LE PROVENÇAL
EDITIE 56-09
MEER DAN 220 LEZERS, IN 8 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ ORANGE.FR
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

A—POCALYPS DECEMBER 2009?
TRICHET OP 7 AUG. 2009 :
-DE VRIJE VAL LIJKT NU VOORBIJ…
-DE FINANCIËLE CRISIS IS “GEFABRICEERD”,GEWOON OM TOPWINSTEN TE MAKEN..
-DE ECONOMISCHE CRISIS GAAT NOG VERDER, MET WW % …TOT WEL .. 20%!

SARKO KREEG EEN MALAISE VAGAL (een flauwte) EN DE HELE FRANSE POLITIEK
WENSTE HEM VEEL BETERSCHAP. ZE HOOPTEN ALLEN VURIG DAT HIJ NOG EVEN
BLIJFT…… DEZE MOEDIGE MAN. EEN MOMENT VAN WAARHEID..
DE TIJDEN ZIJN ONZEKER. MAAR OBAMA C.S. STRALEN MOOI OPTIMISME UIT. HELAAS, TONEN DE CIJFERS DAT NOG ECHT NIET: ZAKKENDE GROEICIJFERS, EEN
FORS DOORSTIJGENDE WW EN OOK NOG STEEDS AFZAKKENDE INVESTERINGEN.
DUS WIJZEN VELE VINGERTJES NU NAAR… HALF 2010 ALS “POINT OF RETURN”.
EFFE GEDULD DUS. MAAR WEET OOK DIT: “IT WILL NEVER BE AS IT WAS BEFORE…
(IN THE WEST)”.
“DE CRISIS ZAL VAN KARAKTER VERANDEREN ALS HIJ LANGER VOORT DUURT. DE
ZIEKTE VAN DE LANG DURENDE CRISES HEET: “LES TROIS P”. DUS: POPULISME,
PROTECTIONISME, PATRIOTTISME... EN VERDOMD, HET IS AL BEGONNEN!” (Zei een
franse topmanager).
“ DE PENSIOENLEEFTIJD MOET OMHOOG EN DE PENSIOENUITKERINGEN OMLAAG” .
(Dat hoor je nu in elke discussie over de (staats)schulden doorklinken, want de rijke
landen hebben nu al een schuld per inwoner van…50.000 $. Kom daar maar eens mee
thuis…. Oorzaken: de kolossale staatsschulden en de razend snelle vergrijzing. In 2050
zijn er meer dan 30% al ouder dan 65 en “hun” kosten zijn dan.. verTIENvoudigd).
“WE MOETEN ER ERG VOOR WAKEN DAT IEDEREEN GAAT DENKEN DAT WE GEWOON
WEER, LANGZAAM, TERUG GAAN NAAR HET “NORMALE” VAN VROEGER. ALSOF ER
NIETS GEBEURD ZOU ZIJN”( Dat hoor je nu uit vele monden van economisten en politici;
hebben we het dus NOG niet door?).
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“ VEEL Z.G. AFGELEIDE FINANCIËLE PRODUCTEN ZIJN VERNIETIGINGS INSTRUMENTEN DIE GEWOON BIJ WET ZOUDEN MOETEN WORDEN VERBODEN” (Zei George
Soros, de grote financier, die vaak uit zijn eigen school klapt).”
“SOMS ZEGT HIJ TEGEN MIJ: ANGELA, JE BENT TE TRAAG. EN IK ANTWOORD DAN:
NICOLAS, JE BENT EEN BEETJE TE VLUG” ( Zei Merkel recent over Sarkozy).
“ DE WERELD HEEFT BEHOEFTE AAN EEN VROUWELIJKE REVOLUTIE” ( Zei de wonderlijke Khadaffi op bezoek bij Berlusconi in Italië. Zou hij iets verkeerd hebben
gesnapt?).
“ALS GUANTANAMO ER NIET ZOU ZIJN, ZOU HET MOETEN WORDEN UITGEVONDEN”
( Dat kan enkel Dick Cheney zeggen, als reactie op et sluitings voornemen van Obama).
“ DE ARGUMENTATIES OVER DE COMMERCIËLE WAARDE VAN MEDICAMENTEN,
HEEFT ER NOU NET TOE GELEID, DAT DE FARMA-SECTOR TOTAAL IS VERLAMD EN
ELKE ECHTE INNOVATIE ACHTERWEGE LAAT” ( Zei een manager van het jonge bedrijf
Novartis, dat een frisse koers vaart en… daarbij stevig scoort. Eindelijk!).
“HIJ MOEST REGELMATIG MAAGSPOELINGEN HEBBEN. HIJ AT ZEER WEINIG EN NAM
ENORM VEEL MEDICAMENTEN. IK HEB HEM SOMS LANGDURIG WEGGEHOUDEN BIJ
ZIJN KINDEREN: HIJ WAS NIET OM AAN TE ZIEN” ( Zei de verzorgster van Jackson’s
kinderen).
“ OBAMA LOOPT ALS FRED ASTAIRE EN SARKO LOOPT ALS LOUIS DE FUNES. HIJ PROBEERT
HEM OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN OBAMA TE IMITEREN “ (Zei een journalist off the record!).
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REDACTIONEEL.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
ALGEMEEN biedt uitkomst voor hen
die enkel nog POSITIEF nieuws
zoeken. Maar dan weer de CRISIS
over de ravages in onze economieën
en staatsschulden; de nieuwe vormen
van de ww en de zakkende produktiviteit; het “retour” van de fiscale
paradijzen en de bezuinigingen en ellende van de schatrijken bij het afzien
in Monaco. Dan nog banken onder
stress en Madoffers kaalplukken.
INTERNET vertelt u waar en wie HET
NET wordt bestuurd en zijn grenzen
door de trage voortgang van het glasfibernet.
DIVERSEN gaat van talenbabies tot
ruimtebotsingen; van het brein tot de
waarde van de banlieu’s ; van vliegerij tot crisisvakanties; van robots
tot luxe-medicamenten. En wijst op
de vele gratis produkten van nu.
OLIE gaat over stilte bij de pompen
en fliperende olieprijzen; Areva zoekt
VEEL kapitaal terwijl wij elektrisch
varen, vliegen en rijden. De woedende
gasoorllogjes, de franse ruzie over de
stroomprijs en waterzuiveren in
Egypte.
RELIGIES stelt vragen over monotheïsme en geweld; Darwinisme en de
noden van een encycliek;
AFRIKA staat stil bij Obama’s magistrale Afrika-speech; bij 40 jaar
Khadaffi en een foute baas in Kongo
en het “door-putschende” Mauretanië. Weer het verbijsterende maar o
zo bekende Afrika-mozaïek.
WEST-EUROPA vertelt wat de EU
namens ons nu weer doet! Over de
nieuwe poolse parlementsbaas en de
humor in de EU; het lastige Zweden
als voorzitter en het nu reddende
Begië; Vadertje Brown in zijn paniek
en de hoertjes van cavalière B.

