijn
enorme dollarreserves. Hun yuan is geen
wisselvaluta, laat staan internationaal
betaalmiddel. In vijf steden, Canton, sjangHai, Shenzen, Dogguan, Zhuhai, is het nu
mogelijk de yuan internationaal te gebruiken, waardoor de wisselkoers risico’s en de
kosten beter worden voor chinese bedrijven. En hun Centrale Bank doet ook
steeds meer “swaps” met landen als ZuidKorea, Hong-Kong, Indonesië en Maleisië.
En sinds kort ook met Argentinië en WitRusland ook al…
De yuan sluip dus al over de wereld…
STEEDS MEER CHINESE MILJONAIRS
China blijft wagonladingen vol miljonairs
produceren, ondanks de crisis. En een
studie beweert dat er tot 2015 al 4 miljoen
rijke families zullen zijn; dat waren er in
2008 maar 1,6 miljoen. En de rijke chinezen zijn ook jonger dan de Amerikaanse
rijken: 80% is jonger dan 45 jaar. Ook wonen ze niet in de grote steden, nee, u vindt
ze in het centrum en het noorden. Dus wil je
luxe spullen verkopen in dat land dan moet
je daarheen en pas op, de clientèle is al erg
verwend!

CHINEES NUMMERTJE STIMULEREN
China keerde een enorme bak gespaard
geld om in haar interne economie. De staat
nam 586 miljard $ uit de kas en de (staats)banken leenden hypothecair nog zo’n 676
miljard er overheen. En daarmee gaat de
groei daar terug dit jaar naar 8%, terwijl hij
afzakkend was naar ca 6%. Want u weet
mogelijk dat 8% nodig is om de sociale
onrust te beteugelen. Nou kun je niet zomaar doorgaan met bakken geld overal neer
te gooien, het moet ook nog uitgevoerd
worden en, je moet erg oppassen met verwenningsverschijnselen en corruptie. Dus er
zijn nu stemmen die zeggen: niet nog méér,
de opnamecapaciteit van de interne economie is bereikt. Het merendeel van de
gelden gaat naar grote infrastructuurprojecten van wonen, voorzieningen tot transport. De investeringen sprongen met enor-

CHINESE GEESTESZIEKEN
China blijkt wel 7% geesteszieken in zijn
bevolking te hebben. Dus zo’n 100 miljoen
mensen daar lijden aan depressies, angsten, en verslavingen; dus alles tezamen.
De cijfers zijn van de wereldgezondheidsorganisatie. De er aan verbonden kosten
zijn hoger dan die voor kankerbestrijding en
hart- en vaatziekten. Dus leer chinees en
wordt psychiater en neem een enkeltje
Peking.
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van voldoende aandacht van… Obama.
Want het regiem leeft op steun uit de VS en
wil ook dat “vijand Zuid-Korea” niet “langs
komt”. Want die gekke Kim schijnt dat echt
te denken, zegt men. Obama negeerde hem
al een paar keren, maar nu gaat hij echt met
grotere stenen gooien…
De grote knal onder de grond is zeggen
experts niet echt gelukt… de raketten
daarna wel. De hele wereld schrok, de veiligheidsraad veroordeelde hen. Zelfs China
zei “ho ho”, en Rusland was echt kwaad. En
nu moet Obama weer wat verzinnen, en dat
lijkt erop dat hij ze weer een beetje laat gaar
koken. Want China valt ze toch niet echt
af… dat vaart zijn eigen koers als altijd.
Gewoon wachten op weer een overvliegende raket… richting Japan of zo.
Er is nog zo’n maf land, maar dat verwaarloost alleen zijn mensen en oefent
dictatuur uit. Intussen lijdt de bevolking en
wordt de junta schatrijk… en dat heet
Miamar en dit duurt al… 40 jaren! U moet
dus wat geduld hebben, want ook daar is
China mee bevriend omdat er veel olie
vandaan komt.
Obama heeft weer een probleempje op
hoge temperatuur staan.

VERGETEN NA DE CYCLOON
Nargis richtte een enorme ravage aan in het
gesloten land van de oudste militaire junta
ter wereld en de internationale gemeenschap kreeg nauwelijks de kans om te
helpen. De junta maakte het moeilijk, liet
wat leuke plaatjes zien bij het uitdelen van
hulpgoederen en … vergat alles en iedereen. De mensen zijn op zichzelf aangewezen nu.. Hun honderdduizenden doden
zijn begraven en nu moeten de 54 miljoen
inwoners, 90% boeddhisten, het verder ook
maar zelf bekijken. De herdenking, nu een
jaar na de ramp werd ook officieel al
gemeden. De vissers hebben nog steeds
geen boten en er is nog maar een op de vier
buffels over in de landbouw. En de VN trekt
ook steeds meer hulp terug, terwijl er bijna
niets is gebeurd. Een voorbereiding op de
volgende storm, daaraan wordt nauwe-lijks
iets gedaan. HET wapen om te overleven is
een radiotje om gewaarschuwd te kunnen
zijn; en die zijn ook nauwelijks te krijgen.
Het land is helemaal weg uit de internationale pers, China krijgt zijn olie en de
junta wordt rijker. En het volk zoekt het maar
uit… Dat is Myamar, een jaar na de ramp en
zonder afweer of hulp voor de volgende
cycloon. De wereld interesseert zich alleen
voor landen waar meer te halen valt.
Ze kwamen plots weer in het nieuws omdat
ze de bezoeker van de opposante Aung San
Suu Kii arresteerden. De verdwaalde
mormoon kwam haar een bijbel brengen en
ze gaf hem toen maar onderdak. Dat kost
de Amerikaan mogelijk 5 jaar gevang en de
rebelse dame mag in 2010 niet aan de
verkiezingen deelnemen. De VS protesteerde luid, China zweeg als altijd. De enige
concessie was dat nu journalisten en
diplomaten bij het verhoor mochten zijn.
De junta kan niets gebeuren… Big brother
China is protecting them… Ze lopen dus
geen enkel risico. Zoals ook Noord-Korea…
dat ook onder pekingse protectie leeft.
Begint het westen er nu eindelijk wat van te
snappen?

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE OBAMA HATERS
Nu er 100 dagen voorbij zijn is het tijd een
tussenbalans op te maken in binnen- en
buitenland. En in Europa, is de ideologische
ommekeer van Obama goed bevallen. Ook
zijn fiscale politiek ligt hier goed in het gehoor en ook zijn wens om een overkoepelende ziektekosten verzekering in te gaan
voeren doet het lekker. Obama zit in Europa
wel snor. Of hij Europa zelf zo hoog
aanschrijft? Dat is een ander verhaal.
In het verder buitenland is het in het algemeen, en tot en met Latijs Amerika , een
stuk beter geworden. Ook zijn erkenning
van de martelpraktijken viel positief op alsmede het sluiten van Guantanamo. Dan is
er ook nog zijn positieve benadering van de

DE VLEGELS VAN NOORD-KOREA
Waarom doet die despoot dat eigenlijk zo,
de kleine Stalin? Wel hij wil zich verzekeren

42

stelde de lagere, die ze uitvoerden, metten
buiten vervolging. “Niet terug-, maar vooruitkijken”, zei hij. Maar dat viel niet lekker en
dat is te snappen als jij 200 keer waterboarding mocht meebeleven… Maar pas op:
hij heeft nooit een vervolging tegen poli-tici
als Rumsfeld, Cheney en Rice uit-gesloten.
Cheney zei openlijk nog steeds achter deze
methoden te staan en ook Rice ging al,
voorzichtiger, in de defensie. En ze trok zich
terug uit de veiligheidsraad intern.
Je kunt het je eigenlijk niet goed voortstellen
toch: Rumsfeld in de beklaagdenbank?

Nato en zijn andere toon naar Rusland, Iran
etc. Allemaal positief dus.
Nu even in eigen land. Wel 72% van de
amerikanen zijn optimistisch over Obama en
wat hij gaat bereiken en 68% zijn tevreden
over zijn stijl. Dat is erg hoog voor een
nieuwe president.
Maar er zijn ook de fervente Obamahaters.
Zo’n 25% van de republikeinen, dus ca 1520% van de bevolking wensen hem eerder
de dood toe dan het verder leven. Wat dacht
u van een demonstratie waarin een dame
het bord meedraagt: “BUSH brainless en
OBAMA Spineless. What a tragedy!”
Deze Kennedy III moet dus erg blijven
uitkijken en zijn kogelvrije vest niet te snel
uittrekken. Want in de rechtse hoek wordt hij
vervloekt met zijn oppepplannen, zijn
steunoperaties wat vele echte “liberalen”
daar verspilling van het ergste soort vinden.
En zijn ziektekostenverzekering dat is een
schande. “Taxes are piracy” en “Obama
and his gang of bandits” dat waren op de
traditionele Tea Party in Boston, waar het
ultraliberale amerika rondging nog nette
kreten…

DE VS MOETEN IN DE TGV
De plannen voor TGV’s in de VS zijn al
jaren op een lage pit gezet en zijn nu opnieuw uit de kast gehaald. Projecten: Anaheim –San Francisco ( 354 km; 33 miljard);
Washinton-Boston (241 km; 3,8 miljard);
Anaheim-Las Vegas (500 km; 12,8 miljard)
en Dallas-Houston-San Antonio (354 km;
12-18 miljard). Dat is niet niks al is het land
enorm groot. Obama gaf deze idee een
nieuwe zet en ziet de voordelen op termijn.
De buitenlandse investeerders zijn weer actief en wakker geschud. En zij spreken nu
ook al over hun kunnen om met 550 km/uur
te gaan rijden. Bombardier, Kawasaki en
Siemens en natuurlijk de fransen. Ook Japan is dus een voorbeeld naast Frankrijk.
Californië heeft nu ook een stap gezet en wil
9,9 miljard in obligaties uitgeven om een
eerste deel te starten voor 33 miljard. Maar
het zal nog tijd vragen. De minister voor
Transport wijst erop dat de autoroutes,
begonnen in de 50-er jaren, ook pas in de
90-er jaren compleet waren. Dus zij voorziet
nog wel zo’n dertig jaar voor het echt op
enige stoom zit.

