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………………………………………………………………………………………………………
LAATSTE NIEUWS:
I. DE ECHTE ROSÉ IS OP DE VALREEP GERED! Het snode plan van Brussel om “coupage” toe te staan (gewoon rood bij wit gooien en zo, wat elders gebeurt!), is in de EU
van de baan. Dat is een echte opsteker , zeker in Zuid-Frankrijk, waar de meeste roséboeren werken. Brussel wordt dus eindelijk wijs. Santé, rosé, dus.
II. DE TOUR KOMT DOOR MORMOIRON OP 25 JULI. Er komen ca 600.000 mensen “mee”
op deze voorlaatste Tourdag. Hier is een gigantische preparatie aan de gang en we zullen
hier straks allemaal muurvast zitten. Beloerd door een tiental helicopters en een grote
kist, duizenden hulpverleners van elke soort. En, weet u, de TOUR komt langs ons huis…
we kunnen vanuit onze tuin kijken met een pastis in de knuist!)
………………………………………………………………………………………………………………

“DE G8 IS MORSDOOD EN VERTEGENWOORDIGT HELEMAAL NIEMAND MEER”. ( Zei
Celso Amorim de minister van Buitenlandse Zaken van Brazilië. Goed gezien want hij is
lid van de G20. Terwijl het eigenlijk alleen nog gaat om de G2: de VS en China).
“DE EUROPEANEN PREFEREREN DE INDIVIDELE VEILIGHEID BOVEN DE BIJDRAGE
AAN DE COLLECTIVITEIT”. Of anders gezegd, rood is uit,- behalve in Zweden en Griekenland-. Geen Olaf Palme’s, Willy Brandt’s en Helmut Schmidt’s meer te zien op links.
De herziening van de basisideeën over groei en herverdeling is al begonnen en men ziet
de helpende overheid overal terug treden. Links heeft het dus ernstig laten liggen…”.
“IK HEN AL BEST WAT FOUTEN GEMAAKT, EN IK VERZEKER U, IK GA ER NOG MEER
MAKEN” (Dat kan alleen een Obama gezegd hebben en … hij was het ook!).
“ZO DICHT BIJ OBAMA (!) BEACH, VOEGEN WE ONS BIJ PRESIDENT OBAMA OM EER
TE BETUIGEN AAN DE MOEDIGE AMERIKAANSE SOLDATEN” (Zei een vermoeide Brown
op Omaha Beach; hij verliest de moed ook niet).
“ER ZIJN NOG STEEDS 830.000 BEDRIJVEN OP DE BRITSE MAAGDENEILANDEN. EN
OOK 1500 BEDRIJVEN OP HET EILAND MAURITIUS WAAR 2 MILJARD WINST TERECHT
KOMT” ( Zei Eva Joly, europees afgevaardigde).
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“IK BEN NIET VAN PLAN OM BANKEN EN AUTOBEDRIJVEN TE GAAN MANAGEN. IK
MOET AL TWEE OORLOGEN MANAGEN” (Zei Obama en liet GM failliet gaan).
“ DE ECHTE ONDERNEMER TOONT ZIJN KUNNEN IN TIJDEN VAN CRISIS EN NIET TIJDENS ALGEMENE SUCCESPERIODEN”. (Zei ene Armani die mooie pakken verkoopt)
“ARMAGEDDON LIGT ACHTER ONS. WIJ KOMEN NU IN EEN VEEL STABIELERE PERIODE WAARIN HET VERTROUWEN TOENEEMT, OOK IN DE AANDELENMARKTEN”.
( Zei ene Laurence Fink, directeur van BLACK ROCK, het grote hedgefund. En hij heeft
werkelijk heel veel vertrouwen nodig!).
“ HEEFT ER NOG IEMAND VRAGEN OVER MINDERJARIGE VROUWEN? “ ( Vroeg Silvio
B., zelfverzekerd aan de verzamelde pers, net voor de foto’s van al die dames in een
spaanse krant stonden. Maar nu staat hij echt voor het bokkie).
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REDACTIONEEL.

MOTS ACTUELS gaat nu over de EUverkiezingen, er zijn weer nieuwe
BONHEURS natuurlijk en oude uitspraken van de PRESIDENTS. In ALLEDAAGS nu wat over “leven op
hoogte” betekent en in het JOURNAL
leest u over ge-OH op de vroege zomerse morgen. De COIN geeft u weer
wat om op te kouwen of van te schrikken, of om over te slaan.

*VOORAF
Met een digitale plof is een forse vakantie editie 55-09 is bij u aangekomen, omdat er steeds meer in de
wereld lijkt te gebeuren. Wat nonsens
is natuurlijk: we horen en zien gewoon veel meer en, het lijkt nu ook
wat dreigender dan enkele jaren geleden. Maar langer geleden was het
vaak nog veel erger, moet u maar
blijven denken. U begrijpt dus al wat
u wacht..

GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
In ALGEMEEN, deel “crisis” vindt U
Madoffs ondergang (eis voor hem 150
jaar), de voordelen van sommige faillisementen, dat Wall Street niks
leerde, dat de crisis nu ook de innovatie en de wijn trof, hoe je de
voorraad “hoogconjunctuur” verkoopt en hoe de dollar als wereldvaluta wankelt.
Diversen I verhaalt over de kampioenen in doodvonnissen, landje-pik
gedoe aan de polen, hoe men Hamas
geldschieters pakt en hoe de gemene
griep verder voort sluipt.
Onder Internet staat te lezen dat ook
uw baas Big Brother kan zijn, over
Windows 7 dat komt en het killen van
Google, over internetpiraterij en internet als cultuurdrager.
In Diversen II leest u over de race
Boeing-Airbus, de restanten van GM,
Ryanair dat gewoon doorvliegt, ook
dat vliegen superveilig is en wat nu te
doen met de zakenjets. Ook over
nieu-we beroepen en armoe-baantjes.
In OLIE ETC. Expert Halkema over
leugens rond windenergie, over olie,
gas en goud gehandel, schatgraven
aan de Noordpool, gasoorlogen vol
pipilines en politiek en het gas van
Kadhaffi. Dan over transport nu, de
hybride auto, over Areva het grootste

FRANCOFIELEN EN POËTEN
Onder INGEZONDEN blijkt dat er
steeds meer lezers lijvig reageren: die
kregen dan ook een plek in het Onderdeel COLUMNS van Topics. Met
dank van de redactie, die nu wat
koekjes van eigen deeg krijgt. Heerlijk.
EXCEPTION is weer een mozaïekje
van Frankrijk: zijn gigantische tekorten in de kassa’s; het vrijwillig
laten zitten van salaris om te kunnen
doorwerken en de groeiende ww, de
dodelijke gevolgen van fout medicijnengebruik, de woede over het ontploffende systeem van het puntenrijbewijs, de toenemende zelfmoorden in het gevang, de opkomst van
de mediators en de weg kwijnende La
Poste…. Uiteraard ook alles over
kabinet Sarko II, de machtsgreep van
deze nieuwe Napoleon uit Parijs, de
zakkende PS, de kwijnende FN en ,
Modem en, de winnende Groenen. De
oude affaires ( Dray, EADS, Tapie,
Corsicaanse maffia) en enkele nieuwe
(corruptie in Marseille, pedofiliecomplotten) tonen dat het land
volledig in leven blijft.
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nucleaire bedrijf ter wereld, vliegen
op H2, dure motortaxi’s in Parijs en
groene produkten.
RELIGIE verhaalt over weer een rare
kardinaal, de leugens over Koran en
Islam, en komt de vraag op of God
iets met de burka heeft.
AFRIKA gaat over de bedenkelijke
handel van DR Kongo, over Gabon na
Bongo’s dood, over wonderlijk en
ellendig Zimbabwe, corruptie in
Kameroen, gekke Kadhaffi en sportief
Zuid-Afrika en ook nog de nieuwste
drugsroute Colombia-Afrika-Europa.
In WEST-EUROPA staat iets over de
klimende WW, dat de EU eindelijk
eens iets moet gaan voorstellen, over
de Unie van de Med, de quota van
Zwitserland, over Berlusconi die liegt
en copuleert en over de reddding van
België.
OOST-EUROPA toont Rusland weer
in dde fout met inpikken van de
Noordpool en verheerlijking van Stalin, dat Wit-Rusland nu moet kiezen,
over failliet Letland en scheurend
Moldavië.
OOST-AZIË waarschuwt voor snel opkomend zuiden, de grote panne van
Japan, Peking dat doorraast ondanks
rebellen en lastige buur Noord-Korea.
ZUID-AZIË leert u wat over de
nieuwste kaart van Pakistan
en
maakt de balans op van 30 jaar
strijdende tamils.
NOORD-AMERIKA dan, waar men op
Wal Street gewoon doorgaat, over de
eenzaamheid van Obama ondanks
zijn portoricaanse vriendin, over Generous (!) Moters, de aankomende
ziektekostenverzekerin in de VS, dat
Wal-Mart erg goed draait, de XXLbusinees in de VS, de digitale bergen
van Washington en over Canada, de

degelijkheid zelve.
LATIJNS-AMERIKA blijft democratisch erg volwassen doorgaan, Lula
moet of wil mogelijk ook een DERDE
ronde, Chavez verzamelt nu politieke
gevangenen en in Peru ruziet de
regering met de indianen. En over
afremmen in Amazoneland.
OCEANIË blijft rustig, ook in de
winter in dit zuidelijke deel, maar het
is nu ook testgebied voor het akelige
H1N1-virus dat rondwaart. De viruswereld kijkt dus naar deze regio met
enige spanning… De test voor onze
komende winter is daar..
In MAGHREB/MO leest u over de ambities van Aoun in Libanon, dat het in
Beiroet erg goed gaat, dat in Abou
Dhabi nu ook de marseillaise klinkt,
dat Iran nu in grote verwarring verkeert, dat Turkije nu ook investeert in
Eoronews en over de opvolger van
Bouteflika.
In TECHNOLOGIE-TRENDS gaat het
over versleten fingerprints, het lenen
van kinderen, de jong ogende doden,
vliegen met de virussen om u heen,
over Alzheimerbestrijding, torenhoge
boerderijen, over Big Dog en een
MP3-microfoon, uw vuilnisrobot even
opbellen en over vliegtuigen die leeg
vliegen. Ook over geutjesgedoe en
genetische
doping,
high
tech
watermeters en over het uitbesteden
van het maken van uw back-ups.
TOPICS/ CAPITA SELECTA
Lees over de terugkeer van “de grote
angst” na 1000 jaren en over de trucs
van Madoff c.s. Ook over de speculatie in kruidnagels en over “een
beetje vreemd gaan”.
CO2 gaat over ruzie in de lucht en
MIGRATIE over het integratiemodel
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van
Quebec.
In
DISCUSSIËREN-/FILOSOFEREN geeft
Halkema weer een voorbeeld van hoe
we worden getild door de lobbies!
Onder CO-LUMNS gaan 3 angry, old
men er flink tegen aan, in hun
ergernis over de verdwaalde wereld
en jeu de bou-les is mogelijk HET
antwoord!

trieel en burgemeester, toen zijn verkiezingen werden afgekeurd).
****
“BESANCENOT DAT IS, NA MONSIEUR BECAUD VAN 100.00 VOLTS,
MONSIEUR VAN 100.000 WOORDEN.
BILL GATES MOET HEM ALS INSPIRATIE HEBBEN GEHAD TOEN HIJ DE
HOGE DATASNELHEID UITVOND”
(Zei een franse journalist. Bravo!)

Deze steeds weer wonderlijke mix
raapte ik bij elkaar vanaf papier en
beeldschermen en verbaast me elke
keer weer opnieuw. Hopelijk u ook,
want de wijsheid is gebaseerd op de
verbazing!
Dus zeg ik: lees ze weer en laat van u
horen. Zeker als u wat geprikkeld
raakte. Maak van uw hart geen
moordkuil, dat leidt tot infarcten!
Leon.

****
“GELUKKIG SPREEKT SARKOZY
ERG VLUG EN DAARDOOR WINNEN
WE TIJD” (Zei ene Barack Obama
tegen de pers… een stoute opmerking dus!).
***
(“DE NPA VAN BESANCENOT IS DE
ETALAGE VAN DE RADDRAAIERS”.
(Zei de woordvoerder van het UMP),

LEON

****
“DE STRIJD WORDT VENIJNIGER EN
WIJ SCHAMEN ONS NIET OM DE ARBEIDERS TE STEUNEN, ZELFS ALS
DIE EEN VAN DE BAZEN EEN
NACHTJE VASTHOUDEN” ( Zei,
jawel, Olivier Besancenot…).

THEO

****
Terug naar inhoud
“ALLEGRE IS OPRECHT ALS HIJ
NIET GELOOFT DAT DE MENSHEID
DE
SCHULD
IS
VAN
DE
KLIMAATVER-ANDERING EN ZICH
DUS OOK NIET WIL VERZETTEN
TEGEN DIT VER-SCHIJNSEL. MAAR
ALS HIJ NU IN DE REGERING KOMT,
WORDT DAT EEN POLITIEK, EN DAT

*DIXIT---VERBATIM
“DIE MAGISTRATEN VAN DE STAATS
RAAD, DAT ZIJN ALLEMAAL SOCIALISTEN” ( Zei Serge Dassault, indus7

ZOU
DUS
GEEN
OPSTEKER
WORDEN VOOR DE WE-TENSCHAP
“. ( Zei Hulot, de grote franse
groene ).

****
A blond girl visits her blond friend with her
two dogs. The dogs are called: Rolex and
Timex. The blond guy thinks that these are
strange names. But she explains him very
clearly that her dogs are… watch dogs!

******

“FRANCOIS BAYROU (van Modem) IS
DE BETERE SOCIALIST” ( Zei
Rachida Dati recent; best ook een
goeie).

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 54-09:
Bij het ingezonden stuk van lezer J.H.
Lezer J., die we al eerder in deze
kolommen tegen kwamen is een scherp
volger van de vaderlandse politiek en wil
daar wel iets over kwijt. We kwamen elkaar
in Frankrijk per toeval tegen en bleken
beiden vol te zitten met nogal wat
“boosheid” over de volksverlakkerij en… het
slapende, ver-wende volkje. Dus ook een
beetje over onszelf. En sindsdien proberen
wij “een andere weg te vinden om het
vaderland te redden en te doen ontwaken”.
Wilt u eens een forse voorzet lezen dan kijk
onder TOPICS bij : JACK’S CORNER!

******

“ ALLES MOET VERANDEREN IN DE
PS: OOK DE NAAM, WANT HET
WOORD SOCIALISME IS ZONDER
TWIJFEL UIT DE TIJD” ( Zei Manuell
Valls, een der grande têtes van de
PS).
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
++++

Beste J., de verandering begint altijd bij de
verwondering, dan volgt de woede en de
pen en daarna komt: de nieuwe politiek.
Want hoe en wat dan ook: Zo zal het
WEER eens moe-ten. En daarom las ik je
column met veel genoegen en ik moest ook
lachen met je rake typeringen!
Je bent op de goede weg, net als ik, maar
we zijn pas bij Statie TWEE. Nou moeten
we we-ten hoe we bij DRIE komen. Want
dat willen we toch eigenlijk? Dat het
VERANDERT? Ja toch?
Dank je voor je bijdrage,
Leon.

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES
Een oude man komt bij de apotheek en
vraagt om zijn viagrapillen in 5 stukjes te
snijden. Dat doet de apotheker maar hij
waarschuwt hem ook: “Hiervan kunt u geen
volledige erectie krijgen mijnheer!
De oude opa zegt heel vriendelijk: Ach dat
is niet zo erg. Ik ben al blij dat ik me
hiermee niet op mijn schoenen plas!
****
Een blondje speelt Trivial Pursuit en dat
vindt ze best leuk. Ze gooit de stenen en
draait de kaart: Natuur en Wetenschap.
Ze krijgt de vraag: Als je je in een vacuüm
bevindt en iemand roept je naam, kun je
dat dan horen?
Ze denkt diep na en vraagt dan: “Staat het
aan of uit?”

****
Lezer C. vatte het woord “patjepeër” aan,
om een interessant betoog in te sturen en
dat vond ik zeker een plek waard in de
rubriek: COLUMNS (Zie onder TOPICS:
COR’S COR-NER). Daar ziet u nu enkele
rijpere heren, zich opwinden over “onze
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wereld”! Een verademing eigenlijk! Want de
verbetering van de wereld begint bij… de
opwinding, de ergernis, die dan moet
worden “omgezet” in een goede analyse en
dan… jawel, in actie tot verandering natuurlijk. Ik zie al langzaam een nieuwe politieke groepering verschijnen met de naam:
de APPP (= de Anti-PatjePeeërs Partij). Met
als ontspanningssport: Jeu de Boules! Een
soort van golf dus, maar dan zonder stick!:

Een voorbeeldig patriottisme maar wel erg
duur.
-De fiscaliteit
Erg zwaar omdat men te rechtvaardig probeert te zijn.
-Gezondheidszorg.
Een systeem dat snel verliest aan perfectie.
-Bestuurlijke organisatie.
Een grote ingewikkelde en dure boel.
--Sociale zekerheid.
Van een enorme vrijgevigheid.
-Arbeidsmarkt.
Zeer vastgeroest en dat bevordert werkeloosheid.
-Onderwijs.
Onvoldoende geld EN onvoldoende resultaten en nivo.
-Banken en financieel systeem
Een veel betere regulering dan elders.

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE EUROPA VERKIEZINGEN
Een grafiekje met de resultaten van europaverkiezingen over 30 jaar is erg illustratief.
Je ziet de PS+ links radicaal wat
rondslingeren op een nivo van 25% vele
jaren en nu komt de forse duik naar 15%.
De Groenen zijn lang-zame klimmers van 5
naar 10%,
, die nu plot-seling fors
uitschieten naar 20%. En dan RECHTS:
een hoge score van wel 45% in 1979, dan
een flinke daling tot ca 12% in de jaren tot
1999. En daarna begint het herstel: naar nu
met weer 30%. De liberalen zijn sinds 1999
aanwezig op ca 10%, dreigden met de
nieuwe partij MODEM naar 20% te gaan, en
vielen, mede door suffigheid van Bayrou
terug naar 8%.
Radicaal links is zeer versplinterd en idem
radicaal rechts. Tel je ze op dan zijn ze er
best wel, maar ze kunnen, zeker in het franse systeem geen echte vuist maken. Tenzij
ze samenwerken. Wel, dat belooft wat voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2010.

Daaraan probeert Sarko c.s. nu inderdaad
al twee jaar te werken en wordt daarbij
stevig gehinderd door vakbonden en
interne instituties. Overigens is er ook een
ander lijstje wat over potentieel gaat:
economisch , demografisch en geopolitiek
dus. Want dit land heeft een bijna
STABIELE BEVOL-KINGSOPBOUW, uniek
in de wereld, een groot potentieel op
energiegebied met zijn grote nucleaire en
distributie kennis en zijn grote internationale
bedrijven op dit gebied, idem op
transportgebied, ja ook op bewapeningsgebied. En let ook op frankrijks geopolitieke positie en know-how en zijn investeringen daarin wereldwijd… Met de
grootste diplomatieke structuur ter wereld,
zeer goede contacten in de Arabische
wereld en ook in Zuid-Amerika. En goede
contacten met… de VS. Frankrijk trekt zijn
plan ook zonder Europa!
Het klinkt
komisch: maar Frankrijk gaat het rottig op
korte termijn, maar het heeft schatten voor
de lange termijn. Voorbeeld voor europese
landen die hun ogen sloten voor de wereld..
Frankrijk komt….

PRENTJE VAN FRANKRIJK
Een groep van buitenlandse experts lichtte
Frankrijks economische positie door voor
het blad L ‘Epansion en dat gaf het volgende:
-De rol van de staat.

DE GIGA TEKORTEN!
Het gat van de Securité Social is nog nooit
zo groot geweest: 20,1 miljard dit jaar…. In
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1995 was het even 10 miljard nu duikt het
weg. Geen wonder natuurlijk: de ww schiet
omhoog en de vergrijzing met zijn hoge
gezond-heidsuitgaven
idem.
En
de
inkomsten zijn om dezelfde redenen
miniem. En dan de duiker van het
overheidstekort: het schiet naar 100 miljard!
Door de -3% groei, kommen we hier dit jaar
op het dubbele van de EU-norm. Op wel
6%!
In Frankrijk leeft men al sinds 1980 met een
groeiend tekort… oude gewoonte. Maar nu
wordt het gat wel erg gapend.
De cumulatieve staatsschuldpositie komt nu
aan op.. 85% van het BNP. Du jamais vu!

prijzen los-gebarsten en niemand luistert
nog naar de autoriteiten: men zoekt het zelf
wel uit. Het systeme D is in opmars het
land rebelleert.
Frankrijk is het 4e grootste bloggersland,
direct na de VS, China en Japan, er zijn er
al 9 miljoen hier. Ook zijn er nu al 17 miljoen gezinnen op het net en 80% der fransen ko-pen ook op het net. Het vertrouwen
in zichzelf overheerst steeds meer en men
verandert sterk in consumptiegedrag. De
crisis wordt eigenlijk nogal soepeltjes opgepakt en ook niet op de oude revolutionaire manier beleefd. Ze geloven ook
niet meer zomaar, dat de mooie dagen
terugkomen. Wel is er een soort van retrogevoel te bemerken. Ze zeggen: Ik moet
vooral zelf klaar komen met die crisis en de
politiek zal meer moeten samenwerken met
de mensen dan ze moeten leiden. Ook
Obama zegt steeds “wij” en nooit “ik”. De
mensen worden ook ludieker en losser en
wat ongehoorzamer dus. Links met zijn herverdelingsidee is uit, de mensen zijn veel
meer egocentrisch geworden. En ook ziet
men dat de fransen meer aan WERK hechten dan aan KOOPKRACHT… Als deze
mijn-heer Lech het goed gemeten heeft
gaan we hier dus eindelijk een grote bocht
om! Dus opgepast.

DE VAKBONDEN SCHEUREN
Claude Mailly van de vakbond FO liep bij de
laatste betoging in Parijs NIET achter het
“collectieve spandoek “ waar hij altijd met
alle “gematigde” collega’s achter liep. Nu nu
niet, hij liep bij de radicalo’s van SUD mee.
En de-monstreerde daarmee zijn genomen
afstand. De hele manif was een
teleurstelling: slechts 9000 kwamen er
lopen in Parijs, volgens de bonden 30.000.
Maar men gaf toe dat de op-komst wel wat
slapjes was, zelfs de CGT zei dat nu
ootmoedig. De pleuris gaat nu uit-breken,
de voortekenen zijn er dus. Het front breekt,
de bonden zien ook wat er in andere landen
van de EU gebeurt en beseffen nu: dit gaat
niet goed. En dan krijg je altijd de scheiding der geesten… Mailly is dus begonnen
en er gaan er meer volgen. Sarko krijgt zijn
kan-sen als nooit tevoren. En dat werd tijd,
want deze conservatieve muur moet vallen,
om het land te redden. Dat zien ze nu ook
bij de syndicats… Sterkte heren!

DE CLUB VAN ATTALI
Attali is een van mijn helden en dus moet ik
ook iets vertellen over zijn eigen bedrijf: een
bank voor microkredieten. Zo’n 700 medewerkers waarvan 80 op het hoofdkantoor
en 120 consultants; 8 filialen en 28 agentschappen op de wereld; budget 8 miljoen
met als geldschieters de EU, de Gates
Foundation, Caisse des Depots, Ernst &
Young, Sanofi, Sogetti…
Hij richtte het al op in 1998 in navolging van
de idee van de uitvinder Muhammed
Yunus. Hij noemt zijn club: de McKinsey
van de kleintjes, want, zegt, hij het
probleem van de armoede kan grotendeels
met 500 miljoen worden op-gelost in onze
wereld. Helaas loopt er nu ook een
onderzoek tegen hem omdat hij (= zijn
bedrijf) ook 228.000 € aannam van Pierre

DE FRANSEN LUISTEREN NIET MEER
Volgens de directeur van onderzoeksburo
IP-SOS is er een radicale omslag in de
fran-se maatschappij bezig zich te
voltrekken: de burgers vertrouwen meer op
zichzelf dan op de autoriteiten! Dat zie je
aan lage opkoms-ten bij verkiezingen, aan
het gratis down-loaden op internet en het
kopen van pro-ducten om hun prijs. Op
Internet is een gi-gantische vergelijking van
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Fal-cone, die vervolgd wordt in het kader
van Angolagate (politiek schandaal: wapenhandel). Daarin zijn al enkelen zoals de
zoon van Mitterand veroordeeld.. en er is
nog wel meer in de lucht. Ai!
In zijn bedrijf is hij ook berucht om zijn autoritair optreden en om zijn enorme
netwerk. Wat de know-how betreft is het
wel zeker: zijn bedrijf is de Rolls Royce in
deze bank- en ad-viessector, dat bestrijdt
niemand. Het is een kweekvijver van talent!
En in zijn RvT zitten Kouchner en Rachida
Dati!. En ook Sarko is nooit heel ver weg..
Allemaal Afrika-boys and –girls..
Hij heeft ook een rating afdeling voor microkrediet verschaffers (!), waarvan een Emma
Javoy , (ex Boston Consulting Group), de
lei-ding heeft. De collega’s in de branche
zijn al-len vol eerbied over de prestaties van
deze club. Die eigenlijk DE bank van Afrika
is ge-worden.
De filialen zijn vooral daar waar nog weinig
microkrediet te krijgen was: Madagascar,
Ivoorkust, die daar worden gesteund door
Axa en Soc. Generale. Het staat daar ook
nog pas in de steigers: slecht 12 miljoen is
pas gefi-nancierd. Zijn verzekeringstak is
nog wat suk-kelend, zijn opleidingspoot ook
en met zijn Parijse banlieu project wil het
ook niet erg vlot-ten: slechts 23 dossiers tot
nu toe.
Hij heeft een gemitigeerd resultaat waar het
zijn adviezen betreft; de successen van de
120 adviseurs zijn nog wat te veel in het
publi-citeitsstadium blijven steken. Dat komt
een beetje door hem, de wat megalomane
pre-sident… die zich al gauw iets te groot
waant. Dus moet hij af en toe wat
getemperd worden in zijn claims. In zijn
branche zijn ze wel wat voorzichtig met
hem, omdat hij zoveel armslag neemt.
Zwakheden die aan deze grote geest echt
kleven; dat geloof ook ik. Maar dat doet
niets af aan zijn enorme kennis en creativiteit, zijn onvermoeibare werkkracht en
durf. En zijn wereldwijde inspirerende acties.
Attali is een genie met foutjes en ik ben een
bewonderaar met blinde plekjes op mijn
net-vlies.

DE PINKSTERPOET
Tweede Pinksterdag werd door Rafarin
gewoon afgeschaft tot grote woede van velen. Er moest gewoon gewerkt worden en
de rijksopbrengsten van die dag gingen
naar de oudjes en de gehandicapten. De
Caisse de Solidarité ontving sindsdien 2,16
miljard… Ook al zijn er nu bedrijven die op
die dag gewoon vrij geven, vooral in het
zuiden waar op die dag sinds eeuwen veel
mooie feesten waren georganiseerd. Rafarin deed tevoren wel heel erg weinig research naar zijn maatregel… bleek later.
TABOE SALARISVERLAGING IS WEG
Minder verdienen om ontslag te voorkomen;
dat was tot voor kort “scandaleux”. Maar na
de dozijn gevallen waarbij dat gebeurde
werd het stil, ook in vakbondskringen.
Meestal verliezen mensen nu extra’s als 13 e
maand of kerstbonus. Men denkt dat zelfs
een derde van de leidinggevenden dat lot al
trof. Maar dat is wel slechts voor zolang de
crisis duurt… hoopt iedereen hier. Pas
evident, vrees ik.
LA NOUVELLE POSTE
La Poste wordt steeds zwaarder beconcurreerd, door “kleintjes” als Alternative
Poste van Yannick Chevillon. Hij brengt de
post weg voor Monoprix en Canal+ . Hij
heeft al 340 postiers in dienst voor een flink
deel oud La Poste medewerkers. Hij is een
oudgediende van …. de Hollandse TNT
post in Frankrijk. Na de eerstgenoemde bedrijven gaat nu ook Lafayette meedoen,
want zijn tarieven die 17 à 40% lagere
tarieven, dat is niet niks! De einde monopolie datum van 1-1-2011 nadert snel voor
La Poste. De firma Alternative Poste is slim
en gebruikt een systeem van coderen waarmee het toch nu al gewone post kan
bezorgen.. Al in 77 gemeenten in La France
ziet u deze rood-zwart geklede postiers
waar-van er nogal wat op de fiets gaan.
Yannick denkt dat hij in 2009 zo’n 16
miljoen gaat om-zetten. Ai, dat ziet er
stormachtig uit voor La Poste, die het ook
hier nog bestaat om post wekenlang te
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laten reizen… En dat gaat ze opbreken.
Intussen moet er fors veranderd worden in
de posttak omdat de hoeveelheden scherp
zakken sinds begin 2009. En dat zal,
vrezen ook de vakbonden, grote gevolgen
gaan hebben voor de interne organisatie.
De strijd om het bestaan is begonnen.

Dus is nu de alarm-bel geluid en moet er
serieus hervormd wor-den. De eigen
medewerkers moeten nu ook meer gaan
betalen tot woede van de vak-bonden en in
plaats van een grote reor-ganisatie gaat
men nu “pragmatisch aan-passen”. Dat is
koeterwaals voor aan-pas-singen die
minder opvallen , ook bij de bon-den, dus
men gaat EN locaal druk zetten en laat zich
niet meer centraal verlammen om elke
scheet. Ook wordt er fors geremd bij de
uitgaven en ook aankopen van nieuw
materieel. Grote bulkorders worden nu gespreid en voorzichtiger geplaatst. De oudste
vakbondsburcht van dit land ligt nu onder
het vuur van de veroudering en moet nu
ook erkennen dat het zo niet verder kan.
Op weg naar een tijdperk dat er niet meer
wordt gezegd: neem de trein en kom te
laat; of kom nooit aan… Dat geeft aan hoe
lang de schoen al wringt. Terwijl ik dit schrijf
gaat morgen de RER in het parijse gebied
weer staken… Geen SNCF maar toch weer
zoiets. Het is taaie materie. Alors les
cheminots, aux barricades!

ALSTOM DRAAIT PRIMA
Alstom maakt o.m. treinstellen en ook
stellen voor tram en metro. En daar is veel
vraag naar: want hun produktielijnen zitten
barstens vol tot in … 2014! En dat dus alle
dagen en in drie ploegen! Er wordt
geproduceerd voor Frankrijk, Ierland,
Nederland en natuurlijk veel voor de SNCF
en ook voor de italiaanse spoor-wegen.
Want openbaar vervoer is in en groeit. Ook
wordt er veel aan research en ontwikkeling
gedaan zoals de dubbele TGV, de
supersnelle AGV trein en andere slimmigheden. In Azië is ook veel belangstelling in
Singapoer en ook verder in China. Deze tak
van sport is een erg goede pijler van de
franse economie ook op lange termijn.
Tja die fransen zijn op transportgebied
(auto-wegen en treinen en vliegtuigen), op
ener-giegebied
(nucleair.
Waterkracht,
uranium) en zeker ook op wapengebied…
echte keien. En ook hun bruggen (Eiffel) is
een klapper.
En al deze sectoren zitten , ook op lange
ter-mijn, in de lift!

SARKO II KOMT ER AAN
Hij is 22 en sinds een jaar lid van een Conseil General van een departement. Hij heet
Jean en is de jongste zoon van Sarko. Een
politiek talent zonder weerga die sterk in de
publieke belangstelling staat. Hij is getraind
in publieke belangstelling ondergaan,
omdat hij ook al de zoon was van de
burgemeester van Neuilly en het deerde
hem nooit. Als hij belaagd wordt bij
demonstraties en door NPA-leden wordt
uitgejouwd loopt hij easy glimlachend
verder. Sarko zegt van hem dat niemand
hem kan ophouden en is apetrots, Hij is als
zijn vader erg sportief en ook nogal “retro”
in zijn belangstelling. Hij staat in het
nepotisme-rijtje van Frankrijk, waarin de
zoon van Giscard en de Gaulle ook voorkomen. Sarko zegt: hij moet niet zoals ik
doe, de mensen alleen overtuigen met
woorden. En dat gaat hem lukken , het is
een zelfkritisch iemand die hard werkt.
Pa is nooit erg ver van deze zoon, die vloeiend Duits spreekt, engels leert en die van

SNCF MOET NU OPSCHIETEN
Los van de TGV gaat in Frankrijk het aantal
treinpassagiers…wel nog omhoog maar de
7,5% omzetdaling is er ook.. Dus nu wordt
het langzaam menens. Het blijkt dat
fransen vooral zuiniger in de trein reizen;
minder eerste klas en ze zoeken ook meer
aan-biedingen. Het aanbod van goedkope
plaat-sen is normaal 10 miljoen per jaar: het
was afgelopen jaar 0,5 miljoen hoger. Maar
de voorspellingen zijn minder OK: Aantal
reizi-gers omlaag met -2,5% (wordt 1,6
miljard omzet), Goederen en logistiek gaat
omlaag met 2% (naar 1,7 miljard),
Infrastructuur en techniek draait dan met
een beginnend ver-lies en wordt 1 miljard.
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Brassens en Brel houdt. En Carla zegt over
hem: Ik ben echt verbaasd over zijn rijpheid
, hij gaat het ver schoppen..
Deze zoon van vroeg gescheiden ouders
heeft weer bij zijn vader aangehaakt en hij
zal nooit meer loslaten. Hij heeft de faculteit
verlaten om in de politiek te gaan… hij is
een pragma-ticus met politiek gevoel en
geen kamer-geleerde. Tja het is te
begrijpen dat een vader trots is op een
zoon, zeker als hij hem volgt. Maar bij Jean
lijkt het dat hij zijn vader, die hij jong
verloor, weer terugvond en samen met hem
optrekt. Een dynastie lijkt geboren..

soort extra-problemen in het ziekenhuis. De
65+ ers hebben twee keer zoveel
pillenongelukken dan de anderen en 10 à
20% van de gevallen zijn terug te vinden in
ziekenhuisbedden.
Het komt heel vaak door foute MELANGES… want oudere mensen eten soms
een dozijn pillen etc. per dag. In de hete
zomer van 2003 toen er veel oudjes
stierven kwam dat vooral ook door verkeerd
pillen-gedoe: wel zo’n 5000 gingen er aan
dood in die paar weken zonder veel
toezicht…
Ook worden er erg veel kids (!) en volwassenen met anti-depressiva behandeld.. Er
zijn al kids bij van minder dan 1 jaar en
vaker zijn er problemen nadat een kind
medicijnen kreeg die enkel voor volwassenen zijn. Daarbij zijn vaak ook slaapmiddelen. Ook in Engeland zijn er jaarlijks
40.000 kids die tranquilizers krijgen voor
volwassenen.
Dan zijn er z.g. nouveautés die dat niet zijn
met gevaarlijke bijwerkingen, die erger zijn
dan de kwaal. Ook medicamenten die met
een glaasje pamplemoesfruit tot grote gevolgen leiden. Menopauze medicaties die
tot incontinentie leiden. En dan zijn er ook
nog de aankopen op het internet zonder recept maar MET risico.
Er mankeert iets bij de voorschrijvers dus
mede omdat er stevige relaties zijn tussen
dokters en laboratoires… Het lubben van
de farmaceuten kost in de VS jaarlijks ca 60
miljoen $ en in Brussel zitten er al 10.000
lobbyisten in totaal. Dus er wordt stevig
druk op het voorschrijvend en controlerend
sys-teem uitgeoefend.
De laboratoires
vinden zelfs zieken en ziekten uit, zegt men
hier.
Enfin ik bespaar u de rest: de toon is gezet.
Men
is
erg
onvoorzichtig
met
medicamenten voorschrijven EN met
gebruiken, in het land van Marianne. Dat
geeft veel ellende en ook hoge
gevolgkosten.
Wij zijn hier (nog) witte raven: we gebruiken
een enkel medicamentje.. en onze huisarts
weet dat wij eigenlijk niks willen tenzij echt
nodig voor de kwaal. En geen chemisch

SARKO KRIJGT EEN UITGAVENCHECK
De rekenkamer kijkt de uitgaven na van het
Elysée en vonden enkele privé-uitgaven
van de president onder deze lijst. Maar dat
was “erg bescheiden” klinkt het. Hij krijgt
het rapport op 15 juli en dan wordt het ook
pu-bliek. In 2008 overschreed Sarko zijn
budget van 101 miljoen en eindigde op 110
miljoen. Tja, er is een soort van idee dat
Sarko met geld smijt, en zelfs de suggestie
dat hij privé ervan genieten zou.. Maar wat
nu blijkt is inderdaad slecht budgetbeheer,
wat een naar voorbeeld is, en een miniem
bedrag aan privé gemixed in de lijst van het
Elysée. Dat kan Carla met haar miljarden
dus best even bij-lappen. Degenen die
stonden te wachten op “schandaaltjes” zijn
nu erg ontgoocheld af-gedropen.
LINKE MEDICATIES IN FRANKRIJK
De medicatie consumptie in ons tweede vaderland is gigantisch te noemen! We zijn na
de amerikanen wereldkampioen. Maar de
wat lacherige verhalen over fransen die met
twee volle plastic tassen uit de farmacie
komen heeft ook een droeve andere kant.
In de VS schat men de doden door fout
medica-tiegebruik op 100.000 in het UK op
10.000 en in Frankrijk op 8 à 13.000 per
jaar. Nogal wat meer dan de doden in het
verkeer. In de VS werden in 20 jaar 10%
van de nieuwe medi-camenten van de
markt gehaald na on-gelukken en daaraan
zaten 20 miljoen extra-zieke patiënten vast.
Hier komen er ca 130.000 zieken met dit
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preparaat om de hele bijwerkingenwinkel te
bewerken. Onze apotheek kijkt dan ook
altijd wat zuinigjes als wij met onze ordonnances verschijnen. Maar wij waren dan
ook anders grootgebracht en we Benne
zuunig. Als je beseft dat de zuid-fransen
erg lang le-ven MET al deze ellende erbij,
dan zal het komende bezuinigen op
medicatie,- wat nu zal MOETEN omdat de
poet
op
is-,
de
gemid-delde
levensverwachting nog eens fors doen
stijgen. Dus wij worden hier NOG EENS
veel ouder extra… Wat een leuke gedachte
is.