*VOORAF
Hij is er weer, nog eens een stevige
vakantie-editie van LP dus. Ziet u (te)
gekke dingen, dan ligt dat aan de
door ons dorp wervelende Tour de
France, vooraf gegaan door de Mondevelo met 9500 amateur-coureurs. Ik
krijg het derailleur-geluid niet meer
uit mijn oortjes! Velen van u kregen
foto’s, als hotnews toegezonden van
uit de tuin van Rosée de Mer..
Veel pret dus, maar de wereld draaide
weer op hoge toeren en wordt, lijkt
het, steeds interessanter. Niet op het
minst door die Obama en die A-griep.
Vloek en zegen komen dus weer tegelijk.
VOOR FRANCOFIELEN + PÖETEN
De Exception verhaalt over Marianne’s noden ( gevangenen, boeren,
pompiers, pensioenen, onderwijs,
obesitas,..), haar glorie (LGV, rafales,
haar Tour en haar EU-im-migranten)
en haar politici (Sarkozy, Dati,..).
Dan in POLITIEK het doorrottende
debakel van links en het zoeken van
rechts tussen hervormen en crisisaanpak. En weer oude en nieuwe
affaires.
Dan wat over de mooie lastige, franse
taal, over het grote dagelijkse geluk
en de wijsheden der presidenten.
ALLEDAAGS vertelt over het frivole
Versailles van weleer en over het
doorleven van de kleine joodse gemeenschap in Pernes.
Het JOURNAL is een ode aan een moderne omi met een zeer eigen stijl.
Onze omi dus…
De COIN bundelt wat verjaarsgedichten, dan een retro-tje op mijn verjaardagen en moois over de stad
Luik.
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OOST-EUROPA gaat over Obama en
Moskou en “opnieuw proberen”; over
Rusland’s Noordpool en zijn IKEA’s;
de impasses in Georgië en Kazakhstan en het geweld in Ingouchië .
De stevige tante van Litauen, de
nieuwe gespierde premier van Bulgarije en handige Milo van Montenegro.
OOST-AZIË toont China met zijn
dynamiek en (nu) ook met zijn
etnische wrijvingen en zijn strijd
tussen Pepsi en Coca (Cola). Weer
Japan zonder kids en met jonge
franse fans.
ZUID-AZIË en zijn nieuwe Bin-Laden
in Pakistan, de prachtige nieuwe gebouwen in India en het zo stabiel
ogende Indonesië tot de klapper
klonk…
NOORD-AMERIKA is nu vooral een
van de maffia verliezende Calderon;
een Obama die speelt op alle buitenlandse fronten; een Pentagon dat
gepakt werd door een autistische
hacker en het nieuwe Amerikaanse
happy hour.
LATIJNS AMERIKA….
Honduras, Ecuador en Venezuela zijn
nu de politiek onrustigere plaatsen..
Terwijl Brazilië en Argentinië, ook niet
zonder problemen, zich snel ontwikkelen. Obama’s zuidertuin zit vol met
olie en gas… en dat is goed voor de
langere termijn en de ongewenste afhankelijkheid van de MO-olieboeren.
Chavez komt steeds meer in de ellende ; hij sloot, onder groot protest,
35 radio/tv stations… en riep zijn
ambassadeur uit Colombia terug...
OCEANIË doet een boekje open over
het racistische Australië!
MAGRHEB-MO is nu vooral Iran,
intern en in zijn buitenland en ook zijn
noodlijdende ondernemers; Syrië dat
weer helemaal “on top” zit en dat
bijdraait en Hassan van Marokko die
al 10 jaar scoort!