DE STRESSTESTS WAREN KOEHANDEL
De banken werden getest op hun stevigheid
door 150 regulatoren van Obama en
Geithner. Het nam 45 dagen en de uitkomsten waren bedoeld om het vertrouwen
in banken te herstellen. Er kwam een lijstje
van “ok, redelijk” en ook een van “ in de
gaten houden”. En er bleken zo’n dozijn
banken die er te zwak bij stonden. Maar er
is een hardnekkige geruchtenstroom actief
die fluistert dat er stevig gerommeld werd.
De FED moest hier en daar door de knieën:
de Bank of America drukte zijn probleem
van 55 (tekort) naar 34 en Citygroup van 35
naar 6 miljard. Dus de vraag is wat dit heeft
geholpen, behalve politiek dan voor Obama
c.s. Obama is nu opgenomen in de eigen
reaalpolitieke stroom, niemand kan er
natuurlijk aan ontsnappen.

WW-ONBALANS IN DE VS
Het aantal vacatures liep met 3 miljoen op;
wat goed nieuws leek. Want dat is de bevolkingsomvang van Mississipi. Maar helaas nee: het komt door een onbalans tussen gevraagde mensen en werkeloze mensen. De ww-ers uit sectoren als bouw,
financiën, en distributie zijn niet zonder
meer inzetbaar in het onderwijs, de boekhouding, de medische hoek en het bestuur.

OBAMA EN HET GEMARTEL
Obama maakte documenten uit Bush’s periode bekend over martelen en de problemen zijn nu pas begonnen. Want hij
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heidskas”. Het gaat er om spannen dus, ook
in de fiscale paradijsjes en dus tot in Amsterdam en Den Haag!

Daarbij komt ook nog dat velen niet verkassen willen omdat ze hun huis niet kwijt
kunnen. Dus ondanks meer vacatures zal
de WW nog niet snel slinken: in april nog +
ruim 500.000! Straks moeten werkgevers
dus TE dure mensen op vacatures plaatsen
om verder te kunnen en dat verhoogt het
risico op inflatie dan ook weer… Ja, plannen
kunnen flitsen, maar realisaties volgen niet
altijd even snel..

GUANTANAMO

Obama komt er niet uit zoals hij het had
gepland; de erfenis van Bush en wat dat
internationaal veroorzaakt heeft is TE gecompliceerd. Dus moest hij de speciale militaire rechtbanken heropenen en ook de
foto’s van martelingen van publicatie uitsluiten. De medewerking van zijn bondgenoten bij het “afnemen” van “hun”
gevangenen is ook minimaal: enkel de
fransen namen er een terug.. Nu wordt ook
de druk op anderen weer vergroot, ook op
Australië. De echte democraten zijn best
geschrokken van deze breuk van verkiezingsbeloften… Wat blijft is dat er voor
“slechts” zo’n dertien gevangenen een
tribunaal wacht, de rest moet dus op
humanitaire gronden worden vrijgelaten,
liefst naar het land van herkomst. Obama
verkeek zich op de ernst van de situatie en
de complexiteit van de geconstrueerde
toestand. Thank you George.

OBAMA OP BELASTINGJACHT
Obama heeft een compleet plaatje laten
maken van hoe en waar de grote
internationale VS-ondernemingen hun belastingen laten of.. hoe ze die “voorkomen”.
Hij weet dat veel bedrijven hun investeringskosten in het buitenland van de winst
aftrekken en zo minder zwaar in de VS door
de fiscus gepakt worden. Ook snapt hij nu
beter hoe omzetten van het ene
buitenlandse filiaal naar het andere reizen
en zo de VS omzeilen. Ook is hij nu op de
hoogte van het systeem van aftrek van in
het buitenland betaalde belastingen van wat
fiscaal in de VS verschuldigd is. Het zou wel
eens kunnen gaan om zo’n 200 miljard voor
de internationals. Uiteraard kijkt hij daarbij
ook naar de fiscale paradijsjes zoals Ierland,
Nederland en de Bermuda’s , drie landen
waar de belastingen laag zijn en die dus
brievenbusbedrijfjes aantrekken. Kortom hij
dicht gaten en wil misbruik stoppen, zeker
nu hij bakken geld naar vele bedrijven
moest dragen. Geef hem (= de amerikaanse
belastingbetaler)
maar
eens
ongelijk.
Nu worden natuurlijk in de grote ondernemingen en de republikeinse kringen,
de messen geslepen. De lobby-industrie en
de fiscalisten wachten gouden tijden. De
klus is best link, want vechten met grote
machten is levensgevaarlijk. Soms letterlijk.
Maar gezien vanuit de recente crisislessen
zou het een onvergeeflijke schande zijn als
er nu niet eens goed naar het gesjoemel en
de gatenkaas werd gekeken. Want de
belastingbetaler raakte zijn huis en werk
kwijt en wacht nog een enorme factuur.. Tja,
je moet nu echt onderscheid maken tussen
“liberale preken” en “doorgraaien in de over-

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
NAAR SCHOOL IN AMAZONIË
De deelstaat Amazonië van Brazilië is drie
keer Frankrijk in oppervlak , maar er wonen
slechts 4 miljoen mensen in 64 gemeenten.
Er zijn ca 20.000 leerlingen die in 750
zaaltjes les krijgen, vanuit …. EEN groot
videocentrum dat voor TV-school speelt. En
het werkt ook via Internet natuurlijk. Zo’n 30
onderwijzers werken in de drie studio’s van
het Onderwijsministerie van 19 tot 22 uur
voor zowel lager als middelbaar onderwijs.
Na elk half uur les is er een half uurtje zelf
werken voor de leerlingen onder toezicht
van een tutor in de zaal en daarna zijn er
webcamvragen: “on-line”natuurlijk. Er zijn
zelfs steeds meer volwassenen die deelnemen nu en de lessen zijn extreem pragmatisch. Rekenen neemt vooral voorbeelden voor het berekenen van het benzineverbruik van boten bijvoorbeeld, want

44

een van Hajj Salim commandant van de
sjïtische commando-unit. Hezbollah ontkent
natuurlijk heftig.. en de anti-syrische oppositie in Libanon is nog maar voorzichtig met
het nieuws. Walid Jumblatt waarschuwde
onmiddellijk op zijn manier: “We moeten
voorkomen dat dit krantenartikel een tweede
Ain el Remmaneh veroorzaakt”. Dat was in
1975 het opblazen van een bus met palestijnen in Beiroet waarna de burgeroorlog
uitbrak. Het bericht is uiterst brisant en het
vervolg zal veel risico’s oproepen.
Overigens is het “beter” dat Syrië nu vrij uit
gaat… of zit er weer hun orchestratie
achter? Intussen was er een mega-opkomst
en won Hariri, de soenniet met zijn Christelijke flank. Een afwijzing van Syrië en zijn
toenadering tot Iran. Erg goed geopolitiek
gezien, voor het MO-imago. En nu maar
hopen dat het in Libanon vredig verder gaat.
Pas evident daar!

iedereen verplaatst zich per boot daar. Ook
de ontspanning per TV/internet heeft een
hoge kennisinhoud om mensen zoveel mogelijk ontwikkeling bij te brengen. Het onderwijsprobleem in dit gebied bestaat nauwelijks meer dank zij de technologie. Een
ware zegen voor dit ontoegankelijke en dunbevolkte gebied..

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË VUUR EN WATERGEBREK
Na de enorme bosbranden nu ook nog
watersnood en de enorme droogte. In het
zuid-oosten, bij Adelaïde, verzout nu het
water van een grote rivier vanwege enorme
droogte. Dat leidt nu tot grote problemen bij
drinkwaterproductie en irrigatie van de
landbouw. Met name ook van de wijngaarden. Want de rivier moet in 90% van
het water voorzien… De graanschuur van
Australië, waar 40% van zijn landbouwproductie vandaan komt en zich 72% van de
te irrigeren oppervlakte bevindt, staat droog.
De toestand wordt snel kritiek. De wijnboeren maken nu een pijplijn naar een
aangrenzend gebied, waar hun collega’s
waterbezuinigingsprojecten uitvoeren om
hun wat water te kunnen geven. Maar dat
zal ook niet genoeg zijn: als er geen regen
valt zal het rendement in de landbouw met
40% dalen. Wel viel er op hoe sommige
wijnstruiken toch konden verder groeien met
bijna geen water.
Australië staat voor een enorme uitdaging
en moet alles doen om zich te redden.
Zonder water immers kan er niets en
niemand leven.