MEDIATISEREN IS PROFIJTELIJK
Bij sluitingen en ontslagen gaat het hier
hard tegen hard; zeker waar het
buitenlandse bedrijven betreft. Bazen
worden gegijzeld en het bedrijf wordt alvast
een beetje gesloopt of bezet. Maar nu blijkt
dat veel bedrijven wel willen lappen om snel
weg te komen… en dat doen ze des te
sneller en beter, als de zaak breeduit in de
pers terecht komt. De reacties komen dan
namelijk van de moederbedrijven in het
buitenland, die hun goede naam te grab-bel
zien gaan. De CGT zegt het zo: Die
mediadruk maakt ons het onderhandelen
gemakkelijker… Continental wil nu al
50.000 € per werknemer met ontslag gaan
betalen, terwijl deze een voorstel voor
langer en ook anders werken, enkele jaren
geleden nog weigerden. En toen was er
ook al de drei-ging van sluiting. Is dit nou
zo’n goede zaak en zonder bijwerkingen?
Wel de CGT c.s. spelen het hard en
cynisch. Maar de over-heid vraagt zich af of
dit het zoeken van een nieuwe job niet ook
schaadt en ook de dialoog over andere
oplossingen niet in de weg zit. De hele zaak
verhard nu regelmatig en de buitenlandse
bedrijven houden hier-aan een nare
herinnering over. Of ze na de crisis snel
terugkomen is dus ook nog frag-würdig. In
Frankrijk is 25 à 30 maanden salaris bij
ontslag een vaker voorkomende “norm”.
Maar ook hier heerst inflatie: bij de bank
NATAXIS worden zij die vrijwillig gaan al
gelokt met een premie van 32 maanden.
Straks krijg je nog 15 jaar pensioen als je
ophoepelt!

VERSLAAFDHEID EN DOOD
In Frankrijk is er natuurlijk ook drank, tabak,
koffie, tranquilizers, spelen en er zijn nogal
wat landgenoten die hier fors van genieten.
Maar de rekening is ook dat er ca 100.000
mensen aan sterven per jaar, en dat begint
hier toch flink te verontrusten. Het is een
publiek geheim dat het aantal drugsdoden
hier veel lager is dan in het Sodom en
Gomorra van de Lage Landen.. Onder het
kleed poetsen kan, maar dood ga je dan
toch!
VRIJWILLIGE SALARISVERLAGINGEN
De managers van Hertz accepteerden een
verlaging van 5%, die van IBM 15% (commerciële managers), Hewlett Packard ook
5% en Donatelli zelfs 10%. Ze kregen een
brief van de top met het verzoek dat te
accepteren vanwege de crisispositie.Tja en
wie kan dan nog nee zeggen? Je ligt zo
buiten. Het korten gebeurt door de extra’s
aan te pakken: 13e maand, kersttoelage en
premies. Andere aanpak is de werknemers
te “verplichting” part -time te gaan werken.
Of nog een stapje verder: de deel-ww te
accepteren.
Dit
is
alle-maal
veel
eenvoudiger voor het bedrijf dan ontslagen
en een sociaal plan. Dan sta je vies in de
krant en riskeert ook grote sociale acties
tegen je. Zo gaat bezuinigen in de moderne
wereld van vandaag. Straks wordt dat ook
aan de … gepensioneerden gevraagd… in
het landsbelang natuurlijk.

VERZET TEGEN HET PUNTENRIJBEWIJS
Het puntenrijbewijs bestaat nu sinds 1989
en de dodencurve van het verkeer laat dan
ook een dalende lijn zien van 10.500 doden
in 1989 naar nu 4600! Dus dit fenomeen
met de vele radars op de wegen zijn uiterst
effectief gebleken tegen de grote slachting
in het verkeer. Dus dat repressie hier heeft
geholpen valt niet meer te ontkennen. Maar
er rijden intussen vele mensen zonder rijbewijs rond in dit land… en zonder verzekering dus. Want hun kilometrage was zo
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hoog en zo “ongelukkig afgelegd” dat ze
hun 12 punten kwijtraakten en niet meer
bijgepoot kregen met strafcursussen à 4
punten… De groep die zich wil gaan verzetten tegen “vuile trucjes van de politie,
veel te zwaar gestrafte kleine overtredingen etc, groeit snel. Sommigen koelen
hun woede door met Jeux de Boules ballen
op camera’s te gooien vanuit de auto of
gewoon met het jachtgeweer er op te knallen. De overheid wordt verweten gewoon
een soort enorme belasting te hebben opgezet op basis van een set regeltjes in het
verkeer en een enorm repressieve technologie. Er is een camera in Parijs op de
Quai de Bercy die per maand 464.000 €
oplevert! Uit 430 flashes per dag… Deze
werd door de stakers van het failliete bedrijf
Con-tinental voor twee weken buiten
werking geknald! Frankrijk kent nu 1550
vaste en 800 mobiele radars.. en brengen
per jaar 550 miljoen € op!
Dus de discussie komt nu op, over het verruimen van de regels… het herzien van het
stelsel. De bijl wordt nu aan de voet van de
boom gemanoeuvreerd… Het komt er nu
op aan: vasthouden en doorgaan met de
re-pressie of afzwakken en de retour naar
een wilde boel op de weg. Want als je hier
geregeld rondrijdt kun je niet ontkennen dat
er nog erg veel gevaarlijk wordt gestunt.
Maar de Vaucluse is dan wel de club met
de meeste verkeersdoden in La France…
Nobody knows why.

begon Frankrijk als een van de eersten, het
is in razende vaart gepasseerd zelfs door
landen als: Oost-Timor, Sao Tomé, Letland
en Estland.. Ook ondanks de sub-sidiëring
van de EU die de fransen gebruiken voor
hun veestapel in de bergen. De baas van
de federatie zegt: Frankrijk is getekend
door de lobby van de heel grote industriële
boeren en nog steeds gericht op steeds
meer ex-porteren. En, bio is geen afnemer
van … pes-ticiden etc. De franse
consument eet jaarlijks voor 46 € aan bio
en een op de vier fransen eet bioproducten.
In het budget zijn bio-producten slechts
1,7% en dat zijn vooral yoghurts, melk en
eieren en fruit als bananen, appelen en
groenten als wortelen, courgettes en
komkommers.
Maar er is nu een plan om de produktie te
verviervoudigen in 4 jaar door van 500.000
biohectaren naar 1,6 miljoen te gaan. De
subsidies per hectare die nu gemaximeerd
zijn op 7600 € per hectare zullen voor bioproduktie hoger worden (+600 €) … men
moet een eind maken aan de denkwijze
van de grote graanproducenten, zegt men.
En omdat in Frankrijk zoveel hypermarchés
zijn moet de bioproductie ook naar grote
om-vang per producteur gaan. Het idee dat
bio dus “kleine producent” betekent moet
ge-broken worden. Ook in bio moeten we
naar de grote tonnages gaan om te slagen.
En Barnier, de minister, wil ook dat in drie
jaar
20%
van
de
maaltijden
in
schoolkantines bio is… Het bioprobleem in
Frankrijk is dus ge-woon een groot
veranderingsprobleem. Hoe groter de boten
hoe langzamer ze dus van koers
veranderen!

GEEN BIO IN FRANKRIJK
Frankrijk is s’werelds 2e (!) produktieland op
landbouwgebied. Echt waar. Maar het enige
bioprodukt dat er verbouwd wordt is een
beet-je
brocoli.
Dus
alle
andere
bioprodukten wor-den duizenden kilometers
weggesleept waar-door een deel van het
“totaaleffect” weer teniet gaat. Ook de
invriezers
als
Picard
zijn
zonder
bioprodukten.Kijk je naar het europese
lijstje van het % bio in de landbouw dan
staat La France dus op 2%... gevolgd door
GB met 4, Spanje met 4, Duitsland met 5
Tsjechië met 7 Zwitserland met 12 en
Oostenrijk is kampioen met 13%. Ook al

ZELFMOORDEN IN HET GEVANG
Het zijn er nu 50 per jaar die zichzelf iets
aandoen in gevangenissen. Het zijn bijna
altijd mannen, meer dan 96%. Het zijn vaak
OF de +45-jarigen OF de 19-25-jarigen die
het overkomt. Vijf waren er in voorlopige
hechtenis, vier zaten disciplinaire straf uit,
12 zaten in eenvoudige kleine gevangenissen waar kort gestraften terecht komen.
Het is dus lastig iets goeds te
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concluderen uit deze cijfers. Want uiteraard
ligt er ook zonder gevangenis al heel veel
op het bordje van iemand die werd gearresteerd. Maar het aantal zelfmoorden is
in Frankrijk wel relatief hoog… Doch let op:
Frankrijk is NA Luxemburg (!) het land met
het hoogste aantal zelfmoorden überhaupt,
binnen en buiten het gevang, in Europa.,

waarop uitvinders strijden om de beste te
zijn. Daar zie je dus de : Geo-Trouvetous”
rond-lopen
met
de
meest
bizarre
uitvindingen. Erg eenvoudige oplossingen
voor dagelijkse kleine probleempjes tot
echte high-tech uitvindingen zijn er te zien.
Een bloemlezinkje:
Een marineman toont een apparaat dat nucleaire en chemische gevaren signaleren
kan voordat de hulptroepen een schip gaan
betreden.
Een
25-jarige
uitvinder
toont
een
beeldscherm met een webcam dat je
bedient door op het scherm “aan te wijzen” .
Verder gaan toet-senbord dus en geen
computerkastje, enkel het scherm. Het is
bedoeld voor bejaar-denhuizen om de
bewoners te laten com-municeren onderling
en met de diensten en ook info op te halen
bij bejaardenhuis en andere instanties. Het
werkt uiteraard via het internet.
Een man van 43 toont een soort
toetsenbord met lettercombinaties waarmee
een doof-stomme middels de toetsen
woorden kan vormen die auditief worden
weergegeven. De doofstomme kan zo
overal “praten met zijn omgeving”.
En zo gaat het verder op dit concours
waarop je 250 prijzen ziet uitdelen voor de
500 inzendingen: een op twee dus. En het
Ministerie van Defensie heeft ook nog het
eerste recht op aankoop van een voor de
defensie interessant idee…
Elk jaar komt er zo een stroompje los van
oplossingen
veelal
voor
de
kleine
problemen des levens cq de verbetering
van
levens-omstandigheden
van
gebrekkige, etc. Een soort van “technische
charitas” met staats-steun
met soms
verassende producten.

WIE BEZIT FRANKRIJK?
Quatar is de grootste gasproducent ter wereld en kan 8 à 15% van zijn BNP gewoon
in zijn staatsfonds stoppen. Waarvan het
ver-volgens forse aandelen in franse bedrijven koopt als Lagardère, GDF-Suez,
Gegelec etc. Verder is dit land grootaandeelhouder in de franse staat omdat het
een stevig deel van de franse staatschuld
bezit.
Een jonge rijke chinese dame laat zich in de
krant zien voor haar net aangekochte prestigieuze wijnkasteel en een Russische rijke
koopt alle oude, mooie luxe hotels hier op.
Ik keek op een lijst van 20 grote bedrijven
om het aandeel te zien van buitenlandse
inves-teerders daarin. Een aanzienlijk deel
van deze franse reuzen is voor meer dan
30% in buitenlandse handen. Van grote
banken tot luchtvaartmijen, van Danone tot
Michelin… En het neemt nog snel toe.
Gezien in het groot is het “patrimoine van
Frankrijk” iets van 12500 miljard €. Daarvan
is 75% in particuliere handen en 25% is de
staat. De 10% rijkste van het land bezitten
ca 38%: niet erg verontrustend naast cijfers
van andere landen. Duitsland 54% en de
VS 71%.
De staat is nog maar voor ca 3% bezitter
van aandelenkapitaal (was in 1983 nog
40%). Van het OG is de staat nog eigenaar
voor ca 50 miljard.. en het sprookje dat de
kerken zoveel bezit hier zouden hebben is
ook doorgeprikt: alle geloven tezamen
bezitten slechts 0,3% van het nationale OG.
U ziet het weer, vele beweringen zijn bij
goed napluizen gewoon helemaal niet
waar.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN

DE UITVINDERSPRIJZEN
In Frankrijk bestaat het Concours Lepine,

Terug naar inhoud
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politieke actie zonder weerga zien vanaf
einde juni… En dan gaat na de rentrée de
beuk er zwaar in! Sarko komt nu pas echt
op dreef.
Wie tegen hem was gaat het nu bezuren.
Laten we hopen dat hij nu geen grote
fouten maken gaat: euforie is ook link!

POLITIEK EN HERVORMINGEN
-DE NIEUWE MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN
Er waren acht verschuivingen in de ploeg
van Sarko… Ene Mitterand, familie van de
echte (!), werd van Cultuur en daar moest
Mevr. Albanel er uit dus! MAM moest weg
van Binnenlandse Zaken naar Justitie, nog
lastiger en zelfs een degradatie… Al valt er
na Dati daar ook wat te scoren. Hortefeux
van Sociale Zaken werd nu minister van
Biza. Hij is DE dikke vriend van Sarko. De
zwarte ster Rama Yade gaat weg van Mensenrechten en niemand volgt haar op… zij
gaat naar sport waar een sportman ook
gaat vertrekken , die te stil was. Darcos die
te moe was geworden op Onderwijs, ook
zo’n rotportefeuille, gaat naar Sociale Zaken: hij is echt blij. Luc Chatel , de nieuwe
baby van Sarko, gaat hem opvolgen. En
dan kwamen er nog Estrosi bij voor Industrie )burgemeester van Nice, ook vriend van
Sarko) en Ene Nora Berry uit Lyon die Ouderen gaat doen.. Tenslotte gaat Barnier
weg van Landbouw naar Brussel en daarvoor komt nu Claude Lellouche..
Dat is de nieuwe ploeg voor de komende
maanden: zij moeten de hervormingen versnellen gaan… Dat gaat dus spennend
wor-den, zo’tweede ronde, waarbij er al
velen murw gebeukt zijn! Sarko gaat nu
voor een grote test.

-Grijpt Sarko de macht?
In de pers zijn vele publicaties te vinden
over hoe Sarko zijn mannen inschuift in de
insti-tuties van de staat. Het boek van
Bayrou: ”Misbruik van macht”, gaat ook
daarover.
Rijtjes van nieuwe namen in de top van
Justitie, de media, de banken, en zelfs de
grote
bedrijven
op
de
beurs.
Vriendjespolitiek op grote schaal en ook
steeds minder ad-viseurs om hem heen in
een meer gesloten verband. Nou is het
neerzetten van je pionnen in het hele veld
niet echt nieuw: zie in de VS de grote
ommezwaai in de ambtelijke top bij elke
verkiezing. Dat gebeurde ook altijd in
Frankrijk, zeker ook onder de veel
aanbeden Mitterand.
Tja, zo lang de pers dit nog kan schrijven
zou je zeggen dat het nogal meevalt…
Maar het zou inderdaad kunnen zijn dat
Sarko een extra-duwtje toepast, om de
weerstand tegen de hervormingen binnen
de instituties de nek om te draaien… Dus
democraten: even opgelet!
-Bewegingen op rechts
DE VILLEPIN EN BAYROU
Ze babbelen heel wat af zeggen ze. Want
ze zijn beide, om heel verschillende
redenen, anti-sarkozisten. Want hun
aanhang Modem en ex-UMP, kan mogelijk
best op een hoop ooit. Maar ze hebben
samen 3+5 = 8 ge-deputeerden nu en je
moet met 20-en zijn om wat voor te stellen.
Maar Bayrou heeft helaas niet echt een
reputatie van “samenwerken met anderen”.
Dus of dit tweetal echt gevaarlijk zal worden
dat is om verschillende redenen de vraag.
Maar dan hebben ze elkaar in elk geval
getroost tot het weer stopt. Dat is ook wat
waard.

-SARKO GAAT NU OP HET GAS
Sarko rijdt altijd al keihard maar nu, na zijn
grote psychologische
klap
van de
gewonnen euroverkiezingen gaat hij nog
harder. Hij bereidt nu een kabinetsreshuffle
vor van grote allure, met weer PS-ers in zijn
club erbij! Hij gaat ganadeklappen uitdelen
en gaat in een spurt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Want hij is
een ware strateeg en verliest geen
seconde. En nu ligt de PS c.s. op hun rug
dus nu de aan-val nog forser ingezet. Met
stoken in de PS-gelederen natuurlijk en ook
Bayrou af-branden…We gaan nu een
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Intussen heeft Bayrou het totaal verbruid
met zijn boek tegen Sarko en zijn grote
ruzie op TV met Cohn-Bendit. Hij is nu
geheel depressief en zit te kniezen met zijn
8% voor MODEM. Hij heeft opnieuw zijn
relatie met de fransen beschadigd, deze
alleenvlieger met te veel naïviteit en te
afstandelijk charisma.
DE LE PEN’S.
Marine Le Pen voerde een zeer actieve
strijd om haar zetel in Straatsburg in het
franse noorden. Ze vocht vooral tegen de
lage op-komst die voor de FN verlies
betekent. Er is ook geen geld meer voor het
organiseren van grote meetings zegt ze,
dus ze rijdt tien-duizenden kilometers in alle
wind-richtingen. Haar slogans mogen er
ook zijn: Europa wil van Frankrijk een
toeristenland
maken;
Tegen
de
mondialisatie
maar
vóór
“een
communautaire preferentie” (deftig voor
Eigen volk EERST).en “Laten we drinken
op het verdwijnen van de Brusselse technocraten”.
Marine vecht om te overleven. De problemen van de FN zijn hen aangedaan door
een wat naar rechts schuivende Sarko. En
daar hebben vader en dochter weinig
antwoord op.
Ze hebben intussen hun zetel kunnen
behouden in het door hen vermaledijde
parlement!

AUBRY PAS OP!
De vuurproef voor Aubry waren de europese verkiezingen. Want het was intern een
groot rommeltje in de verhoudingen en ze
maakte ook veel vijanden. Hollande moet
haar niet, Sego ook niet en ook Delanoë is
niet haar grote vriend. Sego zakte stevig in
populariteit in het rode kamp. Aubry had als
burgemeester een groot prestige bij de PS,
na haar ongelukkige 35-uren wet eerder.
Die glorie sleet en iedereen keek nu naar
haar prestaties. Op inhoudelijk gebied had
ze nog niet daverend veel laten zien en
haar persboy wilde ook al weg. Ze voerde
nog een wanhopige forse actie richting de
ge-kozen PS-sers in het hele land. En
vroeg haar leden om steun…Maar we
weten wat het resultaat werd : een enorme
terugval naar en historische diepte. En nu is
het 5 voor 12 geworden en is het de vraag
hoe de PS in godsnaam nog op de been
kan komen voor 2010. Want nu wordt het
pas echt een emmer met kikkers… Sarko
gaat er nog een beetje bij helpen bij zijn
kabinetsveranderingen van binnenkort.
Allègre is zijn eerste nummertje..
-En wat als DSK niet komt?
Of DSK meedoet in 2012 is nog maar de
vraag. Zijn IMF mandaat loopt in 2012 af
maar de verkiezingsstrijd begint hier al veel
eerder. Hij grapte al: Als ze me als
president vragen kom ik meteen, ook als ze
me als PS-baas vragen. Maar als ik aan
een primary moet gaan meedoen in de PS:
mij dan dus niet gezien!
Dus moet er, denken velen, een nieuwe
jonge persoon uit de PS opstaan… Valls,
Monte-bourg, Moscovici of Peillon? Ai, ai
PS!

-Linkse bewegingen.
PS CONTRA VERTS
In de grote steden is er sprake van een stevige hegemonie strijd tussen de beide partijen. De Verts ligen aan kop in Parijs
(+13%), Grenoble (+10), Lyon +8, +7 in
Nantes, Rennes, Aix en Bordeaux, +6 in
Montpellier, +5 in Toulouse.
En de
Groenen zijn dus de grootste in 29 van de
40 steden, van meer dan 100.000
inwoners. Wel 16 van hen hebben ook een
PS-burgemeester en 12 een UMP-er. De
grote strijd GROEN tegen rood is ON; en
dat zal de PS die nog lang gaan heugen.
De kiezers liepen weg naar iets duidelijks à
la Obama. Het groene werd hun houvast nu
het rode uit lijkt.

DE PARTI DE GAUCHE
Melenchon heet de leider van dit verbond
van zijn Parti de Gauche en de PCF. En hij
maakt aardige kans om de PS de linkse
vleugel weg te jatten, die dan ook niet naar
Besancenot gaan. De versnippering in
beetje links, meer links, nog meer links en
dan radicaal links is een veeg teken aan de
linkse kant. De op-positie is ook daarom
een complete lacher hier. Melenchon is niet
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onhandig: hij is erg mediagericht en dat
helpt. Dat leerde hij van Sarko denk ik, wat
Aubry echt te denken zou moeten geven.
Maar die vecht ook al om haar hachje.
Intussen haalde deze partij een opvallend
goede score en lijkt daarmee de ultra’s uit
de PS te hebben gevangen.

heffing. De staat bood ze 10 € per aandeel… wat tot grote verontwaardiging leidde
gezien de score van Tapie van 60 €.
Dus is er opnieuw een vervolg op de
“affaire Tapie/Adidas! Nee er kwam ook al
weer iets anders rond Tapie in de kranten:
hij wil Club Med kopen… die verlieslijdend
is nu. Zijn wilde optreden deden de baas
van deze groep, de zoon van Giscard
D’Estaing dus, al erg nerveus worden. De
zakkende aan-delen waren reden voor
zoon Giscard om de hulp van justitie in te
roepen vanwege: “koersmanipulaties door
Tapie”. De kermis met clown Tapie is al
weer begonnen!

-Affaires
De contributie-affaire in Marseille
De vereniging moest de arme gezinnen
helpen maar in plaats daarvan vervalste de
presidente cheques en pikte zo 20.000 in
van het VIIe arrondissement. En ze is de
rechterhand van een UMP-senator en
adjoint-maire . Nu kijkt de politie maar eens
goed waar dat geld heen ging. Kleine
misser maar wel een pijnlijke.

De EADS affaire
De 17 hoge piefen van EADS hebben het
druk met hun 45 advocaten die aan het
dos-sier werken. Het onderzoek van de
Markt-autoriteit AMF en het parijse parket
betreft ook EADS zelf als rechtspersoon ,
omdat die mogelijk info leverde aan die
managers met hun aandelen en opties. Tja
dat is nog eens wat heel anders dan wat
rond vliegen..

De affaire Dray
Julien kocht in maart 2008 een horloge van
7000 € in Milaan en betaalde met een
cheque op naam van de Association van
het 10e ar-rondissement Van Essonne…
zijn eigen ”politieke supportersvereniging”
dus. En Hij gaf het weer aan Fatima Ogbi
die intussen ook is verhoord door de politie.
De bewering van Dray dat hij nooit iets
kocht met publiek geld ligt nu wel in de
modder en ook zijn opmerking eerder dat “
hij wel eens wilde horen van de politie wat
ze hem over deze aankoop te verwijten
hebben” lijkt nu wel erg er naast te gaan.
Het ziet er niet goed voor hem er uit.
Intussen is hij, als getuige, dor de politie
gehoord..

Pedofilieschandaal
De operatie Nemesis van de Gendarmerie
mobiliseerde 300 agenten om 6 uur s’morgens 26 mei. Er werden dozijnen personen
gearresteerd, waaronder dokters, agenten,
leraren, ingenieurs, opvoeders en zelfs een
ijsverkoper. Ze hadden pedofiel materiaal
uitgewisseld van uiterst bedenkelijk kaliber.
De meesten zijn gehuwde nette mensen…
en de jongst is maar 14 jaar. De dienst
heeft via een langdurige jacht op het
internet al deze personen kunnen
achterhalen. Maar het onderzoek gaat
verder in deze krochten van de menselijke
geest en haar abberaties van een
onbegrijpelijk soort.

De affaire Tapie gaat verder?
Tapie werd na een monsterproces schadeloos gesteld door zijn belager LCL en de
kassa rinkelde enorm. Het komt ner op
zo’n 60 € per aandeel dat Tapie ooit in
Adidas bezat. Zand erover dus, eindelijk.
Maar nee, de kleine aandeelhouders werden nu ook weer wakker en willen ook
schadeloosstelling, terecht. De staat wil het
bedrijf waarin alles na de failissementen
werd “opgeborgen” CDR geheten nu graag
liquideren. Maar dan moeten de aandeelhouders het eens zijn met deze op-

De moordpartijen op Corsica
L’ile de beauté heeft ook zijn, onveranderlijke, schaduwkanten. De grote
misdaad tiert er welig in het historisch
kielzog van het eeuwenoude piratenbedrijf.
Tegenwoordig gaat het vaak over
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onroerend goed , bouwterreinen en mooie
huizen. Waar veel moet worden “wit”
gewassen. En daarin bestaat een venijnige
concurrentie van bendes, van clans dus. En
deze zijn nu weer eens bezig aan een
moorddadige oorlog met tientallen doden.
Ik zag de stamboom van de clan Colonna:
onderverdeeld in drie subs. De familie, de
“kleine bar”, en de aanhangers van “de
kleine bar”. Elke subgroep verloor de laatste 5 jaar 4 à 6 leden. In koele bloede neergeknald of slachtoffers van grote autoongelukken. Het is bochtig op Corsica en er
zijn diepe ravijnen.
De stamboom van de clan: La Brise de la
Mer ziet er al niet beter uit: 7 vermoordden.
Idem voor de groep die de politie “de vrije
elec-tronen” noemt.
Voor een corsicaanse schurk is niet de
politie op de eerste plaats het gevaarlijkste,
nee, dat zijn de andere collega-schurken!
En , naturellement, geen hond weet wie nu
wie neerknalde. Want daarover praat je niet
met de politie. De clans hebben eigen
wetboeken en justities.
En het uitdunnen helpt ook niets, want, er
zijn veel kandidaten en aanwas. Dus de
clans leven voort.. en dat al sinds eeuwen.

gemaakt om in de trust te brengen… Maar
zeggen experts , als deze trusts echt bestaan zijn ze geen onderdeel van de erfenis
volgens Frans recht…. Dus de weduwe
krijgt misschien een deel van de onterfde
erfenis van de zonen, maar deze blijven wel
de bezitters van de beide trusts. Dus een
soort van herverdeling van de totale boedel.
Och het gaat hier meer om de “sport” dan
om schrijnende armoede!
Geldtransporten met een dode
In 2007 werd een commercial medewerker
van een bedrijf uit Monaco vermoord en Le
Point onderzocht het en kwam met openbaringen. Ene Zvi Ammar diende toen een
klacht wegens smaad in.. en LP moest rectificeren. Maar nu blijkt dat het parket van
Marseille toch ook een onderzoek tegen X
instelt wegens “het misbruik van sociale
fondsen”. In december 2008 bevestigde de
politie al dat de vermoorde geldtransporten
deed van Marseille naar Monaco. Dat belooft dus weer wat. Even afwachten nog.

Terug naar inhoud
NOS MOTS (politics) ACTUELS

Ruzie over de Wildensteinerfenis
Sinds de dood van de “oude Wildenstein,
de zeer grote “kunstverzamelaar” in 2008 is
het oorlog in de familie. De weduwe en de
zo-nen zijn in een grote strijd gewikkeld
over de verdeling van de enorme poet. Nu
gaat het weer over een “vergeetachtigheid”
in de de-claratie van het bezit, Twee trusts
op de Kaai-maneilanden werden verzwegen
door de zonen, zegt de weduwe. De
Deltatrust bezit honderd zeer dure
schilderijen (Fra-gonard, Picasso) en de
Sontrust zit ook vol met schilderijen,
renpaarden en OG.
Nou is dat erg
alarmerend want als de zoons inder-daad
bedrog pleegden in het declareren van de
erfenis dan, worden ze alsnog van
staatswege onterfd! Want er is sprake van
een enorm fiscaal verlies. De Zwitserse
advocaat die Deltatrust runt kreeg na de
dood van de eigenaar miljoenen over-

Deze keer wat gevleugelde uitspraken in
franse politieke kringen na de europese
verkiezingen.
« De PS spreekt nog slechts dode taal ».
(Zei Manuell Valls, een jonge PS-er).
« Als we zo doorgaan, wordt dat de dood
van de PS ». (Zei de burgervader van Lyon,
PS).
« De PS is nu niet meer de partij van de
hoop ». (Zei Jack Lang, PS-dissident).
« Ik zal jullie een scoop leveren : ik ben niet
frans en ik ben ook geen presidentskandidaat
voor
2012 ».
(Zei
de
grappenmaker Daniël Cohn-Bendit, die ook
de franse groenen naar de top voerde).
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NOS BONHEURS FRANCAIS
« Wat me heeft gefrapperd is de keiharde
houding van de kiezers ten aanzien van de
politici en hun organisaties ». (Zei een
verpletterde Bayrou van Modem).

Geluk is:
-onze kat die s’nachts op ons bed springt
en die dan luid vraagt om onmiddellijk gestreeld te worden. Als dat dan gebeurt snort
ze voor tien!

« Ik hoop dat we dit echec te boven komen.
Als je het te boven komt heb je wel wat geleerd. (Zei een hoge dame in de partij
Modem, na de klap).

-uitgenodigd zijn bij de “opening” van ons
vroegere huis Le Brilhas, door de nieuwe
eigenaren, samen met alle vroegere buren.
En dan meemaken dat mijn speechje, in het
Frans, tot flinke hilariteit leidt. Waarna zelfs
ons Depke van vroeger, nu madame Pucette geheten, op het terras komt en zich
ouderwets laat vastpakken om met haar
“ons liedje” te beleven. Dan pink ik een
traantje weg..

« Frankrijk wordt niet bedreigd door de revolutie ; we zijn getuige van een sociale
hysterie. We leven in een diep conservatief
land » . (Zei Badiou de linkse goeroe van la
France).
« Het anti-Sarkozy referendum is mislukt ».
( Zei een sarko minister).

-jonge muziekleerlingen te horen samen
spelen in de Charité in Carpentras. Hun
ent-housiasme
gemixt
met
hun
onhandigheid is hartveroverend, zeker als
ze ons ook nog weten te ontroeren met
prachtige muziek. Dan weet je het weer
even zeker: la vie est belle!

« De slechte opkomst heeft ook een
gezicht : een mix van dat van Aubry en
Bayrou ». ( Zei een journalist).
Nu nog even wat van Badoiu, de linkse
goeroe, met zijn anti-sarko boek :
« Sarkozy is een soort van boekhouder met
tic’s en overduidelijk niet geciviliseerd. Een
barbaar » ( En daarop stemde dus 62% ?).

-begroet worden met een “klaterend bonjour
monsieur Leon” , s’morgens vroeg, op mijn
wandeling door het stokoude Mormoiron,
intra-muros. Je voelt je dan plots één met
het dorp-se mobilier . Want na zo’n 1000
keertjes deze ronde te hebben gemaakt,
heb je voluit recht op alle privilèges voor
dorps-oudjes.

« Segolène Royal , de tovenares lijkt op
een burgerlijk wolkje waarachter het
gedachte-goed, als dat er al is, een beetje
mystiek lijkt » (Dat kon wel van mij zijn).
« De middelen om op vandaag de
bevolking te beheersen zijn zodanig dat
Stalin daarbij een klein amateurtje lijkt ».
(Helaas, ja).

-onze fysiotherapeut zien in zijn oude besteleend, waarmee hij drinkwater haalt, uit
de
dorpsfontein,
voor
een
groep
geadopteerde oude, zieke paarden. Zijn
babbel
en
zijn
die-renliefde
zijn
indrukwekkend. Hij krijgt later een eeuwig
bezoekrecht voor de “ciel des animaux”. En
verdiend!

« Het werk van Sarkozy is : werken, familie
en vaderland ». (Een denkertje ; tip : denk
aan de FN !)

-bij een etentje met vrienden ontdekken, dat
de gesprekspartners niet ook “zomaar de
mond vol nemen over die rotimmigranten
die het land verpesten” , en horen dat zij in

Terug naar inhoud

21

de Koran (die zij, net als ik, diverse keren
lazen), helemaal niet enkel agressie en
haat aan-troffen. Maar dat die. Integendeel,
ook een grote liberaliteit en luciditeit
uitstraalt. Laat Geert W. de Nederlandse
islamspecialist uit Venlo, het maar niet
horen. Want hij weet het zeker: de moslims
zijn gewoon achterlijk en agressief , zo
geboren en daar is maar een ding aan te
doen: eruit gooien! Geert zal wel de
venlose vertaling van de Koran hebben
gelezen…, maar dan wel niet al te lang. Tja
hij is opgevoed met de christelijke
naastenliefde en vult “ zjn naasten”,
gewoon wat “enger” in. Valt niemand op
toch?

****
“Ik wil niet de maatschappij veranderen,
nee, ik wil van maatschappij veranderen…
( Zei Mitterand).
****
“De franse maatschappij is rijk, zelfs op een
aarde vol met lijdende mensen. Ze is vrij
tussen de vele naties, die het stadium van
democratie nog niet bereikten, en vredig op
een aarde, die rood ziet van het bloed der
oorlogen en zwart van het bloed der burgeroorlogen” ( Valery D’Estaing, 1979). Als de
dag van gisteren dus…).

-lekker eten met een mooie rode slok,
onder de grote pin van Rosée de Mer,
waarvan de kruin wordt verlicht met een
flinke spot. De koele zwoelte, de stilte van
de avond en de verwende smaakpapillen,
geven extra cachet aan de conversatie. Die
dan ook veel sneller “eerlijk” wordt en zo
werkelijke troost kan brengen. Soms ook
nog dagen later.

“De eenzaamheid van de macht, dat is een
romantische zegswijze. Ik voel me niet zo
alleen en lijdt dus ook niet aan deze ziekte”.
( Mitterand, 1992).
****
“Het opvolgen van een levende is gemakkelijker dan het opvolgen van een
dode”. (Zei iemand tegen presedent Faure,
die een vermoorde voorganger opvolgde).

Terug naar inhoud
PAROLES DES PRÉSIDENTS

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

“Qui sème la division, recolte le socialisme”
= wie verdeeldheid zaait, oogst socialisme.
( Giscard D’Estaing, 1989; geen grote
liefhebber van deze politieke kleur. Maar nu
lijkt het wel of het socialisme zichzelf “verdeelt”).