TRENDS /TECHNO is weer zeer divers. Van God en geweld tot pensioendrama’s; van hersens tot wangedrag en over “samen neerstorten”
tot
autowegtickets.
CO2-hysterie
verhaalt over de dure aanleg van
autowegen, een Aralmeer vol water
en het ecologische Philips. MIGRATIE
is zeer big businees en er zit een
groot gat in Athene!
DISCUSS-FILOSOF. Gaat over draagmoederen, sociale radicalisering,
nieuw pensioendenken, nog biggere
Brothers en over wat de franse
denker Finkielkraur nu denkt.
COLUMNS waarin Lone zich ergert
aan blonde Geertje; Nicole verhaalt
over haar ‘douce vacances en COR
ons confronteert met de kwijnende
moraal.
Hiermee moet/mag u het doen, de
wereld is een boeiende chaos met
toch wat structuur en ook in de vakantie kun je nadenken. Zon of geen
zon. Ik hoop dat u er iets aan heeft ,
ook al bent u nou ook wat bezorgd.
De wereld, dat was altijd al bezorgdheid en verwondering denk ik
nog steeds.
Lees ze, Leon + Theo

Leon
Terug naar inhoud
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Theo

*DIXIT---VERBATIM
“ER ZIJN VEEL FRANSEN, WAARONDER OOK LANGDURIG ZIEKEN,
DIE WERKEN NODIG HEBBEN OM TE
GENEZEN” ( Zei de woordvoerder van
de UMP)

DE BTW-SLAG
Op 1 juli ging de BTW op eten in restaurants naar 5,5%! Bravo, na jaren
van lobby lukte het dan nu. En de
ruimte zou worden gebruikt voor
MEER werkgelegenheid en lagere prijzen. Maar ja de crisis kwam er hier
ook weer tussen. Dus wachten we
met spanning af waar die kleine 15%
verlaging nu heen gaat… Parijs ziet
2,3 miljard minder in zijn BTW-kassa
vallen en dat gat moet weer worden
gedicht door… jawel de burger. In 8
jaar steeg de restaurantprijs met 27%,
de koffieprijs met 30% en de bierprijs
met 25%! De eerste sonderingen deden al vermoeden dat MEN weinig zal
teruggeven aan de klanten, wat wel
was afgesproken dus. Sarko wacht en
kijkt en zal hen zeker tot de orde gaan
roepen. Hoeveel zou de omzet stijgen
als men de prijzen zou laten zakken?
Afwachten… intussen blijkt 50% toch
iets te hebben gedaan… Voila!