MAROKKO EN DE LOBBY
Wel 230 afgevaardigden van de Kamer in
Washington schreven een brief aan Obama
om te bevorderen dat Westelike Sahara
onder het bestuur van Rabat moet blijven,
zoals Marokko dat ook wil. Het rapport
waarop het verzoek is gebaseerd, werd
opgesteld door hoge ex-politici in de VS.
Marokko heeft dus de lobbytechniek à la
americaine ontdekt!
TURKIJE-ARMENIË EN DE VS+RUSLAND
Het moet een keer worden bijgelegd, die
enorme herrie tussen Turkije en Armenië
over de genocide van 1915. Er zijn al
inleidende bewegingen geweest zoals een
voetbal wedstrijd onder elkaar met als
toeschouwers ook de turkse president en in
Armenië. Nu zijn ook de VS en Rusland
…EN de EU (!), druk aan het uitoefenen en
er is een plan tot verzoening in discussie.
Daarin is ook het oude conflict over HoogKarabach, armeense enclave in Azarbeidjan, opgenomen. De internationale politiek tracht met veel moeite de stabiliteit in
deze regio te redden en Turkije, het
moderne islamitische land en NATO-lid, te
helpen om zijn verleden te regelen met de
buren. Want er is een waterrelatie die

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
HEZBOLLAH EN HARIRI
Niet Syrië zou schuld zijn aan de dood van
Hariri uit Libanon, nee, het is Hezbollah. Dat
kan Der Spiegel nu aantonen met haar info.
De 8 mobieltjes die bij de aanslag werden
gebruikt waren allen van Hezbollah leden:
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gestart op diplomatiek gebied tegen Iran…
En de uitslag, na een aanslag in een moskee en een bom in een eigen vliegtuig, en
een zeer hoge opkomst was…. Een
overdonderende overwinning (62%) voor
Amadinedjad. Nu komt eerst de diepe
teleurstelling in Iran en ook daarbuiten… Als
er geen grote verrassing meer vastzit aan
deze uitslag, heeft Obama (en wij) er dus
een flink probleem bij!

scherp staat en Turkije is ook een belangrijke onderhandelaar in MO-conflicten…
Zoals Syrië en Israël… over de Golan etc.
De Kaukasus, zo naast de rebel Iran, daar
moet je de vinger nu aan de pols houden.
IRAN WACHT OP ONTDOOING
De groei in het BNP is er nu ook nog uit, en
dat bovenop de effecten van al die sancties.
Dit land met goede scholen, een prima
basisindustrie met diversificatie heeft groot
gebrek aan van alles. Computers, vliegtuigonderdelen, know-how op olie- en gasgebied. Ze zouden ook zo graag weer
samenwerken met de amerikanen, die ze
meer zien zitten dan Europa! Het land blijft
modern met zijn vele mobieltjes, hotels, en
de maatschappij lijkt van buiten af liberaler
dan ooit. Jongens en meisjes hand in hand,
haarlokken die onder de hoofddoek uitkomen, en de controleposten op alcohol zijn
er bijna niet meer. Maar het regiem maakt
nog wel bang. De tegenstander van Amadinedjad bij de verkiezingen, Moussavi, is
erg negatief over de politiek van zijn concurrent en wil dat anders doen. De vele
obstakels zullen echter niet snel verdwijnen
en nu is er weer de veroordeling van de VSjournaliste Roxana Saberi.. Het kat en
muisspel met het westen gaat voort, dus
hebben veel bedrijven daar al vestigingen in
de emiraten om om de problemen heen te
gaan. Maar ze krijgen maar lastig bankkrediet..
Ook hun capaciteit van energieproductie blijft zeer achter; het plan om
die met 25% te laten groeien is mislukt want
de know-how ontbreekt uit het buitenland.
En de gevallen olieprijs maakt alles veel
erger. Werkeloosheid van 12%, maar het is
eigenlijk eerder 17%. Mede omdat Renault
met zijn Logan ook niet de produktie krijgt
opgeschroefd zoals gepland, neemt het
aantal ontslagen nog toe. Men bleef steken
op 150.000 Logans en dat is de helft van
gepland. Dus de ontevredenheid is groot in
de “betere milieu’s”, terwijl Amadinedjad en
de zijnen hun steun trachten vast te houden
in de arme ongeletterde en religieus geradicaliseerde bevolkingslagen. Het gaat er
weer om spannen in juni: en velen hopen op
dooi… Israël is nu een intensief offensief

OBAMA CONTRA TEL AVIV
Obama is niet echt populair in Israël; veel
israëli’s zien hem veel minder hun belangen
centraal stellen dan Bush deed. Ze wantrouwen deze zwarte man een beetje… Nu
gaat het spel beginnen met een bezoek van
premier Nethanyahu aan de VS, bij Clinton.
En Liebermann, de minister van Buitenlandse Zaken was ook al op tour in Europa.
Ook zijn er zware economische feiten: de
economische relatie VS-Israël toont dat van
2004-2008 de Amerikaanse export NAAR
Israël steeg van 9 tot 14 miljard en omgekeerd van… 14 naar 22 miljard…
Netanyahu zit ook nogal vast aan de ultra’s
in zijn regering… maar de VS kan hem echt
niet op oude toeren laten teruggrijpen. Ook
weet iedereen dat de israëli’s met 61%
VOOR een aanval op Iran zijn. en 75% zou
dat zelfs willen ZONDER steun van de VS!
Dus het vraagstuk Israël-Palestijnen is sterk
verweven met Iran, die de Palestijnse Hamas steunt. Het geschaak gaat beginnen en
dat zal hard tegen hard gaan. De schakers
zijn een voor een zware kanonnen: Hillary
en Liebermann zijn aan elkaar gewaagd en
Obama laat zich ook niet door Netanyahu
knippen en scheren. Bereidt u zich dus voor
op uiterst merkwaardige en verassende
manoeuvres in het MO… Maar eerst moeten de iraanse verliezingen zijn geweest.
Hopelijk verliest A. van een der andere drie
kandidaten… Nog een 40-tal nachtjes
slapen dus.. Intussen is er openlijk onenigheid over de kolonisatie van de oostelijke
gebieden, Obama vindt tegenover zich een
keiharde Israëlische groep havikken… Het
grote spel is begonnen, nu komt het
keiharde deel.
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webcam buiten op en bewaakt ook uw 2e
auto… etc.
En u moet ook zelf OF naar huis gaan om
de indringer plat te slaan OF, natuurlijk, de
politie bellen… en hopen dat die komt, of
course.
Orange levert deze service onder de naam
HOMELOOK.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
INBRAAKBEVEILIGING PER INTERNET
Het is nu erg eenvoudig uw huis beveiligen
tegen inbraak , en als u een PC op het
internet heeft kost het eigenlijk nauwelijks
nog iets. Maar zo’n 8/9 euro per maand. Dat
werkt dus zo:
-u heeft een PC op het internet met een
webcam
-U heeft een abonnementje op een service
bij uw provider van 8/9 euro p. m= 100
euro/jaar.
-U laat als u weggaat uw PC aan staan en
aan het inernet gekoppeld
-u gaat naar een plek waar ze ook een PC
op internet hebben die ook aanstaat als u er
bent.
Klaar dus, want komt er een onverlaat
binnen dan kunt u dat met uw webcam
zien.. op de PC van uw vrienden. Dus stel
hem op bij de dure spullen.. U ziet dus zelf
de onverlaat en belt de politie en hij wordt
dan gewoon gevat.

COMPUTERVERTALINGEN
Ik las de resultaten van eenn computervertaling: Duits-nederlands van een
wijnhandel uit Duitsland. Ziehier:
“Myne Heren, wij zitten mijn wijn uitzet en
worden leerling toppunt wijnzak”
“”.. de goede kwaliteit Germaan wijnzak voor
vreugde scheppen”.
En de folder besloot met:
“EDLES DESSERTWEIN TROEP”
Tja dit spreekt voor zich. Ik weet zelfs maar
half wat die duitser eigenlijk wilde vertellen.
Tja ook in Brussel met zijn tientallen talen
en dus zo’n honderd vertaalrelaties hebben
ze ook al van die vertaalcomputers. Daarom
is het dus soms niet te snappen wat ze daar
bedachten. Overigens: de vertaalcomputers
werken met ESPERANTO (!) als bridge.
Dus een stukje in het Frans gaat eerst in
Esperanto en dan van daar naar zo’n 25 andere talen… Slimme mannetjes in Brussel
niet? Als u hoort wat dit vertalen kost dan
zou je bijna anti-eurpeaan worden. Tot je
snapt dat geen enkel lid ZIJN taal wil
missen! Dus ga daarover thuis maar te keer!
Tegen de eigen afgevaardigde dus!

Dus niks meer van die dure onbetrouwbare
alarminstallaties nodig! Een ouwe PC met
webcam doet het al, en u neemt uw nieuwste PC gewoon mee en hangt die aan het
net bij uw bezoekplek. Dan kan ook enkel
dat oude kreng gejat worden!
Er zijn natuurlijk ook wat problemen… en
beperkingen. U moet uw PC continu aan
laten staan, u riskeert dat de boze inbreker
ook uw PC steelt of er een klap erop geeft,
en U moet bij iemand op bezoek zijn met
ook een PC op het internet. Dat laatste hoeft
overigens niet als u een euro meer betaalt
bij uw provider, die levert dan ook
bewegings-detectie mee en als uw webcam
iets ziet bewegen (hopelijk niet de kat), dan
stuurt hij u een SMS-je op uw mobieltje. Zo
kan het ook nog.

ELECTRISCHE RACE-AUTO
Snobisme kent geen grenzen, er is nu een
echte electrische sportauto te koop voor
300.000 €. De Venturi Fetish geheten, 300
pk, 0-100 km/u in 3,9 sec., batterij van 350
kilo en 6 uur oplaadtijd. Er komen er nu 25
van, made in Monaco dus. Hij kan zegt
men, 290 km ver met een lading (bij constant…90 dus). Hij weegt maar 1000 kilo en
dat is 3 x het batterijgewicht. Dus hij is
verder erg lichtjes. Venturi de fabrikant is er
zeker van: dit gaat verkopen! Er zijn er nou
al 24 verkocht.

Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden: u
kunt zelf op uw pubers thuis passen: u kijkt
af en toe en spreekt desnoods even ouderlijke taal indien nodig. U hangt nog een
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model heet Calidus wat jammer is als je
weet dat ene Juan de la Cierva hem al bijna
honderd jaar geleden uitvond.

DE ROBOT KIJKT MET UW OGEN
U krijgt een soort technische pet op die uw
oogbewegingen volgt en draadloos doorgeeft aan de robot. Easycam heet hij en hij
kijkt dus en filmt dus, waar u naar toe kijkt.
Feilloos hetzelfde dus. Hij is in München in
elkaar gezet en daar zien ze vele toepassingen. Studie van oncontroleerbare
oogbewegingen (research), het registreren
waarheen een TV-kijker kijkt als hij reclame
ziet en ook is het leuk bij een videogame,
tussen twee robots…
Ik zie het nog niet helemaal, maar het is wel
leuk natuurlijk.

DE MENS EN DE KOE
Na de kip en de hond etc. zijn nu ook de
genen van de koe in kaart gebracht. En het
blijkt dat wij en de koeien een gemeenschappelijke voorvader hebben zo’n 95
miljoen jaren geleden. Dat te weten komen
kostte 53 miljoen dollar en de creationisten
zijn hier WEER niet blij mee. De koe heeft
22000 genen waarvan de grote meerderheid gelijk is aan die van de mens. De
verschillen zitten in die van het immuunsysteem en… de spijsvertering! Ook vond
men dat de franse limousin-koe, een van de
800 rassen, zo’n 10.000 jaar gelden de
familie dichter naderde door de veeteelt. Het
ras is altijd al erg “apart” geweest.
Waarom dit alles? Wel als je de genetische
foto van een dierensoort hebt kan je hun
verzorging en hun reproductie beïnvloeden
en dus aansturen op een ras dat ons meer
en beter voedsel kan geven. De mens eet
namelijk uit zijn omgeving, planten en
dieren, en daarin schuilt een groot goed en,
ook een groot risico. Dat is koren op de
molen van de Partij voor de Dieren!

DE BESTE MULTIMEDIAMACHINE
De Cybervia is een Server voor HD-multimedia bestanden voor thuis. Hang hem
aan het internet, en hij kan diverse TV’s in
uw huis voorzien van films, foto’s, muziek,
etc. Ook kan hij, als u er de antenne inprikt,
digitale TV/Radioprogramma’s registreren
voor u en die opslaan.
Dan kunt u
vervolgens alles simpel via een TV-scherm
beheren en besturen. Natuurlijk moet u ook
een zendertje/ontvangertje aan uw TV’s
vastknopen en aan die server om het dataverkeer mogelijk te maken. En dan kunt zijn
harde schijf gaan volproppen met alles wat
u van het internet afhaalde, van uw tv-radio
en wat op uw computer allemaal zit en dat
daar heen sturen waar de pret is. Het is niet
goedkoop natuurlijk: als u wilt pochen moet
u ook de beurs maar trekken. Hij kost 900
euro en per leesstation moet u dan ook nog
250 euro bijbetalen. Dus u zit bij een beetje
familie tegenwoordig gauw aan de 2000
euro. Maar dan heeft u ook het neusje
van… En u moet natuurlijk ook WEER even
een cursusje lopen..

VROUWEN EN WIJN
Vrouwen houden steeds meer van wijn.
Overal in de wereld. Wel 62% van hen consumeert wijn minstens een keer per week.
In de VS drinkt 93% van de vrouwen
wekelijks wijn; in Frankrijk is dat maar 52%.
En de fles is slechts voor 22% een belangrijk punt bij de keuze..
Nog iets belangrijks: in Frankrijk wordt 75%
van de wijn in de grote distributies gekocht
door vrouwen… Dus de dames komen nu in
wijnland fors in de (commerciële) kijker!
Santé dus, want ook blijkt dat de vrouw wijn
als gunstig voor de gezondheid ziet.

TOCHTJES IN DE AUTOGIRO
Hij werd al in 1923 uitgevonden deze voorloper van de helicopter. Hij heeft een rotor
en een propeller voor de voortstuwing en hij
start en landt dus als een vliegtuig. Waarbij
de lift komt van de ronddraaiende “vleugel”.
Het duitse bedrijf AutoGiro produceert hem
mu voor een prijs van 60.000 €! Hij kan
twee passagiers meenemen, weegt zelf 240
kilo en kan wel 160 km/uur. Het eerste

HET VOORDEEL VAN EEN BABYFACE
Obama is zwart maar is toch nogal stevig
populair en de vraag is dan ook: hoe kan
dat? Wel natuurlijk omdat hij goede dingen
doet… Natuurlijk daarom ook. Uit research
blijkt nu echter ook dat “de afkeerme-
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Als H1N1 aan de controle zou ontsnappen,
rekent men op 3400 hospitalisaties per
week en 6500 op de piek van de uitbraak ,
ongeveer 20 dagen na de start. Zo’n toevloed aan patiënten is natuurlijk niet op te
vangen in de bestaande capaciteit. Enkel
de ergst getroffenen, zo’n 15%, kan worden
opgenomen.
Er zijn dan ook erg veel ingrepen nodig:
stoppen van het openbare transport, openbare gebouwen sluiten, scholen dicht, zoals
ook in Mexico gebeurde. Er zijn ook al 120
uur cursus voorbereid, door acteurs gedoceerd, en voor uitzending op radio en tv.
Als vergelijking: er zijn jaarlijks 2 miljoen
griepgevallen in Frankrijk en daarvan sterven er 5000 getroffenen.
Vooralsnog is er geen enkele expert met het
ZEKERE scenario, het virus is vooralsnog
de baas van de toestand. En dus ook de
aanstichter van nogal wat ongerustheid.
Nog even wat recente virushistorie:
-1918: variant van het H1N1-virus.
Dodelijkheid 2,5% ( 50 miljoen doden toen)
-1957: H2N2 virus. De aziatische griep. Wel
4 miljoen doden.
-1968: H3N2 virus. De Hong-Kong griep. 2
miljoen doden.
-2009 H1N1. De mexicaanse griep. So far:
20 doden en ca 3000 zieken.

chanismen die in veel blanken (nog) voelen
bij het zien van een zwarte die een hoge
post bekleedt” , aanzienlijk minder werken
als die zwarte ook een beetje een “babyface” heeft. Zoals Obama dus ook heeft.
Want dan denkt het dier “dat zich mens
noemt”, dat deze zwarte wat minder gevaarlijk is… Diep in onze innerlijke krochten
speelt zich dus nog veel af waar ons brein
nog weinig vat op heeft. Maar dat heeft die
Obama natuurlijk zelf door: want hij is ….
een slimme zwarte (!).

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-DE ANGST VOOR DE VIRUSSEN
We zien een vrij stevige paniek rond het
rondwarende H1N1 virus, dat familie is van
het virus dat in 1918 tientallen miljoenen (!)
doden eiste! Men spreekt bij het griepvirus:
over het kameleonvirus; wat aangeeft dat
het erg moeilijk te bestrijden is.
In geval van een echte pandemie, we zitten
nu op de rand, moeten er zo’n 7 miljard doses aangemaakt zijn voor een echte bestrijding. Want er zijn twee injecties per persoon nodig, bij deze nog onbekende variant
zeggen experts. En, er is ook nog geen
antiserum gemaakt, enkel virusremmers zijn
er nu. Frankrijk heeft 33 miljoen porties
Tamiflu en Relenza om , bij-voorbeeld, 35%
van de bevolking te kunnen behandelen met
twee doses tijdens 5 dagen … Die is opgeslagen in hospitalen en militaire stocks.
Roche maakt jaarlijks 400 miljoen doses, op
basis van een anijsingrediënt, dat ook in
pastis zit. Wat weer hoop geeft..
Ook is er een voorraad van 1 miljard chirurgische maskers en nog 750 miljoen andere
maskers, van mindere kwaliteit. Dat kost ca
800 miljoen in totaal…
Frankrijk zegt, bevestigd door de WHO,
goed organisatorisch te zijn voorbereid op
een uitbraak. Men heeft in de SRAS uitbraak in Azië en Canada een soort voorbeeld gevonden: die uitbraak eindigde met
8500 zieken en met 812 doden.