OP NIVO LEVEN…
Tja, nu de haren grijs zijn en zelfs uitvallen,
denk ik vaker na over alles wat ik deed en
ook liet, tijdens mijn gang door de menselijke jungle. En dan vallen mij altijd weer
dingen op die ik me eerder nooit echt realiseerde. Te druk of te veel met iets anders
bezig of? Of gewoon geen zin om het op te
laten vallen? Wie zal het zeggen…
Zo “ontdekte ik gaandeweg mijn neiging om
“hoog te willen verblijven”; “être en position
dominante” , zeggen de fransen. Dus me te
verheffen boven het gepeupel, de mieren,
het voetvolkje. Afstand nemen dus , boven
het maaiveld willen uit komen en je
verheffen uit de grijze burgerlaag… Of ook

****
“Het socialisme beoogt een einde te maken
aan de klassenstrijd en dus op te stijgen
naar het universele. Het is dus geen
dogma, geen filosofie, nog minder dus een
geloof, maar het is wel een methode”.
( Francois Mitteran, 1974. Hij kon het
weten!).
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een beetje weg van een mensheid die ,
best het goede pro-beert, maar niet echt
ontkomt aan het kwade. En die ons daarom
geregeld ook nogal doet schrikken.
Toen wij hier, ons intermezzo tussen Le
Bril-has en het appartement in Marseille
een huurhuis vonden; Rosée de Mer
genoemd, viel het me (eindelijk) echt op: ik
val kennelijk al jaren op: “ wonen op hoger
nivo”!
Want Rosée de Mer ligt op Le Mourre de la
Ville (=de heuvel van het dorp) en verheft
zich dus boven Mormoiron, zoals ook Le
Brilhas, wat ook best hoog lag, met veel en
fraai uitzicht.
En ook in mijn jeugd, verbleef ik al zo’n 6
jaar op grotere hoogte: ik woonde in een
studen-tenflat op 8 hoog en werkte op 8e en
10e eta-ges van de gebouwen van de TH
daar. En ging later werken in HoogCatharijne, in Utrecht.. ook op iets van de 8e
etage. Bij het grote pensioenfonds in
Heerlen daarna, was het ook al wéér
“wonen” op.. de 8e etage en ook met een
riant uitzicht… En, jawel, ook in Nuth lagen
ook al in een helling op hoogte met veel
uitzicht. En, echt waar, daarvóór in Jabeek,
verbouwden we een oude carré-boerderij
en gingen ook daar “op etage wo-nen”.
Onze huiskamer op 1e etage met een
terras in het opengewerkte dak. Met groots
uitzicht over de verre duitse velden… En
dus, Marseille, onze volgende bestemming
laat ons, op de 7e etage van Le Trianum,
hoog uitkijken over de 2600-jarige stad. En
over de Mediterrannée en de van goud
schitterende Notre-Dame de la Garde. op
zijn spitse hoogte boven de stad.
Na deze repetitie in diverse “hoogten”, is
het dus hoog tijd voor een beetje diepere
analyse: waarom deze (onbewuste?)
neiging?
Is het mijn stiekem verlangen naar het hiernamaals, dat me bij het ouder worden, naar
steeds meer “hemelse hoogte en rust” doet
verlangen? Of gewoon de drang om “boven
het maai en (aai)veld” uit te willen stijgen?
Het afstand te willen nemen, van die verveelde en (soms vervelende) massa?
Schreef ik ook niet ,ooit, dat ik “een hang

had naar het contrast”; dus het me “afzetten tegen”, anders gezegd , naar “het ontstijgen” streefde?
De harde feiten zijn niet te ontkennen; sinds
mijn 38e levensjaar ben ik het steeds “hoger
op” blijven zoeken. Een soort vervroegde
menopauze dus. Ook wordt dat kennelijk
steeds extremer: in Marseille zitten we
straks al op 50 meter boven het krioelende
stadsvolk.
Maar, wees gerust: ik daal elke dag af,
hoor. Want ik kan niet lang zonder mijn lotgenoten. Nu doe ik dat, al heel vroeg s’morgens, op mijn wat geforceerde ochtendwandeling. Waarbij ik echter ook zo’n vijf
keer de heuvel van het 1000-jarige Mormoiron, opklim en weer afdaal. De hoogte
geeft me nu (hoop ik), vooral wat gezondheid. Voor Marseille heb ik mijn plan al lang
getrokken. Ook daar zal ik elke ochtend
neerdalen ( 15 trappen of de lift) naar de
ontwakende stad, en me dan begeven, (via
de Joliette, met zijn reuze-ferries en cruiseschepen aan de Mediterranée), op weg
naar het oude Alcazar. De schitterende
bibliotheek, die op de plek kwam van een
beroemd frans theater. En die ook al weer
zo’n 5 etages hoog is: een hoge stapel
boeken dus. In dit Alcazar liggen, in de internationale leeshoek , tientallen kranten
van de hele wereld. En er zijn zelfs tolken
die je kunnen helpen met vertalingen uit het
arabisch (dat me helaas enkel grafisch
boeit, maar verder nog niets betekent).
Ook kun je er per PC alles nog wat
“verdiepen” door wat te googelen of door
via de concur-rentie verder te zoeken.
Eigenlijk begeef ik me dan dus , al lezend in
de wereldwoe-lingen, ook al ver weg van
waar ik ben. Naar het nog onbekende, weg
van de verveling en de bedrukking van
alledag.
En wil, ( of moet) ik weer eens naar het oude vaderland, dan doe ik dat bij voorkeur
vlie-gend. Dus met de shuttlebus voor mijn
deur naar de Aeroport Marseille-Provence,
naar 10 kilometer hoogte, voor een uurtje.
Om dan weer de aarde te raken in
Eindhoven. Waar ik ook jarenlang (in de
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THE-gebouwen) … op de …8e en 10e etage
huisde.
En kom ik terug, dan draai ik de grote bocht
over de Mediterranée van oost naar west
om Marsalia heen. Overdag badend in
haar kraakheldere zonlicht, en s’avonds kijk
ik neer op de duizenden lichtjes van stad en
haven. Daarna weer wat slapen op de 7e,. in
hartje stad. En bij het ontwaken en
ontbijten, met zicht op Notre Dame de la
Garde en naar het zuiden, en niet zo heel
ver weg van de buren, in Afrika..
Si Dieu le veut… natuurlijk. Maar zou Hij
dat niet willen, dan stijg ik dus op naar de
hoogste plek ooit; waar je echt neerkijkt op
de vroegere lotgenoten. Zoals ons vroeger
werd voorgehouden. Maar dan kan ik wel
niet meer naar beneden … en nooit meer,
zeggen ze.

patroon en , helaas ook, elke
gezondheidstoestand en/of ouderdom.
Sommige kan ik aaien anderen vluchten of
blijven me zeer alert aanstaren terwijl ik
voorbij loop. Dan is er ook nog wat hondengedoe: op twee plekken ben ik de veroorzaker van groot alarm en de grote, schele
wolf , een huskie op leeftijd, mag ik altijd
graag een aai geven. Soms gaat hij staan
“huilen” als hij me ziet aankomen. Hij zegt
dan: Geen paniek, hier komt die grote
staande hond die niet gevaarlijk is.
Maar vandaag staat langs mijn pad Jean,
artiest in vrije tijd en maçon overdag. Hij is
gekleed in vele kleuren, origineel
aanwezige en later toegevoegde samen
met het zweet, dat hier nu eenmaal wordt
geplengd door het verhitte corpus. Het is
bewolkt en wat fisjes na regen. Dus
daarover gaat het met-een, na de
handschudderij. We kijken naar boven en
dan begint onze rare conversatie, die alles
is, behalve serieus. Ik zeg: Moeten we niet
vorstellen aan het dorp, het hele volk, om
eens te proberen of we SAMEN, hard
omhoog blazend, de wolken kunnen
verjagen? Als een soort pseudo-mistral? Hij
denkt na en antwoordt: Dat is een idee,
maar technisch gezien moeten we dan wel
allemaal op de daken gaan staan, want
elke meter hoger helpt… Dat zet me aan
het denken en ik opper of het niet slim is
voor ons project culturele subsidie aan te
vragen bij de Mairie, de region en natuurlijk
ook in Brussel. Een toeristische subsidie
uiteraard; want daarvoor zouden we het
doen en wij hebben er dan ook zelf wat
aan. Win-win, zo gezeid. Hij acht dat een
goed idee en veel zinvoller dan vele andere
subsidies die in de begrotingen staan…
Waarover we het meteen samen eens zijn
dus.
Dan zegt Jean: Maar dat geeft wel een
hoop papieren gedoe en zo… en een hoop
praten met van die droge peren die ons
maar rare snuiters vinden. Wat ook waar is
natuurlijk. Dan breekt een nog bleek
zonnetje door het verwaaiende wolkendek.
Onze redding ei-genlijk, maar ook de killing
van weer zo’n uiterst kien en creatief Jean-

Leon, april 2009.
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JOURNAL MORMOIRONAIS
BAVARDER AU BON MATIN
Ik maak elke ochtend mijn rondje door het
ou-de dorp; een soort van lichte marteling
voor het lichaam maar een klein feestje
voor mijn historische ziel. En op zo’n
matinale activiteit zijn er vaker kleine leuke
surprises. Soms loop ik op tegen een
grijsaard die de keizer der ja-gers is van
ons dorp. Hij schiet in het seizoen op alles
wat bougeert en daarom kijkt ik altijd even
of hij niet toevallig zijn artillerie vlakbij heeft.
Maar hij kent me intussen en ziet me niet
(meer) voor vreemd wild aan. Of ik kom een
onderwijzersechtpaar tegen dat een fraai
gerestaureerd huis bewoont waarvan ik de
restauratie gedurende maanden stap voor
stap zag vorderen. En na een 20-tal
passages werd mij door de zwoegende
macon de hele stand en gang van zaken
uitgelegd. Waarbij hij nooit vergat me de
gevaren en zijn grote kwellingen uit zijn
beroep mede te delen. Verder zijn er de
dozijnen katten van elke af’eting, elke
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Leon project. Want de warme stralen
zeggen ons meteen: doe niet zo
ingewikkeld, is allemaal niet nodig. Ik laat
jullie niet in de steek hoor!
En dan komt de camion van Jean’s copain
er aan. Hij bezweert me dat hij het toch een
leuk idee vindt, al die Mormor-monen op
hun daken die staan te blazen! Maar dat hij
ook, nu weer wat verwarmd door le soleil,
vreest dat we ons teveel werk op de nek
halen gaan. Zijn copain toetert en zwaait
impatient en ik wens hem “bon courage
voor de dag” . We gaan beide onze wegen..
En teruglopend kan ik het niet laten de
daken nader te inspecteren: en ik zie die
mensen er op staan, mond in toetermode
en dan hard blazend naar omhoog… Daar
zou je best mee in de krant komen en ook
mogelijk een creatieve prijs van het Office
de Tourisme mee kunnen verdienen. Maar
of er meer men-sen zullen staan dan wij
twee, moet serieus worden betwijfeld. En
om nu alleen daar te gaan staan?
Ik verwerp het project dus, na evaluatie,
maar weet dat wij er meteen weer een
bedenken bij de volgende chat in the
morning. En op een dag, lukt het ons ook
om de wereld te laten trillen van opwinding
over wat wij voorstelden. Ik voel dat onze
rijpheid op dit gebied groei-ende is. En ons
kan niemand stoppen… want we zijn beide
vrije geesten. Die een broertje dood hebben
aan de grijze burgermuizen. Die alles al
gezien hebben en geheel blasé zijn
geworden. Die al lang dood zijn in hun creatieve centrum en die enkel nog denken in
termen van bagnoles, sous en meer
uitkering of salaris.
Wij beide weten dat het daar zeker niet om
gaat… en dat wij ons in geen geval gaan
plat vechten om deze grijze muizen ook nog
op het dak te jagen! We zijn wel knettergek,
maar toch niet blöd?
Dus hoop ik op weer zo’n ochtend waarop
iets even niet klopt; want wij hebben wel
wat lichte narigheid nodig om de wereld te
willen bestor-men. Maar daartoe geeft de
Provence je zel-den een echte kans….
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COIN DES POETES
Soms dreigt alles verkeerd te gaan en wil
mijn omgeving zich niet meer laten ordenen
op mijn manier. De wanhoop die daaruit
voortkomt bestuurde mijn pen ooit , als
volgt:
MIJN LEVEN NEIGT NAAR CHAOS
Ik zoek naar de zon,
In het donker van de nacht,
Ik wil slapen,
Op het heetst van de dag,
Ik wil graag sterven,
Op de top van mijn geluk,
Ik vind eindelijk mijzelf,
Nadat ik het leven vaarwel zei,
Ik zoek naar jou,
Lang na je dood,
En ik neem afscheid,
Op het moment van mijn wederkeer.
Leon, mei 2009
****

Ik las dit gedicht, nee, iets wat hierop lijkt.
Het ontstond dus bij de vertaling uit het
frans tot het onderstaande, wat mijn
nieuwsgierigheid bleef oproepen. Het was
een maanlichte avond, na enkele druppels
en de Ventoux gloeide nog na van de
warme zon van de gevluchte dag...
DE WIJZEN
De wijzen gekleed in maanlicht,
Op de kam van de kale berg,
Doen de zeven snaren van hun luiten,
Beurtelings zacht huilen,
Bij elke druppel die valt,
Galmend in de eeuwige vallei,
Een traan van de hemel.
De wijzen gekleed in maanlicht,
Zitten op de kam van hun berg,

Leon, juni 2009.
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Een woeste schreeuw klinkt,
Een steen rolt naar omlaag,
En een spin zit in haar bruine spinsel,
Op de snaren van de morgen.

wordt een schurkje!
GERED DOOR ..LEHMAN BROTHERS!
Lehman Brothers is niet meer: in de poeier
door de crisis en velen leden erg veel
verlies daarbij. Mar niet Lufthansa… die
hadden daar namelijk een peperdure
verzekering
tegen
te
hoge
brandstofprijzen.. Ze kregen dus een
uitkering als de kerosineprijs bove XXX zou
komen. Di verzekering sloten ze af net voor
de crisis toesloeg en Lehman het loodje
legde. En, de kerosineprijzen enorm …
daalden. Dus in Berlijn was het feest: ze
waren van die dure verzekering af die niks
meer voorstelde toen de olieprijs in de
kelder zakte. De een zijn dood is de ander
zijn winstje!

Leon (+Max Rochebrune + )
Oct. 2008
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

WALL STREET GAAT WEER GEWOON
DOOR..
Twee dagen na de aankondiging van Obama
over
de
meest
ingrijpende
hervormingen in het financiële systeem
staat er al weer een schandaalbericht in het
Wall Street Journal. Obama gaf een
zwaardere rol van Toezicht aan de FED, en
installerde een Raad van Supervisors. De
27 van de EU hebben een Europes Raad
ter bewaking van het financiële systeem
gecreërd en gaan in de herft nog meer
doen. Europa wil ook de beloningen
plafonneren , in de VS gaat men daarover
in het parlement praten. Maar de bazen van
Morgan Stanley, Ci-tigroup en de Bank of
America vliegen met hun zakenjets gewoon
weer op en neer naar hun hacienda’s in
Mexico en naar de Caraïben. Ze kondigden
immers aan, dat ze de 68 miljard publieke
hulp terug gaan betalen… en , wat ze (nog)
niet zeiden, ze gaan wat salaris en
bonussen betreft ook weer op het oude
pad.
Goldman Sachs betaalde in 2009 per gesalarieerde 560.000 $.. en ook de
bonussen vlammen weer. Er zijn al 36
miljard $ aan de kant gelegd voor het
belonen van hun traders, want de business
loopt weer hard. Het zijn de vlammende
grondstofprijzen die het weer doen en de

ALGEMEEN.
-CRISES
MADOFFS GANG EN DE GEVOLGEN
De annuleringen voor het huren van superluxe huizen nemen snel toe. In Saint Tropez
had dit niemand verwacht: ook de rijken
moeten nu hun huizen voor minder geld
aan “vreemden” verhuren om boven te
blijven. Ene Hechter verloor aan Madoff
zo’n 20 mil-joen $, ene Mimran wel 28
miljoen, en Za-guri, ex-vriend van BB, geeft
nu
geen
Bentley
meer
aan
zijn
beleggingsadviseur die zijn 1 miljoen ooit
tot 5 oppoetste.. Hij heeft nog maar
300.000 over… en kan daarvoor ZELF
geen Bentley meer kopen. Merci Madoff.
Op de stranden van het Ile de Ré verkoopt
een dame tassen met erop: Madoff m’a
tué… Zij verdient tenminste nu nog aan
Madoff en zij is de handige eega van de
oud-minister van onderwijs Luc Fer-ry. Dus
troost u: slimmeriken verdienen aan
Madoff… Zij gaven HEM niks maar gebruiken nu zijn stuntwerk om nog wat te
cashen. Dat is de enige wraak die u nog op
Madoff kunt nemen: schrijf een boek over
hoe u door hem werd opgelicht. U bent nu
toch al arm en staat ook geheel voor aap.
Dus waarom dan maar niet de beker helemaal uitgedronken? Imiteer Madoff en
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hedgefunds zijn weer in hun sas. Wel 19
grondstoffen stegen fors in prijs sinds kort
waaronder olie. Nooit zo’n snelle stijging
sinds… 1974! De her-vormingen van
Obama , die niet echt revolutionair waren,
zijn dus niet bij machte dit te verhinderen…
en over de limitering van beloningen wordt
in de VS nog zwaar gevochten. Ook in
Frankrijk gaan banken nu terugbetalen,
vanaf begin 2010. En de chefs van de EU,
die het onderling nau-welijks eens zijn,
zullen daarna ook weinig tegen een
hervatting van oude praktijken kunnen
doen. Wat aangeeft dat er nog een paar
herhalingsronden gaan komen: welk soort
herrie en wie dat (weer) winnen gaan, dat
staat in de sterren van de Amerikaanse
vlag. Obama kan ook niet toveren, zijn stokje is gewoon te kort.

gevaarlijke rivier vaart… Sterkte toegewenst
aan ons allen dus, en veel kracht aan onze
jeugd… die (onze) toekomst heeft en is..!
NU OOK EEN INNOVATIECRISIS?
Het zou kunnen dat de crisis niet alleen
komt van financiële problemen. We weten
het allemaal: de innovaties in de informatieindustrie zijn de laatste tientallen jaren
feno-menaal geweest. Maar hoe zit dat met
an-dere sectoren dan? Biotech en nieuwe
auto’s zijn lang niet zo innovatief van aard
als bij de info-industrie ging. Ook in de VS
gebeurde er verder maar weinig: de amerikanen investeerden liever in nieuwe mooie
huizen en hun oplopende staatsschuld. De
innovatiekracht op andere gebieden is in de
VS door veel investeerders overschat. Dat
is het echte beeld. En nu zwengelt Obama
ook aan andere sectoren..

DE VRIJE VAL STOPT?
Het zakenklimaat wordt gemeten en de vrije
val van deze curve sins 2007 lijkt gestopt
van vroeger 105 en meer nu op ca index
70… In Duitsland en Frankrijk en zelfs in de
eurozone totaal. De vertrouwensindex der
gezinnen zakt in de VS ook van 110 in
2007 pijlsnel naar 20 en klom weer naar ca
50 terug. Idem in China waar hij van 110
dook naar 93 en nu omhoog neigt naar 95.
Een wereldindex viel van 12000 naar 2000
en kwam weer op naar bijna 300 nu. Dus
de lijntjes lopen nu horizintaal tot licht
stijgend, maar wel ..op de helft van 2,5 jaar
geleden.
Zelfs de altijd pessimistische OECD is nu
wat opgewekter. Maar let op: als HET herneemt zullen de fanaten en de soepelen er
racend vandoor gaan en de loodzwaren en
vermoeiden zullen des te verder achter
blijven. Iedereen weet dat de emerging
countries na deze crisis RELATIEF een nog
veel groter gat gaan trekken en ons, de
rijken in hoog tempo naderen. Waardoor wij
, als we hun niet kunnen beconcurreren,
snel tot de bijwagen gaan worden. Niet
meteen, nee sluipend en stil, maar wel
steeds erger. En intussen houdt de landspolitiek in Europa zich bezig met
PEANUTS, terwijl de boot naar een

EN OOK EEN WIJNCRISIS!
De grote cru’s verliezen razendsnel aan
waarde: Ten opzichte van 2005 is de
terugval bij vele ca 45%! Het regent kortingen en acties bij Cheval Blanc (BordeauX), chateau Angelus, Chateau Latour,
Chateau Margaux… Na de fantastische
prijsexplosies van enkele jaren is het nu
huilen geblazen. Leclerc een zeer grote cruinkoper in Frankrijk koopt in tegen erg lage
prijzen heet het. En nu maar hopen dat de
voorraaduitverkoop niet te hard gaat en de
markt nog verder bederven gaat.
Want de verkoop ligt vanaf mei 2008 flink
op zijn gat. Normaal zijn NU al de primeurs
van dit jaar uitverkocht, ook van andere
wijnen werd jarenlang VOORUIT al stevig
verkocht, maar dat lijkt voorbij. Het gaat dus
niks goed weten de grote investeerders en
de banken. Dus gonst het van de geruchten
op fusiegebied in de grote wijnmakers.
Want na de crisis moet de strijd ook met
vele worden gevoerd voor de aziatische
markten er zal veel agressiever gewerkt
moeten worden. Dat wordt dus straks etiketten verplakken! Er is een troost: Robert
Parker DE prestigieuze wijngids prijst 2008
aan als een erg goed jaar. En hup daar
gaan de (flink gezakte) prijzen al weer wat
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omhoog! Dus wacht even met het vullen
van uw wijnkelder, of nog beter, drink hem
NU leeg!

terug naar het GOUD van Bretton Woods?
Maar dat is een reserve en geen praktische
munt. Naar de euro dan? Ook dat lijkt niet
haalbaar nu. De DTS mix, waar Stiglitz nu
voor is , lijkt ook al te complex… Ai.
De grote geldschieters zijn al begonnen
aan de andere wereld: China c.s. koopt
enorm goud op en men diversificeert nu al
zijn re-serves… En dat is geen goede
boodschap voor Washington, waar Obama
opnieuw een historische bocht wacht.
Andere tijden… laat Wilders c’s. het maar
niet horen. Ach we lopen geen risico
daarop: ze zijn doofstom en blind in die
kringen en… er omheen ook al..

DE UITVERKOOPSPECIALISTEN
Tja dat brengt de crisis ook mee: bedrijven
die grote voorraden opkopen en in eenvoudige winkels of via het net, die waren
snel verkopen. In Frankrijk bestaat een bedrijf dat NOZ heet wat nu bloeit dat het een
lieve lust is. Ze hebben nu al 160 winkels in
Frankrijk. En er zijn nog wel 5 andere grote
bedrijven in deze crisis-branche. De winkels
zijn uiterst eenvoudig: kosten drukken is het
devies en, tempo maken. Ook wordt er
maar 1% uitgegeven aan reclamekosten.
Ze kopen dus restanten op, uit de mode, te
oud of tegen de uiterste verkoopdatum
aan… daar komt hun hele aanbod
vandaan. Dus er is geen enkele garantie op
hun assor-timent, dat wisselt voortdurend.
En NOZ be-taalt bij aankoop cash, wat de
noodlijdende leverancier erg bevalt. Maar
nu het deze winkels zo goed gaat en er
zoveel komen, beginnen vele leveranciers
zich af te vragen of ze niet bezig zijn in
eigen vlees te snij-den. Immers hun nieuwe
omzet lijdt er ook onder… Zo heeft iedere
truc ook zijn grenzen. Want de bedrijven
ED en Leader Price, discounters beiden,
zagen hun omzetten recent met 7 en 6%
dalen… Plat geduwd door NOZ en de
zijnen!.

-DIVERSEN I
LANDJE PIK IN ANTARCTICA
Atarctica ontdooit dus, nu is het “landje pik
tijd”. De pool tussen Zuid-Amerika en
Australië is “verdeeld” volgens een verdrag
van 1959 en wel in 7 delen, wat niet betekent dat ze eigenaren zijn. Het verdrag is
in 1991 vernieuwd voor 50 jaar en verbiedt
ook elke greep van land in dit natuurreservaat “dat gewijd is de vrede en de
wetenschap”, zoals het verdrag zegt. En
twee sectoren zijn nooit “ingedeeld”.
De landen die een stukje mogen bewandelen zijn naast de buurlanden Australië,
Argentinië, Nieuw-Zeeland, Chili, Noorwegen, Engeland, Frankrijk en Noorwegen.
Nu de ontdooing vlot verloopt, zal het geharrewar over dit verdrag snel herbeginnen,
want wie weet WAT er onder dit land zit!
Vluchten kan niet meer…

THAT GOOD OLD DOLLAR
Eigenlijk is alles nu al gezegd over het
groene biljet en zijn toekomst. Zij die de
dienst in de wereld (gaan) uitmaken willen
AF van die dollar als DE internationale valuta. Als China, Brazilië, de arabieren en
Rusland de vinger opsteken is het zover…
want zij zijn onze geldschieters
en die
draaien aan de kranen van onze bloedsomloop. Niks gek, als je kassa zwelt van de
dollars en je ook nog barst van dollar schatkistpapier! Want schiet het groene ding
onderuit, dan wordt het echt lastig en duur.
Nu luiden dus de gigantische VS-tekorten,
waarvoor Geithner al naar Peking moest
KOMEN (!), een ander tijdperk in. Gaan we

WIE DOEN ER IN DOODVONNISSEN
Als je even inventariseert wie de doodstraf
nog actief toepast en wie er vorig jaar heel
wat medemensen ter dood bracht dan ontdek je dat 78 % (!) van de executies op de
wereld…. door G20 landen worden uitgevoerd. Saoudi-Arabië, China en de VS
… doen dat gewoon “even”, gedrieën. Dit
even voor hen die TEGEN Europa
stemmen en die nog denken dat een
rammelend eu-ropees verband ons straks
kan behoeden tegen druk en optreden van
deze grote machtige landen. Wel, onze
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europese waar-den, daar zijn die straks,
nee nu al dus, gauw mee klaar.
Europeanen verenigt u dus echt .. en op
tijd! De VS zal ons daartegen helpen zegt
U? Nou dat hopen we maar na de
ervaringen met ene Bush. En pas op: zelfs
Obama ziet Europa al lang staan op ca
plaats 5 of 6 van zijn lijstje van “most important countries”...

lijkt er fors op dat het juist is..Maar dit alles
houdt deze mul-tinational niet tegen die nu
zwaar op China mikt. Ook roept de baas
Joe Luter dat hij van Polen “het Iowa van
Europa” gaat ma-ken (op varkensgebied).
De groep lijkt onstuitbaar in zijn opmars. Nu
vragen zich steeds meer landen af van welk
varkens-vlees de ham uit Aosta, de
worstjes van Justin Bridou,
en de
charcuterie Cochon-nou worden gemaakt…
En jawel daar zit het Smithfield-vlees uit
Polen, Roemenië en Mexico/VS echt bij…
Door de lage dollar neemt de export uit de
VS naar Europa nog stevig toe… en nu is
China dus ook al aan de beurt. Luter is niet
te stuiten met zijn varkens…

AANPAK VAN DE HAMASFINANCIERS
Hamas staat op de VS terroristenlijst en dus
zijn er processen opgestart tegen bedrijven
en banken die iets voor hen “deden”. Daaronder een bedrijf in Londen en in Jordanië
die het verder in de VS nu wel kunnen
schudden. Maar nu gaat ook de grote franse bank LCL voor de bijl. Zij hadden de rekeningen van een “charitatieve vereniging
in Frankrijk” in hun adminstratie in Nancy en
dat blijkt nu iets heel anders te zijn
geweest. De bank verdedigt zich nu: ze zou
de auto-riteiten in Frankrijk hebben verteld
van hun verdenking… maar daar kwam
niks van terecht. Nu gaan de amerikanen er
op hun manier tegen aan, en dat kan heel
ver-velend worden voor de LCL bank. Die
ooit eerder, om heel andere redenen, een
paar miljard moesten lappen aan de VS
om… in de VS te mogen blijven opereren.
Toen hadden ze een juridisch fout(je) IN de
VS gemaakt. Ai. Ai.. LCL!

DE ANTI-GRIEP RACE
STAND VAN ZAKEN: 45000 mensen griepziek in 76 landen en nu circa… 200 doden
(ca 0,5%).
Het huidige virus is zo anders dan het
vorige, zodat het maar de vraag is of het tot
de herfst duurt voor het weer toeslaat. Dat
is de opinie van de franse topexpert in
deze. Gelukkig is het voorbereidingswerk
voor het serum achter de rug nu en de
fabrikanten
zijn
al
hun
zware
aanvraagprocedures
ge-start.
Hun
produktie units zijn al klaar met het vaccin
voor de “normale griep” en kun-nen nu het
H1N1 virus te lijf gaan. De ge-wone griep
doodt overigens elk jaar 0,5 miljoen
mensen op de wereld. Er zijn nu in de
wereld ca 600 à 1800 miljoen doses in
voorraad en het gaat langer duren dan gewenst om voldoende H1N1 virus te hebben
rond einde september. Zonder vaccin zal
30% van de bevolking in Frankrijk ziek
worden en zo ca 215.000 mensen doden.
Op wereldschaal dus tientallen miljoenen..
In Frankrijk leert een rekensom echter dat
de “gewone griep” elk jaar 350.000 tot
500.000 mensen om zeep helpt en de Agriep van nu maakt nog maar 200 doden.
Dus zal Frankrijk de gewone serumproductie VOOR laten gaan op die van die
tegen het H1N1-virus. De groten: SanofiAdventis (40% marktaandeel griepserum),
GSK ( 35%) , Novartis (10%) en nog 15%

SMITHFIELD MAAKTE DE GRIEP!
Dit mondiale bedrijf doet op grote schaal in
varkens en is amerikaans. Ze slachten elk
jaar 31 miljoen varkens en maken er van
allerlei producten van. Omzet 8,5 miljard €.
Centrale in Virginia maar overal in de VS te
vinden, in Europa en in China etc. En, al
jaren wordt het achtervolgd door de autoriteiten wegens… hygièneproblemen en milieuschandaaltjes. In 1997 kreeg het bedrijf
al de grootste boete daarvoor ooit
opgelegd, in 2006 was er een antibiotica
schandaal, in 2007 werd de varkenspest
ontdekt in fok-kerijen in Roemenië van dit
bedrijf en in 2009… ontstond het griepvirus
H1N1 in haar fokkerijen in Mexico.
Daarover is nog herrie natuurlijk, maar het
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van anderen draaien nu op hoge toeren
net als hun aandelen. Op dit moment ligt
het “kleintje” Novartis voor met de H1N1
produktie… Sanofi plant, dat er 800 miljoen
porties moeten worden gepro-duceerd. De
race is dus on, en nu maar hopen dat het
virus niet even muteert..

langste tijd heeft gehad!
WINDOWS 7 KOMT ER AAN
Microsoft gaat zijn zoekmachine Bing nu in
stelling brengen tegenover Google, maar
zijn grootste omzet zit in verkoop van software als Windows xp, Vista en nu kwam
Windows 7 als proef op de markt. Het loopt
nu op 1 miljoen PC’s op proef en gratis.
Want men wil de ellende van Vista niet
meer meemaken. Na de klantenervaringen
te hebben vastgesteld komt het eind 2009
op de markt. Voor een nog onbekende
prijs.. En ook om het marktaandeel van
95,4% (!) te behouden, naast Mac OS en
Linux. Ook moet men nu de gigaboetes van
de EU voorkomen, die 1,7 miljard omdat
Explorer vast zat in Windows..
De meeste klanten “kregen hun Windowtje”
samen met hun PC binnen en draaien
lekker door met het oudje. Want na het
geduvel met Vista is iedereen een beetje
wijzer geworden. Ook LP blijft nog wat
rondmalen op XP… De wereld zonder
Windows is al woelig genoeg! Maar u weet
het nu… SEVEN wacht al weer op U!

DE BEURSKOERS VAN DE H1N1-GRIEP
Roche had het nog 4 maanden geleden
over slechtere resultaten: zijn Tamiflu antigriep vaccin ging het niet zo goed in de
verkoop. Dat is drastisch veranderd: alle
landen schreeuwen om vaccin en dus bood
Roche ook al 5 miljoen gratis doses aan
voor de arme landen…, verlaagde zijn prijs
en breidt zelfs zijn productie uit. Het hoopt
nu minder last te krijgen van het concurrerend middel CIPLA, uit India, dat door
Mexico werd aangekocht. En terwijl het
aan-tal gevallen sprongsgewijze stijgt doet
de beurskoers van Roche dat ook: In no
time is alle verlies van drie maanden
wegge-smolten. Koop dus Roche! En koop
Tamiflu erbij.
-INTERNET
DE GOOGLE-KILLER KOMT!
Qi La is de beste ter wereld waar het om
zoekmachines gaat. Deze chinees van 47 is
al jaren aan de gang om het Google-monopoly te killen, met zijn 64% marktaandeel in
de VS. Hij was bij Yahoo goed bezig en
werkt nu bij Microsoft; en zijn obsessie is
ongewijzigd. Zijn idee is gepresenteerd en
Microsoft betaalt nu graag voor de uitwerking er van: het zou revolutionair zijn,
heet het. Deze man is geboren in een
dorpje bij Sjanghai zonder water en electra
en werd leraar IT voor 10 $ per maand. Zo
kwam hij ooit terecht op een VSconferentie. De Carnegie universiteit was
erg onder de indruk en gaf hem meteen
een beurs. Zo doen de VS dat: deuren wijd
open voor alle knappe koppen, waar
vandaan dan ook! DE string waarlangs de
innovatie hier al jaren loopt..
Google is gewaarschuwd en u moet er vast
over denken dat het begrip “goegelen” zijn

BIG BROTHER WATCHES US
Big Brother raast in Frankrijk voort met
grote snelheid: nu zijn er al 72000 bestanden met persoonsinfo en dat waren er
in 2007 nog maar 56000. De capaciteit van
toezicht hierop, waar de CNIL voor werd
opgericht, groeide in vijf jaar van 80 naar
140 man. Niet genoeg zegt de baas die
vooral wijst op de snelle toename van
video-archieven. Die gingen in twee jaar
van 1300 naar 2600 stuks. De controles
gingen in aantal met 1500% omhoog, en
wel 44 departementen (= 45%) zijn nog
nooit ge-controleerd
Parijs ligt op kop met controleren en daarna
komen Lyon en de Paca natuurlijk. En de
controledichtheid ligt in het noorden hoger
dan in het zuiden. Frankrijk is in deze geen
uitzondering: met name Engeland is cameraland I bij uitstek.
Dit alles hangt bauw samen met onveiligheidsgevoelens, terrorisme dreigingen
en criminaliteit. Waarbij er nauwelijks echt
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inzicht is tussen middelen inzet en
resultaat. De staat wacht nog wat serieuzer
studie op dit punt, om onze vrijheid niet
onnodig te beknotten.

een webcam op zijn pet en zond zijn leven
dus life uit. Dat mag nu iedereen via zijn
site doen en dat gaf hem enorme bekendheid en succes. Op vandaag heeft
Justin al … 487 kanalen op zijn site en ze
worden vertaald in 15 talen. De multifoot
avond van Canal+ werd gevolgd door
80.000 internetters! En wat nu Canal + en
anderen? Wel men kan niets doen want de
site is gevestigd in het buitenland… Maar
nu kan via de nieuwste internetwet in
Frankrijk via de rechtbank het doorgeven
van dit type signalen door providers
worden… verboden. Zou het ooit echt
werken?
Internet verandert de wereld omdat het van
de hele wereld IS. En dus geen grens kent.
Dan wel wil erkennen.

CULTUUR EN HET INTERNET
Vele ouderen zijn afkerig en zelfs bang voor
het internet met zijn nieuwe onbegrijpelijke
techniek en taal. En zien het, zeer ten onrechte, nog maar een beetje als een uit de
hand gelopen jonge-techneuten-gedoe. Ai,
welk een tragische vergissing. Alles lijkt intussen door internet, ook op cultureel
gebied dus, te gaan veranderen. Het auteursrecht ligt aan diggelen en ook blijkt het
net DE stimulans tot veel meer bezoek aan
musea, theaters, kunstactiviteiten etc. te
zijn. Het verdringt zelf dus dit soort culturele
activiteit in het geheel NIET. Integendeel,
het stimuleert dit alles enorm. Internet is, in
tegenstelling tot wat velen denken, niet een
culturele winter, maar een nieuwe culturele
lente! Omdat via het net de kunstenaars
elkaar wereldwijd bereiken en ook hun publiek wereldwijd (her)vinden is er een
enorme toename van creative activiteiten
en de promotie daarvan. En dat staat
eigenlijk in positieve zin tegenover het
verlies van de controle over auteursrechten.
De artiesten vangen hun geld nu veel vaker
in hun manifestaties overal op de wereld,
die enorm veel publiek trekken dat entreegelden betaalt, waardoor hun beloning zelfs
toeneemt.
Internet blijkt dus een enorme stimulans te
zijn om cultuur te promoten en onze aandacht voor cultuur te vergroten.
Wilt u van cultuur blijven genieten? Wel
dank dan het internet, u wordt er beter van!

UW BAAS ZOEKT U OP HET NET!
Twittert u ook wel eens of babbelt u via
sociale websites? En spreekt u dan uit uw
hart over uw bass, het bedrijf waar u werkt
en over wat u daar doet? Tegen vrienden of
gewoon tegen onbekenden met een webnaam die u enkel zo “kent?” Dan pas op
want uw baas zoekt u en uw gebabbel op
het net… En hij verbiedt u geheimen of
zelfs vertrouwelijke zaken te ventileren via
het net. IBM laat nu al zijn medewerkers
een gedragscode ondertekenen over hoe
zich wel/niet te uiten over het bedrijf! IBM
eist zelfs dat uw boodschappen op het net
niet zomaar wat moeten zijn, maar een
“toe-gevoegde waarde” moeten kennen! En
zich niet in polemieken te mengen op het
net die (ook) over IBM gaan! Op straffe
van… jawel. En dat soort geboden moet je
ook op hun acceptatie controleren
natuurlijk.
Volgens personeelsfunctionarissen en veiligheidsmanagers is het net vergeven van
info over het reilen en zeilen van bedrijfsonderdelen en meningen over hun
doen en laten. Want het net wordt ook
steeds meer het kanaal om je ontevredenheid te lozen, om wraak te nemen en
om “terug te slaan”.
Dit alles raakt nu ook aan het gebruik van
de bedrijfscomputer of werktijd om op het

JUSTIN DE PIRATENLEIDER
Justin Kan is een Amerikaanse jongen van
aziatische komaf die leeft voor het Internet.
Zijn kleine bedrijfje werd DE grote luis in de
pels van gigant Canal+, dat vele betaal TV
–programmas levert in diverse landen.
Want alles wat Canal+ uitzendt zit gratis op
zijn website… Web. Zo werd Justin de TVdoorgever van de internet piraenwereld. Hij
stunt ook graag en liep maandenlang met
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net te gaan om privé-redenen. Want overmatig privé-gedoe in bedrijfstijd leidt tot
ontslag. Maar nu komt daarbij dat zich
regelmatig denigrerend. Beschadigend uitlaten over “zijn” bedrijf ook door de werkgever kan worden opgespoord en tegen het
personeelslid kan worden gebruikt. Nog
even en elke sollicitant wordt ook “gescreend” op het internetgebruik om zijn diepere gevoelens, zijn mogelijk geheimere
deel van zijn leven etc. te achterhalen. U
begrijpt het, pas op met u bloot te geven
(ook letterlijk) op het Net, u baas kijkt naar
wat u doet en de personeelsman die uw
sollicitatie behandelt laat uw internetgedrag
onderzoeken.
De tijd van een bosje anonieme be-schadigende brieven ligt ver achter ons.. De moderne corbeau’s (anonieme belasteraars)
twitteren hun vuiligheid over het net om u te
pakken..
Alweer dus: het net is tegelijk een ware
zegen en ook een enorme bedreiging tegelijk. En daarmee moeten we allemaal nog
leren omgaan. We zijn pas aan het begin..
Een tip: noem uzelf Li x op het internet…
daarvan zijn er tientallen miljoenen op de
wereld. Dus ga daar maar ens tussen zoeken… dat lukt zelfs uw baas niet!

jard groot is wereldwijd. En die nu zo’n 4%
lijkt te zakken. Marketeers in de branche
voorspellen dat cloud computing wat nu ca
46 miljard is, naar 150 miljard zal gaan in
2013. Verzekeraars, Coca-Cola, HP en ook
IBM geloven er in en investeren. Ze gaan
cloud computing services integreren in hun
servers. Ze testen het intern in IBM bij hun
400.000 medewerkers en ze zijn enthousiast geraakt. En brengen het nu ook als
produkt naar buiten. Waar het dus au fond
om gaat is dat u, waar u ook bent en wat u
dan ook bedenkt; u kunt de data die u voor
uw bevlieging nodig heeft meteen en compleet vinden in een grote database van
alles wat er aan data in de onderneming is.
Dus geen tijdverlies bij het toetsen van
ideeën en verbeteringen. Alsof u als de
Heer op een wolk zit en alles wat beneden
gebeurt meteen en compleet kunt “pakken”.
Dat is zelfs voor een gewoon mens toch
een ze-gen? Of vindt u het wel goed langzamerhand? Dan bent u meer iemand voor
blue sky computing, het pretpakketje.
Tja en wat je daarmee ook weer FOUT kunt
doen? Wel dat is natuurlijk ook het nodige.
Maar de mens evalueert en past zich, zegt
Darwin, altijd weer aan. Ook aan het
afweren van bedreigingen van zijn levenssfeer. De reactie zal dus ook weer komen…
de hackers zijn al aan de gang. Maar
niemand houdt de mens tegen…. Alleen hij
zichzelf als hij het niet meer ziet zitten. Daar
zit het gevaar. Dus reserveer vast uw eigen
wolkje en ruim uw rotzooi uit kasten en smijt
het in uw grote database en amuseer u
zonder grenzen. Ik stel het me zo voor: al
mijn boeken, al mijn geschriften, al mijn
muziek en mijn telefoongesprekken en
andere communicatie, al mijn aankopen en
garantiebewijzen, al mijn verzekeringsgegevens, al mijn voorraden, alle recepten,
alle kaarten en wat dan ook, al mijn gezondheidsdata… ook al mijn adressen en
verjaardagen van vrienden…. Kortom alles
zit “onder de knoppen” van mijn mobieltje
en/of mijn laptoppie. Zo zittend in de tuin
onder de boom… Daar is toch niks fout
mee? Dat wil toch iedereen eigenlijk? Nou
dan….