Ter vergelijking: De jaarlijkse “gewone griep”
doet ca 500.000 à 1 miljoen men-sen
overlijden. Een sterftecijfer van ca 0,01%.
Rond de epidemievraag zijn er zo’n 7
vitale vragen te stellen:
1.Waarom nu in Mexico?
Het accent leek op Azië te liggen en nu
toch Mexico. Vooral daarom is het virus
in Mexico erg laat ontdekt: niemand
verwachte het namelijk daar. Al eind
maart blijken er gevallen te zijn geweest..
2.Komt de catastrofe?
Er is geen dolle paniek bij de virologen,
maar wel grote bezorgdheid. Niemand
kan een tweede 1918 uitsluiten. Ook kan
het met een sisser aflopen..
3.Waarom ga je aan griep dood?
Deze virussen veroorzaken en heftige
longontsteking met bloedingen die de
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M: “ Ik doe dat met split-strike conversion
mijnheer; Ik koop een aandelenpakket van
de S&P100 tussen 30 en 35 en beveilig dat
met putopties, en ik financier deze strategie
met call opties”.
“Is dat alles hoe kunt u dan 98% van de
maanden in de plus blijven?”.
M; “Weet u, in haar uiterste details kan ik
onze strategie natuurlijk niet prijs geven”.
“U presenteert zoiets wel als erg eenvoudig.
Waarom kunnen anderen dat dan ook niet?”
M: Ik heb meer dan 30 jaar ervaring mijnheer!”
“Maar daar zijn er meer. Hoe kunt u nou de
enige zijn?”
En nu begint M. een ware tirade tegen zijn
domme collega’s in dezelfde markten. Hij
praat over risico, angst, en hebzucht. Daarom kunnen zij dat ook niet etc.
En zo kabbelt het voort met 12 experts in de
vergaderzaal…

dood veroorzaken. Of je overlijdt aan een
een stevige bacteriële infectie die vaak
tot hersenvliesontsteking leidt. Verder
zullen er in ontwikkelingslanden meer
doden vallen dan in welvarende landen.
4.Hoe moet je jezelf beschermen?
De hoest is DE manier van overdracht.
Dus kom je naast iemand terecht die
besmet is, in bus, trein, vliegtuig dus
binnen een meter, dan heb je het zo. De
zieken zijn onmiddellijk besmettelijk en
wel 7 dagen lang. Dus is een maskertje
erg effectief en is een bise nu “levensbedreigend”.
5.Moet je nu medicamenten kopen?
Er bestaan er twee nu: Tamiflu en Relenza die erg effectief zijn. De ziekenhuizen
hebben grote voorraden die pas bij hoge
noodzaak worden aangesproken. Dus
preventief naar uw dokter gaan is zinloos. Want apotheken krijgen het al niet
meer. En op internet kopen is link, want
u weet niets af van wat werkelijk in die
doosjes zit.
6.Wanneer is er een serum?
Dat duurt normaal 6 maanden. Dat kan
wat korter zijn nu omdat het geen vogelmaar een varkensvirus betreft. Want nu
kun je het in een ei injecteren en het zo
snel reproduceren. Wat niet kan als het
een vogelvirus zou zijn.
7.Wat doen bij twijfel?
Is uw koorts hoger dan 38 graden dan
moet u snel naar de dokter.

Nu een ander verhaaltje uit het restaurant
Club 55 aan de Côte d’Azur. Deze Club 55
is een erg discrete, niet schreeuwerige plek,
waar de wat deftiger rijken komen.
“Ik (de geciteerde)zit met een zakenvriend,
ook eigenaar van een groot bedrijf aan het
strand in Saint Tropez van Club55 en we
zien een groot jacht afmeren. De zodiac
van Club 55 haalt de mensen van boord en
meert af aan de ponton. Mijn vriend zegt: He
daar heb je mijnheer Madoff!
Het nu volgende panorama is aandoenlijk
Het zit in deze Club dus vol met klanten van
hem. Blijkt uit zijn begroetingen. Bernie
maakt grote indruk door zijn eenvoud
zonder veel opsmuk. En ik besluit het ook
eens bij hem te gaan proberen”,

****
-BERNIES TRUCJES!
De verhalen over hoe Bernie HET deed, dat
bedriegen dus, komen overal los. Hier het
verhaaltje van een analyst van een hedge
fund:
“We zitten in een mooie zaal van het
Lipstickbuilding als hij binnenkomt. Na 20
minuten algemener gepraat en wat anekdotes komen wat serieuzere punten aan
bod.
“Uw performance is geweldig Mijnheer
Madoff, maar wat is nu het geheim ervan?’

Ik laat het hierbij. Geen voer voor beleggingsexperts dus, maar meer voer voor psychologen!
*****
GEGIJZELDE FRANSE MANAGERS
In Frankrijk loop je nu, bij ontslagen en sluitingen als baasje een redelijk risico dat je
een paar dagen wordt gegijzeld. Dat onderhandelt wat beter voor de vakbonden
natuurlijk. Er waren de laatste maanden zo’n
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kunnen, indien er geen totaal faillissement
aan de orde is, natuurlijk. Want dan is ook
de manager “vóór de andere kant”. Ingewikkeld wereldje niet?

klein dozijn gevallen, waar ook geen poitieagent aan te pas komt. Maar nu wel, al in
twee gevallen, straks de rechter. Hier een
verhaaltje van een paar “gepakten”:
“We zagen het aankomen en vroegen dus
advies van een veiligheidsfirma. De afspraak met hen was helaas… twee dagen
nadat we werden gepakt.
De eerste uren waren erg onaangenaam
omdat we geen idee hadden van de exacte
eisen, men erg agressief met ons sprak en
ook de duur van het gedoe was onduidelijk.
We konden nauwelijks pitten en werden ook
stevig gepest. Je bent je vrijheid en je privacy helemaal kwijt en vervuilt ook snel. De
matras die was neergegooid, was ook niet
erg nieuw en het eten afgrijselijk. We dronken vooral mineraalwater uit de kantine. We
hadden wel contact met het (Ameri-kaanse)
hoofdkantoor en onze advocaten: onder
toezicht natuurlijk. Ons hoofdkantoor wilde
een commando laten aanrukken: ze
begrepen er niets van. Wij moesten hun
overtuigen dat “overleggen” beter zou zijn.
Na 2 x 24 uur werd de druk van justitie op
het Ondernemingscomité sterk opgevoerd
en werd meegedeeld dat op gijzeling 20 jaar
maximaal staat, hier. Het onderhandelen
leverde uiteraard niks op… De verhoudingen zijn nu echt geschaad en er liggen
enkele klachten bij justitie”.
Tja dit moet u wel plaatsen in de typisch
franse verhoudingen, waarbij bazen schurken zijn en personeel dus slaven . Die in
opstand komen. Ondenkbaar in veel andere
landen, is het hier helemaal niet zo uitzonderlijk. En vaak wordt ook het bazenkantoor
nog wat “bijgewerkt”. Er vallen echter zelden
echte klappen, maar dat komt veelal door
het tolerante gedrag van de gegijzelden.
Uiteraard is de andere kant in grote problemen en in wanhoop gedompeld, en dan
mag je dat hier ook fors uiten. Zoals er ook
de “crime passionel” bestaat in de
wetgeving van dit land. Het is dus eigenlijk
een “partijdige” keuze van de wetgever voor
de “zwakke of de gekwelde geest”. Het heeft
ook iets charmants als je maar geen
manager bent…
Ik weet niet of je er een extra-bonus voor
krijgt… of stock-options. Dat zou best eens

****
DE PIRATEN VAN ALGIERS
Piraten zijn van alle tijden; de wereld was
altijd al gevaarlijk, zeker in de vorige eeuwen. En nu keren we, in de grote heersende
verwarring, ook steeds meer terug naar de
vroegere tijden van wrede en riskante piraterij. Zie Somalië, Nigeria en Maleisië..
In Algiers bestond drie eeuwen lang een
zeer goed getraind piratennest, dat door de
fransen , met een grote vloot werd uitgerookt in 1830. En dat was het begin van
“L’Algerie francaise”. Les Barbaresques,
zoals ze in Europa werden genoemd waren
een verzameling schuim, dat was gekomen
van alle landen rond de Middellandse Zee,
en dat in Algiers werd aangevoerd door een
turkse elite waarvan de Bey de hoogste
was. Ze overvielen alle schepen met interessante lading, waaronder viel alles wat
geld opbracht, zeker ook de (vaak Christelijke) gevangenen. Die waren als slaven
best te verkopen of terug te geven na betaling van losgeld. Uiteraard waren er al
eeuwen handelsbetrekkingen van fransen
c.s. met deze kusten; en de fransen hadden
er handelsposten en waren erg kien op wat
daar vandaan kwam. Dus er was ook, zoals
nu ook met olie, een economisch belang op
de achtergrond. Economie en veiligheid
hebben elkaar nodig.
De haven van Algiers was voor zeilschepen
enkel binnen te varen als je erg goed kon
manoeuvreren en de weg wist. Dus de vele
pogingen om ze uit te roken, van de engelsen, de spanjaarden en de fransen , vaak
ook nog samen, mislukten steeds opnieuw.
Zo kwam het tot een punt dat de franse
koning er schoon genoeg van had, nadat
onderhandelingen van de bey met franse
diplomaten stuk liepen op de beledigende
arrogantie van de turkse top in het piraten
nest Algiers. En de fransen sloten voor de
klappen allerlei verdragen met de arabieren
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Gewoon een beetje broedernijd dus!
Yann Quefelec zegt: “ Ik heb een nogal wild
privéleven gehad waardoor ik 5 kids moet
grootbrengen. En ik hou erg van heel exquis
eten. Dus ik weet wel raad met mijn inkomsten en, moet dus stevig doorschrijven…
Een echte broodschrijver dus.
Renaud Camus zegt: “ Ik kom al op 71 boeken sedert 1975 , dat zijn 5000 bladzijden.
Tja mijn daken dichthouden en mijn houtkachel laten snorren dat is in mijn Chateau
de Plieux echt een dure grap!”.
En Max Gallo zegt na 100 boeken sinds
1964!: “ De mens bestaat alleen door het
“produceren”. Dus hij werkt, hij produceert,
om zich niet te hoeven vervelen”.
De motieven zijn dus veelal “geheim” en in
werkelijkheid gaat het om zaken als : angst
voor de dood (of het leven!), geld, macht/
aanzien, slapeloosheid, verveling, narcisme,
gewoon gek zijn op schrijven en taal, of
gewoon een stevig fobietje. De “grafomanie” , serial writing, veelschrijverij, is geen
franse kwaal. Ze zijn er in alle landen…
(Dean Koontz, PG Woodhouse, Danielle
Steel, Joyce Carol Oates… in de anglosaksische wereld bijvoorbeeld.)
En in Nederland zijn er ook weer de nodigen
opgestaan, intussen… Waaronder ene L.S.,
die elke maand 50 pagina’s vol schrijft onder
de provencaalse zon; dus zo’n 600
bladzijden per jaar. Wat dus een kleinigheidje is. En waarom? Wel hij zou zich anders dood vervelen en het houdt hem ook
“van de straat”. That’s all folks.