NIEUW: CLOUD COMPUTING
Al weer iets nieuws; is het nu ook eindelijk
leuk? Nou dat hangt af van waar u staat:
aan de bazenkant of aan de uitvoerende
kant. Cloud computing is eigenlijk het samenpakken van alle IC-machines , die
allemaal met elkaar laten praten en alle
data samen onder een beheer onder
brengen. Dus waar u ook bent u kunt op
vele wijzen vanaf elke plek alle info vinden
en com-bineren. Alsof u op een mooie wolk
zit dus…
Avon
heeft
wereldwijd
150.000
commerciële mensen en nu kan elke baas
het doen en laten van alle commerciële
mensen continu volgen, waar hij of zij ook
moge zijn. De oude eilandjes van PC’s,
laptops, mobieltjes etc. worden dus aaneen geschakeld.
Een zetje aan de IC-industrie die 3400 mil32

onderdelenfabrikanten opge-scheept met
een deel van hun risico’s… Want wel 70%
is “uitbesteed”. Bij Boeing werken de
ingenieurs, nog nooit eerder vertoond, in 3
ploegen dienst! Want de nieuwe kalender
wordt heel erg ambitieus gevonden… Maar
Gallois de EADS –baas is voorzichtig en
wijst op het grote 747 succes dat ooit
ernstig werd … betwijfeld! Boeing zet alles
op zijn veel lichtere constructie en het
bijbehorende lagere kerosineverbruik… Het
is hoe dan ook een boeiend tita-nengevecht
dat illustratief is voor de westers
kapitalistische systematiek van concurrentie
en, ook voor de nieuwe wedstrijd VS en
Europa… China kijkt (nog) toe, maar zij
assembleren ook al EADS vliegtuigen daar!
Intussen is er weer vertraging bij de Boeing
787 Dreamliner gemeld… Er blijkt een
constructie probleem te zijn met de nieuwe
lichte materialen. Met name de bevestiging
van de vleugels aan de romp is te zwak.
Een slechte zaak voor dit “plastic vliegtuig”
zoals het al stiekem wordt genoemd. Er
worden nu al orders geannuleerd… en er is
veel ongenoegen bij de klanten. Boeing
durft intussen zelfs geen nieuwe levertijden
te noemen… wat heel erg slecht aankomt.

-DIVERSEN II
AUTOLAND NA GM FAILLIET
Het ongelooflijke gebeurde de grootste ooit
ging… failliet! Hij was de reus vanaf 1931..
De amerikanen zijn miljarden kwijt en nu
voor 60% eigenaar van de tent waarvan het
aandeel onder 1 $ ligt. Want er wordt doorgestart met ook de vakbonden en schuldeisers als aandeelhouders. En de tent
wordt nog verder enorm afgebouwd eerst.
Er bijven enkel de merken Cadillac,
Chevrolet, GMC over… de rest gaat plat.
De Hummer is al gekocht door de chinezen.
De schuld is 173 miljard; er is een actief
van… 83 miljard. De VS automarkt zakte in
van 16 naar 10 miljoen auto’s, en er is nog
een klein deel van de 600.000 werknemers
bij GM over wat ooit 50% van de VS-markt
had. Let wel: de basis voor dit faillissement
ligt al in 1990… de vakbonden deden niet
erg mee en de leiding verloor haar ondernemingslust. Toyota zit nu op 9 miljoen
auto’s, Volkswagen op 6,2 en Ford op 5,4…
En GM zat voor kort op 7 miljoen (zonder
Saab en Opel).
Voor de overblijvende is het een zegen:
marktaandeel is te pakken en de zieke reus
die enkel nog de prijs verlaagde is weg Dus
ruim baan voor de japanners en de ZuidKoreanen nu en voor Ford de nieuwe nummer een daar. GM bewijst het na 70 jaar of
zo kiepen de meeste reuzen om, vast-gereden in een blubber van onvermogen,
machtsstrijd tussen bonden en management en, vooral, geteisterd door dik en
vadsig management.

HET SUPERVEILIGE VLIEGTUIG
Het aantal vliegtuig passagiers steeg sinds
1987 (1 miljard) naar 2300 miljoen in 2008;
een enorme toename! Het aantal verongelukte passagiers daalde van 2300 naar
800 in dezelfde periode. Dat zijn DE cijfers
en ze nmen hopelijk uw vliegschrik (weer)
weg. Het aantal dodelijke ongelukken
daalde tot nu 1 op 2 miljoen vluchten komend van 1 op de 500.000 vluchten. Gewoon spectaculair. De oorzaak is in 80%
van de gevallen menselijk falen… niet dus
het materieel. En het gebeurt vooral bij
landen en opstijgen natuurlijk. De A330 had
bijvoorbeeld, toen nu de Airbus verdween
tussen Rio en Parijs… 11 jaar zonder EEN
ongeluk! Als je op hoogte bent en kruist,
ge-beurt er zelden iets, is nu de algemene
ervaring. Dus stap in en blijf uit de auto,
dan leeft u statistisch, langer…

DE RACE: BOEING – EADS
De Cijfers:
Omzetten:
B 61 miljard $, E 62.
Personeel:
B 160.000, E 118.000
ORDERS:
B 662 en E 777
AFLEVERINGEN: B 375 en E 483.
Het zit elkaar dus op de hielen. En Boeing
popelt om , na twee jaar vertraging,
eindelijk zijn 787 Dreamliner te kunnen
presenteren , contra de A380.
Beide
reuzen
hebben
al
ook
hun
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RYAN AIR KAN NIET KAPOT
De lowcosters gaat het goed: +5% voor
Ryanair aan passagiers en 6,3% voor Easyjet. Terwijl Air-France -9% doet, BA -8% ,
Lufthansa -2.. Hun marktaandelen groeien
dus gestaag. Maar ze blijven ok alert…
zoals Ryanair dat extrakosten aankondigde
voor erg dikke mensen… wat later een
publiciteitsstunt bleek te zijn. Maar nu moet
je wel ook wat betalen om met creditcard te
kunnen betalen (on-line booking). En ook
moet je nu voor toiletgebruik lappen… Dat
brengt weer 30/40 miljoen in het laatje.
Daarmee wordt hun strategie duidelijk: passagiers doen alles om een lage vluchtprijs
te scoren en zijn daarna best bereid
extratjes te betalen… Ik vloog al hel vaak
met Ry-anair en ben zeer tevreden. Het is
precies op tijd, met nieuwe Boeiing 737-800
jets en uiterst vriendelijk personeel! De
(prima) koffie aan boord kost 3 €; op het
terras in Mormoiron is dat 1,50 € en op het
vliegveld in Eindhoven….2.60 €.. Dus ook
al geen ramp. Ik doe nooit mee aan de
loterij aan boord en drink me ook niet plat
aan de whiskey. Als je gewoon doet, tijdig
boekt vlieg je retour Marseille-Eindhoven
voor 50 €, all-in… In de auto kost dat al
gauw 350 €…
Ryanair maakte voor het eerst een klein
verlies in 2008: dus binnenkort moet u
rekenen op nieuwe toeslag. Ze zijn uiterst
creatief: dus pas op als u weer boekt!

natuurlijk een luxedingetje van een dikke
kop. En dat komt uiteraard voor. Maar
omdat tijd geld is zijn zakenjets voor
sommige managers een manier om nog
harder te werken in een toch al volle week.
En die verrekte files, dat schiet toch ook
niks op.
Dus het is al weer anders dan het lijkt….
Behalve bij een GM-manager die er enkel
zijn pitspoezen mee achter hem aan liet
vliegen. Want zijn vrouw mocht niet alles
weten. Zij mag nu ook niet meer rondjetteren, want pa is intussen ontslagen en
woont nu bij EEN pitspoesje!
DE KLEINE BAANTJES
U kent ze ook wel: het kleine werk, ongeschoold en ook laagbetaald, waar veel
jongeren hun brood mee moeten vedienen.
Zoals de cassières en vakkenvullers in de
grootwinkelbedrijven. En die baantjes worden nu ook al weer geautomatiseerd…
want eenvoudig werk kun je simpel
“automa-tiseren of weg-organiseren” , dus
gebeurt dat ook steeds meer. Waardoor de
kwets-bare werknemers weer in andere
kleine baantjes verder moeten; een soort
op-gejaagd , slecht betaald , werkvee.
Nu is daarover weer een relletje in Frankrijk
te beleven, waar Carrefour massaal overgaat op automatische kassa’s. Dus: de
klant toont zijn boodschappen ne zelf aan
de kassalezer die de kassabon maakt, en
afrekent nadat de klant zijn bankkaart in de
gleuf stak.. Weer een hoop kleine baantjes
weg; in 2020 zegt Carrefour geen cassières
meer nodig te hebben.
Het % ongeschoolden dat nog werkt in de
EU-landen ziet er als volgt uit:
Denemarken, Nederland, en Frankrijk tonen
78, 75 en 72%. Spanje, Engeland en Duitsland echter 66, 66 en 62%. U ziet dat de %
nogal verschillen wat vooral komt door hogere/lagere arbeidskosten in deze jobs
(kosten bovenop het loon dus). Veel landen
trachten zo , en kennelijk effectief, de simpele baantjes te beschermen. Vooral voor
de ongeschoolde jongeren en ook vaak +50
jarigen! Een erg positief effect gaat sinds
enkele jaren uit van de service-baantjes

WEG MET DIE ZAKENJETS
Veel bedrijven verkopen nu hun privé vliegtuigpark, en gaan weer in “gewone lijnjets”
zitten. Tot groot verdriet van Dassault,
Cessna
en
Gulfstream
Aero-space.
Cessna moest al 42% van zijn personeel
lozen in Canada. Terwijl het in 2007 nog
fors boomde! En wat nu? Wel, iemand zei
dat dit “te koop zetten”, een simpel publicity
trucje is voor sommigen: schijn-zuunig
doen, tot de storm is gaan liggen dus. Zelfs
het witte huis werd door de jetmakers
bezocht toen Obama c.s. de faillerende
autoboeren aanzegde hun “jets” snel te
verkopen. Dat was echt schrikken dus…
Tja, voor Jean Casquette is een zakenjet
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voor persoonlijke hulp: dus een soort van
thuiszorg aan ouderen en ge-handicapten/zieken door privépersonen die je
betaald met bij de overheid gekochte
“cheques”. Want in de “persoonlijke sfeer”
van ouderen en gebrekkigen, die fors in
aantal toenemen, ligt een groeiende hoeveelheid ongeschoold werk. Wat ook nauwelijks “weg-automatiseerbaar” is.
De arme helpt dus de oudere/gebrekkige:
soort bij soort dus. De armoedige onderklasse van morgen.

kleine bloemlezing:
-Raadgever in gezondheid m.b.v. U levert
wangslijm en 500 $ en krijgt thuisgestuurd
een genentest die u veel kan zeggen over
uw gezondsheidsrisico’s. Een bedrijf in Californië met 35 raadgevers kan u helpen.
-Onderzoeker in synthetische biologie
Ze werken bij een R&D afdeling van een
groot
bedrijf
en
onderzoekt
de
stressbesten-digheid van bacteriën die in
staat zijn giftige stoffen om te zetten in
onschadelijke stof-fen. En gaan ook
studeren op de moge-lijkheid om microorganismen cellulose te laten omzetten in
biobrandstoffen. Moderner kan het bijna
niet.
-Raadgever in energieverbruik.
Zij kunnen uw energieverbruik met 30% beperken , zeggen ze. Hij werkt voor gewone
particulieren met zijn sofisticated software
om uw huis door te lichten. En zijn bedrijf
gaat nu ook al op pad voor energie- en
waterleveranciers. Groei alom!
-Intelligence analyst
Hij adviseert bedrijven in brede zin over hun
beveiliging tegen allerlei soorten van risico’s. Strategische marktrisico’s, financiële
en fysieke.. Ze komen bij een bedrijf en
richten daar een “warroom” in, waar een
equipe data verzamelt. En in korte tijd staat
er een advies op papier.

DE KRACHT VAN HET DESIGN
Peter Schreyer was autodesigner bij Audi
en daar zeer succesvol. Daarna was hij
even ook bij Volkswagen, dat ging niet
goed, en toen ging naar Kia Motors in
Korea. Wat berucht is om zijn lelijke auto’s.
De man die de Audi A6 ontwierp en de TT
Roadstars van Audi, had meteen een topsucces met de Kia Sorento SUV.. Er waren
bij het annonceren binnen enkele dagen al
5000
bestellingen
binnen.
En
dat
wereldwijd en ook in de VS. Op het moment
dat auto-verkopen inzakken en de strijd om
het marktaandeel opvlamt is een ontwerper
met de magie van Peter Schryer een
vermogen waard. Dat heeft Kia nu goed
gezien en Volkswagen maakte een forse
fout!
Opnieuw blijkt dat een auto een ding is dat
appelleert aan veel soorten emoties bij de
mens. Het is voor steeds meer mensen een
simpel vervoermiddel, maar er zit steeds
nog echt een enorme concurrentiekracht
verborgen in een ontwerp dat de complexe
mens “iets doet”. Ooit waren de eend en de
mini, de auto’s van de piepe eenvoud, in no
time een hype. Zoals ook wijnsmaak, mode
en bepaald gedrag of opvattingen. In de
commercie moet je de klant kennen en dat
ook diep in zijn zielsleven. Dat loont dus
nog steeds.

Dit zijn er een paar, alle in groeimarkten.
Dus ben je jong en goed opgeleid dan liggen in dit soort nieuwigheden enorme kansen. Vaak scoren deze onderneminkjes
groeicijfers van 100% per jaar. Dus er is
werk: maar je moet goed zijn opgeleid en
ondernemend zijn. En deze tijd begrijpen
dus niet erg orthodox denken. Deze
mensen geven echt vorm aan een andere
wereld die gestaag ontstaat, en niemand
houdt het tegen. Heerlijk toch?

Terug naar inhoud

DE NIEUWE BEROEPEN
De wereld verandert snel, de behoeften van
mensen/bedrijven veranderen en de technologie raast voort. Dus zijn er nu beroepen
die 5 jaar geleden niemand kende. Een

OLIE (energie), WATER
BERICHT VAN HALKEMA
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was. . Goud in munten en broodjes is gestegen van 10 naar 74 ton, in China naar
69 ton en in de VS 78 ton. Duitsland
verkoopt niets meer en ZIT op zijn grote
goud-voorraad
van
11%
van
de
wereldreserve). Want om de grote ontstane
schuldenlast van landen, door de crisis, af
te wentelen… is inflatie nodig. Daarom is
goud nu ook de beste belegging.
China wil al een internationale munt scheppen anderen willen weer terug naar de
gou-den standaard. Want dat EEN valuta,
zoals nu de dollar, die rol zou kunnen
vervullen lijkt wel voorbij. En China stikt van
de dollarleningen en heeft wel 50% van de
mondiale dollarreserves, daarom wilde Hu
Jintao op de G20 van de dollar als standaard af VOOR die verder zakt. Vooralsnog
reageerde nog niemand ondanks de steun
van Moskou aan het chinese voorstel. Wel
werd de rol van het IMF toen versterkt dat
overigens dat als rekeneenheid gebruikt
een “mandje van valuta” (DTS). En Stiglitz
de grote econoom wil dat deze DTS de
nieuwe eenheid wordt. De VS weigerde
weer…
China snapte de boodschap en kocht in mei
j.l. … 360 ton goud en bracht daarmee zijn
goudvoorraad op 1050 ton..Sinds het begin
der tijden kwam er 30.000 ton goud op de
wereld, waarvan de VS 8000 ton hebben,
en Duitsland weigert onder politieke druk nu
wat goud te verkopen. Het reservewiel van
de wereldeconomie is nu fors in discussie
en iedereen trekt weer zijn eigen plan..
Goud is ook in de industrie een belangrijke
grondstof vanwege zijn groot geleidingsvermogen en zit in PC’s, telefoons, MP3
spelers etc. Ook is het een excellente
katalysator in bijvoorbeeld omzetting van
CO in CO2. CO zit in uitlaatgassen van auto’s etc. en dus ook in tunnels en steden…
Ook blijkt het in nanotechnolgie op het
gebied van geïntegreerde circuits ook zeer
veel belovend te zijn. Ook is goud een excellente transporteur van medicamenten tot
IN de organen, zonder iets te beschadigen.
Dus goud lijkt ook industrieel van grotere
betekenis te gaan worden.
Onrust groeit en de greep op de goud-

Wind- energy and wind turbines. Concise
information.
Zie verder onder : Filosoferen-Discussiëren
dit indrukwekkende bericht van deze vechter voor betere informatie over windenergie.
Laat u deze kans om veel zaken beter te begrijpen, dus niet ontsnappen!
-OLIE, GAS EN GOUD
GOUD IS WEER DE TOP!
Goud was al vaak de vluchthaven in moeilijke tijden en nu dus weer. De productie
ervan zakt, de speculatie zwiept weer, stijgende behoeften in de sieraden en andere
industrieën… dus de goudprijs gaat weer
eens sky-high.
In de 19e eeuw verdringt goud definitief het
zilver en wordt de internationale monetaire
dekkingsbron. In 1971 wordt dat de dollar
nadat Nixon elke relatie tussen dollar en
goudprijs verbreekt. Bismarck voerde de
Reichsmark in goud in en dat namen
daarna andere landen over. In 1944 op
Bretton Woods begon ooit de opmars van
de dollar als referentievaluta en werd
daarmee “as good as gold”. Goud en
dollaromzettingen wordt gedaan door de
nationale bankenmei
De goudprijs geplaatst naast het inflatieverloop vanaf de 14e eeuw laat een praktisch gelijke verlopende curve zien , waarbij
goud het steeds wint (uitgaande van een
basispunt in 1264).
De goudproductie gaat voor 8% naar de
industrie, voor 33% naar de juwelen-fabricage en voor 59% naar beleggingen. De
vraag ligt nu op 3000 ton en het aanbod op
2500 ton ; sinds 1999 is er al een (aflopend
en nu weer oplopend) tekort.
De huidige prijs beweegt zich rond de 1000
$ per ons. Want de inflatie ligt weer op de
loer en de dollar lijkt te gaan afvallen als
centrale valuta. Als de chinezen doorgaan
met het vergroten van hun goudvoorraad
zal de prijs binnenkort naar… 3000 $ per
ons schieten… en 1200 $ is een te
verwachten nivo op korte termijn.
Er zijn dus grote goudwachtlijsten intussen
nu de productie in 2008 slechts 2800 ton

36

produktie staat weer fors in de belangstelling.. En in Zuid-Afrika is er op
grote
schaal
sprake
van
illegale
goudproduktie…
“s’Nachts
kruipen
illegalen via illegale toe-gangen in de
mijnen en stelen goud . Be-wakers worden
neergeknald,
de
bedrijven
geven
vermogens uit aan beveiliging. Er wordt
geschat dat een grote mijn ca 10 à 15 kilo
per maand verliest langs deze weg. Dus ca
20% van de winst wordt gestolen. Er is een
grote illegale handel en daarin wordt het
goud “wit gewassen”. En het is ook
goedkoper natuurlijk…
Er zijn geregeld grote arrestatiegolven onder het personeel van de goudmijnen, dat
meewerkt aan het stelen van goud. Omdat
het winnen ook een grote natuurvernieling
inhoudt is de productie sinds de 70-er jaren
al met 25% terug gevallen. Het aantal
goudwerkers ging terug van 800.000 naar
160.000. En het aantal sheriffs groeit, de
bazen met illegale produktielegertjes, die
het stelen organiseren, voor voedsel zorgen
en die 90% van de winst inpikken. Mede
vanwege dit alles is China ook zo actief in
een groot goudland als Afrika.

vesteringen olie geven, ligt nog een heel
dure tijd. Als de neergang stopt en de zaak
herneemt... U bent gewaarschuwd dus:
eerst wordt u op KT door de traders gebeten en dan op LT door de groot-investeerders. Dat alles omdat we af hobbelen
op dure, diepe olie en dus een nog grotere
spanning tussen stijgende vraag en nauwelijks volgend aanbod. Nadat de traders
hun voorraden op hebben en ons die voor
hoge prijzen verpatsten. De mallemolen
draait dus al weer. Smeer vast uw fiets.
GRONDSTOFCAPRIOLEN
Rio Tinto, het australisch-engelse concern
op mijnbouwgebied, stopt de verloving met
het chinese staatsbedrijf Chinalco. Terwijl
ze in februari nog goede vrienden waren en
intentieverklaringen tekenden. De chinezen
hebben al 9% van de aandelen en wilden
dat verdubbelen. Rio Tinto is namelijk de 2e
produkteur van ijzererts in de wereld. Maar
de aandeelhouders waren niet tevreden
met de 19,5 miljard $ van de chinezen en
ook de Australische regering begon flink te
wrin-gen. Want om nou een deel van je
onder-aardse rijkdom aan de chinezen te
“ge-ven”… ?
Rio tinto moet nu wel 195 miljoen $ betalen
aan boete, wat voor China geen echte pret
is. Want het moet nu nieuwe doelen zoeken
om zijn ijzerhonger te stillen. Rio Tinto gaat
nu 15 miljard op de aandelenmarkt zoeken
en vormt ook een onderneming met zijn
gro-te rivaal BHP Billiton, waarin hun
groeves
in
West-Australië
worden
ingebracht. Zo kun-nen deze giganten een
beetje de ijzerprijs bepalen, bij een sigaar
met cognac.
Dit zijn de eerste , nog vredige “gevechten”
over grondstoffen met Peking, die deze manoeuvre niet licht vergeten zal… En
Australië grenst echt vooral aan Azië…
Time to choose dus.

OLIECRISIS AAN DE HORIZON
Jan met de pet denkt dat die barrelprijs nog
wel een tijdje laag blijft, al ging ie nu al weer
naar 60 $ vanaf 34.$ (= plus 75%) , sinds
vijf maanden geleden. Er is nu TEVEEL olie
en de traders kopen elke tanker op om die
op te slaan en de landen als Venezuela en
ook een aantal landen in Afrika sparen ook
op. En maken zo schaarste en hogere prijzen. Als de groei terugkeert is het dus raak:
de opgeslagen olie kost goud en omdat alle
investeringen in exploitatie al een tijd stilliggen, wordt het echt een duur grapje dan.
Shell is in Canada op nul gegaan, het aantal platformen ging met 32% achteruit, en
de OPEC-landen hebben 35 projecten gekeeld. Geen geld daarvoor nu met die lage
prijzen. Sommige projecten die pas over 8 à
10 jaar exploitabel draaien worden nog wel
gefinancierd met veel verlies nu. Dus voor
de LT wordt er nu best wel geïnvesteerd…
maar tussen nu en de periode dat die in-

DE SCHATTEN VAN HET KOUDE NOORDEN
Rusland haalt al 20% van zijn BNP via gas
en olie uit zijn koude noorden en vindt nog
wel recht te hebben op een extra 1,2
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miljoen km2 aan gebieds uitbreiding.
Denemarken (Groenland) gaf sinds 2004 3
miljoen per jaar uit om alles te weten te komen om zijn rechten veilig te kunnen stellen
in het koude noorden. Canada plant een
grote nieuwe haven en heeft ook al een
militair trainingskamp in dit gebied operationeel. De VS die nu slechts EEN ijsbreker
hebben laten er nog drie bijbouwen op
korte termijn. Want de russen hebben drie
gigan-ten met kernenergie aangedreven en
ook eigendom van de marine.
Noorwegen pompt ook al jaren lekker op
voor veel geld in dit gebied.
De fransen hebben grote contracten met
Gazprom (Total) voor de Barendtzee.
Het smeltende Noordpool ijs is een zegen
voor hen die er van alles weten te liggen; er
is zeker 5% van de wereldolie reserve daar
en 20% van de gasvoorraden. En het stikt
er ook van goud, diamant, uranium, koper,
nikkel, ijzer etc. Er zijn nu al zo’n 90 exploratieplekken. Waaronder een van Areva
(Fr.).
En dan is er nog de race om invloed op de
fameuze Noord-West passage “bovenlangs”, tussen Groenland, Canada en de
VS door en langs Rusland..Nu nog
bevroren tijdens 9 van de 12 maanden per
jaar, en dat zou vanaf 2013 à 2050
aanzienlijk kun-nen veranderen. Deze
nieuwe route maakt de grote wereldroutes
ca 7000 à 9000 km korter, een enorme
tijdwinst en kosten-besparing.
Hoe moet dit nu worden aangepakt, geopolitiek? Via een statuut zoals in de Zuidpool is gedaan? Dat lijkt niet waarschijnlijk
nu er twee giganten, de VS en Rusland,
meemixen. De russen zijn al fors aan het
claimen, de VS zijn nog stil… Al Gore, DE
expert hiervoor, werkt aan een advies. Hier
ligt op korte termijn brisante problematiek,
met name tussen Europa, Rusland en de
VS.. Wordt vervolgd dus.

VERITAS de grote geofysische club. Robert
Brunck (Fr.) is Polytechniciën (mijn-bouw),
werkte voor EDF, de overheid en ging in
1985 naar Veritas. Zijn klanten zijn: Exxon
Mobil, Shell, Total, Chevron etc. En de
plekken waar hij moet zoeken zijn steeds
lastiger; vaak onder de grote zeeën nu. Hij
zoekt “gewoon” poreuze steen , zegt hij.
Want dat is nodig om olie te bevatten.
Veritas doet 2,6 miljard aan omzet en heeft
en winst van 340 miljoen. Vestigingen in
Parijs, Houston, Crawley, Calgary, Xu Shui
en Singapoer… Het franse instituut du Petrole heeft 8,3% van de aandelen de rest is
publiek. Er zijn zo’n 7000 medewerkers
van wel 27 nationaliteiten en hij reist dus
voort-durend. Tja een put slaan in diep
water in de Golf van Mexico kost 100
miljoen $; dan wil je wel weten of je goed zit
dus! Veritas levert zijn kaarten en expertise
maar laat de klant altijd zelf de keus…
De crisis kost ook hier werk en men moet
ook bezuinigen. En Brunck weet zeker dat
de olieprijs weer omhoog gaat: dus komt er
weer meer werk. En Veritas kocht al diverse
concurrenten op, want weet dat het einde
van de olietijd, nog even gaat duren. Want
dat is au fond een prijskwestie van de oliebarrel.
EXPLOSIEF GAS: EU EN RUSLAND
De EU wil meer onafhankelijkheid van
Moskou waar het zijn energie betreft. Zeker
nu Moskou weer meer troepen in de
rebelse delen van Georgië plaatst. De
russen waren ziedend toen de EU een
accoord tekende met Kiev voor de
modernisering van het gazeoduc in de
Oekraïne. Gazprom dreigde onmiddellijk
zich met de gasleveringen meer op het
oosten te willen richten… Nu is er in de EU
ook een nieuwe wet om het scheiden van
gasdistributie en
gaslevering/produk-tie,
wat recent verplicht werd, beter te reguleren. Deze wet maakt de kansen van
Gazprom om zich direct als leverancier van
gas in de EU, aan particulieren, te
profileren onmogelijk. Want aandelen
nemen door bui-tenlanders is aan grenzen
en toe-stemming van Brussel onderworpen

DE OLIEMAGIËR
Hij vindt olie met veel inzet van technologie.
Met vrachtauto’s vol seismische apparatuur
en ook door kabelstrengen vol sondes achter schepen aan te slepen. Hij werkt voor
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nu. Nu weigert vervolgens Moskou om de
charta voor gas-leveringen in de EU te
onder-tekenen. En nu gaat Moskou ook nog
een wet maken waarin het mogelijk moet
zijn om nucleaire energie te leveren aan de
EU waarbij ook een relatie wordt gelegd
met de gasleveringen… Moskou heeft de
pest in, dwingt met alle middelen en de
verhou-din-gen worden er niks beter op.

Algerije
(10%)
en
de
eigen
productie+Noorwegen (53%) slinkt snel.
Dan is Libië dat nu nog maar 1,8% levert en
naar 5% kan op korte termijn DE oplossing
om de verminderende europese productie
te compenseren. Dan hoven we daarvoor
niet in Moskou te bedelen. Want in 2020 is
het anders: Rusland+ Azië leveren dan
33%, Europa+Noorwegen 33%, Algerije
13% en Libië 5%.. als alles goed gaat.
Khadaffi gaat 2/3 naar Europa exporteren
en dat wordt dus snel meer. Ook al zijn
haar reserves maar 1% van die op de
wereld. Libië exploiteert zijn gas via zijn
nationale bedrijf NOC dat met de Italianen
van ENI samenwerkt.
Er ligt een
bescheiden pijp van 520 km nu
Greenstream genaamd naar Italië die 8
miljard m3 per dag doet. Maar nu gaat
Shell daar ook meehelpen en er worden er
nog meer verwacht. Mogelijk wel 50…
waaronder GDF-Suez uit Frankrijk. Maar nu
ontstaat er wel een stevig financieringsprobleem gezien de vracht aan
investeringen die nodig is. Het land is ook
nog steeds een groot circus op administratief gebied en de visa-oorlog met de
ruim-te van Schengen verstoort de verhoudingen ook zeer. Khadaffi zit namelijk ook
aan de “vluchtelingenkraan” naar Lampedusa! Maar Khadaffi ziet ook al de grote
torens à la Quatar aan de kust bij Tripolis..

DE GASPIJPEN OORLOG
Northstream komt er, de grote pijp van Rusland naar Duitsland door de Noord- en
Oostzee. Maar daarnaast zijn er nog twee
gaspijpen in aanbouw aan de europese
zuidflank: Nabocco
(klaar in 2014) en
South Stream (klaar in 2015). Ze
beconcurreren elkaar… en kruisen elkaar in
Bulgarije. South Stream is russisch gas dat
door de Zwarte Zee naar Bulgarije stroomt;
Nabucco is armeens/iraans gas, dat vanuit
deze landen door buurland Turkije naar
Bulgarije loopt. South Stream brengt
russisch gas naar Griekenland,Italië en
Joegoslavië, Hongarije plus Oostenrijk.
Nabucco brengt “ander gas” via Roemenië
ook naar Oos-tenrijk, Hongarije en
Slovenië. Dus er is sprake van een
opzettelijke dubbeling van aanvoerlijnen.
Beide mijden Oekraïne en Nabucco mijdt
zelfs Rusland…. De grappen en grollen van
Moskou worden uiterst serieus genomen
door het westen… en nu hoort Turkije
plotseling weer wel “tot europa’s vrienden”.
Want het ligt op de gas-route van het MO
naar de EU… alle ander gas , niet uit
Nederland of Noorwegen, is russisch gas.
Wordt vervolgd dus..

-OV. GRONDSTOFF. EN TRANSPORT
HONDA WORDT WEER HYBRIDE-STAR
Renault-Nissan zei smalend enkele jaren
geleden: Dat de Toyota Prius een mooi verhaal was, maar geen winstgevend
verhaal…
En Toyota verkocht er meer dan 1 miljoen
van, voor 25000 € per stuk. Ai. Honda
deed ook wel wat mee, maar leerde nu echt
dat daar mooie business zit. Ze verkopen
nu dus ook de Honda Insight (leuke
sportieve naam), voor 20.000 €. Ook een
mooie hy-bride dus. Per jaar gaan ze er
daar zo’n 200.000 van verkopen wereldwijd,
weten ze, om te beginnen dan. De eerste
reeks In-sights waren veel luxer en dat liep
niet; nu weten ze echter beter. Hij drinkt 1

HET GAS VAN KHADAFFI
Tripolis werd weer braaf en toonbaar en
dus wordt het nu besprongen door de
zaken-wereld omdat de sancties weg zijn.
Want Khadaffi heeft gas en olie. Er zit
1400 mil-jard m3 gas hier, de tweede grote
reserve van Afrika dus. En Libië ligt best
dichtbij Europa: 2000 km, de andere
voorraden lig-gen op 6000 km en meer.
Daarenboven is Europa sterk afhankelijk
van Rusland+ Cen-traal Azië ( voor 28%) ,
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op 25 km, spuit 101 gram CO2 naar buiten
en wordt een geduchte concurrent. Ook
voor de Prius van Toyota. Ze zijn bij Honda
over-tuigd dat deze zwaai hun zal helpen
het verlies op te heffen dat de crisis hen
bracht.
Goshn van Renault-Nissan moet nu echt
gaan oppassen… Een tweede vergissing
kan echt niet meer.

een soort van rijdende stoel. Dat ding kan
55 km/uur en hij rijdt 50 km ver. GM en
Segway maken hem… en ze zijn bedoeld
voor de vliegvelden als Parijs en Madar
(Abou Dhabi). De prijs weet ik nog niet
maar het is weer zo’n voorbeeld van groen
bewegen op kleine schaal.
VLIEGEN OP WATERSTOF
SKYSPARK heet ie, helemaal electrisch
qua aandrijving en kan 500 km ver zonder
kerosine. Er komt ook alleen water uit de
uitlaat. De electromotor loopt namelijk op
stroom uit een brandstofcel die zelf op …
waterstof draait. Hij kan 75 liter meenemen
daarvan en vliegt 300 km/uur. Het is een
Italiaans produkt en bewijst weer eens dat
vliegen straks ook ecologisch kan.

WAARHEEN GAAT HET MET AREVA?
Mijnheer Spinetta, eerder de topper van Air
France is nu de nieuwe sterke man bij Areva. En hij bracht een rapport uit over enkele
moeilijke punten , nou eigenlijk een soort
van reorganisatie. In nauwe samenwerking
met het Elysée natuurlijk. Tja nou wordt het
dus wat heet voor Anne Lauvergeon,… die
echter 11 nieuwe EPR-centales op haar lijst
heeft staan. Maar ook het echec in Finland
waar de EPR in aanbouw al van 3 naar
bijna 4 miljard gaat… Verder moet zij 6
miljard ophalen ergens, waarvan er 2
miljard zijn om Siemens te betalen voor zijn
aandelen; ze vertrokken na herrie. Anne
verkocht al haar aandelen in Total en GDFSUEZ om te cashen en wil dat nu ook met
Saffran en STmicroelectronics doen. En de
overige miljarden die ze nog zoekt zijn om
Areva’s groeiende business te financieren.
Areva is van enorm strategisch belang voor
de franse gigantische nucleaire industrie en
daarom moet Areva (grote staatsdeelneming!)en Anne nu goed tegen het licht
worden gehouden… Want er is onmiskenbaar een destabilisatiecampagne tegen
deze ijzeren dame aan de gang. Nu is het
goed ook te weten dat Spinetta en Anne
elkaar al goed kennen sinds ze beiden
dienden onder Francois Mitterand… Dus is
Anne nog niet foetsie?

DE GOEIE GROENE PRODUKTEN
Tja ik zag een mooi lijstje van successen op
dit gebied de laatste jaren. Hier even daar
wat over, ook tegen de sceptici van “toen”:
-de zonnepanelen zijn nu kasstukken en je
betaald in de meeste landen de aanschaf
(met subsidie dan wel) in 5/6 jaar al terug.
Bingo.
-de zuinige lampen bespaarden al 23 miljoen ton CO2 in Europa.
-de intelligente TV’s die meteen uitgaan als
u weg loopt of in slaap sukkelt besparen nu
ook al 5% stroom!
-de nieuwste keukens besparen op water
en energie nu al …. 70% (!).
-de electrische Solex gaat al 10.000 keer
per jaar over de toonbank in Paris. En daar
krijg je ook 25% korting (van de gemeente!)
op de aankoop prijs!
-de TGV is de helft van de vervuiling door
de bus, zes keer minder dan een vliegtuig
en 7 keer minder dan een auto. En Frankrijk produceert 95% van zijn stroom …
zonder EEN gram CO2 (nucleair).
-de stadshuurauto in grotere steden is in
opkomst. U hoeft geen eigen blik meer en u
huurt het ding voor 4 à 6 € per uur, all-in.
Dag en nacht op te halen op 25 punten bij
metrostations. Tanken hoeft dus niet… u
zet hem gewoon weer op zijn plek en de
ver-huurclub tankt het ding op tijd.

DE PUMA VAN SEGWAY
SEGWAY maakt de tweewielers die je ziet
op het vliegveld Eindhoven: je staat er
rechtop, twee grote wielen en je schiet
electrisch vooruit en valt niet om. Grappig
gezicht. Het was een opzienbarend product
wat niet echt verkocht.
Nu is er een
broertje op 4 wielen met een kap erover
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Als u dit alles ook serieus zou nemen en
het OOK zou gaan doen dan verdient u dus
geld…. En u bespaart erg veel vervuiling.
Wij gaan er mee beginnen, nee, we zijn er
al mee begonnen eigenlijk. Join us.