in Noord-Afrika, die ook geen vrienden waren van de turken, de Ottomanen. En uiteraard moest Frankrijk goed oppassen met de
engelsen, die ook grote belangen hadden in
Afrika en het Midden-Oosten..
En zo vertrok er uit Toulon een grote oorlogsvloot van honderden schepen ondersteund door een grote logistieke armada.
Om voor altijd een einde te maken aan de
piraterij en, om , want dat was het resultaat,
Algiers en omgeving in te pikken. De basis
voor Frans Algerije dus, dat zelfs een departement werd…
Daarom was het gedwongen vertrek van de
fransen, na zeer veel bloedvergieten en
wreedheid van beide kanten, in 1962 zo
pijnlijk. En ook daarom zijn de turken bij de
fransen nog steeds niet erg getapt. De huidige ressentimenten komen voort uit dit
soort situaties die in de historie zijn terug te
vinden. Het leert dat je de wereld van vandaag beter begrijpen kunt als je ie van gisteren kent en ook dat er zelden iets echt
nieuws is onder de zon. En dat maak je
oordeel anders…. Niet milder maar wel realistischer. En voor velen is het ook troost,
want als iets ergs al eerder ook gebeurde,
dan moet het wel een keertje (weer) overgaan toch?
Leon, April 2009
*****
-DE VEELSCHRIJVERS
Wij noemen het in Nederland ook wel
“broodschrijvers”, maar dat is eigenlijk een
calvinistische vernauwing. Want veel franse
veelschrijvers zijn fors binnen en kunnen
toch het schrijven niet laten. Gevraagd naar
hun motieven voor de “woordenstromen”
kwam het volgende te voorschijn:
Jean-Francois Kahn zegt: Ik schrijf ook nog
onder een paar synoniemen. Om niet TE
VEEL op te vallen. Hij schreef sedert 2007
al 5 boeken van in totaal 1400 pa-gina’s. En
de beste komen boven de 40.000 verkochte
exemplaren. Niet slecht dus. Hij zegt als
verklaring dat hij niet wil onderdoen voor zijn
(wetenschappelijke) broertje die sinds 2007
al 7 boeken pu-bliceerde!

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE
CO2 MANIPULATIES
CO2 rechten worden verhandeld, dat zult u
weten. Een fabriek die onder ZIJN maximum zit mag dat “gat” verkopen aan een
collegafabriek, die te hoog zit. Die wordt dus
zo gestraft voor zijn vuiligheid en de verkoper wordt beloond voor zijn mooie investering. Nu heeft iemand in Schotland poreuze
rotsen onder de zeebodem ontdekt waarin
je veel CO2 kunt wegstoppen en daarmee
kan zijn land vele honderden miljoenen ver-
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veelheid wordt 31.922 MWjaar gebruikt om
elektriciteit te produceren. Behalve de
daarmee geproduceerde 11.570 MWjaar
aan elektriciteit komt er ook 6.942 MWjaar
aan “nuttige warmte” ter beschikking.
Uit deze getallen is te zien dat de in
Nederland geproduceerde elektrische energie niet meer is dan iets minder dan 11
procent van de totale in Nederland gebruikte
energie. Anders gezegd: van de totale in
Nederland gebruikte energie was 89 % nietelektrische energie: Negen maal meer dan
alleen de geproduceerde elektriciteit. (Uit
het buitenland wordt nog zoiets als 15 %
aan elektriciteit geïmporteerd)

dienen. U ziet het: als je aan goed milieugedrag een beloning verbindt, gaat het allemaal wat gesmeerder. De ratio is dat je ook
armere landen een kans geeft om de zonden die de rijken al honderd jaar (straffeloos!) begingen, ook de kans geeft hun
economie op te bouwen. Wat vuil, maar dan
om te kunnen beginnen.. al moeten ze er
voor betalen. En er bleek overigens al jaren
dat de grote rijke vervuilers, zich liever niet
bij deze “regeling” aansloten.
Tja de mens tot beter leven bewegen is een
taaie klus. Dus toch maar bravo voor de
schotten.. U weet, ik geloof (nog) niet erin
dat CO2 DE oorzaak zou zijn van de (onontkenbare) klimaatverandering. Maar wat
minder troep omhoog blazen is altijd goed
denk ik dan. Maar als het straks onzin blijkt
te zijn … dan moet je me die schotten eens
horen schelden…

Nu zal een grote moderne 2 MW windmolen
op het land, met een productiefactor van
27% , in een jaar opwekken 0,54 MWjaar.
Dat zijn 5 miljoenste delen van ons totale
energieverbruik. Maar zou deze hoeveelheid
energie in een centrale met een productierendement van 40 % opgewekt zij dan zou
daar 1,35 MWjaar aan energie uit een
energiedrager voor gebruikt worden. Deze
1,35 MWjaar is dus die hoeveelheid CO2
uitstotende energie die door die ene 2 MW
windmolen wordt uitgespaard. En dat is als
deel van ons totale jaarlijkse energieverbruik 1,35 / 106.290 = 0,000.013 of 13
miljoenste delen. Met andere woorden: zo’n
tot ver boven de honderd meter reikende 2
MW windmolen bespaart jaarlijks 13 miljoenste delen van onze totale CO2 uitstoot.
Zou ons dat inderdaad de redding brengen
? Duizend van deze giga-molens zouden
onze totale uitstoot van CO2 met 1,3 procent reduceren. Een op geen enkele wijze
betrouwbaar te meten resultaat.
En dan te bedenken dat zo’n windmolen
circa 2,6 miljoen euro kost en deze zeker
ook nog extra en kostbare technische aanpassingen van ons elektriciteitsnet vergen.
Niet mag vergeten worden dat het vele
maanden zal duren voordat zo’n windmolen
zoveel elektriciteit heeft geproduceerd dat
met de subsidies meegerekend de bouwkosten zijn gedekt. Om maar niet te spreken
over de terugverdientijd van alle energie die
gebruikt werd om zo’n windmolen te bouwen. Ook mag nooit verzwegen worden dat

*****

Windmolens, het
volksbedrog voorgerekend
Met enige getallen van het CBS over het
Nederlandse energieverbruik in 2007 is het
niet moeilijk om vast te stellen dat er over
het zogenaamde nut van windmolens als
middel om tot duurzame energie te komen
een zeer kwalijk volksbedrog wordt gepleegd. Door de overheid en overige promotors van windenergie. De hiervoor een rol
spelende getallen zijn het harde bewijs van
dat bedrog.
In de navolgende berekening zijn alle mij
door het CBS aangereikte getallen, na omzetting in de energie eenheid MWjaar,
onderstreept. Hierbij werd gerekend met 1
PJ = 31,7 MWjaar. Het totale Nederlandse
energieverbruik in 2007 was 106.290
MWjaar. Geleverd door alle toegepaste
energiedragers zoals gas - steenkool- olie –
benzine- kerosine- dieselolie enz. Al deze
energiedragers zullen een uitstoot van
broeikasgas veroorzaken. Hierdoor zal de
totale Nederlandse uitstoot van dat gas
(CO2) evenredig gerekend mogen worden
met dat totale energieverbruik van die
106.290 MWjaar. Van deze totale hoe-
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bij toepassing van een groot totaalvermogen
van “windenergie” er voor nagenoeg dat
zelfde vermogen conventionele centrales als
stand-by moeten draaien. Door toepas-sing
van windenergie zal nooit een conventionele centrale buiten bedrijf genomen
kunnen worden. Zoals dit dan ook in Denemarken bewezen wordt.

Ir. J.A.Halkema (Maart 2009)
PS.Waarom rekenen met MWjaren (MWJ)?
Grote hoeveelheden energie worden vaak
uitgedrukt in Joules of in PJ. Dit geeft geen
enkele inzicht in het vermogen waarmee die
hoeveelheid energie werd opgewekt of verbruikt. Omzetten in de energiemaat MWjaar
geeft een getal dat meteen zichtbaar maakt met
welk gemiddeld vermogen gedurende dat jaar
die energie werd opgewekt dan wel verbruikt
Natuurlijk kan ook de maat kWjaar gebruikt
worden

Op dezelfde wijze berekend als voor de 2
MW windmolen op het land zal een 3 MW
windmolen op zee met een zeer hoog
gerekende productiefactor van 0,37 aan
uitstoot van CO2 26 miljoenste delen uitsparen. De extreem hoge bouwkosten voor
een windpark op zee met 3 MW windmolens
zal behalve die zeer hoge bouwkosten nog
een zeer fors bedrag vergen voor de uitermate gecompliceerde elektrische voorzieningen om alle elektriciteit vanaf het windpark tot in ons elektriciteitsnet te brengen.
Bij alle fantasieverhalen over enorme windparken op zee worden deze kosten en zeer
gecompliceerde elektrische voorzieningen
altijd verzwegen.
Ook is het interessant om te onthouden hoe
bitter weinig een windmolen met zin gehele
levensduur, ca. 20 jaar, aan elektriciteit
produceert. Dat is voor en 2 MW windmolen
op het land niet meer dan 10,8 MWjaar en
voor een 3 MW windmolen op zee is dat
22,8 MWjaar. Een 800 MW conventionele
centrale zal gedurende dertig jaar makkelijk
19.200 MWjaar of wellicht wel 20.000
MWjaar aan elektriciteit produceren. Daar
heb je ten minste wat aan...