De kerk valt ook onder de staat,
Monsignore en u hoort de democratie te
respecteren. Maar ja die bestond en
bestaat niet in kerkelijke re-gionen, wel het
goedpraten en afkopen van kindermisbruik
op grote schaal. Het zit niet meer lekker in
Rome nu we dat allemaal weten…

DE PARIJSE MOTORRAXI’S
U moet snel naar het vliegveld? Vanaf de
Opera kost u dat ca 90 à 100 € maar u
vliegt er dan ook heen. Dat doet de , deels
illegale, motortaxi voor u. Het kost 20%
meer dan de gewone taxi die in de file
staat. De meesten zijn eenvoudige kleinere
motoren en u kunt slechts uw handbagage
meenemen. Maar er zijn ook knoepers met
een karretje waarop uw koffer tot 30 kilo
kan. Het is intussen een echt succes geworden en er zijn zakenmensen die
spreken over enorme tijdwinsten. Het tarief
is uit-gedrukt in tijd het duidelijkst: 50 € voor
ca 10 minuten. Daar zijn we dus nu
aangekomen in een stad met metro, nadat
we de hele zaak lieten vollopen. En de
mens vindt overal iets op. Mogelijk moet de
Nederlandse minister dit eens als alternatief
voor rekeningrijden onderzoeken? Nederland op de motor in de spits? Moet lukken
toch?

NOG EENS DE KORAN
Malek Chabel vertaalde de koran nog maar
eens en werd geïnterviewd.
-Waarom weer een koranvertaling?
Wel de vertalingen uit de 20e eeuw zijn nogal onleesbaar en wat angstig vertaald. Men
durft bijvoorbeeld prostitué niet direct te
vertalen en komt met iets als “slechte vrouw
“ aanzetten. En sommige teksten worden
ook verfraaid. Dat deed ik dus niet.
De bijgevoegde dictionaire is nodig voor
een goed begrip; Er zijn dozijnen verzen
over de Heilige oorlog, maar slechts twee
over de hoofddoek. Want het was vroeger
gewoon een onderdeel van de vrouwelijke
kleder-dracht. En nu wordt er heel iets
anders aan “opgehangen”.
De koran is een uiterst liberaal boek en kun
je zo aan iedere echte vrijdenker aanbevelen. Het leven wordt als vrolijk, gelukkig,
en positief gezien en ook zijn er geen sexuele taboes. Een condoom verbod of abortusverbod kent de koran ook niet. En de
handel bloeide altijd bij de moslims. Pas
sinds 1923 of zo gaat het in moslimlanden
achteruit en ontstaat het verlangen naar het
roemruchte welvarende vroegere. En na de
mislukte dekolonisatie is er geen basis
meer voor vooruitgang. En daaraan zijn ze
nog bezig eigenlijk.
Ik spreek ook over islam hi-tech omdat er
geen enkele contradictie is tussen islam en
wetenschap. Silicon Valley kan overmorgen
in Caïro, Dubaï of Doha zijn. Ook verbiedt
de koran geen enkele studie en ook geen
verbod op het bestuderen van lichaam en
van de natuur.
Ik schrijf eigenlijk op mijn manier om het
monopolie van sommige conservatieve vertalers op de koran te breken.
De terughoudendheid om Turkije in de EU

Terug naar inhoud
RELIGIES
KARDINAAL SCHANDAAL
Hij zei: “Je kunt niet wat zich heeft afgespeeld in enkele collèges vergelijken met
de miljoenen levens vernietigd door abortussen”. En hij bedoeld dus de sex schandalen met jongeren… in Ierland tussen
1950 en 1980. Deze man is kardinaal in
Spanje en heet Antonio Canizares. En hij
zegt dit terwijl de spaanse regering IVF wil
gaan goedkeuren in Spanje.
De vicepremier antwoordde droogjes: Misbruik is
een delict en abortus is … een recht. Wat
de kardinaal niet erkent in zijn seculiere
land. Hij heeft ook zo zijn eigen “sharia” die
zich in islam-itische republieken ook tracht
te ontrekken aan de reguliere wetgeving.
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te laten komt omdat het over turken gaat,
de afstammelingen van het ottomaanse rijk.
Maar het land is het enige met een scheiding van Kerk en Staat in de moslimwereld.
De islam wordt agressief en gewelddadig
genoemd vanwege zijn reactie ooit op de
christelijke europese agressie. De joden
zien de islam helemaal niet als agressief.
Dus als je vanuit religies kijkt veranderen de
dingen nogal. De dynamiek van de turken
is eigenlijk iets heel positiefs voor Europa!
Benedictus wil zijn kerk revitaliseren maar
er wringt iets tussen hem als leider en als
intello. Hij wijst op onze oorlogszuchtige periode en haalt ook zelf zijn agressieve havikken terug in zijn kerk. Allemaal ook niet
bevorderlijk voor vreedzaam naast elkaar
voort bestaan.
Ik ben dus geen islam goedprater, ik laat
wel een interpretatie van de islam en de koran zien die er vroeger was. Tariq Ramadan
was vaak mijn opponent, maar gaat nu ook
steeds verder in mijn richting. De islam
moet terug in zijn vreedzame gedaante en
weer respectvol en humaan worden. Als ze
ver-der wordt uitgesloten dan roepen we
on-gewild weer de oude demonen aan
beide zijden op.

Waarbij we moeten oppassen met het
beeld datt zo’n opmerking oproept: het gaat
om enkele duizenden in heel Frankrijk. En
er zijn ca 30.000 wahabitische moslims in
Frankrijk waar deze praktijk in voorkomt. Let
wel: in de Koran staat niets over deze
bedekking… het is een cuktureel element
en heeft geen basis in het geloof! Het is
hetzelfde soort fanatisme dat in de RK Kerk
vroeger vrouwen gebood in de Kerk (en
zelfs op straat langere tijd!), een hoofddoek
te dragen. Dat carmelitessen gebood
GEHEEL bedekt, met sluier, door het leven
te gaan… En ook moeten we even denken
aan de SGP-fanaten die vrouwen in de
politiek verbieden… Verder nu dus.
De geheime diensten kijken hierbij natuurlijk enkel naar het veiligheidsaspect, het
terroristische in-kijkje dus. En ze zien dat er
vaak imams staan bij de schooluitgagen,
om de vrouwen de sluier aan te praten. Ook
neemt het aantal salafistische scholen toe.
Veel jongeren gingen ook studeren in
Saoudi-Arabië, Jordanië en Yemen voor ze
terug kwamen om hier te prediken. De gematigde moslims hebben er weinig greep
op, want ze zijn onderling hopeloos verdeeld. Daardor is er nog steeds geen generatie goede, gematigde imams die
werken aan het verenigen van franse cultuur en de islam. Het gaat opnieuw warm
worden in Frankrijk over sluiers, na het
verbod hierop, in 2004, in publieke instituties. En laten we ons ook even herinneren
hoe wij in het westen hebben geworsteld
met Staat versus Kerk!

Aldus Malek Chebel, geb. 1953 in Algerije,
zes boeken over de islam (over het
lichaam, psycho analyse van 1001 nacht,
Kamasutra, de slavernij en de islam).
Hij
sprak hierboven over zijn boek:
Nouvelle
Traduction
du Coran
en
Dictionaire en En-cyclopedie du Coran
(Fayard 400 blz.).
We moeten hopen dat hij en anderen bijdragen aan het bestrijden van islaminterpretaties à la Bin Laden en het door
kennis verminderen van de vele onzin die
mensen over de Koran (en ook de Bijbel!)
vertellen.

Terug naar inhoud
AFRIKA
DE DR KONGO VERKOOPT ELECTRICITEIT
In Kinshsasa gaat bijna nooit meer het licht
aan, kaarsjes zijn in. Want de stroomproductie door de dammen in de Kongo-rivier
draait wel goed, maar er gaat een flink deel
naar de buren in Zuid-Afrika en naar

GOD ACHTER DE BURKA EN DE NIQAB?
Sarko zei het duidelijk: burka’s zijn niet
welkom in Frankrijk! Ze bedoelen eigenlijk
de niqab, en deze totale lichaamsbedekking
komt nu steeds meer voor in Frankrijk.
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Kongo-Brazzaville. Wat die betalen komt
helaas niet aan in de staatskas. Hoge
ambtenaren kasseerden al elk 80 miljoen €
heet het. De stad van 10 miljoen inwoners
moet zich maar behelpen… De barrageinstallaties zijn stokoud, de kabels zijn
zonder isolatie dus de kortsluitingen zijn
legio.
Ook het aantal doden door
electrocutie is groot. De bedrijven verlaten
het land zonder stroom en het land zakt
verder weg. Omdat de president en zijn
discipelen geldgebrek heb-ben en ook
airconditioning willen…
Zuid-Afrika protesteerde ook al over de
onbetrouwbaarheid van de stroomleveringen uit DR Kongo, maar heeft ook geen
alternatief.

stierf daar. Bongo was zoon van arme
mensen en postbode. Hij deed het goed in
het leger en werd kabinetsdirecteur van de
president M’Ba. Die zette hij af in 1966 met
steun van Frankrijk. Hij was een controlfreak en had zijn huis vol hangen met TVschermen om alle internationale info te
kunnen zien Hij was zeer slim en handig en
leende zijn land ooit voor de logistiek van…
de ETA! En in 1973 werd hij, op aanraden
van Kadhaffi,, zelfs moslim.
Men noemde hem natuurlijk ook corrupt en
despotisch; zeker toen de ELF-affaire uitbarstte in 1979 wat leidde tot en groot conflict met de franse justitie en politiek. In
2007 telde men in Frankrijk 39 huizen en 70
bankrekeningen van de familie Bongo… De
laatste maanden waren de relaties met
Parijs erg slecht en men had het over sluiten van de franse basis in Gabon. Dat is
nog in onderhandeling… Daarom ging Sarko ook naar Libreville om Bongo mee te
begraven. Want het overeind houden van
de franse invloed hier is gezien de positie
van Gabon in het “oliedeel van Afrika” best
een klein compromisje waard.. Reaalpolitiek
ist ja angesagt..
Maar er wordt nu toch stevig gevreesd voor
de posities van Total (contra Shell), Bolloré
(Gabon Mining Logistics) en Comilog (deel
van Eramet). De VS, de chinezen zijn al
aangetreden en loeren op buit. En ook
Spanje probeert het op bouwgebied. Nog
even afwachten hoe de machtsstrijd
afloopt. Sarkozy werd stevig uitgejouwd op
de be-grafenis: zijn rechters doen nu
onderzoek naar de Bongo-eigendommen in
La France..
Intussen zijn de verkiezingen…. Opnieuw
uitgesteld!

GABON NA BONGO
Wel 240.000 barrel olie per dag (= 0,3%
van de wereldproduktie, 53% van hun BNP
en 79% van hun export).
Ook 1,9 miljoen m3 hout (= 8% van hun
export).
Ook nog 3,3 miljoen ton mangaan ( 4% van
het BNP en 8% van de export).
Bongo de legende is dood en de onduidelijkheid over zijn opvolging is groot.
Zijn twee kids zijn kandidaten, zijn zoon lijkt
te gaan winnen. Hij is minister van Defensie
maar hij is “slechts” een fils naturel..De
dochter is nu echter de kabinetschef en de
beheerder van het Bongo-vermogen en ze
zou haar ex-man Jean Ping wel eens naar
voren kunnen schuiven. Hij is nu voorzitter
van de AU. Of ze gaat voor Paul Toungui,
de minister van financiën haar huidige
vriendje.
Bongo was ooit DE grote vriend in Afrika
van Frankrijk, met name onder Chirac. Later
werd dat anders… jammer want Gabon
heeft nogal wat olie en Total is er nog zeer
actief. Bongo “volgde” in 1967 M’Ba op en
hield in 1990 , na een opstand, vrije verkiezingen die hij won. In 2002 kwamen 4
ministers in opstand en in november 2005
won hij opnieuw met 79% der stemmen.
Bongo wou niet zijn laatste behandeling
halen in Parijs, hij ging naar Barcelona en

DE MINISTER IS TEGEN DE PRESIDENT!
Hij is minister van Financiën van Zimbabwe
waar de chaos enorm is, door de capriolen
van Mugabe. Zo’n 93% ww, 5 miljard $ buitenlandse schuld, 12 jaar daling van het
BNP, gemiddelde levensverwachting 35
jaar (1)… ga er maar aanstaan. Dat doet
dus Tendai Biti , die oppositie is en die ook
al vastzat en gemarteld werd door
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Mugabe’s mannen. Hij werd binnengehaald
door Mor-gan Tsvangirai, de onvermoeibare
oppo-sant van Mugabe. En hij kreeg al
aardig wat voor elkaar: hij stopte de
circulatie van de dollar van Zimbanwe,
zonder waarde en stopte zo ook de
hyperinflatie. En daarna ging hij op reis
langs alle schuldeisers… om steun te
krijgen. Hij is universitair opgeleid en
advocaat
en
werd
geducht
oppositievoerder tegen Mugabe. Als advocaat
verdedigde hij mensen die Mugabe in het
gevang zette en ook hij ging in de bak. Hij
weet dat als er iet gauw iets heel anders
gebeurt in zijn land, dit op weg gaat naar
een tweede Somalië. En hij zegt dit zittend
onder het portret van Mugabe… die hij alles
verwijt. Dat kan alleen in Afrika.

uit alles wat bleef na honderden jaren
kolonialisme en, dat ze de grote vrienden
waren van hoge poloitici in het westen.
Oordelen
zal
moeten
vanuit
deze
historische zekerheid…
GEKKE KADHAFFI
Hij was in Italië op bezoek, want hij zit aan
de vluchtelingenkraan naar dit land… Daarmee pest hij de EU als het uitkomt. Zoals
Noord-Korea, maar dan wat “subtieler”?
Hij verscheen in zijn gastland met de foto
van een ilbysche verzetsheld op de borst
gespeld. Gedood dor de Italianen onder
Mussolini. Ai 1.
In het parlement vergelijkt hij de Amerikaanse bombardementen op Tripolis met
9/11… Ai 2.
In Rome stelt hij voor Berlusconi premier
van Libië te maken en hemzelf tot keizer
van Italië te benoemen… Ai 3.
En staande voor 100 vrouwen eist hij gelijkheid man-vrouw in het beroep… Ai 4.
Hij laat de deputés meer dan twee uur
wachten op zijn komst en, de president van
deze club annuleert dus de bijeenkomst. Ai
5.
Berlusconi kalmeert hem weer door s’avonds een bezoek aan hem te brengen in
zijn bedouinentent die in een romeins park
staat … Sarko moest hem ook al zijn tent
laten opslaan achter het Elysée. Waarin hij
overigens NIET in slaapt!
Het wordt hoog tijd dat we gaan zien hoe
JPB zich opstelt als mister K. aan Nederland een bezoek brengt. Pas op: hij
heeft olie en gas, en kan je ook twee keer
zoveel vluchtelingen sturen… Dus JPB kan
kiezen.
Hartstikke gek die K? Nou dat denk ik eigenlijk niet: hij schoffeert ons de OUDE KOLONIALEN van zijn land en hij confronteert
ons met onze vroegere misdaden . Want nu
trekt HIJ aan de touwtjes! Dus hij is eigenlijk
een goede… IMITATOR.

NU WEER CORRUPTIE IN KAMEROEN
Het is nu de beurt aan Paul biya die daar
sinds 1982 regeert. Het katholieke Comité
tegen de honger en voor ontwikkeling (CCFD) neemt nu ook tegen hem actie. In hun
klacht komt ook de prachtige villa ISIS in
Roquebrune-Cap-Martin voor , die op naam
staat van zoonlief. Eerste reactie: voor iemand die een groot houtbedrijf runt is dat
niets aparts… Maar ook wordt genoemd de
samenwerking met Osti een esoterisch
clubje, dat ook werd genoemd in verband
met de Orde van de Zonnetempel in 1999.
De oprichter daarvan, intussen gestorven,
was raadgever van Mr. Paul en hij werd ook
fors beloond. Het gebouw van zijn club in
Parijs kwam namelijk ook van Paul; een lening van 40 miljoen francs. Terug te betalen in 99, jaar zonder rente. De koopsom
kwam van het kameroenese oliebedrijf.
Paul ontkent alles en de huidige president
van de club beweeert dat hij elk jaar grote
sommen aflost.. Aan wie hij dat doet is…
een geheim. Afrika staat bol van dictatoren,
die al 20 of meer jaren regeren, en die de
druk van de corrupte omgeving (veelal
euro-pese/chinese bedrijven!) niet konden
en/of wilden weerstaan. Dictatoren en
familie graven zich in de macht in en zijn
niet meer weg te sturen. En herinner U
allen, dat deze machthebbers voortkomen

SPORTEN IN ZUIDELIJK AFRIKA
De laatste 15 jaar ontving Zuid-Afrika: de
wereldcups voor Rugby, cricket, golf en
motorsport. En nu komt de wereldcup voet44

bal er aan.
Een evenement dat qua
publiciteit even gewichtig is als de OS….
Het land hoopt er beter van te worden en
ook de landen er om heen moeten nu in het
geweer komen. Arme landen die nu voral
onderdak moeten gaan geven. Mozambique met 312 $ per kop gaat nu zijn vliegveld opknappen en steekt 57 miljoen in een
verbetering van het stadion van Maputo.
Zuid-Afrika verbetert 5 bestaande stadions
en bouwt er 6 bij nu. Zelfs Zimbabwe en
Zambia (met 81 $ resp 836 $ per kop) moeten nu schurend van armoede meedoen..
Sport stopt voor niks meer, niet voor drugs
en niet voor armoede. Gewoon doorspelen
mensen! Het volk wil spelen en, bedrogen
worden! Maar ja, kijk maar eens naar die
30% jongeren tussen 0 en 14 jaar en die
5% ouderen van boven de 65 in ZuidAfrika… Dan snapt je het iets beter.

DE EURO-WW SCORES
Spanje
17,3%
Ierland
13,2
Frankrijk
9,6
Portugal
9,1
Italië
8,8
Duitsland
8,6
België
8,5
Engeland
8,2
Nederland
3,9 (maar stijgend!)

DE ZUIDELIJKE DRUGSROUTE
De colombianen moeten hun spullen kwijt
en zoeken steeds naar nieuwe smokkelroutes. De laatste is vonden nu GuinéeBissau om de drugs aan land te krijgen,
daarna wordt er via land een trip naar Algerije gemaakt en van daar gaat het met
snelle speedboten naar de andere kant van
de Mediterranée. Dus oefent nu de de
marine en de politie via het cöordinatiecentrum CLAD wat op 22 juni werd ingewijd. Dat is dus pech voor de colombianen
en hun europese vrienden nadat eerder
hun smokkelarij met diverse boten steeds
moei-lijker werd. De nieuwe
route is
dezelfde als die voor 60% van de
Marokkaanse hash wordt gebruikt. Helaas
wordt er nu ook al cocaïne op deze wijze
vervoerd en wordt er een deel van verkocht
in Algerije en Ma-rokko… Dus nu is ook
Noord-Afrika al tot afzetland geworden.. De
handel is zo lucra-tief dat er nooit een echt
einde aan zal komen.

HET NIEUWE EUROPARLEMENT
De nieuwe krachtsverhoudingen zullen
veroorzaken dat de nationale krachten zich
sterker zullen gaan tonen. De 99 duitse
zetels zijn nog steeds de grootste club in de
4 grote parlementsonderdelen. Maar bij de
socialisten (159 zetels) zijn er 21 spaanse
zetels tegenover 23 duitse… en bij
centrum-rechts ( 267 zetels) zijn er 34
italianen en 28 franse . Bij de liberalen (81
z.) staan 11 brit-se tegenover 12 duitsers
en bij de groenen (51) zijn er 14 franse en
ook 14 duitse zetels. Maar de groep
ONAFHANKELIJKEN van 20 zetels zal nu
vaak van coalitie ver-springen en dus
onrust zaaien. Mogelijk gaan de rechtse
britten samen met de eu-rosceptische
tsjechen als conservatieve club die links en
rechts stevig in de gor-dijnen kan jagen. Het
zal er dus lastiger en ook steviger aan toe
gaan in Straatsburg, wat een pure winst zal
zijn voor het de-mocratische gehalte en
voor het meer vechtlustige gehalte van
deze wat saaie club. Lang leve dus Europa
op nieuwe leest? We zullen het zien.

EU G E M I D D E L D E : 9,4%
Lang geleden zulke cijfers; en dat gaat nog
veel hoger worden in 2009…
En in:
Zwitserland
4,1
VS
8,9
Japan
5,8
Het nieuwste leger bestaat uit werkelozen?

Terug naar inhoud

EUROPA KOM OP NOU!
De verkiezingen waren een democratische
Titanic: opkomst maar 30%... Wat uiteraard

WEST-EUROPA
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tot een politieke discussie van formaat gaat
leiden. Intussen staat de interne afkeer van
Europa tegenover een grote externe belangstelling! Steeds meer landen willen
meedoen. De crisis leerde hen wat Europa
waard kan zijn...
Intussen zakt de groei in Europa naar -4%,
China mikt op +7%, Brazilië op +0,5%... En
de laatste willen ook de dollar terugdringen
in het internationale financiële systeem.
Europa blijft intussen op strategisch gebied
ernstig verdeeld vooral in buitenlandse politiek en ook in zijn veiligheidspolitiek. In het
MO probleem zijn er wel vier verschillende
opvattingen in Europa te vinden!
Obama is een vooruitgang, maar ook hij
ziet in Europa maar een marginaal belang.
Ver-geleken bij de andere, echte giganten.
Europa wordt nu al steeds afhankelijker van
de groten in de wereld en helaas speelt elk
europees land nog steeds zijn solospelletje. In de Commissie zitten dan ook
nog geen grote figuren en zo lijkt de EU
langzaam af te zakken. Op het moment dat
de andere machts- en economische polen
sterk groei-en en opkomen.
Het is HOOG tijd dat Europa echt
verenigt… en dat de politici zich realiseren
waarheen dit slappe Europa in hoog tempo
op weg is… Maar de populisten in veel EUlanden houden over dit alles de mond en
roepen wat wazige dingen over foute, dure
brusselse ambtenaren en andere (relatieve)
futiliteiten… Ze discussiëren over de kleur
van het achterlicht terwijl de auto gestaag
naar de sloot rijdt… Dat is waarom Europa
“oud” heet, het verwende volkje wil brood
en spelen en ook NU. En wat over 25 jaar
staat te gebeuren? Wel dat interesseert
geen hond, tot het zover IS. Europa
avondland gedegenereerd op weg naar de
positie van mondiale tuinkabouter. Met een
pakketje joods-christelijke waarden waarin
geen hond meer is geïnteresseerd.
De bijna grootste economie ter wereld, de
EU gedraagt zich geopolitiek, als ware ze
een van de kleinste lidstaten…

“China is s’werelds numero 3 in R&D”. En
wij, Europa zitten tussen de sandwich van
de VS dat ons technologisch al sterk vooruit
is en de opkomende landen. De top van
Londen heeft al pratend over een paar fiscale paradijzen, de concurrentie eigenlijk
uitgeschakeld. De sterken hebben alles al
afgesloten en de EU wist niet wat ertegen
te doen”. En nu verder met Attali:
Attali is een profetische man, die erg goed
vrij kan denken en die erg veel weet van
deze wereld en haar ontwikkeling. Jacques
ziet, en ik “met hem” , dat zich nu een drama voltrekt. Europa sukkelt gewoon verder
langs de oude wegen en grijpt nu niet de
kans om de economie echt FUNDAMENTEEL te schoeien op de leest van de
21e eeuw. Terwijl de grote dat , inclusief de
VS, zeer fors aan het doen zijn. Pas op Europa: de ww stijgt naar de hemel, het OG
zakt, er is overproductie en de recessie
krijgt een lange staart. Over 2010 heen. De
technologische
ommezwaai
en
wat
daarvoor moet gebeuren is niet te zien.. en
we zijn NU al flink achter geraakt. Dus als
we nu niet radicaal het roer omgooien en
op eu-ropees nivo een heel ander politiek
en economische lied aanheffen… dan is de
recessie er straks over 10 jaar opnieuw en
nog veel dieper ook. Wie legt dat nu in
Brussel en de hoofdsteden eens goed uit?
Wel, ZE weten het echt wel, maar kruipen
liever in het kleine holletje en zaniken lekker
populistisch tegen het volkje dat niks liever
hoort. En dat een ding zeker NIET gelooft…. Dat het mooie van gisteren…
DEFINITIEF voorbij is, nu al. Niet omdat we
iets verkeerde deden, nee, omdat we, de
wereldveranderingen eerst niet zagen ,
toen niet snapten en daarna (veel te laat!)
flink voelden. En toen waren de anderen al
lang halverwege de nieuwe maan en wij
hadden .. geen goede raket. Dus lezers,
wat ik als hobby lijk te hebben en al jaren, is
nu breeduit ook te lezen op bijna alle
plekken in de wat serieuzere media…. Dus
ik roep het nog eens: bezin u en ga eens
zitten met de globe voor u en wat simpele
cijfertjes over demografie en BNP’s en hun
ontwikkeling op Langere termijn. En kijk dan

EUROPA WORDT NOU EENS SERIEUS!
Ter inleiding:
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ook even naar de zich ontwikkelende
omvang en plekken van de hogere,
technologische op-leidingen in de wereld.
Dan kan een bla-tende koe het nog
snappen. Of moet u eerst weer tennissen
en wat zaniken over Brussel en Den Haag?
Stop uw tijd in wat anders…. In DE
WERKELIJKHEID DIE AANRAAST!

landen van deze strategisch enorm belangrijke unie komen in Parijs nu bij elkaar.
De Arabische Liga (!) en Israël inbegrepen.
Een hoogstandje van franse diplomatie. En
Europa slaapt verder, want wilde eigenlijk
deze unie ook niet… Merkel voorop. Maar
Sarko zit niet stil, die bouwt aan Frankrijks
toekomst, ook ZONDER de EU. Pas dus
maar op!

CRISIS: WEL OF NIET VERMINDEREND?
De franse minister van Econ-Fin. Zaken is
altijd weer optimistisch over de toekomst
wat de crisis betreft en moet regelmatig
haar optimisme “negatief” bijstellen. Ze beweert zelfs dat het IMF er naast zit en
verkeert rekent!
Dat is heel anders bij haar duitse collega,
die steeds slechtere prognoses heeft dan
het IMF over zijn land. En steeds opnieuw
gelijk krijgt. Nou is dat niet nieuw onder
economen, omdat de menselijke (gedrags)factor zo verschillend kan worden
voorspeld. Maar in de bovenstaande gevallen lijkt ook een flinke dosis lands-politiek
een rol spelen… Ook dat vanwege
diezelfde mens, die of gerustgesteld moet
worden of, nou net niet. Ik blijf nog
sceptisch en reken op nog twee jaar
gerammel in de economie.

DE ZWITSERSE QUOTA
De Confederatie overweegt om quota in te
stellen voor EU-inwoners die willen komen
werken in hun land, terwijl dat op gespannen voet staat met eerdere overeenkomsten die een vrij verkeer toestaan. Maar
er staat bij het verdrag met Frankrijk ook
een clausule in die “de toegang beperkt
voor fransen indien de immigratie het gemiddelde van drie voorafgaande jaren zou
overtreffen”. Deze tekst staat er om de
zwitsers gerust te stellen bij de stijgende
werkeloosheid. Die is nu al 3,5% (erg hoog
voor dit land!) en dreigt zelfs naar 5% op te
lopen. En de minister van Justitie, met haar
conservatieve achterban, was het toch al
niet zo eens met het meerderheidsbesluit
over de akkoorden van haar land met de
EU. De weg terug lijkt weer even open:
andere tijden!

DE PRIVÉ SCHULDEN IN DE EU
Het consumptieve krediet is in de EU 2400
€ gemiddeld per inwoner, eind 2008. In
Ierland is dat 5400, in Engeland 5100, in
Denemarken 4000… (de hoogste!). Frankrijk is braaf: 2200 € en dat geeft ook
slechts 13% van de gezinsconsumptie. In
de EU is dat laatste dan ook 16%.
In La douce France is de burger spaarzaam en de staat failliet…

ECHTSCHEIDINGSSTATISTIEK
In Frankrijk zijn er 2,2 echtscheidingen per
1000 inwoners en dat is ongeveer het EUgemiddelde. De hoogste zijn : Estland,
Let-land en Tsjechië ( 3,3; 3,2 en 3,1); alle
vroegere sovjetstaten. In Italië, Ierland , Slovenië en Roemenië zijn ze het laagste: 0,8,
0,8, 1,2 en 1,5 . Zweden is gelijk aan Frankrijk en in Duitsland, Denemarken en het
Koninkrijk ligt het wat hoger dan in Frankrijk
(2,3 , 2,6 en 2,6).
Zo nu weet u ook weer waar u staat op dit
gebied in vergelijking met de buren en is te
zien dat er verschillen zijn van meer dan
50% … Waarvoor de verklaring niet zo simpel zal zijn. Frankrijk komt er dus, zegt Marseille, weer niet zo slecht af.

DE UNIE VOOR DE MIDDELLANDSE ZEE
Deze prachtuitvinding zat een tijd in het
slop, nadat Israël er in Gaza optimmerde.
Israël is ook lid naast Libië etc. en dat gaf
spanningen. Maar de adviseur van Sarko,
Guioano , deed zijn best de zaak vlot te
trekken en had enig succes. De 44 ministers “van duurzame energie”, van alle
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CAVALIÈRE B. ZIT VAST IN LEUGENS
Noemi Letizia is de Monica Lewinski van
Italië en Berlusconi geworden. De ene na
de andere sappige story over de
verhouding van B. en deze piepjonge
Napolitaanse waart rond en beschadigt de
steeds harder liegende premier. Die nu ook
nog in schei-ding ligt met zijn gewone
vrouw.. En die nu ook moest erkennen, dat
de vader van Noemi ook helemaal geen
familievriend is of ooit was van de
Berlusconi’s…
Het lijkt erop dat de cavalière aan vrouwen
ten onder gaat, zijn hobby wordt hem nu
fataal.
Intussen zijn de in Italië verboden foto’s van
B’s parties op Sardinië gepubliceerd en nu
blijkt dat die dames de topstars zijn van zijn
radio/tv zenders. Zo werkt zijn sensueel imperium. En bijna zaten deze beauties in het
europees parlement… Want ze stinken
min-der dan die mannen daar. Nu hangt er
ech-ter wel een heel vrolijk geurtje om de
cavalière: hij is nu niet meer ECHT
toonbaar aan de wereld. Tja hij had bijna
alles in zijn macht, behalve zichzelf.

aan de pat-stelling in 2010. Wat de scheuring van België mogelijk uitstelt… maar dan
moet de Wallonie echt ver-anderen en nu
ook bereid zijn haar te hoge rekeningen niet
meer naar “het buitenland” te sturen. Zou
dat niet mooi zijn?

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
RUSLAND LIGT OP ZIJN GAT
Rusland was trots lid van het BRIC, naast
Brazilie, India en China de andere swingende landen. Maar nu lijkt het wel BIC bij
de BRIC, nu Rusland 10% groei verloor.
Allen Brazilië is nu ook een pietsie negatief… qua groei. De instortende prijzen
van olie/gas zijn er debet aan en de nauwelijks gediversifieerde economie van dit
land. Poetin en Medvedev zijn vergeten om
hun land economisch een betere structuur
te geven, ze mikten op verbeteren nu van
het inkomen van de russen, maar de inflatie giert er (15%!), en de schuldenlast is
enorm (500 miljard extern). Het volk is NOG
rustig, oude gewoonte, ze geloven nog in
de goede tsaar. Maar ook het opvallende
inter-view van de liberale krant Novya
Gazeta
van
Medvedev
was
niet
opwekkend, net als de poging tot relatieverbetering met Obama en met de Navo.
Het duo maakt niet veel klaar en tont erg
weinig creativiteit. De kassa is nog wel vol
met oliepoen, maar omdat er niet echt iets
verandert blijft het daar stagneren. Niet zo
best voor Poetin, de geweldige.

WORDT BELGIË TOCH GERED?
Twee sterkere mannen lijken nu op te zijn
gestaan: de liberaal, ex-sporter (“de buffel”
genaamd) in Vlaanderen (6,1 miljoen)
(Jean-Marie Den Decker) en de fragiele
ecologische man, politicoloog uit Wallonië,
die Javaux heet. Zij zijn nog onbesmet met
corruptie (zoals de socialisten uit Wallonië=
3,5 miljoen) en in Vlaanderen ook de nononsens partij, de Liberale Beweging. En
dan is er nog Brussel met 1,1 miljoen. Zij
willen het echt anders gaan doen en krijgen
steun van de belgen die het geharrewar zat
zijn en die nu wel eens af willen van hun
technocratisch opererende regering. Die
niet ECHT iets kan veranderen.
Want de federale staat lijkt op apegapen te
liggen, dat wil zeggen, gaat failliet vanwege
te weinig inkomsten. De schuld explodeerde, de pensioenen kunnen niet meer
worden betaald.. En nu er ook in Brussel
een dame lijkt op te staan. Ook ecolo, kan
er mogelijk eindelijk iets worden verbeterd

RUSLAND EN “ZIJN” NOORDPOOL
De Raad voor de Veiligheid in Rusland
deed een rapport verschijnen waarin ook de
stra-tegie staat ten aanzien van de
vermoede rijkdommen in het poolgebied.
De pool heet daarin “een strategische basis
voor grond-stoffen” tussen nu en 2016. Ze
bevelen aan daar “militair sterker aanwezig
te zijn en voorbereid te zijn op verscheidene
militaire en politieke situaties”. Daarom
komt nu ook de hele zone onder toezicht
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van de FSB, de nationale veiligheidsdienst.
We hoorden en zagen al eerder van die
russische vlag die met een onbemand
onderzeeërtje werd geplant op de poolbodem diep onder het ijs op 4000 meter.
Daarmee gaf men toen al aan hoe er in
Moskou
wordt
gedacht
over
deze
eigendommen. Tja, en daarboven in de
kou zijn Canada en de VS de russische
buren.. Daarom dus versterkt Rusland zijn
legers.

en weet zich op de grens van de EU en
Rusland. En weet ook wat dat betekent in
deze dagen; genoeg voorbeelden bij de
buren. Dus zei hij hardop: Als dat zo
doorgaat met Rusland gaan we ons geluk
wel bij anderen zoeken.. En dat sluit aan bij
de 33% witrussen die graag bij de EU
willen, terwijl er maar 20% echt bij Moskou
wil blijven shoppen. Poetin c.s. hebben dat
aan hun ruw optreden met gaskranen en
tanks te danken… Maar de EU staat nu ook
niet op de witrussen te wachten ook al was
Louca pas nog bij de paus op bezoek.

STALIN WORDT OPGEPOETST
Er bestaat een Monument voor de Mensenrechten in Moskou dat door een
moedige vrouw Gannanouchenkina in
stand wordt gehouden maar ze staat al op
de “staatsvijanden lijst”. Ze is ook van het
internet af omdat providers haar niet meer
doorgaven… terwijl, ook hier, de buitenlandse mogendheden ook al gewoon de
ogen sluiten. In 208 is het gebouw van de
vereniging al door gemaskerde mannen
overvallen die van alles meenamen. Ook
PC’s met verenigingmateriaal… wat ze later
echter weer terug gaven. Maar nu is daarin
gewijzigd… de teksten zijn “wat bijgeschaafd”! Medvedev beloofde de wet die
dat toelaat te wijzigen , maar … er is niets
gaande op dit punt.
Wel wordt hard
gewerkt
aan
de
“officiële
geschiedsschrijving”
van
vooral
de
stalinistische periode. Hij wordt al vaak
geprezen als “de grootste russische
manager ooit”, wat doet denken aan de
bouwer van de duitse autowegen. Deze
tekst is dan ook afkomstig uit FSB-kring (=
ex-KGB van Poetin c.s.). Het herinneren
aan zijn misdaden en zijn miljoenen slachtoffers zal binnenkort niet meer kunnen…

LETLAND BIJNA FAILLIET
Salarisverlagingen van 25% bij ambtenaren
plus dagen vrij die niet betaals worden. Ook
in de private sector minder geld en werktijdverkorting. Geëist door het IMF bij de
recente noodlening… Na jaren van 12%
groei nu een zakker van 18%. De
Amerikaanse economie is gespat; het leven
op de poch gaf leenpartijen die gigantisch
waren waardoor de huizenprijzen in de
hoofdstad duurder werden dan in Londen
en Parijs. Sommigen kochten drie appartementen al speculerend op de prijsstijgingen… en zijn nu failliet. Het is stil in
winkelcentra en restaurants en in Lafayette
is ook al niemand meer. Enkel de enorme
hoeveelheid 4X4 auto’s is nog iets van het
oude beeld; restant van het sprookje. Wie
is het allemaal schuld? Wel, de banken natuurlijk uit Zweden, die leningen gaven
zonder basis waardoor mensen ongelofelijke dingen gingen doen. En de staat
deed ook fors mee door de huizentransacties zonder belasting te laten verlopen en het budget liep in 5 jaar met een
factor 2,5 op. Hopen onnodige uitgaven,
ook alles geleend geld. Nu moest de BTW
van 5 naar 21%, en ook andere belastingen
schoten omhoog. En men weet dat er nog
veel meer narigheid komt. De balten proefden even van de verboden vrucht en
begrijpen nu dat sprookjes niet lang bestaan. Werken en besparen heet het nu;
hun oude sport.

WAAR MOET WITRUSLAND NOU AANHAKEN?
Rusland wil de lening van 2 miljard $ toch
graag terughebben en wel in roebels.. Dat
vernam president Loukachenko in Moskou
waar de russische minister van Financiën
bang is over de deplorabele toestand van
de kassen van Witrusland… Maar Louka is
niet van de bange, hij is een echte dictator

VERSCHEURD MOLDAVIË
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Het is bruggenhoofd van Europa naar Rusland en ook al zo’n intern verscheurd land
als Georgië en Oekraïne. De laatste is ook
buurland met aan de andere kant Roemenië. Tol van het verleden , deze tweespalt van pro- en contra-russische in de
bevolking van 4,3 miljoen. .
Op 7 april brak even een grote protestdemo
uit over de “gemanipuleerde verkiezingen”.
En die liep uit op rellen en brandstichting in
het parlement. De sinds 1991 onafhankelijke natie wist nog alles van de repressie
à la russe en de betogers werden fors
aangepakt. Er zijn het Roemeense kamp
en het oekraïnse, joodse en russische
kamp het laatste zeer pro-russisch..
In 1992 scheidde zich Transnistrië, sterk
geïndustrialiseerd deel, af na een korte
hevige oorlog. En ook hier bleven de 500
russische soldaten die “te hulp” schoten
achter nadat de vrede zich herstelde. Deze
afscheiding werd nooit internationaal erkend. Voor hen is een president in Moldavië
die westerse voorkeuren heeft, een ramp.
Zij willen koste wat het kost, russisch
blijven.
Moldavië is arm, een groot deel van de
bevolking vertrok (25%) en velen werken in
de Oekraïne en Rusland en zijn slechts zelden thuis. De vrouwen zijn in het huishouden werkzaam in Italië en er zijn er
nogal wat in de prostitutie gegaan. Zo’n
38% van het BNP komt uit geldstortingen
uit het buitenland en het gaat zo slecht dat
de overheid de pensioenen en de ambtenarensalarissen met 20% zal moeten
verlagen. Moldavië is geheel geblokkerd en
versukkelt, omdat de historie een overheersende rol speelt. Etnische groepen die
het niet eens worden en verdeeldheid over
de gewonnen onafhankelijkheid. Moldavië
was onder Moskou geen vrij land, maar het
was stabiel en veilig. En je kreeg er te
eten…
De landen op de grens met Rusland en de
EU zijn voor een groot deel getekend door
interne verscheuring. Rusland ziet dit en
ziet ook hun russische landgenoten die
naar “huis” willen. Deze erfenis, waar
Europa veel last van heeft en zal blijven

hebben voor enkele generaties, zal de EU
nog flink parten blijven spelen. Het
gemakkelijke ideetje dat die landen
allemaal en graag bij Europa willen horen,
is een sprookje ge-bleken. Westerse
grootmachten vergisten zich overal opnieuw
in de etnische krachten en de littekens van
de historie met zijn diepe ressentimenten.
Zie Irak en de VS, Afgha-nistan, Pakistan
en ook Afrika…

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
EEN NIEUWE KAART VAN PAKISTAN
Van een land kun je veel soorten kaarten
maken en nu is, gezien de grote schrik over
het nucleaire en uiterst labiele Pakistan,
aan de CIA gevraagd om de kaart “voor de
lanceerplatforms” te gaan maken. Er zijn er
al de nodige in Washington c.s. bekend
maar nu moeten ze allemaal op de kaart…
Een “gewone” veiligheidsmaatregel die duidelijk aangeeft dat de VS echt en zeker
rekening houden met een “preventieve
dreun” als er een moment zou komen dat
de radicale moslims de pief-paf-poef in
zouden pikken. En dan zijn we allen, in het
verlengde van “onze westerse oorlog” in
Afghanistan (en de facto ook al een pietsie
in Pakistan) begonnen aan de apotheose
van wereldoorlog III. Zeggen, nee fluisteren
nog, sommigen. Obama weet dat en Iran
ook… en ook Israël, dat al lang klaar staat
om een bom op Iran te gooien, met of zonder Obama. De soennitische arabieren
houden ook al hun hartje vast… Maar nu
eerst Libanon en Iraan met hun verkiezingen, daarna wordt er, op in diverse
hoofdsteden, een scenario gekozen.
DE BALANS VAN DE TAMILBESTRIJDING
Volgens de regering kwam er bij de bombardementen geen tamilburger om… Maar
de twee laatste oorlogsjaren zien er helaas
heel anders uit, al blijven er ruzies over de
cijfers. Want niemand mocht in het afge-
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grendelde gebied. En er zouden duizenden
burgers zijn gebruikt als schild door de Tamilstrijders. De VN geeft een balans van
20.000 doden aan anderen spreken over
7000. En beide kampen zouden de mensenrechten flink hebben overtreden. Het
leger spreekt over 6200 dode soldaten en
22.000 rebellen. De burgers worden daarin
meegeteld, heet het, dat zijn immers ook
rebellen in hun ogen. Dat is een totaal van
30.000 doden in de laatste strijd waarmee
het totaal van tientallen jaren op meer dan
100.000 komt. Maar er zijn natuurlijk veel
getuigen: de soldaten die overleefden en
de 300.000 in kampen gevangen tamils. En
die zullen ooit gaan spreken. Tijdens dit
conflict waren er bijna geen op- en
aanmerkingen van de grote landen en ook
niet van India de buurman. De wereld leek
deze strijd te zien als een “interne
aangelegenheid” ook al wist iedereen van
de bloedige eindfase. Maar ja, welk van de
groten heeft niet ook zo’n conflict? Kasjmir,
Tibet, Tsetsjenië… etc. Maar dit betekent
natuurlijk niet het einde van een conflict van
30 jaar waarbij honderdduizenden tamils
vluchten en een enorme diaspora
opbouwden. De naweeën zijn er voor
generaties, dat is de algemene les van
eerdere conflicten van dit type. Zie
Joegoslavië..

de arbeidskrachten (3,5%) en Indonesië
met zijn koper, goud, steenkool en nikkel
(+5%).
Ze kregen daar ook een tik: Singapoer een
harde, de anderen eigenlijk maar een tikje.
In dit mondiaal onderaannemerscentrum
met zijn veel te grote afhankelijkheid van
China en ook anderen. Waar men nu wel
wat vanaf wil, en daarbij moeten de buitenlandse investeerders flink helpen natuurlijk. Deze regio belooft veel en zal met
China en ondanks een afzakkend Japan, er
steeds forser voor zorgen dat het economisch zwaartepunt van de aardkloot snel
naar het oosten verdwijnt..
DE GROTE PANNE IN JAPAN
Vijf factoren zorgen in Japan voor een
snelle wegzakker in een grote recessie:
-De vergrijzing verdubbelt omdat het geboortecijfer laag is en er geen immigratie is.
En dus stort de interne consumptie in.
-De export stortte in door de crisis waardoor
de belangrijkste groei wegvalt en de staatsschuld kan niet meer worden betaald.
-De concurrentie van de omringende landen
in Azië kan men ook niet meer het hoofd
bieden.. Japan is te weinig dynamisch en
creatief in technologisch opzicht geworden.
.De ontslagwetten zijn soepel en dus volgt
het ene massaontslag op het andere. Wat
opnieuw de consumptie/groei drukt.
-De politiek is op een uiterst bedenkelijk nivo kwalitatief; elke moed tot forse verandering ontbreekt en dus sukkelt het land
weg.
Een duivelse spiraal van vijf factoren die
door de crisis enorm wordt versneld nu. De
crisis is hier erger dan ooit en Japan zit er
slechter bij dan de VS in de dertiger jaren,
heet het. Japan kan niet meer mee in de
woelige, onrustige, concurrerende en vernieuwende wereld. Want de vitaliteit en de
power zijn weg, geen nieuw bloed in bevolking, industrie en politiek. Op weg naar
een bijwagenrol in Azië, waar de grote
buurman China zich al weinig meer aantrekt
van de vroegere technologienatie. Ach nog
even en Japan wordt voorbijgelopen door
China: 4342 miljard $ BNP en nog 4908

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
(ZUID)-OOST AZIË NU
Deze regio, de ASEAN, bestaat uit: Thailand, Vietnam, Singapoer, Maleisië, de
Philippijnen en Indonesië en heeft 560 miljoen inwoners.. nu wat meer dan de EU.
Het BNP is 1,3 miljard $ iets meer dan nu
India doet.
Singapoer met zijn open economie (+3,5%
groei 2010), Thailand met zijn auto-onderdelen ( +3%), Vietnam met zijn lage salarissen, zijn echte middenklasse en zijn hoge
aantal geletterden (=6,5%), Maleisië met
zijn onderdelenfabricage voor China (+4,4%
), Philipijnen met zijn goede engelsspreken-
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miljard voor Japan… En weet daarbij dat
Japan krimpt met 7% en dat China groeit
met 8%.. Dat verschilletje van 560 miljard,
wordt nu door China met 320 miljard per
jaar ingelopen en Japan zakt jaarlijks nu
met 280 miljard…. Dus het is in EEN jaartje
al gepiept. En al gauw staat Japan dus
achter Duitsland , dan achter Frankrijk, etc.
En China nadert dan met rassé schreden
de EU met 13500 miljard (in 10-15 jaar) en
dan komt de VS met 14200 miljard ook snel
aan de beurt , ook in 10-15 jaar. Intussen
gaat ook India op het gas. Rusland, het
andere deel van europa zit nu op 1645
miljard… en samen met de EU zijn we nu
groter dan de VS.. Maar dat zal snel gaan
verkeren.. U ziet het, Japan is niet alleen..
en Nederland staat nu op 872 miljard BNP
en op 7% krimp… en vergrijst in hoog
tempo.

Zo schuift dat nu dus al op.
Maar het uurloon in China is 1,26 $... voor
ongeschoold werk; een schijntje. Maar de
yuan is intussen tov de dollar ook al weer
11% gestegen.
Dus de wereld blijft veranderen en nu
komen ook de diverse ervaringen boven
water. En dan blijkt dat alles snel moved en
dat ook vergissingen werden gemaakt. Bijvoorbeeld ook over de condities voor samenwerken met een chinese partner. Uiteraard is er een voortdurende dynamiek aan
alle kanten en het is dus te simpel om het
te laten bij een vergelijking van een
uurtariefje. Iedereen wordt weer wakker en
nu ook de chinezen, die dit natuurlijk al lang
zagen aankomen. Want Peking is niet
stom.
En verder geldt: dat er minder wordt gedacht aan ver weg omdat ook meer nationaal en protectionistisch wordt gereageerd. De mentale kant verandert ook natuurlijk. Thuis is beautifull, na de slogan
Small is beautifull.. Als je effe niet kijkt is
het al weer helemaal anders!

PEKING REVISITED
Veel buitenlandse investeerders in China
maken nu een pas op de plaats. De crisis
roept op tot even rustig nadenken over
”China of toch elders”. Want produceren in
China heeft ook “verborgen kosten”: logistieke extra-kosten, vertragingen, taalproblemen, maar ook is er ontdekt dat sommige produkties in China stuiten op een
beperking van kennis en betrokkenheid.
Zoals Lethu uit Frankrijk met zijn producten
voor de tafelkunst; men gaat na enkele
jaren nu terug naar Frankrijk.
Denk ook aan de verlagingen van
salarissen in het westen cq de bevriezing
en de val-lende inflatie aldaar.Maar juich
niet, voor arbeidsintensieve producten is
China 40% goedkoper dan elders, ook nog
dan Mexico. Maar bij wat andere producten
loopt het verschil terug, logisch als je de
ontwikkeling van China beziet. Een klein
lijstje:

PEKING SCHRIJFT OVER TIBET
De universiteit van Peking schreef een lijvig
rapport over de historie van Tibet, naar aanleiding van de grote anti-chinese opstand
van maart 2008. Hun conclusies zijn opmerkelijk. Volgens hen is er daar nu “een
nieuwe tibetaanse aristocratie” opgestaan.
Herstart tijdens de culturele revolutie van de
60-er jaren.
Erger nog dan de oude
feodale meesters. Deze “heren” krijgen uit
Peking zelfs subsidies maar doen intussen
niets voor het tibetaanse volk. En in
sommige streken zijn er leiders die trouw
zijn aan Peking, maar ze blijven aan het
stuur on-danks hun afzetting in de 80-er
jaren..
Tja, het lijkt even een bekend liedje. Maar
weet wel dat Tibet een geen scheiding van
Kerk en Staat voorstaat, iets wat Peking natuurlijk nooit lustte. En wij westerlingen ook
niet bij de islamitische republieken van Iran
c.s. … Ook moet er oog zijn voor het feit
dat de monnikenkaste een soort van derde

Kosten van de arbeid (basis een metalen
onderdeel)
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macht waren/zijn die al bedelend een sterke
ook niet daverende democratische greep
op het volk hadden. De vraag is dus:
zouden wij ook zo Dalai Lama minded zijn
als Tibet NIET door China zou zijn ingepikt?
Ove-rigens was Tibet wat geleden, zeer
lang een deel van China en het scheidde
zich af. Zoals we dat kennen in exjoegoslavië
met
zijn
groot-servische
gedachte… en op veel meer plekken. Tibet
is een symbool en de Dalai Lama is een
groot lobbyïst. En, welke westerling weet
iets af van het feodale Tibet? De franse
revolutie hebben we ooit allen omarmd om
de wrede feodalen te verjagen. De
verlichting… Als Balkenende nu met DIT
soort inzicht gewapend en dus met meer
nuance en een ander soort be-nadering de
Dalai Lama WEL had ont-vangen, was hij
een grotere vent geweest. Nog groter dan
Angela Merkel die de DalAi Lama openlijk
de hand schudde, maar ook niet weet wat
er speelt, lijkt het. Moed zon-der weten is
geen echte moed.
Pas dus ook hier op voor “populistische
anti-peking visies”. Wees eerlijk en verdedig
de mensenrechten in Tibet op een gebalanceerde wijze. Lees daartoe ook dit rapport en besef dat weten en begrijpen komt
VOOR oordelen. Daarop berust ECHTE
dialoog, toch?

succes hebben en hoge diploma’s
verwierven. De meesten bouwden een
ander leven op maar zijn Tiananmen niet
vergeten. De lijst die ik zag is
indrukwekkend. Het aantal doden van 4 juni
1989 is onbekend… maar de geest van
Tiananmen waart rond in de chinese
diaspora. Eens, als dit land, een wat opener
koers vaart, zullen we ze weer zien staan
op het grote plein. Waarbij de vraag is hoe
oud ze dan zullen zijn… mogelijk 65+?
Hoe dan ook het verleden kun je nooit met
bloed wegwissen. Ook niet in China. En dat
weet ook het huidige regiem, wat streeft
naar wereldaanzien.
NOORD-KOREA EN CHINA
Ze zijn sterk samenwerkende buren en de
grote buur China lijkt hen echt te beschermen. Ook als Kim Jong weer eens
fors provoceert.. Al was de laatste keer
zelfs China erg kwaad. Een poging tot
kernplof en een raket afschieten die tot in
Alaska kan; dat was wel even genoeg! Met
hulp van Libië en Iran! Kim wil nucleaire
macht worden zoals India en eist zo de
voort-durende aandacht en hulp op van de
VS. China is ook niet gelukkig, want ze
vrezen de belegering door duizenden
hongerige aan hun grens en ook last van
hun olie-aanvoer, dus ook zij verklaarden
zich nu resoluut TEGEN de kernbomproef.
En het stopt ook maar niet: het begon al
ooit met de vernietiging door Israël van de
clan-destiene atoomfabriek in Syrië (!), want
die was van Kim Jong. En nu worden er
twee VS-journalisten gevangen gezet: 12
jaar dwangarbeid.. De volgende pestpartij
tegen de VS, waar Obama vooralsnog
geduld oefent en zich niet echt laat
provoceren. Maar iedereen weet dat het
moet gaan stoppen.. Kim heeft ook al zijn
zoon nu naar voren geschoven en lijkt
congé te willen ne-men. Maar niemand kan
de dag van morgen voorspellen; zelfs
Peking niet. Gevaarlijke gekken aan de
macht, een niet echt nieuw verschijnsel.
China vindt deze instabiele buur maar lastig
en dat daar honger wordt geleden is minder
hun zorg. En, ZIJ willen de grote politie-

DE REBELLEN VAN CHINA
Ze zijn er al lang de rebellen. De culturele
revolutie ruimde er vele op en daarna kwam
de periode van Tiananmen…(1989) We
zagen ze op het grote plein staan voor
oprukkende tanks… en we hoorden later
van wat er echt gebeurde in die bloedige
dagen. Overigens zijn dit soort opstandjes
op kleinere schaal maandelijkse kost in dit
megaland. Wat gebeurde er met hen die
het overleefden?
Wel van een deel van de voormannen is
onbekend waar ze zijn; het is of een gevangenis of een al 20 jaar oud graf waar we
ze moeten zoeken. Anderen kwamen uit
het gevang en velen verdwenen naar het
bui-tenland. Nogal wat echte toppers
wonen en werken in de VS, waar ze veel
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agent in hun regio zijn. Dat straalt Peking
vooral uit!
Dus Obama veeg je eigen stoep maar…

grootste aandeelhouders. Wel is het personeelsbestand van nu nog maar 600.000
EEN DERDE van wat het ooit was. Een
grapje in de VS is nu dan ook: GM= Government Motors…,

Terug naar inhoud

DE PORTORICAANSE VAN OBAMA
Sonia Sotomayor heet ze, en ze is
allereerst portoricaanse. Een briljante
magistraat
van
een
federale
beroepsrechtbank, die nu tot het Hoge
Gerechtshof is geroepen.
De republikeinse oppositie groef een uitspraak
van haar op, waaruit zou moeten blijken dat
zij vindt dat latino’s betere beslissingen nemen dan blanken… en dat heet zeggen ze
“het omgekeerde racisme”. Nou heeft blanke Bush ook een beetje aanleiding tot zo’n
idee gegeven maar er zijn natuurlijk ook….
De kift dus, de angst voor wat komt speelt
hier. Obama wil enkel alle aanwezige kleuren van de VS terug zien in de hoge instituties. Verder is ze niet op haar mondje
gevallen en dat kan ook lastig worden voor
Rpbk-zondaars. Zeker als er enkele zijn die
mogelijk nog het “accepteren/ verordonneren” van martelingen moeten komen
uitleggen. Ze moet nog gescreend worden
door het congres, dus het gaat nog even
duren.

NOORD-AMERIKA
ZIE OOK: Wall Street gaat gewoon door als
vanouds.. (onder ALGEMEEN)
-OBAMA STAAT HELEMAAL ALLEEN
Wat verenigt socialisten als Gonzales, de
conservatief Patten, Michelen D’Alema,
Jospin en Juppé en Schmidt, Robinson,
Prodi, Sampaio? Wel dat ze allen willen dat
de EU Obama sterk steunen zal. In zijn
aanpak rond het MO en het lijkt op wanhopige steunbetuigingen. Intussen blijft Nethanyahoo op zijn positie staan en probeert
Obama de EU-ers achter zich te krijgen
tegen Iran. Verbazingwekkend is dat Sarko
in zijn Versaillstoespraak niets zei over
Obama en zijn standpunt over de nederzettingen…. Bush volgde hij vel makkelijker.
Intussen lijkt het dat de mollah’s het vooralsnog winnen in Iran e de aanpak van
Obama staat koud. Ook zijn opmerking dat
Amadinedjad of Moussavi geen verschil
uitmaakte.. Nu verhard ook de toon van
Obama in het kielzog van de EU-bazen, wat
hem in de VS best nog problemen gaat opleveren. Obama staat alleen… uitgeteld
door Amadinedjad!

DE NIEUWE HUIDSKLEUR VAN DE VS
Een
frans-amerikaanse
hooggeleerde
schreef een leuk stukje over wat Obama’s
aantreden nou eigenlijk symboliseert. Hij
schrijft: “Door zijn woorden, zijn gebaren en
zijn woorden geeft Obama aan dat hij geen
enkel ras zal voortrekken”. Hij is zelf een
mix en weet ook via zijn zwarte eega van
het oude amerika waarin het rassen-probleem zwaar deed lijden. Je hoorde hem
ook in zijn speeches niet over het rassengedoe nu de VS zijn blanke meerderheid snel verliest en er dus een groot
mixed country ontstaat van minderheden
als latino’s, aziaten, hindous, antillianen,
mos-lims, joden etc. Allemaal steeds meer
bastaarden, zoals hij er zelf een is. Aan
hem kleeft ook niks post-koloniaals, hij
heeft het ook niet meer echt over de

“GENEROUS MOTORS” IS FAILLIET
“De naamsverdraaiing” zegt het al: dit bedrijf bezweek (ook) aan zijn gigantische
pensioen- en ziektekostenlasten. Een
zeldzame voorzienige qua kwaliteit maar
niet bestand tegen het gigantische kapitalistische concurrentie-uitgangspunt. Deze
riante regelingen waren sinds 1931 door de
machtige autowerkers-bond uit het vuur
gesleept… Maar het was allemaal veel te
veel geworden, zeker toen ook het management vastliep in de 90-er jaren en niet
snapte dat er vernieuwd moest worden. De
stijf geworden reus kiepte om , maar start
nu door met Obama en die vakbond als
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“dromen van Luther King’; hij heeft dat nare
verleden achter zich gelaten. Aan hem
kleeft
ook
geen
enkel
minderwaardigheidscomplex, hij is aan dat
alles ontsnapt, wat hij uit zijn jeugd erg
goed kent, zoals ook zijn Michelle. Hij heeft
het ook niet over het “helen van oude
wonden “, want hij beseft dat de VS enkel
overleven kunnen als ze de schande’s en
complexen van gisteren kunnen ver-geten.
Alleen iemand als hij kon dit nieuwe tijdperk
inluiden. Yes, he can.
Dit geluid vond ik erg treffend en ook erg
bemoedigend. Het geeft de VS opnieuw
een kans een voorbeeld te zijn voor een
wereld die scherp verdeeld lijkt langs lijnen
van huidskleur en religie. Laten we hopen
dat dit een juiste analyse is.

een publieke verzekering die 26% van de
bevolking dekking geeft. Nu gaat de zaak in
discussie in de parlementen en Obama
doet het op een open manier: dus met alle
opties nog op tafel. Maar hij drukt nu wel
door, want de gigantische lobby van de
medische industrie (die tegen is), draait op
volle toeren. Dit voor ons lastig te snappen
ver-schijnsel toont weer eens aan de grote
mentaliteitsverschillen tussen Europa en VS
in dit soort zaken.
Obama en Sebellius lijken te mikken op het
model van Massachusets: daar is van
staatswege de ziektekostenverzekering
VERPLICHT, zonder dat de staat die verder
organiseert! Want Obama ziet de 1000 à
2000 miljard als een groot zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen. En dus
lijkt het er op dat vooral de werknemers…
ook die uit de overheid dus, voor de kosten
moeten gaan opdraaien. Zo gaat dat in de
VS; ook onder Obama dus.

DE STERKE BEDRIJVEN IN DE VS
Bij alle gehuil is het ook eens goed het listje
op ta maken van de Amerikaanse winners.
Daarbij zitten stokoude clubs als CocaCola,
Colgate-Palmolive,
Occidental
Petroleum. en ook al goed ingegroeiden
als Google, Microsoft, Schlumberger. Maar
de winnar is dit jaar in deze lijst Gilead
Sciences . Ze maakten en omzet van 5,2
miljard en een winst van 2 miljard. Dat kan
enkel nog met geneesmiddelen tegen
hepatites C en Aids . Want wel 8 van de 10
nieuwe
aids-patienen
krijgen
hun
medicijnen. In deze sector gaat het goed:
de markt groeit nog…

GUANTANAMO
Het loopt ijzig langzaam leeg… een aantal
landen wil wel drie, vier vijf van die
gevangenen hebben die niet naar hun
eigen land terug kunnen. En een deel van
hun zal dus TOCH worden berecht,
ondanks Oba-ma! Het uitpoetsen van de
juridische en humanitaire schande van
Bush c.s. gaat tergend langzaam.
HET WONDER WAL-MART
Wal-Mart kent een stijgende omzet; 5% in
2009! Ze zitten op 401 miljard en de winst
is 13,4 miljard.
Wel 25% van deze
verhoging komt van nieuwe klanten uit het
dure seg-ment van boven de 50.000 $ per
jaar. Deze “rijken” geven bij elk bezoek
40% meer uit dan de oude, armere klanten.
Dus worden nu 3600 winkels in de VS (er
zijn er 7900 wereldwijd) opgepept en
mooier gemaakt. Wel 1,6 miljard wordt
daarin geïnvesteerd dit jaar. En ook worden
er hier en daar men-sen ontslagen waar dat
kan. De nieuwe baas Duke, die als een
soort warmhouder werd gezien, is een zeer
goede zakenman met visie, blijkt nu. Hij
ging op klantenjacht bij de wat besparende

DE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Obama’s equipe moet nu gaan kiezen
welke weg het op wil met de grote
aankondiging in zijn verkiezingstrips: ik ga
ook voor de 40 miljoen armen voor een
verzekering zorgen!
Een grote belofte…
De werkelijkheid is echter erg weerbarstig
want u moet eerst weten dat nu al 18% van
het BNP in de VS voor deze uitgaven staat.
Frankrijk, ook een hele dure doet het voor..
maar 11%! En toch zijn 45 miljoen mensen
hier nog niet verzekerd ( 15% v.d. bevolking…). De werkgevers verzekeren 54%
der amerikanen en er is in sommige staten
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rijken in deze crisis-tijd en vond nieuwe
omzet! Sommige echt “armelui-produkten”
worden nu ook ver-vangen door produkten
met meer luxe uit-straling, tot verdriet van
de huidige simpele producenten.
Men
verwacht dat 15% van de produkten op de
schop moet. Ook moe-ten de luxere
leveranciers zelf meer aan reclame gaan
doen zegt Wal-Mart. Het lukt hun opnieuw
een goede zet te doen en klanten te
binden. En nu komen zelfs ook de erg rijken
al vaker bij Wal-Mart… Zoals in Frankrijk nu
al 25% van de groot-gruttersomzet bij
lowcosters zit. Ook vele “rijken” die nu
omschakelen en die ont-dekten dat
goedkoop niet identiek is met slecht!
Ondernemen blijft dus slim na-denken en
nooit op je lauweren rusten. Dan gaat het je
zelfs BETER in crisistijden.

HET DEGELIJKE CANADA
Al in 2005 stapte de bank Toronto
Dominion uit de “extreem rendabele
financiële pro-ducten”, want de leverage
was hun te ver-dacht hoog en niemand
snapte goed wat het was. . De bank Royal
Benk of Canada zegt hetzelfde en bleef
gewoon bij zijn oude leest. En deze
houding werd hun glorie; we waren wel
saaie banken maar zijn nu ook AAAbanken. Hier waren dus ook geen reddingsplannen voor banken nodig en het financiële systeem hier heeft het cijfer 6,8 op
maximum 7. En ze stegen op de wereldranglijsten; vijf in de 50 grootste nu al en
maar drie nog voor Frankrijk. In dit land
ste-gen de leningsomzetten dan ook met
9,4%...
De nationale regelgeving en handhaving
speelde ook een prima rol, want de ratio
eigen/vreemde middelen was hier 9% en is
elders 3 à 4%. En ook hier wordt nu naar
de beloningen gekeken. Men houdt zich
hier ook verre van Wallstreet en vindt geen
nieu-we producten uit. Ook is hier het
fiscale regiem anders: het sparen levert
meer op dan het lenen… Het protestante
Canada laat zich van zijn “degelijke zijde”
zien. Zij willen ook niet zo graag
internationale re-gels, de nationale zijn hun
goed genoeg en men vindt ook dat het daar
moet her-beginnen bij anderen. Wat dan
door IMF-experts moet worden gecheckt.
En nog iets: de dividenden zijn hier nooit
gekort sinds 1930..
Zo dat is Canada en zijn bankwereld: toonbeeld van behoudendheid en nu toonbeeld
van kwaliteit en gezondheid. Een lesje voor
velen!

DIGITALE DATA-BERGEN VAN DE STAAT
De digitale documenten , ook de e-mails
dus), van de laatste regeringen gaan nu
ook op grote archiefcomputers in de
Nationale Archieven. Bush ligt wat achter
want hij liet meer dan 100 téraoctetten
achter (= 100.000 gigaoctetten).. en dat
neemt tijd. De twee mandaten van Clinton
leverden slechts 2 teraoctetten op en van
Obama wordt gevreesd dat hij Bush
compleet zal verslaan . Dus alles staat op
computers en nu is het nog de vraag hoe
daar je weg in te vinden. Nou het staat op
onderwerp en chronologisch.. en nu maar
hopen dat bij het catalogiseren niets is
verkeerd gegaan en, dat de greep eruit van
de geheime dien-sten, niet nog ook enkele
teraoctetten is geweest. Werk aan de
winkel voor politi-cologen… de waarheid ligt
ergens onder deze grote hoop!
HET XXXL-LEVEN
In de VS lijden 32% van de kids aan overgewicht en 16% hebben obesitas. Er zijn
kids van 18, 19 jaar die 175 of 193 kilo wegen… En het zou niet Amerika zijn als ook
daar een complete business op zou worden
gefundeerd. Lees onder topics meer over
het XXXL-leven en de XXXL-business.

Guantanomo…. Loopt langzaam leeg….

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
LA BEWEES ZIJN DEMOCRATISCH NIVO
De crisis slaat relatief minder hard toe in LA
omdat in de voorafgaande jaren met succes
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aan een beter evenwicht in de economieën
werd gewerkt. De landen van Centraal
Amerika en de Caraïben zijn het zwaarst
getroffen; door de crisis in de VS en dus de
verminderde geldinstroom van emigranten
naar de VS.
In Brazilië, Chili en Argentinië is de
armoede teruggedrongen, al blijven de
ongelijkheden groot. Bij een groei 0, zal de
armoede weer toenemen, maar er zijn
intussen wel betere sociale vangnetten
gekomen.
In LA zijn er dit jaar veel verkiezingen waardoor de regeringen zwaar worden beproefd
tijdens deze crisispijnen. Toch is het populisme van vroeger nu veel minder
geworden, het democratisch gehalte is
verbeterd.
Overgangen van links naar
rechts en v.v. zijn niet traumatisch verlopen
nu. Maar in de olie-exportlanden ligt het
alle-maal wat scherper ( Bolivië, Venezuela,
Equator). Daar zijn de dreigingen tot
politieke ont-sporing duidelijk groter.
Zegt een hooggeleerde van de Sorbonne
die dit werelddeel als vak heeft.

industriële productie daalt en idem de
inves-teringen
(-15%),
en
het
belastingoverschot liep terug van 7 naar 1
miljard. De groei-tijden voor het echtpaar
sinds begin 2000 zijn voorbij na hun
stuntwerk in het doen heropleven van de
economie met chinese groeicijfers (+8%).
Hun industriepolitiek die hun land tot nr. 3
voor soja maakte , gaf ook de kans om de
grote schuldenlast aan het IMF terug te
betalen sinds 2005. Nu werden de
pensioenfondsen genationaliseerd, en ook
de vliegmij Aerolinas. Ni is er weer geen
geld om de infrastructuur te ontwikkelen en
het buitenland aarzelt met investeren.
Helaas is er geen fonds daartoe gevormd…
Nu hebben de “ondankbare kiezers” hun
oordeel geveld. De oppositie is sterk
geworden.
DE GEVANGENEN VAN CHAVEZ
Een ex-putchist, voert actie tegen de gevangenen politiek van Chavez. Zijn boek
verscheen recent en geeft de namen van
de vele politieke gevangenen van het
regiem. Zoals de bankier Cedeno, 44 jaar,
die al bijna drie jaar vast zit. Zijn proces
liep en werd plotseling gestopt, toen het
bewijs bleek te ontbreken… het herstartte
nooit meer. Hij zit nu, tegen alle wetten in,
vast en het gaat duidelijk om politieke
zaken. Robert Amsterdam, die ook Michaël
Kho-dorovski helpt (de ex-baas van Ioukos)
die in Siberië zit, heeft ook de
Colombiaanse bankier als client. En deze
canadese
ad-vocaat
weet
van
50
opponenten van Chavez die vast zitten…
Hugo heeft wat te verber-gen.
HONDURAS: DE HAND VAN CHAVEZ
Bevolking 7 miljoen; 0-14 jarigen 39% (!),
65+-ers 5%..; BNP/inw. 1400 $ ; groei 2007
5% maar 2/3 is nog erg arm hier.. Zoals bij
de buren Guatemala, Niaragua en
Salvador.
Chavez, speelde een beetje de mentor van
Zelaya die via een putsch het land werd uitgezet eind juni. Deze man begon “rechts” in
2005, ging toen met de samenwerking met
de oud-sandinisten in Nicaragua (de Ortege

MOET LULA OOK EEN DERDE RONDE?
Lula is aan het einde van zijn succes-volle
twee rondes en hij wilde terutreden nu. Hij
had al een opvolgster Dilma Roussef, oudguerilla strijdster, gemarteld door de
militaire junta ooit, is al jaren kabinetschef
van Lula. Maar ze kreeg kanker en is nog
onder behandeling en dat gooit ernstig roet
in het eten.. het werd hierdoor onrustig in
de gouden coalitie, die nu haar koers niet
meer ziet. Wat nu? Moet Lulla nog een
ronde bijtekenen om te kunnen bezien of
Dilma zodanig opknapt dat zij daarna kan
over-nemen? Het is onrustig nu in dit
succesvolle land..
EINDE VOOR DE KIRCHNERS?
Hij trad af als vorzitter van de peronisten en
zijn vrouw verloor als president de verkiezingen eind juni. Ze werden na hun gloriejaren, slachtoffers van de gezakte groei
(-4,3%), de stijgende ww (10%) en de weer
terugkomende armoede (inflatie 15%). De
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broertjes) scherp naar links en trad zo toe
tot de “linkse club landen” in Latijns-Amerika. En toen wilde hij, net als Chavez, de
grondwet aanpassen om in 2009 te kunnen
doorgaan en melde dat hij daarover een referendum wilde houden. Maar tja dat staat
OOK niet in de Grondwet, dus werden de
mensen boos. In het Congres was Zalaya
namelijk erg in de minderheid, daarom dat
referendum over een 3e termijn. Hij kreeg
de luidruchtige steun van Hugo, die zijn
leger wel wilde inzetten, desnoods. Dat
maakte de politiek en het leger erg schichtig
en hup daar vloog hij al het land uit. Wat
ook on-grondwettelijk is natuurlijk. Dus
puinhoop in Honduras en de VN en de
grootmachten moesten uiteraard achter
hem
gaan
staan
en
tegen
de
democratieverkrachters stevig stelling te
nemen. Zo ook Obama . Castro en Clinton.
Hij riep ik kom terug, maar dat schijnt hem
nu toch niet te lukken: dus roepen de nieuwe machthebbers dat ze “gauw” nieuwe
verkiezingen willen uitschrijven. Onrust in
de achtertuin van Obama en dat komt hem
slecht uit nu. Wordt dus vervolgd.

WOUD
De negen Amzonestaten
hebben 20
miljoen inwoners,
10%
van de
Braziliaanse bevolking. Er worden daar
enorm veel TV’s en andere huishoudelijke
apparaten gesle-ten. In het zuid-oosten
proberen indianen goud te vinden, meer
zuidelijk wordt het woud gesloopt voor de
veeteelt.
Daar
wo-nen
de
hoofdverantwoordelijken van de ontbossing, de houtkappers (60% illegaal!), de
producteurs van suikerriet waarvan brandstof wordt gemaakt en de sojaverbouwers
waarvan de opbrengstprijs sterk oploopt.
Hier werd men van pioniers tot natuurverwoesters, hierheen gebracht door de
staat zelf in de 60-er jaren. En Lula kan ze
ook niet gewoon stoppen: het zijn belangrijke kiezers.
De boeren en bosbouwershebben 20% der zetels in het congres.
Maar sinds een jaar is er toch een programma om het woud erder te sparen, dat
beoogt werk te maken op een ecologische
wijze. Maar de wet zegt dat eenieder die er
komt en werkt recht heeft op tot 100
hectaren, wat tot grote ontbossing leidt.
Men wil ook de bosvruchten nader commercialiseren en daarvoor heeft Noorwegen nu
een miljard gegeven! Ook de VN even al
geld en het punt staat ook op de Conferentie van Kopenhagen. En de regering
wil er ook nationale parken maken. Maar de
urbanisatie versnel voorlopig nog de ontbossing… Ze moeten opschieten daar.

DE STOUTE INDIANEN VAN PERU
President Alan Garcia heeft het knap verbruid: de amazone indianen willen niks
meer met hem. Hun demonstraties leidden
al tot 30 doden recent, 5 juni. Ze
protesteerden tegen 6 wetsontwerpen die
een exploitatie van hun gebied gaan
mogelijk maken. Gar-cia roept voortdurend
dat zij, de sukkels, zo terug willen naar “het
stenen tijdperk”. .. En zij herinneren hem
aan de 50.000 doden (!) toen er 100 jaar
geleden de rubbergekte in de Amzone area
uitbrak. Nu heeft het par-lement al EEN
wet weggestreept, over hout-exploitatie. En
Garcia vertrok naar het Amazonegebied
met zijn 400.000 inwo-ners, die vinden dat
ze vergeten worden door de andere 28
miljoen inwoners van hun land. De indianen
hebben nu hun land echt de wacht
aangezegd. Zonder hen gaat niks meer.. in
het Amazonegebied.

PUTSCH IN HONDURAS
Als in vroeger jaren eindelijk weer eens een
ouderwetse putsch ; de president werd opgepakt en het land uit gezet. Militairen deden de klus en de voorzitter van het
Congres bombardeerde zich tot interimpresident. Zelaya de weggejaagde wordt er
van beschuldigd dat hij, om een volgende
termijn te kunnen hebben, met de grondwet
knoeide en dat via een (verboden) referendum wilde doen. À la Chavez, zijn grote
vriend… dat wil zeggen voor Zelaya plotseling rechts werd. Grote paniek bij de OAS
(Org. Amerikaanse Staten) die de gang van
zaken scherp veroordeelden net als de VN.
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Men eiste dat Z. terug mocht komen, wat
ook hij wilde. Maar dat werd niet toegestaan
en het land stapte uit de OAS. Chavez
draaide de oliekraan dicht en op straat
relde het tussen voor- en tegenstanders. En
Oba-ma was net in Chili om daar de foute
be-moeienis met Alliende, door de VS, te
er-kennen. Symboliek van nivo dus! Nu is
het
afwachten;
de
tussen-president
beloofde al nieuwe verkiezingen…

DE AMBITIES VAN MICHEL AOUN
Hij trekt ca 70% der christelijke stemmers
aan in Libanon. Hij is de anti-syrier bij uitstek die hun wegjoeg in 2005. Nu strijd hij
echter aan de zijde van Hezbollah, een
bondgenoot van Damascus. Erg onbegrijpelijk? Wel in dit land van honderd fracties
is het een topsport om in de grote diversiteit
niet ten onder te gaan. Vandaar. Een
betere verklaring is dat Aoun, koste het wat
het koste, ooit president van Libanon wil
wor-den. De Grondwet schrijft hier
namelijk… een christen voor!
Nu ging het om de welvaart en de
economie in dit nog verwoeste maar toch
onver-woestbare land. Dus vocht Aoun de
balans aan van de regerende Hariri , die hij
ook van corruptie beschuldigt.
De
staatsschuld in dit piepe land is ook zo’n …
35 miljard $.
Aoun vocht en vecht en als hij niet ooit
wordt opgeblazen dan wordt hij ooit, si
Dieu/ Allah le veut, president.
Maar intussen wonnen de Soenieten van
Hariri 71 van de 128 zetels en Hezbollah
(sjieten) met Aoun kregen 57 zetels. Maar
nu moet het moeilijkste weer gebeuren: een
regering van nationale eenheid vormen. En
daarin eisen Hezbollah+ Aoun een vetorecht.. via een derde van de ministerzetels.
Moeten ze straks weer naar Doha om het
eens te worden? Want in 2008 begon Hezbollah zijn milities op straat in Beiroet te
installeren… en deze milities opgeven, dat
is niet onderhandelbaar.. Maar deze eis
van vetorecht ligt niks goed bij de anderen,
dus zijn we toch weer terug in mei 2008…
Dat gaat lastig worden zeker nu
Amadinedjad lijkt te hebben gewonnen in
Teheran. Pech voor Obama.