COMMENTAAR L.S:
Het is verbijsterend ook hier weer de indruk
te krijgen dat politieke hobbies zo sterk zijn,
dat er complete plannen en grote stromen
geld kunnen worden opgehangen aan valse
dromerijen van idealisten. De doorgerekende realiteit toont dat er dus echt “tegen de
windmolens moet worden gevochten”….
Hoe kan het zijn, dat een handvol burgers
met kennis van zaken moet opstaan om het
volk de waarheid eens voor te schotelen?
Terwijl Den Haag zich beperkt tot een soort
van bezweringscircus om te suggereren dat
we het energie probleem wel even oplossen
met een bos vol windmolens! En dat ook
nog subsidiëren?
Ik roep iedereen op om zich ook eens uit te
laten over wat Halkema hier schrijft, wat ik
van hem mocht plaatsen, en wat ik gaarne
deed.. Of wil u ook liever nog wat doorsoezen?
Leon.

Het zal de lezer duidelijk zijn dat alle wervende verhalen over het nut van windmolens door onze overheid en verdere
promotors van windenergie tot grof volksbedrog gerekend mag worden. De volle
waarheid zal altijd verzwegen worden.
Daarbij maakt het feit dat de Nederlandse
bevolking via hun belastingbiljet met miljarden euro’s aan deze technisch wanzinnige
projecten moet bijdragen het bedrog nog
erger. Het is niets anders dan louche
handel. Waar dik aan verdiend wordt.
Hier past de uitdrukking “de leugen regeert”
dan ook ten volle.

Terug naar inhoud
*****
-MIGRATIE
MALTA OF ITALIË: wiens beurt?
Baroso bewoog hemel en aarde toen het
turkse schip vol schipbreukelingen, zo’n 150
stuks inzet werd van het oude gevecht: wie
is aan de beurt?
Italië zag in 2008 wel 37.000 van deze migranten binnenkomen en wilde nu Malta wel
eens porren. Die wilden niet en uiteindelijk,
na 5 dagen en nadat er 5 gewonden waren
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hun kant. De VN en alle instanties zijn er al
aan te pas gekomen, maar wat te doen? Er
zitten al bijna evenveel vlucht-elingen op het
eiland als inwoners… zo’n 6000. En het
wemelt intussen van militairen en politie
daar. Want de zaak wordt explo-sief. De
italiaanse regering zet nu de EU en de
internationale gemeenschap onder druk,
Malta het buurland, staat ook al schrap,
want ze willen nu dat het ophoudt. Italië, met
zijn ultra-rechtse combinatie, trekt nu de
strop aan en maakt draconische wetten om
de vluchtelingen hard aan te pakken.
Als je dit alles leest begrijp je waarom Sarko
zo’n werk maakte van verdragen met de
afrikaanse landen aan de “andere kant”
waar de vluchtelingen via Marokko en de
spaanse eilanden de EU belagen…
Niemand praat over dit drama en iedereen
moet toch snappen dat dit een keer gaat
ontploffen.. humanitair gesproken dan. De
nieuwe slavenhandel heet dus“vluchtelingenhandel”.

afgehaald per heli, werd ook de rest naar
Italië vervoerd. Italië heeft nu echt om een
europese oplossing gevraagd. Hoort u daar
Wilders ooit over? Het gebeurt dagelijks en
er komt geen einde aan… Laat zijn PVV
daar nu zijn tanden maar eens in zetten!

****
HET DRAMA LAMPEDUSA
Lampedusa is een eilandje tussen Afrika en
Europa dus tussen Libië/Tunesië en Italië.
En er loopt een grote vluchtelingenstroom
uit Mali, Nigeria, Tsjaad, Kameroen via Niger naar Libië en Tunesië (dit traject duurt
voor sommigen TWEE jaar!) en dan gaat
het per boot (120 mijl) naar Lampedusa
(Italië). En Kadhaffi draait op sadistische
wijze aan de omvang van deze vluchtelingenstroom… om druk te zetten op de EU!
Italië heeft met K. een overeenkomst maar
die wordt gewoon genegeerd als K. weer
een slecht humeur heeft.
Elke oorlog, revolutie, hongersnood etc.
maakt de stroom groter: allen willen dan
extra het betere leven in de EU proeven.
Geef ze eens ongelijk?
De overtocht kost 1000 $ en er mag GEEN
bagage worden meegenomen, niets. Want
elke cm2 wordt duur verkocht op de wrakke
boten ( EEN vracht levert 300.000 $ op!)..
Regelmatig zinken de boten en er verdrinken dan 200-300 mensen, zonder naam.
Sinds 1988 zijn er al meer dan 8000 verdronken, weet de statistiek. In 2008 zijn er
37000 vluchtelingen uit de boten gestapt in
Lampedusa met zijn 6000 inwoners die
leven van het toerisme. Nu heeft Italië het
doorgang verlenen gestopt , dus wordt
Lampedusa een soort Guantanamo kamp,
maar dan iets anders. Want men wil ze nu
direct van hier terugsturen naar het land van
herkomst.. Het signaal is dus: De europoort
Lampedusa is gesloten… Maar het gevolg is
afgrijselijk: het eiland loopt nu over van
vluchtelingen zonder enige verzorging. En
dus kwamen ze recent, in februari (hoorde u
er iets van?) in opstand en ze gingen de
straat op, vernielden en stalen winkels leeg.
En de bevolking die zich zeer bedreigd en
ook betrokken voelt, stond deels politiek aan

Hoorde u hier iets over in de discussie over de europese verkiezingen? Ik
dus wel, maar dan wel niet van politieke zijde…
***
DE ASIELZOEKERS
Frankrijk ontvangt de meeste in de EU:
42600 stuks in 2008 (+20% ten opzichte van
2007); Engeland zat op 41000 en Duitsland
op 28000. Gezien het vergrij-zingsvraagstuk
en de “kwaliteit” van de asiel-zoekers
eigenlijk een “welkome” in-stroom van nieuw
volk. De meesten ko-men uit conflictzone’s
in de hele wereld.
Voor Frankrijk is het beeld van deze stroom
voor 2008:
3000 uit Sri Lanka, 3000 uit Turkije (!), 2300
uit Rusland, 3000 uit Kongo, 1900 uit
Armenië, 1800 uit Bangladesh, 1600 uit
Kosovo, 1400 uit Guinée, 1300 uit Haïti, 900
uit Algerije, 1200 uit Maure-tanië, 900 uit de
Comoren, 800 uit Ser-vië, 850 uit China,
500 uit Nigeria en 600 uit Ivoorkust.
Helaas vond ik geen schatting van het
aandeel dat blijft wonen in het asielland.
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aan veranderingen . Over onze toekomstige
welvaart en veiligheid dus. En dus niet enkel
met de vraag bezig zijn, hoe je opnieuw in
het pluche kunt belanden, na de volgende
verkiezingen.
Helaas, de verleiding is vaak te groot, zeker
als het brave volk in weelde baadt en zelf
niet meer de tijd neemt om ook zelf na te
denken, om dat waken over de toekomst
maar gewoon maar na te laten..
Zeker als de kiezers dat nadenken “volledig
hebben uitbesteed” aan hun gekozenen, en
vervolgens nog enkel leuke dingen willen
horen of simpele oordelen over hetgeen
hen nu ergert.
Dan wordt het voor elke politicus erg
verleidelijk om de gevaren van morgen (die
ze natuurlijk best kennen!) gewoon onbesproken te laten. Dan sla je twee vliegen
in een klap: je spreekt den volke naar de
mond, valt ze niet lastig met de gevaren die
verder weg dreigen, en je bespaart je
moeilijk werk en ook gevechten met andere
politici. En als klap op de vuurpijl wordt je
ook nog heerlijk populair.
Je hoeft dus enkel nog wat over huidige
(vaak wat lullige) ergernissen te fulmineren
en daarvoor heel simpele, “volkse oplossingen” aan te dragen. Die dat volk natuurlijk zelf al had bedacht en die het dus
meteen herkent. Dus please niet, dat gezanik over vergrijzing en haar gevolgen, niets
over die economisch en politiek totaal
veranderende wereld, en zeker niks over
veranderen en vechten voor onze positie op
termijn.
Want wie maakt zich nu al druk over de
welvaart van de (klein)kinderen, morgen?.
De voorbeelden zijn er te over:
Wilders praat wel over een tweede film over
de islam en appelleert daarmee opnieuw
aan het succes van Fitna I , die hem al 30
zetels opleverde in de polls. Maar hem hoor
je natuurlijk nooit over de demografische
problemen die er zijn en die nog veel erger
gaan worden over 25 jaar. ; niks over de
enorm snel veranderende wereld en wat dat
betekent voor de welvaart en dus ook voor
s’lands aanzien in de komende decennia ,
en zeker ook voor het geluk van zijn
bewoners. En hij zegt ZEKER niets over de

De EU zou zich mogelijk meer als onderdakland moeten aanbieden, gezien de
vergrijzing. Dat is betalen op de korte
termijn als investering voor de lange termijn.
Laat Geert het maar weer niet horen.

Terug naar inhoud
FILOSOFEREN--DISCUSSIËREN
Ik verwijs u gaarne naar de eerste twee
stukjes onder WEST-EUROPA, die gaan
over de europese verkiezingen en de
afgrijselijke afgang van de Eeropese
gedachte.
Dat
dit
nu
niet
de
BELANGRIJKSTE discussie is in heel
Europa is een teken aan de wand voor de
toekomst van ons nageslacht. Niets meer en
niets minder! En het probllem ligt ECHT
NIET in Brussel hoor!