Terug naar inhoud
OCEANIË
H1N1 TEST IN AUSTRALIË
Het virus waart overal rond; al 50.000
mensen ziek en totaal ook 200 doden. Een
licht geval van “griep”, omdat we op 0,5%
doden zitten en niet op tien % of meer. Het
virus is ook aanwezig in het nu winterse
Oceanië, m.n. Australië. En daarnaar kijkt
nu de “viruswereld” met de nodige spanning: daar moet je de schadelijkheid
kunnen testen nu. Dit land is goed
voorbereid, net zoals de meeste europese
landen en ook in Zuid-Azië is men alert.
Niet in Afrika waar maar 35 van de 53
landen een redelijk plan hebben. Na
Australië c.c. komt het kreng in de herfst
naar ons en dan zal blijken of onze
medicijnen hun werk goed doen. Want het
kreng heeft een eiwitjasje aan dat ons afweersysteem niet herkent als iets gevaarlijks… daarom moeten we Tamiflu etc.
slikken, om ons alarmsysteem dus “kunstmatig’ aan te zetten. Hopelijk werkt het. In
1918 werkte niks en stierven 40 miljoen
mensen aan de spaanse griep, een famililid
van H1N1. Trek dus straks een extra-jas
aan… nee, neem een monddoekje, ga
nergens heen en laat je vol pompen met
Tamiflu of zijn concurrent.

ONDANKS ALLES: WELVAART IN BEIROET
Het land zit vol spanning over het gedonder
in het MO, maar laat de moed niet zakken.
En op 7 juni waren dan de lang verwachte
verkiezingen…
Ondanks de recente oorlog met Israël in het
zuiden is het financiële systeem hier intact
gebleven en stikt het er van de liquiditeiten.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
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De mensen hier hebben al zoveel en
zolang beleefd dat ze nergens meer bang
van wor-den, zeker niet van risico’s. En de
diaspora is ook erg rijk… Dus: 8,5% groei
eerder(!); nog 4% voor 2009; +21%
publieke in-komsten, maar ook 11% inflatie,
een staatschuld van 163% van het BNP,
15% jaarlijks budget tekort en 41% handelstekort.
Er wordt enorm in het toerisme geïnvesteerd, voor 13 miljoen bezoekers in
2008! De uitslag van de verkiezingen is
natuurlijk cruciaal, want dat bepaalt de (in)stabiliteit voor vele jaren. Er zijn steeds
meer landen waar economieën bloeien
onder
zeer
lastige
omstandigheden:
geleerd uit ervaring.
De 3 miljoen libanezen stemden nu op 7
juni om de 128 afgevaardigden te kiezen.
De aftredende coalitie onder de leiding van
de soennitische Harriri, zoon van de
vermoorde politicus en er stond een prosyrische, pro-iranese coalitie tegenover
waaronder Hez-bolah (Amalpartij) hoort
maar ook chris-tenen uit het noorden en
christengeneraal Aoun . Andere christenen
zijn weer bij de soennieten aangesloten.
Gelukkig is er de president Michel
Sleimang, afkomstig uithet leger, die een
groot gewicht in de wankele schaal legt.
Want het is een not-melting pot van
tientallen etnisch-religieuse fracties daar zo
dicht bij het Heilige land van vroeger. Een
pot die altijd op hoge tem-peratuur staat…

ten van weleer zijn weer opgestaan tot
grote schrik van de soennitische landen.
De verkiezingen werden een drama. De uitslag stond haaks op de “logica”, dus gingen
de jongere verlichten de straat op. Maar ze
werden er afgeklopt en beschoten. Toen
sprak de Ayatollah namens Allah… en bezwoer de oproerkraaiers niet meer de straat
op te gaan. Het westen keek teleurgesteld
toe, maande aan tot kalmte tegenover de
betogers… en dacht daarbij niet aan de
grote oorlogen bij de G8 etc. elk jaar.
Er is nu een diepe breuk zichtbaar in de
iraanse samenleving: de grote arme massa
die A. op handen draagt vanwege zijn
financiële steun aan hen, en de
middenstand + liberale (steedse) bovenlaag, die vrijheid wil en welvaart. Die
boodschap is ons geworden dus en nu
moeten we gaan nadenken over sancties…
Eerst maar eens afwachten wat A. nu gaat
doen met zijn grote formele macht, die
echter een zanddijkje is.. Obama en wij
moeten dus geduld hebben. Maar wel goed
kijken hoe dict A. bij zijn dikke bom is
gekomen. Want vanuit Tel Aviv wordt er
met loupe’s gekeken nu.. Intussen wordt
duidelijk dat er eigenlijk een titanenstrijd
losgebarsten is tussen Amadinedjad en de
hoogst leider enzerzijds en Mosavi+ Rafsjansani,
de
amerikanen
vriend
anderzijds…
Nog even de resutaten volgens beide
partijen: eerst het getal van A. en daarna
dat wat M. zegt:
Voor A. 62,6% ; M. zegt nee, 12,39
Voor M. 33,75%;M. zegt nee, 41,30
Voor Karoubi 0,85%, M. zegt nee, 28,26%
Voor Rezaï 1,73%, M zegt nee, 7,6%
Dat is geen klein beetje verschil!
De deelname gaat tot 140% (!) in 170 kiesdistricten…Hoe is het toch mogelijk dat er
zo gelogen kan worden!

IRAN HOE NU VERDER?
Dit land van 72 miljoen inwoners (nu ongev.
Duitsland) dat in 2020 88 miljoen zal zijn,
dat 2,5 miljoen barrel olie/dag produceert
(4e prod. ter wereld), dat 4e staat qua oliereserves ter wereld en 2e voor gas, en dat
60 miljard aan deviezen in kas heeft met
een inflatie van 25 à 30% en een BNP van
300 miljard (ca 40% van Nederland)… heeft
een BNP per inwoner van 3500 $ (Ned. ca
25000). En het speelt groot op de wereldkaart: iedereen is intussen ongerust over
zijn nucleaire ambities, zijn dreiging naar
Israël en zijn sjiitische oproer gekraai in
Gaza en Libanon etc. De Perzische mach-

FRANSE BASIS IN ABOU DHABI
Sarko opende hem haar eerste basis aan
de Perzische golf… Ook de eerste nieuwe
na de kolonisatietijd! Er zijn 500 militairen
die zich met een marinebasis en met een
vliegveld en een opleiding voor “combat
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urbain”. Dat is nou echt weer iets voor
Frankrijk dat nu tegenover Iran ligt met zijn
pief-paf-poef.. In 1991 heeft overigens
Mitterand een defensie overeenkomst met
dit land getekend. De orders zijn ook niet
mis: 60 Rafales straaljagers verkocht, meerdere EPR-kerncentrales, metrolijnen en ook
vliegveld uitbreiding erbij verkocht. Let wel:
de franse basis “ziet” 40% van de
wereldolie voorbijvaren… Iran ligt maar 220
km ver weg.. Sarko speelt het als ware hij
alleen Europa! Hij doet echt aan
geostrategie
en
niet
Brussel.
Stel
slaapmutsen.

TRENDS/TECHNOLOGIE
MEDICATIE EN FINGERPRINTS
Een toerist uit Singapoer die de VS ninen
wou bleek… GEEN fingerprints meer te
hebben. Geen dus… En daarom werd hij in
bewaring genomen ook al riep hij dat dit
kwam door zijn anti-kankermedicatie! Maar
inderdaad, capecitabine poetst ze gewoon
uit…
want het heeft ontstekingen in
handen en voeten tot gevolg en
veroorzaakt dan bloedingen in de huid. Na
veel gedoe mocht de patient wel binnen en
nu staat er nog een medicament op de lijst
van de VS-douane. Slikt u het spul dan
moet
u
nu
ook
daarvoor
een
doktersverklaring bij u heb-ben. Anders
moet u … naar huis terug.

TURKIJE EN EURONEWS
Turkije mag van Sarko en Angela niet in de
EU; de amerikanen en ook de paus vinden
dat jammer. Maar nu zal dit land desondanks de 21e aandeelhouder worden van
dit TV-kanaal dat in 145 landen te zien is.
Bij 260 miljoen gezinnen… En Parijs vindt
het OK terwijl Griekenland en Oekraïne ook
wel willen. Euronews gaat nu ook naar de
VS en zal daar concurrent no 1 worden van
CNN en begint zijn uitzendingen in
Washington en New York. De turken gaan
gewoon door.. Straks kopen ze gewoon de
EU op!

GELEENDE KINDEREN
U bent 16 à 19 en al met z’n tweetjes? En u
denkt ook al aan kids en zo? Wel dan kunt
u “droogzwemmen”. U kunt bij ouders, voor
een korte periode een kind “lenen”, om te
zien hoe dat bevalt! Een nieuw TV-stunt
leidde hiertoe nadat het TV-programma uit
Engeland daar was uitgezonden, ook in
Duitsland. Het gaat daarbij om kids van 7,
9, 10 en 14 maanden! De minister van familiezaken, de dame van der Leyen, moeder van zeven kids, verbood het per omgaande. NEIN dus. RTL ziet het pro-bleem
niet.. ze deden de stunt met veel deskundigen bij de hand, zeggen ze. Tja wat
nu? Wel er was al iemand die wees op het
risico dat pedofielen de truc gaan toepassen… Niet echt ver gezocht, maar een
wat secondair argument als het om
principes gaat. Ik zou het niet kunnen
omdat ik vrees dat zo’n kleine hummel toch
in de gaten heeft dat moeder effe weg is…
Of zijn we nu weer ouderwets? En verder,
wat bewijst nu in godsnaam de ervaring van
twee weekjes? Laat die tieners gewoon
even wonen bij mensen met kids, dan snijdt
het mes aan meer kanten. De wereld probeert alles en het is steeds moeilijker om
slechts het goede te behouden. A;l lijkt de
idee niet dwaas, maar het zit ‘m in de

NA BOUTEFLIKA
Het lijkt meer dan een gerucht: Bouteflika,
die ziek is, zou zijn opvolging voorbereiden.
Het zou gaan om zijn 54-jarige broer,
academicus, adviseur en sinds enige tijd al
sterke man. Men zou al bezig zijn om daartoe een partij op te richten die de drager
zou moeten worden van deze te verkiezen
broer. De 72-jarige won zelf altijd met zeer
hoge cijfers… tot grote ergernis van velen.
Saïd zijn broer lijkt ook niet te gaan ontsnappen aan deze manipulaties en mist
daarbij zijn eerste kans. Regeren na de
dood lijkt wel iets voor Bouteflika. Algerije
heeft echter nu een kans op meer
moderniteit en dat wordt tijd.

Terug naar inhoud
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vormgeving denk ik. Ach dat komt mogelijk
omdat wij nogal wat “ongediplomeerde
ouders”kennen die er een echt potje van
maakten.r

oude gezelschapsmens maar kost een klap
minder. Het kost in Frankrijk 6 € per uur en
de SAMU rukt hier dus uit bij onraad. De
electronica wordt steeds meer onze redding
bij de grote problemen van het erg oud
worden. En de verzorgers kunnen weer
bijkomen en dus ook langer gezond
blijven… Dit is de voorloper van de echte
robot…

DE DODEN ZIEN ER JONG UIT
De foto’s van gestorvenen zijn steeds meer
van oudere datum; ze zien er na hun
verscheiden dus veel jonger uit. In de VS
werd dit fenomeen bestudeerd en er bleek
dat in 40% van de portretten de dode wel
15 jaar jonger werd afgebeeld. Dat was in
1967 maar in 17% van de gevallen! Dus
ondanks het feit dat wij ouderen een steeds
grotere meerderheid vormen mogen onze
grijze koppen minder op de doodsprentjes!
Wie flikt dat eigenlijk? Want wij zijn al dood
dan. Onze kids dus? Terwijl wij dachten dat
ze opa zo leuk vonden met zijn grijze kop.
Dit bericht gaf mij een grote schok en ik ben
er nog niet over heen. Parbleu!

DE TORENBOERDERIJEN
In 2050 zijn we met 3 miljard meer
mensen… Die moeten allemaal eten en er
lijkt niet snel genoeg genoeg landbouwplek.
Daarom komt er de Vertical Farm nu, een
toren met 15 etages dus ruimte zoekend in
de lucht. Niks pesticiden, niks onkruidbestrijding, compleet hergebruik van water,
energie opwekking uit composteren, het is
een geweldig idee. Ook bruikbaar als natuurlijke waterzuivering, alles uit storm en
wind, en midden in de steden! De eerste
komt te staan in Texas.
Wij gaan wonen op de 7e etage in Marseille
en ik wil ook zo’n toren. Dan pluk ik vanaf
mijn terras zo de sla en tomaten.
Heeeerrlijk!

VIRUSBESTRIJDING ONDER HET VLIEGEN
Ga in een vliegtuig bij een raampje zitten
dat is beter. Niet enkel voor het naar buiten
kijken maar ook voor eventuele virus-besmettingen. Uit onderzoek blijkt dat besmette lucht wordt weggezogen bij de
ramen. En ook blijkt dat de beestjes rond
de met het virus besmette persoon blijven
op-houden. Dus ziet u iemand zweten en
hoort u hem kuchen: maak dat u wegkomt
en kruip bij een raampje!

DE POST-IT MICROFOON
U zet hem aan uw MP3, CD lezer, iPOD
etc. en u spreekt er gewoon op los. Uw
bood-schappenlijstje of een mopje wat u
hoorden of een serieuze gedachte. Het is
dus zo een soort dictafoontje geworden.
Later kunt u het terughoren. Het is piepklein
en kost 50 € en het heet: iVoice pro van
Macally. Stel u gerust: het dingetje is NIET
kanariegeel.

HULP VOOR ALZHEIMER ELLENDE
Veel ouderen zorgen voor hun partner die
aan Alzheimer lijdt. En dat valt niks mee.
Nu kunt u een systeem kopen dat u in de
ka-mer ophangt: een camera met microfoon
dus. Die is verbonden aan een computer
die de beelden en geluiden analyseert en
die bij verdachte zaken het beeld+geluid
toont
aan
de
aangesloten
bewakingscentrale. Dus maximale discretie
en pas bij alarm door-verbinding. Als u daar
een abonnement op neemt kunt u elke
keer als u even thuis wegbent van uw
alzheimerzieke partner, het systeem
inschakelen. Dat werkt even goed als de

DE MILITAIRE BIG DOG
Hij weegt 100 kilo en kan wel 150 kilo op
zijn rug nemen; zijn vier poten zijn ook erg
stevig. Zijn motor, is als die van een dikke
grasmaaier, is krachtig en maakt wel wat
veel lawaai, vooralsnog..
Hij loopt als een ezel door moeilijk terrein
en wordt in Afghanistan al door de VS
getest, en haalt 7 km per uur. .
Hij zal de moderne oorlogsvoering, veel te
voet door woest terrein moeten verder
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helpen. Daarom wordt hij ontwikkeld nu.
Waarom komen die yanks niet op gewone
ezels? Of kamelen? Tja ze zijn mechanisch
verslaafden!,

ONZE GEURTJES
We zweten per dag wel 10 liter water weg
weet u, en dat ruikt ook een beetje. Omdat
er bacteriën op onze (natte) huid leven.. En
als de vrouwen ovuleren ruiken ze voor
mannen veel lekkerder: in striptenten halen
ovulerende dames nogal wat meer dollars
op dan hun niet-ovulerende collega’s. En
als je van het viooltje bij de prostaatklier in
de buurt brengt wordt daar de celdeling
verminderd. En hoe meer het afweersysteem van een man verschilt van dat van
de vrouw, hoe seksier hij is… Wat verklaart
dat vrouwen vaak vallen op mannen van
ander ras… Darwiniaanse wijsheid! Want
zo krijgt de nakomeling een grotere genenvariatie…
De mens houdt i.h.a. het meest van de geur
van de sinaasappels en dus ruiken mannen
ook graag naar sinaasappel geurende
vrouwen. Zelfs de spermatazoïden vinden
hun weg via geursignalen.
In Oost-Duitsland werd uit de stoelhoes
waarop iemand urenlang werd verhoord zijn
geur weggehaald en in een flesje met zijn
nummer erop bewaard. Voor later met honden bij de opsporing.. Men vond bij de val
van de muur duizenden flacons van dit
soort.
Onze neus snuift duizenden liters per dag
op en brengt de lucht daartoe op 34 graden. Op het oppervlak van EEN euro groot
zitten wel 20 miljoen geurneuronen. Dat is
veul maar tien keer minder dan bij de hond
en de beer.
Tja de mens is een mooi complex wezen,
dat zonder het te weten erg wordt gemanipuleerd door de geuren die zijn neus bereiken. En zelf manipuleert door geuren te
produceren… Zou Spinoza die de mens ziet
als een driftenmachine die zijn remmechanisme moet ontwikkelen om goed te
kunnen leven, dit onwetend ook bedoeld
hebben? For sure.

DE VUILNISROBOT
Hij drinkt 50 lieter diesel per 100 km en
zoemt en ruikt een beetje. Dat is de vuilnisauto van vandaag nog.
Maar nu komt Dustbot, de electrische vuilophaler op twee wielen die voor uw huis de
vuilnis weghaalt. U belt hem op een hij
komt dus… en neemt uw vuilniszak mee.
En wel: gescheiden dus! Dan rijdt ie naar
de centrale verzamelplek en leegt zich. Hij
komt in de smalste straatjes uit de voeten.
Hij weet steeds waar hij is en dat weet ook
zijn “baasje”. Want hij heeft ook GPS aan
boord. En ook al bent u stokoud, Dustbot
komt u zonder morren van uw troep afhelpen..
Ik zag hem op de foto en hij schuift zijn buik
uit als u met uw zakjes komt en ziet er uit
als een wat gewijzigd Michelinmannetje.
Mooi toch die robots.
OVERAL ONBEMANDE VLIEGTUIGEN
Ze komen er met de duizenden, die
onbemande vliegtuigen voor burgerlijk en
militair gebruik. Sommigen zijn al 35 meter
lang en kunnen 36 uur in de lucht blijven.
Met vleugels en in helicoptervorm. Stelt u
zich voor: het VS-leger kan nu al een heli
sturen, zonder piloot, die een aanval
uitvoert op 2500 km! Hij gaat voor een raam
van een gebouw hangen en… poef weg is
de stouterik.
Maar nu de vreedzame toepassingen: bewaking van hoogspanningslijnen, pijplines,
bossen, zeeën (vervuilingen), drugsmokkel,
een grote demonstratie bekijken, de schade
na een storm opnemen, files beloeren, etc.
Ze zitten vol met radars, infrarood opnemers, thermische camera’s, en nog veel
meer. Niks ontgaat ons straks meer, en de
enige vraag wordt WIE er mag kijken. Stel u
voor Kim Jong stuurt u een robotvliegtuigje
om u angst aan te jagen… Leuk
voorbeeldje toch?

GENETISCHE DOPING
Binnenkort zal in de sport ook genendoping
plaatsvinden zegt de Universiteit van San
Diego. In China zijn er al behandelingen
met stamcellen nu. Daarmee kun je de
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longfunctie versterken bijvoorbeeld. Voor
19000 euro nu al te koop daar.
Je kunt het gebruiken om te genezen maar
ook om de mens selectief te sterken en zo
ook zijn sportprestaties te verbeteren. Het
ontdekken ervan bij dopingcontroles zal
praktisch onmogelijk zijn. En dan weten U
en ik wat er over enkele jaren (!) in de sport
gaat gebeuren…

-LA GRANDE PEUR
NB: Enkel voor realisten, met historisch
inzicht en een sterk besef van de (altijd al
aanwezige) risico’s van het menselijke
bestaan. Want het leven is… levensgevaarlijk! U kunt er zelfs bij dood gaan.
Stelt u zich voor: alle leerlingen van scholen
moeten thuis hun lessen op TV volgen, de
meeste banken zijn gesloten, het openbare
vervoer idem, er liggen miljoenen handschoenen in de rekken van supermarkten,
over alle producten ligt plastic folie en in de
wachtrijen voor kassa’s moet je grote afstanden in acht nemen . Dit alles om, besmetting met A-griep te voorkomen. Het
mexicaanse kleine drama nu op grote
schaal. Le Monde kwam hier-mee nadat op
een school in Toulouse 7 leerlingen besmet
bleken… En vandaag hoorden we van een
grote cruiseboot met besmette mensen
erop. De gezonden mogen er af en worden
snel ALS GROEP teruggevolgen naar
Spanje, de zieken moeten op de boot
blijven en buitengaats ankeren.
Dus we weten het ineens weer: ook onze
gezondheid blijkt een fragiel iets en helemaal niet zo beschermd als we, even maar,
dachten…
Tja en dan zie je de twee grote “schuldglijbanen” : een van het franse begrotingstekort en een van het franse tekort op de
Securité social. Het duikt diep in het miljarden rood.. En nu gaat het ook in Duisland:
ja in Duitsland dus, enorm hard de berg af.
HET economisch in de top scorende land
van Europa..
De beurskoersen kwamen intussen weer
20% omhoog maar zijn nog lang niet waar
ze begonnen met vallen, want de recessie
is nog lang niet over..
Dan de ww-cijfers die omhoog vliegen van
de VS tot in India waarbij 10% al niet ver
meer weg is. Ook de produktiviteit van de
bedrijven is in een vrije val geraakt… de
managers laten het even zo, want ze weten
dat ze toch nog veel mer mensen zullen
moeten ontslaan!
En deze top ww, heeft ook een nare invloed

HIGHTEC WATERMETERS
Ze hoeven over 5 jaar nooit meer te worden
afgelezen, nu zijn er al 28000 meters electronisch in Frankrijk. Er zit in de meter een
klein zendertje met een batterijtje dat 15
jaar meegaat. En enkele keren per dag
wordt het verbruik verzonden naar een PC.
Je kunt je verbruik dus erg precies op Internet zelf zien, je krijgt ook een alarm als
het erg omhoog schiet…. Men kan zo ook
grote lekken vinden door te meten aan het
verbruik op momenten van laaggebruik. En
blijft de kraan maar openstaan dan krijgt u
per SMS een signaal! Ze gaan zelfs signalen afgeven als bij ouderen het verbruik
op nul terug valt… De watercompany als
so-ciale werker. Zonder gekheid: het verlies
door lekken is in Frankrijk 20% (!).
NIEUWE ON-LINE BACK-UPS
U neemt een abonnement voor 60 € per
jaar en daarvoor houdt een firma
permanent uw data dubbel aan, alles wordt
een maand of langer bewaard en zelfs in 5
versies van een document… Er is ook een
telefonischr hulpdienst bijgesloten, en u
mag het eerst een maand gratis proberen.
www.f-secure.com is de club. Nog iets te
vroeg voor mij. Ik back-up met een externe
disc een keer per twee weken de hele boel.
Duurt ca 20 minuten NA een eerste keer die
lang kan duren. Wat ook zo is bij uw
externe back-up: de eerste keer KAN wel
twee DAGEN duren!

Terug naar inhoud
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op de … toch al zo geremde consumptie.
Onze maatschappij, die alles wilde voorkomen tot in het belachelijke, ziet nu haar
echte risico’s , die natuurlijk nooit echt ver
weg waren.
De crash met de Airbus deed al 8% van de
fransen zeggen dat ze niet meer willen vliegen. Ook als is de kans om zo dood te
gaan in een vliegtuig: 1 op 2 miljoen!
Nee de mens wordt bang, angstig, nu hij
be-seft dat de zekerheid en veiligheid
slechts schijn waren… Zoals tijdens La
Grande Peur, bij de millenium wisseling
rond het jaar 1000 … Een donkere periode
vol ram-pen, ziekten en armoede die wel
een eeuw duurde.. Zonder het hardop te
zeggen zijn er nu al velen, die dit
schrikbeeld al in hun hoofd meedragen.

fund etage”, Madoff noemde haar “The Cage”. Daar lagen, in een zwarte kamer met
steeds gesloten luiken, alle beurstransacties, een grote berg papieren, stokoude IBM
computers en oude printers. Madoff poetste
er zelf en niemand mocht er in. Op de 18e
en 19e etage mocht men geen enkel papier
laten slingeren, op straffe van een forse
douw. En de schoondochter van Bernie
diende op de dag van het publieke schandaal de echtscheidingsaanvraag in, om
nog zoveel mogelijk van de poet te kunnen
red-den. En de beide Madoffs waren zo
close dat het onmogelijk is dat Ruth, de
eega, niets zou weten. Dat blijft dus over
van het hele spul:
-50 miljard zoek en vele gedupeerden,
-een grote georganiseerde oplichterij
-een familie met hun getrouwen, die tot het
laatste moment de kluit bedonderden om
nog te jatten wat er te jatten was.
Een bedrijf gefundeerd op de idee: we belazeren iedereen , worden er allen fors
beter van en straks zien we wel.
Daarmee deden grootheden en
banktoppers dus grote zaken… Wie gelooft
er eigenlijk nog dat de bankiers rond Madoff
niets wis-ten van de aard van deze
misdadige ope-ratie? Ik in elk geval
helemaal niet meer.

Dit wat dreigende verhaal stond in de column van een Frans economisch blad met
een stevige reputatie. De hoofdredacteur
kon het opschrijven er van lang tegen houden, maar nu ging ook hij voor de bijl. “Il a
craqué “. En het congres danste dus
verder…. (dit enkel voor de connaisseurs!)
****
-MADOFF’S GANG
Madoff was gewoon de autoritaire bendeleider van een gang, met zijn roverscentrum
in het fraaie Lipstickbuilding in NY. Een
nieuw boek beschrijft zijn methoden en zijn
bende-organisatie. In Antibes was hij de
sympathieke grootvader en bepaald geen
jet-setter van de Côte d’Azur en in New
York leidde hij met harde hand een bedriegersclub. Alle medewerkers profiteerden
enorm van het systeem en hadden geen
enkele reden om vragen te stellen. Zijn accountant moest elk jaar de boeken onderzoeken en een goedkeurende verklaring
afgeven. Friehling en Horrowitz was die accountantsfirma en die firma met drie werknemers, had maar een klant , namelijk het
bedrijf van Madoff. Nooit mochten klanten
op de 17e etage komen waar Madoff zat.
Het heette bij zijn medewerkers “de hedge

****
BEETJE VREEMD GAAN
Alles verandert, ook het vreemdgaan. Internet is nu heel vaak de eerste “fout”, die van
een verboden relatie. Soms hebben twee
mensen die elkaar op het net of op straat
tegen kwamen, maandenlang alleen een
internet-relatie aangevuld met SMS-jes..
Voor er een vervolg komt. Toch is er niet
gaande wat de verhalen suggereren: in
Frankrijk zeiden in 1994 13% van de ondervraagden vreemd te zijn gegaan, in 2009
zijn er dat 14% (18% mannen en 10% vrouwen). Dus de werkelijkheid is dat een op de
7 een “faux pas “ maakte..
In de VS en ook steeds meer in Europa
wordt het mode om je partner te laten tes-
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ten. Er zijn testdames te “bestellen” via
web-sites. Voor 60 € per uur kunt u uw vent
een prettig of lastig uurtje bezorgen en
testen of hij echt uw huwelijkspartner moet
worden. Ukhoneytrap.co.uk
heneytrapagency.c.uk zijn hiervoor uw
adressen. Doe het een keertje vóór de
verjaardag van uw man-netje, dus!
Wat zoekt men in zo’n gevaarlijk spel
eigen-lijk? Wel, het is primair zoeken naar
de ver-dwenen romantiek. Naast uiteraard
de ge-vallen dat iemand bijvoorbeeld in de
seks echt niet aan zijn/haar trekken komt.
En steeds meer wordt vreemdgaan gezien
als een seksueel getriggerde uitglijder, die
niet erg veel hoeft te betekenen voor de
huwe-lijkse toekomst. Na Clinton is ons
duidelijker geworden dat het meestal niet
erg veel be-doelde te zijn. En zeker geen
verlatingsbedrei-ging, ten zij de andere
partij dat zonder nuance, zo ervaart.
Ach als je het biologisch bekijkt is het zo dat
een passionele liefde maar…voor ca 30
maanden is . Want 3% van de zoogdieren
hebben deze tijd nodig om een “kind” te
baren en te zogen… Zolang zijn twee ouders essentieel uit veiligheidsoverwegingen.
Dus langer bij elkaar blijven heeft vooral
culturele en sociale redenen. Als je zo naar
de cijfers kijkt, zijn wij huidige mensen toch
nog verrekte beschaafd.
Ik hoop dat ik u een beetje gerust stelde.
En ik kon dit inzicht goed inpassen in de
wijze van kijken van ene Spinoza, die de
mens al eeuwen geleden zag als een “door
driften van binnenuit gedrevene” en
bweerde dat studie van mens en wereld,
het begrijpen dus van de “natuur”, de weg
is tot vrede en beschaving. In die zin hoop
ik nu ook wat te hebben bijgedragen.

uit de Molukken moesten komen. Dat is niet
echt naast de deur dus… niet nu en zeker
niet in de 17e eeuw. En zo kom ik dan op
zo’n titel natuurlijk.
Kruidnagels dat was een soort van schaars
goud in die dagen, en dus toen al geopolitiek van betekenis. En object van speculatie dus…
Luister naar dit mondialisatie verhaaltje …
avant la lettre (of gewoon door ons “vergeten”?).
De Molukken en hun producten waren eerst
het monopolie van de Portugezen, die hun
heil ook ver weg zochten in die dagen, nu
300 jaar geleden. De hollanders gooiden
hun eruit rond 1599 en bleven de (bijna) onbetwiste DE monopolisten tot ca 1800.
Want de bomen van de kruidnagelen groeiden enkel op de Molukken. Helaas waren
dat erg veel eilanden en dus werden er, om
te kunnen monopoliseren en speculeren,
alle bomen op de eilanden, behalve op Ambon en Ternate gerooid, vernield. Dat kon
toen zonder veel last met de bewoners; die
sloeg je gewoon dood toch? Daarna potten
de VOC-ers de kruidnagelen van HUN plantages gewoon een tijdje op, veroorzaakten
dus een soort van kunstmatige schaarste,
en dat joeg de prijs in de gordijnen natuurlijk. Toen ze een lekker prijsnivo hadden,
werd de aanvoer zorgvuldig gereguleerd en
men werd er puisant rijk van. Maar, er ontstond een lekje. Want als marges enorm
zijn, zijn er (andere) kapers op de kust… In
dit geval ene franse mijnheer Pierre Poivre
(dat is bijna niet te geloven zo’n naam; een
schuilnaam dus?), die enkel;e planten pikte
en die meenam nar franse koloniën, in de
Indische Oceaan en in de Nieuwe Wereld.
Zo kwamen dus de kruidnagelen later ook
uit ..Zanzibar en Madagascar… En later
ook nog van Granada. De hollanders
hadden er pas laat en ook nog relatief
weinig last van..
Dus als JPB het ooit weer over de “handels, de ondernemersgeest, van de VOC “heeft
dan besef s.v.p. dat:
-dat wij de hollanders toppers waren van
mondialisatie in de handel, toen
-en dat wij, graag iets inpikten van anderen,

(Naar een publicatie in L’Express van mei 2009)
*****

MONDIALISATIE, SPECULATIE EN
KRUIDNAGELS
Kruidnagels zijn al eeuwen een specerij van
nivo in , ook, de hollandse keuken. Een
beetje raar als je weet dat die dingen toen
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dat vervolgens gewoon monopoliseerden
- en dat wij speculeerden als echte beurstraders van vandaag.
En dat bijgevolg Amsterdam en zijn kooplieden puisant rijk werden, met bonussen
die je nu pas weer opnieuw eens ziet. Want
ook toen was er geen FED, IMF, Wereldbank en zeker geen Nederlandse Bank, die
“controleerden”. Het was de Gouden Eeuw
van ongebreideld Kapitalisme. De mondialisatie bracht toen nog weinig welvaart voor
de landen in het oosten… want ze waren
nog de rechteloze slaven. Daar ligt overigens het grote verschil met de mondialisatie
van onze dagen, toen zelfstandige landen
uit oosten en zuiden op de wereldmarkten
verschenen. Dat leverde volgens de Wereldbank OOK zeker 40 miljoen minder
straatarmen op in de wereld… Dus 2,5 keer
Nederland, in mensen gemeten, met minder/geen honger. Geen kattepis.
Toen werd er ook onderling erg fors geconcurreerd, maar dat ging met wapens en oorlogen. De hollanders namen de plekken af
van de Portugezen en kregen het daarna
natuurlijk met vele andere grootmachten,
met name met de engelsen, aan de stok.
En zo af en toe pikten wij dan een
Zilvervlootje van de Spanjaarden in… die
uit Zuid-Ame-rika kwam. Zo ging het al
eeuwen geleden.
Piraterij, diefstal, vernieling van wat niet
paste en speculeren als beursboy’s. Daar
verdienden later Rembrandt c.s. dan ook
weer hun boterhammen mee. En de joodse
bankiers die eerder uit Spanje en … ja,
Portugal werden verjaagd en deels in Amsterdam neerdaalden. Zij waren de bankiers
van de VOC c.s. Een van hen was de
vader van Spinoza… die kreeg religieuze
ruzie met zijn joodse gemeenschap en
vertrok naar Rijswijk. Hij sleep brilleglazen
en werd een vooraanstaand “atheïst” en
filosoof. Die nu weer wordt herlezen over
de hele wereld. Net zoals wij in het westen
de speculatie herontdekten en toen samen
een “beetje dom” deden. Niemand kon mij
overigens vertellen of er toen ook al fiscale
paradijzen waren… maar ik ben er zeker
van.

Dit alles bedoelde JPB niet natuurlijk. Hij
had het meer over gereguleerd kapitalisme,
dat echter ook de Nederlandse Bank even
niet in de klauw kreeg. Zie Icesave c.s….
Dus een ding is zeker: JPB bedoelde netjes
ondernemen en rijk worden (zoals de Nederlandse minister van Landbouw) en zeker
niet die topsalarissen en bonussen in de
bankwereld en de semi-overheidsinstellingen. Daar wist hij (nog) niets van, toen..
Leon, april 2009.
****
DE XXXL-BUSINESS (VS)
De amerikanen wegen te veel; niet zo’n
beetje , maar echt gevaarlijk teveel. En dat
is voor het land een grote bedreiging geworden voor volksgezondheid en dus ook
budgettair. De overheid probeert van alles,
bedrijven bemoeien zich fors met hun dikke
werknemers (want zij betalen vaak de ziektekostenpremies!) en uiteraard ontstond er
ook een complete XXXL-business. Want
dikke mensen hebben speciale spullen nodig: grotere en steviger stoelen en bedden
bijvoorbeeld, grote rolstoelen en driewielige fietsen, badhandschoenen om op
alle plekken van het grote lichaam te
kunnen wassen, grote doodskisten, langere
spuiten in ziekenhuizen, langere
veiligheidsgordels en zelfs grotere
kerkbanken. Er bestaat dus intussen een
complete industrie waaronder ook alles wat
met preventie en vermagering te maken
heeft. De catalogus van Living XL is een
ware schok. En de vermagerings-markt is al
60 miljard $ groot intussen: pillen, oefenvideo’s, vermageringskuren, bibliotheken
vol boeken over vermageren, en er is nog
veel meer. Er wordt ook al ge-gokt op
vermageren. Op site Stick.K.com kunt u
geld zetten op uw afvalschema bijvoorbeeld: “ ik val in 10 maanden 50 kilo af
en zo niet dan stort ik 200 $ voor goed doel
X, of, voor een doel dat ze haten (!)”. Er is
een lijst van honderden van dit soort goed/kwade doelen bijgeleverd, waarop ook

67

voor-komen : de Bibliotheken van Bush en
Clinton.. En dan is er ook nog de Wellspring
campus voor dikke kids. Voor 6200 $ per
maand kunt u uw te dik kind daar 4 maanden stallen om af te vallen; het is duurder
dan studeren op Harvard. Elk kind draagt
een podometer om zijn bewegingsacties te
kennen, 10.000 passen per dag is minimum. Nooit pizza, popcorn, maar groenten
en fruit, hier. Gaat het goed dan worden ze
beloond met meer beltijd met thuis etc. De
meeste kids verliezen 35 kilo in 7 maanden
en dat lagere gewicht houden ze thuis dan
minstens 10 maanden… daarna gaat het
vaak weer fout. De laatste markt is die van
de chirurgie: maakverkleiningen zijn er al
250.000 (was 20.000 in 1995), en er zijn
steeds meer vermagerclubs waar het gekste niet gek genoeg is.
Uiteraard kon een vermageringsindustrie
voor dieren niet uitblijven… honden, cavia’s
en konijntjes moeten ook vermagerd worden.
De Obama’s zijn gezondheidsfreaks en
doen per dag 45 minuten aan gym. Ze
staan met Lance Armstrong en Tiger
Woods bij de “20 gezondheidshelden”. Er
wordt nu over een groot nationaal vermage-ringsplan nagedacht. Intussen proberen
ook steden wat te doen. In Oklahoma city is
een actie waarbij de gemeente collectief
450.000 kilo wil gaan afvallen in 12 maanden. Met een grote publicity daarom heen.
En dan zijn er nog de bedrijven die van
alles proberen: de parking op een kilometer weg leggen van hun gebouwen,
gymplekken, diëtisten in dienst, premies
voor gezonde werknemers, en ook al
strafpremies voor te dikke, ongezonde
werknemers. En er zijn ook al “laatste kans
pro-gramma’s”: daar sporten enkele
werknemers die, als ze het target niet
halen, ontslagen zullen worden.
Wel u ziet waar een maatschappij als de
Amerikaanse met een bosje foute gewoontes in terecht is gekomen. Voor vele landen
is de VS het voorland…, ook Frankrijk verdikt enorm. En dat roept dan vervolgens
vele ethische vragen op over “vrijheid(sbeperkingen)”, hoe ver mogen overheid

en anderen gaan in hun aansturing van
s’mensen gezondheid en s’lands ziektekosten? Wat het roken betreft is die strijd
beslist lijkt het: het is niet meer te betalen
en het mag bijna nergens meer.
Nog even het VS plaatje:
In 30 jaar van 1975 tot 2005, namen amerikaanse kids met 4 kg in gewicht toe en
volwassenen met het dubbele dus 8 kilo.
Als dat zo doorgaat is amerika straks een
groot land met een zieke bevolking. De
ameri-kaanse naakte aap gaat dood aan
zijn eigen succes.

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE
-RUZIE IN DE LUCHT
In augustus a.s. moeten de Amerikaanse
vliegtuigen voldoen aan de EU-emissieregels. Ze moeten dan aantonen wat hun
plannen zijn om er aan te voldoen, een
opstap naar het gaan hanteren van maximum emissies in 2012. De Amerikaanse
ATA beweert dat deze eisen strijdig zijn met
het internationale recht. Ze moeten dus dan
ook emissierechten kopen en dat zal dan
ook de ticketprijs gaan raken. De ecologen
zeggen dat de prijsstijging hoogstens6 à 56
$ zal zijn op een grote vlucht. Ook wijzen ze
op de uitzonderingspositie van de luchtvaart: zie zeggen ze, de auto-industrie. Er is
al veel verbeterd: de luchtvaart vervuilt al
31% minder tot 2035 door vele plannen die
al lopen. Uiteraard zijn de europese luchtvaartindustrieën VOOR deze maatregelen
en ook de Vereniging voor de internationale
Luchtvaart sprak vóór emissiebeperking te
zijn. De amerikanen verbruiken ca 35% van
de luchtvaartbrandstof in de wereld en kunnen zich niet buiten deze plannen opstellen.
Dus Obama en co: je komt in het vervolg
SCHOON of je komt niet… Eens kijken hoe
dat gaat aflopen. Obama is groen maar ook
niet gek.

Terug naar inhoud
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toen er door de overheid onderhandeld
werd over legale bijstellingen voor bepaalde groepen. Het begon met hen die
niet op zaterdag wilden werken en met
de eisen van gehandicapten die gebouwen niet binnen konden.
Maar met de religieuze eisen, daarmee
sloeg de vlam pas echt in de pan hier.
En ik bedoel dus die van moslimzijde.
Er kwam een forse reactie van de franstalige bevolking, die zelf minderheidsgroep is hier. En zij hadden en
hebben angst voor het verliezen van
hun identiteit. Vooral de ouderen, veel
jon-gere fransen begrepen het
nauwelijks. Nu is de moslimgroep hier
erg verschil-lend van die in bijvoorbeeld
Frankrijk. Hier is er selectieve
immigratie wat leid-de tot het arriveren
van gediplomeerden. Het zijn er dan ook
niet meer dan 1,5% in Quebec!
En ze willen niks anders dan integreren…De xenofobe reacties kunnen nu
net DAT veroorzaken wat men niet wil.
De weigering tot integratie omdat men
zich voelt uitgesloten.
Er was een lange discussie nodig om er
uit te komen. Daarbij begreep men dat
het MOEST vanwege de uiterst lage geboortecijfers hier. We moeten francofone immigranten hebben om onze
pensioenen te kunnen blijven betalen.
Fransen kiezen is natuurlijk veel moslims krijgen, zo liggen de kaarten. Deze
nieuwe “fransen” kunnen ons verrijken
en originele dingen brengen. En ze zullen zich ook “Quebeciseren”, maar we
moeten ze wel een thuis bieden!

-MIGRATIE
HET IMMIGRATIEMODEL VAN
QUEBEC
Charles Taylor is een filosoof en publicist en schrijft vaker over immigratie en
integratie. Ik vond een interview met
hem in Le Nouvel Observateur van recente datum. Hier zijn wijsheid:
-Hij steekt van wal met het volgende.
Ik ben een socialist en vind dat het
kapitalisme te ver gaat in zijn individualisme. Voor mij is de solidariteit een
essentieel element. Daarom ben ik ook
voor het inruimen van voldoende plek
voor de diverse gemeenschappen.
-Integratie is nooit gewoon te garanderen. Je moet steeds de gemeenschappelijke waarden vaststellen en een
discussie aan gaan. Al bevragend over:
Wat willen jullie precies? En: Hoe definiëren jullie je identiteit?. Als er verschillen zijn betekent dat niet dat zij de
rotzooi schoppers zijn! Ik ben pragmaticus en weet dat in een democratie
het vinden van een compromis vaak
moeilijk is.
Want van de ene kant eist die: een nationale eenheid , een gemeenschappelijk basis, en van de andere kant,
moet elke groep zijn eigen plek vinden.
Als er eenheid wordt gevonden ten koste van een verwijdering van de eigen
gemeenschap, begint later de democratie op te spelen. En er is ook niet
EEN algemene oplossing. In Frankrijk
ligt de zaak heel anders dan hier,
bijvoorbeeld. In Frank-rijk zijn vele integraties eerder gelukt: met immigranten uit Polen en Italië en dus
denken velen dat het nu ook zo moet.
Wat echter maar de vraag is.
Wat doet men in Quebec?
Hier werd men erg bang en verward

U ziet het: een pleidooi voor overleg
over afwijkende zaken, ruimte bieden
voor eigenheid en daardoor voorkomen
dat men zich BUITENGESLOTEN voelt.
Zijn we dat in andere landen dus vergeten? En zien we elders niet wat men
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in Quebec wel ziet: zonder immigranten
en MET lage geboortecijfers, is immigratie de enige oplossing voor .. allen!

proportional to the third power (the cube) of
the wind speed. That makes the electric
po-wer of a wind turbine extremely variable
and unpredictable, and therefore unreliable.
Example: Let us call the speed of the wind
at which the turbine has 100% power,
“Wind speed W 100” (that is with wind
speed Beaufort 6 to 7). When the speed of
the wind drops to W 30, thirty percent of W
100, the power will not drop from 100 % to
30 % but to the fraction 0.30 cubed, i.e.
0.30 x 0.30 x 0.30 = 0.027; less than 3
percent.
The combined power of a great number of
wind turbines spread over many thousands
of square kilometers remains similar to the
power of a single wind turbine extremely
variable and unpredictable. This is shown
in the graph on the next page, of the
combined power of 7000 wind turbines in
Germany.
So never forget that the driving power of
wind turbines is proportional to the third
power (the cube) of the uncontrollable wind
speed. This is the most important disadvantage wind turbines. A steady output is impossible.
Because wind turbines are driven by wind,
with wind being almost the weakest driving
force one can think of, the power of a wind
turbine can never be other than very
small. The density of air is very low, with
water weighing 900 times more. With such
an extremely weak driving medium, at low
speeds it is just impossible to produce
much power. That is the reason why the
circle swept by the propeller of a wind
turbine must be so large in order to produce
a small maximum power, or capacity, like a
capacity of only 2 or 3 megawatt (2000 to
3000 kilo-watt) for very tall wind turbines.
But this is not the end of the miseries of
wind turbines. Because of all the variations
and interruptions of the driving power of the
wind the total amount of electricity
produced in a year is only a small part of all
the elec-tricity that would have been
produced with uninterrupted maximum
power (unin-ter-rupted capacity). This ratio

Terug naar inhoud
FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN
WINDENERGIE IN THE WORLD.
CONCISE INFORMATION
Energy in the world
The total non-electric energy used by the
world’s population is produced using different sources of energy, like hydro-energy,
nuclear-energy, burning carbon-containing
fuels like natural gas, coal, petrol, diesel oil,
kerosene, wood, etc. Electricity is only a
by-product of that total amount of nonelectric energy, and from that enormous
amount of non-electric energy, a relatively
small amount of electricity is produced.
This ex-plains why in every country in the
world the consumption of electricity,
measured in units of energy, is only a
small part of the total consumption of all
the non-electric energy used. In other
words, in every country the total
consumption of non-electric energy is
several times more than the con-sumption
of electricity. Think of all the ener-gy that is
used for all means of transport — on land,
water and by airplanes. The precise factor
associated with “several times” depends on
how much electricity is used in a country.
The average yearly con-sumption of electricity per household: in Holland is 3,400
kWh (kilowatt hours), in the USA it’s 10,650
kWh. In the USA, total non-electric energy
consumption is 6.38 times total electricity
consumption; in Holland 9.2 times. So in
speaking of an energy problem it is
misleading to refer only to the need to find
other ways to produce electricity. Nonelectric energy, in all its kinds, is the
most pressing problem. Electricity is only
a by-product.
Wind turbines
The driving power of the wind is determined
by a never changing law of physics, and is
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is called the capacity factor or production
factor. Depending on the variations of the
wind speed during a year, over any
substantial area the capacity factor is likely
to be in the range 0.16 to 0.27. Every day
that the wind turbine is out of service for
repair or service reduces the already lowers
the capacity factor further.
When you look at the graph of the combined power of 7000 wind turbines of E.ON in
Germany, you will understand why this capacity factor is so low. The inescapable
result of that third power law.

the electricity sources it will be necessary
to compensate the unpredictable and
sharply fluctuating input from the wind
turbines by varying the output of the
connected power stations. (The total load
of a grid varies nor-mally depending of the
activities of all the consumers but at a
lesser rate.)
As a consequence of this incessant varying
of the power output of the power stations,
they do not function with their highest efficiency; that means that, they use more
fuel to produce electricity and hence emit
more CO2 than they would do when
operating constantly at their best efficiency.
So it is certainly not sure that by operating a
very large number of wind turbines the total
amount of emitted CO2 will be reduced.
What can be achieved by the “clean” production of electricity by the wind turbines
could well come to nothing or even worse
because of that obtrusive use of a lower
efficiency of the conventional power
stations which must compensate for the
strong fluc-tuating input of the wind power.
That this is not a fairytale is indicated by an
important executive of the Danish electricity
company ELSAM who gave information for
an article by Michael J. Trebilcock in the
Financial Post of 9 April 2009, “Windpower
is a com-plete disaster,” telling how in
Denmark, with many thousands of wind
turbines, the emis-sion of CO2 has risen
because of the very extensive use of
wind energy in that coun-try. Until now
not one coal burning power station in
Denmark has been taken out of service,
because they are needed to compensate
for the fluctuating power from wind turbines.
What wind turbines as producers of electric
energy can achieve in comparison to the
much greater need of non-electric energy
As we saw above, finding a solution for the
world’s need for electricity is certainly not
the main problem, because producing that
enormous amount of non-electric energy
emits several times more CO2 than the production of relatively little electricity. Let’s
have look at some energy numbers for the

The combined power of a great number of
wind turbines can fluctuate between about
80 to 90 % of the combined capacity of all
the cooperating turbines and zero; i.e. the
maximal variation of the combined power of
a group of wind turbines, great or small, can
always be near to their combined capacity.
As electricity grid can only operate with a
steady input of the combined power from all
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USA in the year 2005:
Total (non-electric) energy consumption:
3,110,000 MWyear; Total electricity consumption: 487,000 MWyear
Let’s presume that only 2 MW wind turbines
are used and that these run with a capacity
factor of 0.27. (Such a capacity factor of
0,27 is only rarely reached !) That means
that in this case each turbine produces in a
year a poor 0.27 x 2 = 0.54 MWyear of
electricity. But as we saw, the total electricity consumption of the USA was 487,000
MWyear. So the electricity production per
wind turbine was 0.54 / 487,000 =
0.000,001 or about one millionth part of
the total elec-tricity consumption. That
means that for producing 1% of the
electricity used, ten thousand of these 2
MW wind turbines must be built. But
remember that this one per-cent of what is
needed will be produced with the same
fluctuations and therefore unre-liability as is
shown in the graph on page 2 —
fluctuations of power approaching the total
capacity of all the wind turbines! For an
electricity grid that is for technical rea-sons
a completely unacceptable input of
electricity.
But, as we have seen, our aim should be to
produce a sensible part of our total need of
energy with renewable energy; not only that
small part which constitutes electricity. That
means that we have to compare the 0.54
MWyear produced by that 2 MW wind turbine, not with the demand of electricity in
the USA, but with the total non-electric
ener-gy consumption of the USA —
3,110,000 MWyears! And that means that
such a 2 MW wind turbine contributes next
to nothing of what we hope to substitute for
renewable energy. In numbers — that 2
MW wind turbine produces 0.54 / 3,110,000
= 0.000,000,17 or an almost unspeakable
small part of the USA’s total energy consumption. As you see, these numbers,
together with the knowledge of the undeniably unfavorable properties of a wind
turbine, lead to this conclusion:
Wind turbines can never be a solution for

our need of more “clean” and renewable
energy. Excessive use of wind energy
can even lead to a rise of the emission of
CO2, as appears to be the case in
Denmark (the nation with highest
proportion of electricity from wind power
in relation to its electricity demand).
===============
Two more topics:
The price of a certain wind turbine is of
course related to its capacity. To its 100 %
power. However this turbine will only produce, on average, 27% of its capacity. So
one could say that something like 70% of
the price of the wind turbine could be reckoned as money thrown down the drain.
A wind turbine of the mentioned 2 MW
capacity will produce in its entire “life” of say
twenty years a dismal 20 x 0.54 = 10.8
MWyear of electricity. An 800 MW gas
burning turbine in a base load power station
is likely, during its life of thirty years, to
produce 30 x 600 = 18,000 MWyears or
even more.
Units of measurement as used in this article. Why the use of MWyears is so convenient.
A big number of kilowatt-hours (kWh), produced or consumed, gives no direct information about the average power during a
year with which that amount of energy was
produced or consumed. For instance: if
one is told that a 1000 MW power station
produ-ced 6100 million kilowatt hours
during the year, that gives no easy clue
about its ave-rage power output. However,
by dividing this number by 8760 ( the
number of hours in a year) we see that that
power station produced, in round figures,
700.000 Kilo-wattyears or 700 MWyears.
This number show at once that this power
station had run with an average power of
700 MW during that year.
Another example: it is told that a 2 MW
wind turbine had produced during a year
42,048,000 kWh . That looks like an
impres-sive amount of electricity produced
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by a single wind turbine, But let’s see what
that number reveals. Divided by 1000 gives
us the produced electricity in MWh, namely
42,048 MWhours.. This number divided by
8760 gives us the produced MWyears ,
Namely 0.48 MWyears. This shows that this
2 MW wind turbine produced electricity with
an over the year average power of 0,48
MW So this 2 MW turbine produced its
electricity with a capacity factor of 0.48 : 2
= 0.24. ( look at page 1 for the definition of
capacity factor)

Joule is used, Often expressed in PJ. One
should know that 1 PJ + 31.7 MWyear
For the energy consumption of countries
the unit “kilo tonnes of oil equivalent” is
often used Also called ktoe . Therefore it is
good ro know: 1ktoe= 41,868 GJ =
0.041,868 PJ = 1,327 MWyear (The total
energy consumption of the USA is about
2,341,900 ktoe)
Alus publicist (en Lezer) ir. Halkema

Terug naar inhoud

Some more units of measurement:
It is essential to understand that Power an
Energy are two completely different notions
because Energy is consumed or produced
when a certain Power is activ during a
certain Time So one could say Energy =
Power x Time. . That is the reason why any
unit of Energy always has a suffix indicating
a certain time. Like kilowatthour or megawatthour or Megawattyear, The indication of
a certain Power will never have a suffix of
a unit of Time.

COLUMNS

A CAMELEONS VIEW
OPEN MAILTJE AAN ISLAM– EN KORANKENNER GEERT W.
Geert zit vol met uitspraken over de
islam en de koran. In Nederlandse besloten zaaltjes en ook steeds vaker in
de VS voor zaaltjes, met nogal
bedenkelijk ultra-rechts volk. En al die
mensen waarvoor hij “predikt”, zijn al
lang be-keerd en die lazen ook geen
van alle de koran. En hebben ook echt
geen moslim-vrienden. Geert wil nu
zelfs een Fitna II film maken; al zou hij
zijn tijd beter kunnen gebruiken om zijn
kennis over islam-/koran nou echt eens
wat bij te spijkeren. Maar ja, niemand
schijnt te snappen dat die Kmarokkanen, die zo verrekte lastig zijn,
nooit in de moskee komen, geen
koranvers kennen en laat staan iets van
het geloof van hun ouders weten. Dus
over DIE moslims gaat het dus NIET in
Fitna I? Maar waarover dan eigenlijk
wel? Of gooit Geert altijd alles op een
warrige hoop?
Ik vraag me ook af, of Geert, die Venlo’s
katholiek is opgevoed, eigenlijk ooit de
bijbel goed las! En of hij weet dat je dan

Basic units are;
=For Energy : Joule.. A very small unit
For Power : Joule per second or
Joule-/second. This unit of power is the
same as Watt. So one can also say: 1 Watt
is the same as 1 Joule / second. Or 1 Joule
= 1 Wattsecond
For bigger amounts the following units are
used with multiplying factors
Prefix
Symbol
Multiplying
factor
kilo
k
103
mega
M
106
giga
G
109
tera
T
1012
peta
P
1015
Exa
E
1018
Suffixes indicating a certain time:
Second with symbol
s
Hour
with symbol
u or h
Year
with symbol
y or a (annum)
!
year =8760 hours. 1 hour= 3,600 seconds
For very big amounts of energy the unit
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ook een haatfilm over christenen zou
kunnen maken op basis van wat daarin
staat?
Dus lijkt het erop dat Geert niks leest
maar gewoon een beetje oppikt hier en
daar, van wat radicalen van beide zijden
roepen en dat verslijt voor echte koranteksten. Tja zo kan ik het ook natuurlijk.
Maar ik ben geen gekozen volksvertegenwoordiger, die het volk niet hoort te
belazeren. Tenzij het volk dat zelf wil,
denkt onze Geert, vrees ik steeds meer.
Zou Geert weten,- hij was ooit liberaal
niet? -, dat de islam (zie in de koran)
een zeer liberale godsdienst is met een
zeer plezierige, gelukkige en positieve
opvatting over mens en leven? Dat de
islam
ook
sexueel
vele
malen
vrijer-/liberaler
is dan in alle
nederlandse geloven tesamen? Dat de
islam niets heeft tegen genetisch
manipuleren,
niets
heeft
tegen
condooms en abortus en vindt dat je je
als mens, op fatsoenlijke manier, van de
natuur mag bedienen?
Dat de islam de doorgever werd van een
groot deel de westerse cultuur en
kennis, via de overlevering door joden
uit El Andaluz (Spanje) gedurende…
700 jaren? Dat Geerts eigen cijfertjes
“Arabische” cijfertjes zijn? Dat algebra
ook iets arabisch is? Dat die moslims de
redders zijn van de griekse/romeinse
kennis/beschaving en die via de spaans/
joods-christelijke gemeenschap van
moslims+joden+christenen in Al Andaluz
doorgaf aan christelijke monniken in
Noord-Europa? Zou Geert dat weten als
“kenner der culturen” of interesseert het
hem geen fluit? Zou hij ook iets weten
van de bijna tien kruistochten van de
katholieke Kerk die op uiterst bloedige
wijze de moslims gingen vermoorden in
het Heilige Land? En dat die katholieken
uiterst onverdraagzaam waren naar

moslims en joden en daar alles OOK
bezetten, eeuwen lang? Want ZIJ hadden immers alleen het ware geloof?
Bedoelt hij dat ook als hij ze de moslims
een agressieve godsdienst toedicht? En
vindt hij onze kolonisaties ook niet wat
erg agressief en bloedig? En onze slavenhandel SAMEN met die arabieren/moslims vanuit Afrika? Twee
handelsvolken die aan elkaar, (en aan
zwarte mensen), veel geld verdienden
eeuwen lang? Weet Geert dat allemaal
wel en houdt hij dan toch vol dat enkel
ZIJ (de moslims) allemaal uit godsdienstige overtuiging agressief zijn en
ons gewoon willen vermoorden?
Tja, ik weet niet wat Geert precies weet
en wat hij van islam en koran echt WIL
weten. Maar ik krijg de indruk dat dit er
ook weinig toe doet, wat hem betreft. Hij
heeft zijn domme schapen gevonden die
zijn agressieve voer graag eten, want zij
zijn al lang aan het haten en erg bang.
En daaraan verdient Geert zijn 28 zetels
straks .. en nu 5 in de EU. Omdat HIJ
niet echt deugt, manipuleert en omdat
20% van de Nederlanders ook NIKS van
islam en koran weten. Maar enkel wat
van lastige rottige K-marokkanen die
nooit bidden , geen moskee kennen en
ook geen koran. Dat is Geert’s kernbusiness: hij exploiteert domheid en
doet dat heel slim en zeer bewust. En
daarom is Geert een immorele volksvertegenwoordiger. En dus moet hij zo
snel mogelijk weggestemd worden. Wat
niet lukt omdat hij met NIEMAND in discussie gaat… wat ook ZEER ondemocratisch is. En zo kan verbergen dat hij
gewoon uit zijn nek staat te lullen. Hij
die de mafkezen van Al Qaida c.s.
“aanziet” voor dezelfden, als al die 2
miljard (!; 30% v.d. wereld) moslims in
deze wereld. Waarvan onze oud-kolonie
Indo-nesië de HELFT heeft. En die we
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ken-nelijk in honderden jaren toen we
daar de baas waren, ook niet af konden
krijgen van (ik citeer hem) : “dat achterlijke en agressieve geloof dat islam
heet”.
Zou Geert zelf wel IETS geloven en zich
ook wel eens stilletjes in zijn bewaakte
bedje rot voelen over zijn volksverlakkerij? De grootste politieke zonde die
bestaat?
Ik vrees van niet, want Geert is bezig
met wraak nemen op zijn politieke kameraden van eerder. En het zal hem
een rotzorg zijn wat er gebeurt met die
20% Nederlanders, die nu op hem stemmen en met hun kids. Als hij die mensen die hij haat (géén moslims dus!)
maar een flinke poot kan uitdraaien.
Daar gaat het “os Geertje” dus gewoon
om! Dus Geert liegt eigenlijk ook zo als
Bin Laden die zijn vroegere geloof verdraait om de ontevredenen te mobiliseren en knettergek te maken. Geert
lijkt een beetje op deze radicale,
agressieve man , al heeft hij zijn (witte)
baard op zijn kop staan. Die Bin, die ook
bewaakt wordt door 10 man.. want zo
gaat dat met haatzaaiers. En daarvoor
betalen wij dus allemaal OOK nog belasting, wel nondedju! (echte Venlose
vloek).

jeux de boulesclub met politieke achtergrond op te richten.. En hier is zijn
antwoord al.
Euro Jeu de Boules. Juni 2009
Beste Leon.
Na enkele zeer intensieve jeu de boules
partijtjes op europees niveau met stevige
discussies over: “Hoe moet het nu verder
met Europa”, werd ik gevoelig voor een lidmaatschap van de nieuw op te richten Europese Politieke Partij. Vooral Leon bleef op
me inpraten met vooral: “Anders komen de
Chinezen”. Maar!! Na het volgen van de
dagbladpers , de TV commentatoren en de
discussies van de honderden deskundigen
ben ik weer helemaal terug op aarde.
Het politieke niveau is van ongekende
hoog-te; daar heeft de inbreng van ons
clubje echt helemaal niets aan toe te
voegen. Ze zijn “goe bezig”, nog een beetje
folderen en volgende keer gaat 95%
stemmen. Dit moet je laten sudderen tot het
“pratsj gaar” (mod-dergaar voor de nietingewijden, red.) is !
Enkele waarnemingen:
-Partijen likten hun wonden, anderen klopten hun succes tot ongekende hoogten op,
althans de landelijke politiek. Terwijl slechts
35% was komen stemmen! Als je (te) lang
luisterde, dan bleek dat ze allemaal gewonnen hebben. Een dubbel hoera voor Foei!
-De PvdA, je kon er op wachten, gaat onderzoeken waaraan het grote verlies is te
wijten. En jawel daar is de commissie al,
voorzitter: ene Sharon Dijkstra, staatssecretaris. Zal er ook nog een sub-commissie en een werkgroep ons deel worden?
Een grote stroom van verbale diarree staat
ons nu te wachten. De uitkomst zal zijn: Het
ligt aan onze voorlichting, we hebben de
mensen in het land niet het belang van Europa kunnen overbrengen. De
samenstelling van de kieslijst had beter
gekund. We staan te ver van de mens in de
wijk en ander zelf-beklag. ect.ect
bla.bla.blabla.. (Wij wisten het al lang!)
Mevr.Dijkstra is nu juist het prototype volks-

LONE
(Na de PVV zege bij de europese verkiezingen van juni 2009).
******
JACK’S CORNER
Lezer J.h. moet af en toe stevig van bil
over de Nederlandse politiek en krijgt
daartoe hier in eigen column de kans! Ik
provoceerde hem wat in de vorige editie
en stelde hem voor samen met mij een
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vertegenwoordiger die onbereikbaar is.
Hier ga je Internationale niet van zingen!
Het PvdA uitzend bureau heeft haar niet
kunnen slijten op de burgemeester- en
CvdK markt. Ook de semioverheid en het
bedrijfsleven tonen geen interesse.(Ooit
werd ze voorgedragen voor partijvoorzitter
en afgewezen!). Uitgerekend deze
mevrouw gaat het falen onderzoeken.
Wie in de partij wijst zo iemand aan? Heeft
een staatsecretaris geen dagtaak?
We zullen zeker niet horen dat de partij zich
heeft laten inpakken door het cda of over
het onderzoek naar de deelname aan de
oorlog in Irak en evenmin over het de JSFaankoop, waarbij het kleffe cda opnieuw de
PvdA met een oeverloos compromis in het
pak deed. Ook in andere partijen is dit de
dagelijkse gang van zaken.
Horen we nog wel eens een kritisch journalist? Zijn ze allen ingebed?
Overigens alle politieke partijen zijn
Uitzend-bureaus. Zie het benoemingen van
CvdK, burgemeesters en de ontelbare
aantallen bijbaantjes van de zelfde heren…
-In Sittard-Geleen heeft de bevolking last
van het vele groen? Mij vragen ze nooit
wat!
De wethouder gaat nu alle bomen, die tot
het domein van gemeente behoren, kwalificeren. We krijgen monumentale, gouden,
zilveren en bronzen bomen! Commissies,
subcommissies en werkgroepen zullen
naarstig aan het werk gaan. Zullen we dit
werkgelegenheid noemen.Volgen er daarna
kapsaneringen?
Je moet toch over een verlichte geest beschikken om op deze manier het circus
draaiende te houden. Hier moest toch de
politie op letten! Ik ben er niet boos om
maar het maakt me verdrietig!
-Op dinsdag is er vragenuurtje in de Tweede Kamer. De minister moet vragen beantwoorden.
En terwijl het land gebukt gaat onder de
crisis, hoge werkeloosheid, sluiting van bedrijven, euroverkiezingen ect. staan onze
democratische gekozen leden der Tweede
Kamer der Staten Generaal te bazelen over
het aantal koopzondagen per jaar en dat

gaat van enerzijds anderzijds.. of het leven
ervan afhangt. Dikke zever dus!
-Crisis? Onze in middels bejaarde bakker
bakte vroeger twee soorten peperkoek, één
met en één zonder honing. En daar is niks
mis mee, zegt hij.
Met deze kennis ging ik voor L. naar de super en zag daar ongeveer 40 soorten
peper-koek. Verder kijkend zag ik dat ook
uit an-dere artikelen nauwelijks een keuze
te ma-ken is. Het aantal brood soorten is
niet te tellen! De hoorn des overvloed!
Beste Leon : We leven in één grote
wanstal-tige, decadente maatschappij. Zat
vreters zijn we! Deskundigen beweren dat
we als gevolg van de crisis 5% moeten
krimpen. Blijven er toch nog 38 soorten
peperkoek over toch. Dat zal toch
voldoende zijn? Daar hebben we Europa
toch niet voor nodig?
(Herinner je je nog de reclame leus: “Deskundige adviseren Andy”) Ik bedoel maar…
Beste Leon., het moet fijn zijn om in Mormoiron niet bereikt te worden voor deze
hoogwaardige bestuurskunde. Sluit je er
vanaf. Blijf jeu de boulen zonder politieke
kleur dan doe ik ook mee als ik in de buurt
ben.
Ik zou wil zeggen:”Laat de Chinezen maar
komen,we zullen er in Europa van opknappen”.
Groet J.H.
Beste J.,
daar wordt ik nou stil van en je schets is
duidelijk zat. Maar ja, je weet het: wie zette
dat haagse volk op het pluche? Ja juist….
En wie gaat dat, als we niet oppassen weer
doen? Inderdaad… Maar grote Geert is op
pad en kaapt mogelijk vele stemmen weg.
En wat gaat hij daar dan mee doen?
Inderdaad, hij weet het ook niet. Dus daarom die de JdB club van mij. En nu doe je
niet mee en ik kocht al heel wat ballen.
Immers wij beginners raken er de eerste
partijen nogal wat kwijt!
En die chinezen; die ZIJN er toch al lang:
winkels vol met hun goedkope rommelarij.
Het gaat weg als warme broodjes peper-
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koek! Zonder hen waren onze huizen leeg,
(want voor die paar centen kun je het niet
laten liggen), waren de chinese boeren nog
straatarmer dan nu en hadden de amerikanen geen geld genoeg gehad om Irak te
pakken. Want de chinezen betalen de oorlogen, het heroprichten van de banken en
het failissement+herstart van GM! Such is
global life!
Dus nu de moraal van jouw verhaal voor
mij: “Het volk krijgt de politiek die het verdient”. Dus het volk moet weer wakker
worden en net zoals jij, de puinhoop zien.
En dan on-breekt er daarna nog maar EEN
ding: op welke partij met ballen kunnen ze
dan stemmen?
Juist , beste J., op jou en mij met onze JdB
club! Daarom moeten we dus wat DOEN! Ik
bewaar die ballen nog even OK?
Dank je , het gaf weer wat moed,
Leon.

Eerste verkenning: "Wat is een
patjepeeër?"
Ik vind het een interessant en zelfs mooi
woord. Ik vind de volgende verklarende
begrippen:
- parvenu
- ploert, smeerlap
- zwierig, opvallend rijk gedrag
- dikdoener, grootdoener, opschepper
- een BMW-bezitter met "aluminium velgen"
en een vossestaart aan de spiegel. De invulling is dus minder mooi.
Samenvattend: iemand met een exhibitionistische uitstraling van iets onwaarachtigs.
Onze samenleving scannend kom ik al
gauw tot Boven-Patjepeeërs (voortaan
BPers) en Onder-Patjepeeërs (voortaan
OPers).
Wie behoren tot de BPers?
Ik begin met de ultieme, opperste BPer:
onze premier JPB.
Hij bestaat het als moraalridder met in zijn
vaandel een strijdtocht voor "Waarden en
Normen" om de persoon die de verpersoonlijking is van wereldwaarden en -normen;
overal - behalve in China - geprezen: de
Dalai Lama dus, niet te ontvangen. Hij bezwijkt onder de chantage van de chinezen
en laat de mammon heersen over de moraliteit.
De ontmaskerde moraalridder wordt op slag
ongeloofwaardig en ontpopt zich steeds
meer als een ordinaire internationale carrièrerakker en huichelachtige slijmbal.

****

COR’S CORNER
Lezer C. ergert zich ook aan dingen in
deze veranderende wereld. Hij lucht ook
zijn hart, en knoopt aan bij mijn term
“patjepeërs” , die hij u gaat uitleggen.
Want hij ook veel beter kan, lees maar!.
Dag Mormoiraanse Leon,
Ik wil een bijdrage leveren aan de rubriek
“ingezonden stukken” : ik kan het domweg
niet laten...
Ik pak een onderwerp uit de recente
samen-vatting (= mail 54-09, red.), dat bij
mij aan-slaat en ik daarom zal uitwerken.
Het gaat dus over:
"Nederland patjepeeërsland?"
( Betekent PVV: Patjepeeërs Voor
Veiligheid?)
Je ziet dat ik jouw stelling via het vraagteken omgetoverd heb in een vraagstelling.
Ik wil de stelling benaderen als een hypothese - een vooronderstelling - om ze
daarna te verkennen.

Onder hem is een vrij brede laag van medeBPers: de bankdirecteuren, directeuren
van zorginstellingen, woningcoôperaties: en
er komen er nog dagelijks leden bij.
De bankdirecteuren hebben- gestuwd door
een tomeloze hebzucht - de hele economie
aan de rand van de afgrond gebracht en
gaan vrijuit: hun zakken rijkelijk gevuld.
De overige hierboven genoemden voerden
een levensstijl die zich kenmerkt door extra77

vagante feesten, dure pakken,dure auto's
als Maserati's, rekeningen in Zwitserland-/Liechtenstein met miljoenen,
vriendjes-politiek en ga zo maar door.
Dagelijks komen de feiten boven tafel en
worden in alle media breed uitgesponnen.
En dit allemaal van het belastinggeld van
iedere landgenoot!!!!

middenstand (dus ook de bankboys: TE
rijke middenstand dus!), die enkel uit de
por-temonnee kunnen praten en leven. Die
hun ziel verkopen bij het geringste. Dus is
JPB er ook een; dat vermoedde jij al. Nou
moet ik wel opmerken dat de wereld BOL
staat van “REAALPOLITIEK” à la Dalaï
Lama… Plek 1 is hiervoor Peking zelf, dat
in Darfoer alles dood laat gaan omdat ze er
olie van-daan halen, Sarkozy gaat in
Europa ook al voorop in deze benadering,
Obama zwijgt ook al over Birma etc,… En
ik zie, dat het intussen een algemene
politiek is geworden, wereldwijd. Dus nu
toch: “Erst das Fressen und dann die
Moral!”.
Dat was eigenlijk altijd al zo, maar de crisisverhoudingen maken het nu manifester en
zichtbaar. Dus JPB sluit nu aan in een
lange rij.
De tijd dat “het westen” de moraalridder
kon zijn voor “de rest van de wereld” is echt
VOORBIJ. We zijn in G2 aangekomen: China + de VS. Er zijn nu ook meerdere soorten moraal, die anderen machtspiloten ook
meer appreciëren. Wat dit betreft staan we
nog maar aan het begin van “onze ondergang”; beter gezegd van de ondergang van
“onze moraal”.
En nu mijn hypothese: Zijn WIJ, de generatie die vooraf ging aan deze bavure nou eigenlijk niet gewoon verplicht ons geweten
te onderzoeken? Hebben wij dit dan niet
zien aankomen, of erger nog, eigenlijk MEE
ver-oorzaakt? De wereld wordt toch niet
met “een drukje op de generatieknop”,
boem –pats zomaar SLECHT? Ik zeg dit
niet uit masochisme, maar om het
fenomeen beter te begrijpen! Want alleen
dan junnen we er iets aan DOEN.
Dus denk ik: WIJ, het volk dat OP moet letten op wat “ZE” met onze mandaten doen,
moeten nu mogelijk concluderen dat ook wij
het te druk hadden met jagen op “nog meer
en nog groter”. En dat leidde er toe dat IEDEREEN dat ging doen… ook de door ons
gekozen politici! En nu zien we tot onze
schrik dat bijna geen enkele partij nog ons
vertegenwoordigt…. Als dat in een land

In de onderlaag bestaan inderdaad ook
Patjepeeërs: de OPers dus: die met de de
vossestart aan het stuur etc. Maar, die gaan
niet stemmen!!!
Dus die doen niet mee in ons democratisch
bestel en maken en zijn niet interessant
voor onze analyse.
De brede onderlaag die wel gaan stemmen
zijn boos. Zij verliezen hun baan door het
gedrag van de BPers.
Ze worden uit hun huis gezet omdat ze hun
huur niet meer kunnen betalen ( al meer
dan 200 in onze stad). Ze worden gekort op
hun ABP-pensioen: voor jaren zal de
indexering niet gevolgd worden.
Ze worden bedreigd door allochtone criminelen etc. etc.
Ze stemmen derhalve uit protest – bijvoorbeeld op de PVV - omdat ze het slachtoffer
zijn van patjepeeërs!
Mijn conclusie is derhalve: de hypothese is
verworpen .
Hora est.
Hartelijks, Cor S.
Beste Cor, je analyse is razend interessant
en dat allemaal opgehangen aan het woord
Patjepeër! Inderdaad , Hora Est. en je bent
geheel geslaagd. Tja en nu?
Eerst maar wat commentaar:
-de patjepeërs gingen WEL stemmen; het
zijn vooral die PVV-ers! En als die WEL
gaan stemmen zien we EINDELIJK wat velen in ons land echt denken! Bravo Geert
hiervoor, verder , .. schaam je rot, man.
Voor mij is PaPe-land meer de bekrompen
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gebeurt is DECADENTIE de oorzaak! Want
nu wacht ons als weg terug: de REVOLUTIE nog. Waarmee ik bedoel een grote
maatschappelijke strijd om het hervinden
van onze waarden voor de nieuwe tijd die
IS aangebroken. En dan gaat het eerst
OVER onszelf dus. Vandaar dat ik met
lezer Jack (zie zijn column hierboven) een
JdB club met stiekeme politieke inslag wil
oprichten. Ik nodig jou nu ook uit daarbij: ik
heb ballen genoeg! Want DEMOCRATIE is
at the end: als ik mijn opvattingen niet meer
in de poli-tiek vertegenwoordigd zie, dan
HOOR ik een politieke club op te zetten…
ikzelf dus. Dat deed ene Geert ook en hij
scoorde 28 zetels… voor iets wat ook NIET
werd vertegenwoordigd, maar er WEL al
langer was!
Groeten en bedankt, Leon.
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