Terug naar inhoud
COLUMS
Een columnist neemt de (grote) vrijheid om
flink, kort door de bocht te gaan. En noodt
dus zijn geraakte lezers uit,om hetzelfde te
doen, en om zo samen wat wijzer te worden. Au boulot dus!
A CAMELEON’S VIEW door LONE
DE HUIDIGE POLITIEK EN EUROPA
We zijn allemaal een beetje populisten, omdat we allen graag die dingen zeggen, die
onze toehoorders plezieren. Wat is er nog
leuker dan populair te zijn, in het dagelijkse
leven?
Maar als je door het VOLK bent gekozen,
door kiezers, om , op hun kosten, vooral
het beste voor het land na te streven, dan
moet je vooral ook eerlijk zijn naar dat volk.
Dus ook en vooral de lastige boodschappen
willen uitspreken. Zelfs als die dwars lijken
te staan op alles wat (nu) leuk en prettig is.
Immers jij moet er mede voor zorgen dat het
ook straks goed en veilig leven blijft in je
land. Dus moet je bovenal nadenken over
het heil van de natie, dus over wat de
toekomst gaat brengen en wat vereist is
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wereld, die belangstelling tonen voor s’werelds woeste ontwikkelingsgang? . Die het
denkwerk lezen en aanhoren van wetenschappers en journalisten? Die zich nog
verantwoordelijk voelen voor de wereld
omdat ze weten dat die wereld van over 50
jaar VANDAAG al wordt ingezet? Waar zijn
zij die, genoeg hebben van het verwende
freewheelen, en die zich opnieuw politiek
engageren en zo “goede” politici een kans
geven hun serieuze boodschap te verkondigen in het parlement? Die de regering
met verbaal geweld eindelijk eens wakker
doen schrikken? Want zonder een kritisch
stel burgers die wereld en hun vertegenwoordigers in de gaten houden, kan
het politiek populisme niet worden afgeremd..
Als een meerderheid van de burgers lak
heeft aan de toekomst, aan verder weg dan
vandaag, dan krijgt ze ook de politici die dat
doen. Een basismechanisme in elke democratie.
Als een meerderheid graag vooral hun
(simpele) gelijk bevestigd wil zien, het
gemakkelijk wil hebben en pret en welvaart
voorop stelt, dan zijn de volksvertegenwoordigers uitgenodigd dat zelfde te
doen. En dan blijven ze ongestraft jaren
zitten terwijl ze geen snars doen aan een
leefbare wereld voor henzelf en, vooral hun
nageslacht. Immers, wie dan leeft, dan
zorgt, dus.
Europa sukkelt nu dus voort zonder een
echte strategie op economisch, politiek,
cultureel en militair gebied en speelt straks
tussen China, India en de VS (en ook
Brazilië) nauwelijks nog een rol. En het heeft
dan nog enkele % van het inwoner-aantal
en van de economische activiteit op deze
aardbol. Het zal dan nog geopolitiek gezien
lijken, op wat nu een land als NieuwZeeland voorstelt… Dus nog minder dan
wat
Nederland nu binnen Europa is….
Daarheen zijn we dus op weg….
Die akelige, bekende zin ligt me nu op de
lippen: Wir haben es ja nicht gewust! Dat
zeggen we dus straks als … het te laat is.
En dan geven we “de politiek” de schuld en
zien nog niet in, dat we vooral ZELF te kort
schoten.

NOODZAAK om immigranten binnen te
halen om het demografisch wegglijden te
compenseren. Want hij is toch niet GEK
geworden?
Nee, hij zanikt gewoon ook lekker mee over
K-marokkanen, de foute koran en die geldverspillers in Brussel. En mijdt heel zorgvuldig dat hij heel goed weet, dat een zwak
Europa straks, dus mogelijk zonder Brussel
en een sterke samenwerking, de dood in de
pot zal worden. Want hij weet natuurlijk best
hoe machtig Azië in het oosten en het
zuiden is en wordt en hoe snel zich dat
voltrekt. Ook zegt hij liever niet dat zelfs de
amerikanen zich van Europa afkeren omdat
Europa hen zo’n slap zoodje lijkt, dat steeds
krachtelozer weg glijdt. Terwijl die VS zelf
intussen alles op alles zetten om er 100
miljoen inwoners bij te krijgen tot rond 2050.
Ook legt hij mensen niet uit dat we afstevenen op het worden van een soort “mondiaal bijwagentje”, tot een vermoeide regio
met haperende ontwikkeling en economie.
Zoals dat nu al volop zichtbaar is in het
“wegsluimerende” Japan. Nee, dat alles
laat hij wijselijk voor de politici na hem en
naast hem.
Want waarom zou je nu zo druk maken en
mogelijk ook nog impopulair? Het verwende
volkje zou je preek toch niet pruimen, want
zij lezen zelf niks meer, kijken niet meer
goed rond en jagen enkel nog op meer geld
en pret en op schijnemoties omdat ze te
verwend raakten om nog echt voor een
“betere wereld” te willen gaan.. Zo’n troep
schapen kun je enkel maar beter lekker
groen grasje geven, over de bol aaien en ze
vooral niet wijzen op de woestijn zonder
gras waarheen ze als een kudde zoetjes
naar op weg zijn.
Zo wordt en blijf je een gelukkig politicus:
populair, op handen gedragen, waarbij mensen zich thuis voelen en die niet altijd maar
aan hun kop zeurt. En als ze later ontdekken dat jij alles best wist van wat ze
plotseling gingen meemaken, dan ben je
toch al met (nog een goed) pensioen.
Dat is het profiel van een populist met zijn
verwende, versimpelde gelovigen.
Want waar zijn die verantwoordelijke burgers nog die zelf rondkijken in de wijde
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als arts kinderen in levensbedreigende
situaties te kunnen bijstaan.

Dus het moet weer eens opniuew, beste
mensen: Allons enfants de la Patrie , le jour
de gloire doit arriver…. Bekeer u dus
vandaag nog en zeg tegen Wilders c.s., dat
u nu wel eens wat van hem wil horen over
de ECHTE problemen en over hoe hij
“Nederland morgen” ziet… En voor mijn part
ook MET zijn K-marokkanen..
Leve dus een krachtig Europa, DE garantie
voor een redelijk welvarend en veilig
Nederland! En dus weg met de Verdonken,
de Wildersen , de SP-ers en de dierenaaiers en what do we have more…

Ik hoor zijn verhaal over de slaagkans tot
genezing bij kinderkanker, die wel groot kan
zijn maar dan ook weer niet… Ik hoor ook
hoe betrokken , warmhartig hij is en tegelijkertijd ook de gezonde logische benadering. Logica en ratio als het erom gaat
om … een beetje afstand te bewaren
wanneer hij de behandelingen dient uit te
voeren. Hij voelt zijn grenzen als mens en
hij –weet – dat ook hij enkel een –mens is –
met zijn beperkingen en met –een missie- .
Voor hem bestaat het ‘mysterie’ van het
leven … en wil hij zijn eigenste betekenis
blijven in vraag stellen…

****

NICOLE’S CORNER

Vooral de uitstapjes die hij al organiseerde
verdienen verder mijn aandacht… want
immers we willen voor de kinderen een
leuke en ‘coole’ uitstap organiseren … een
keertje –weg- van chemo en misselijkheid-.
Dr. Maes vertelt ons over een uitstap op een
zeilboot . De kinderen die voor even het
‘stuur van het schip ‘in handen krijgen, het
gevoel van kracht en vooral ‘erbij horen’ …
ver weg van wat nog komen moet, bij deze
kinderen die leven op de grens van –leven
en dood-.

Niet alledaagse Lunch…
Het is inderdaad niet ‘alledaags’ om een
lunch te hebben met een kinderoncoloog….
Voor ons is deze afspraak ter voorbereiding
van ‘de goede bedoeling’ om geen cadeaus
te vragen bij ons nakend huwelijk . Wel met
‘een financiële bijdrage van onze gasten ‘ in
’t verschiet …. te besteden aan de kindertjes in levensbedreiging . Die kindertjes
die vaak aan
positieve ervaringen ontsnappen.
In navolging van de verlieservaring van de
enige dochter Katharientje, van mijn toekomstige man,
is een bijdrage leveren
een –natuurlijke- keuze en verre van een
act of ego….

Ik zie het zeker wel zo voor me …
Kinderen aan het stuur van een boot… Een
achtergrondlied: ‘My heart will go on…’ De
Titanic … in herinnering… Symboliek … in
de storm van hun kinderleven… Alleen hoop
ik op een ‘reddend schip’.!

Geduldig
wachtend
en
met
lichte
zenuwachtigheid in het kinderziekenhuis…
op de ontmoeting met dr. Philip Maes… We
zien de ouders met hun kleine ukkies de
raadpleging bevolken… De dienst oncologie willen we niet bezoeken wegens teveel
herinneringen van een 2- jarig verblijf van
Katharientje aldaar.

Het is niet alledaags … deze lunch … het is
opwindend en ontroerend….
We droppen nog een bloemetje
grafje van Katharientje.

bij het

To be continued…. Enne …. Wij trouwen
op 22.08.09 

Dr. Maes stelt ons voor om samen een
‘hapje te gaan eten’… We volgen hem in
zijn Mercedes Jeep…. Grote brede banden
en een robuuste auto… Tja, het symboliseert mogelijk ook wel de stabiliteit die
een mens … lees dokter… nodig heeft om

Nicole
25.06.09
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