****
BELASTINONTDUIKING
WORDT
ECHT STEEDS LINKER EN OOK
STEEDS MEER MENSEN BEGINNEN
DAT NU TE GELOVEN” . ( Zei de
speurder naar dit euvel in Frankrijk)
****
“IK WEET ZEKER DAT ZE FANTASTISCH IS. ZE HEEFT CHARISMA,
EN WEET MET PUBLIEK OM TE
GAAN EN IK KAN HAAR IEDERE ROL
GEVEN. IK HEB NU NOG GEEN GOED
VERHAAL, MAAR IK DENK DAT IK
HAAR AL VAST VRAAG OF ZE WIL
MEEDOEN” ( Zei Woody Allen over
Carla Bruni, de eega van Sarko, na
een lunch met beide).

“DE PS ZIT MUURVAST. MEN
SPREEKT ER DODE TAAL. EN MEN
EET DE EIGEN KINDEREN OP” ( Zei
Valls en ook aan hem wordt nu geknabbeld).

******

“OOK HIJ HEEFT HET OOIT MOEILIJK GEHAD BIJ DE SENATORIALE
VERKIEZINGEN IN ILLINOIS ALS
KANDIDAAT” ( Zei Bayrou moedig na
zijn vrije val naar 8% bij de EU-verkiezingen en hij is inderdaad niet erg
bescheiden van aard)

*****
“SARKO WAS DE PRESIDENT VAN
DE “RUPTURE (=DE BREUK)” , MAAR
NA ZIJN VERSAILLE SPEECH WIL HIJ
NU “BREKEN MET:
HET …
BREKEN”. HIJ ZOEKT HET NU MEER
IN DE VADERROL DIE MET ZACHTE
AANDRANG DE ZAKEN WIL VERANDEREN, MAAR OOK BESCHUTTING
WIL BIEDEN” (Zei een journalist die
goed luisterde).

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

*INGEZONDEN
EERST WAT INGEZONDEN MOPJES

Religieuze ontboezemingen.

****
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Lezer N. schrijft ons een fraai stukje over
haar verblijf in Zuid-West Frankrijk. Op zoek
naar een huis of, op zoek naar de verwondering? U leest een mooi verhaal van
haar, in haar NICOLE’S CORNER onder
Discussiëren en filosoferen (Topics).
Dank je zeer Nicole!

Een priester en een imam delen hetzelfde
compartiment in de trein. Op een gegeven
moment sluit de priester zijn bijbel en
vraagt aan de imam:
“ Ik weet dat uw godsdienst U verbiedt om
varkensvlees te eten.
Hebt u er tijdens uw leven dan echt nog
nooit van geproefd?”

***
Lezers en vrienden) H. en Chr. stuurden me
een fraai verjaarsgedichtje. De meest
charming way om mij te feliciteren! U vindt
het onder de Coin des Poètes. Merci mille
fois, jullie twee .

De imam klapt ook zijn koran dicht en
antwoordt:
“Wel om eerlijk te zijn, bij zeldzame
gelegenheden is het mij inderdaad
wel eens overkomen dat ik varkensvlees
geproefd heb.”

***
Lezer en zwager H. stuurde me het volgende commentaar:
Beste Leon,
Je politieke analyses zijn weer als vanouds,
ik ben het wel met je eens, alleen wie
luistert er? De tokkies van Nederland, het
worden er steeds meer, die luisteren niet,
de politici durven niet en de ene die wel
durft, is een onbeschofte vlerk met een witte
pruik. Er stond recent een goed artikel van
prof. Ja Pieter van Oudenhoven over het
aanpassen van moslims of wegwezen
(Wilders). Jan Pieter stelt: aanpassen aan
wat? Onze botheid, ongastvrijheid en
losbandigheid? Want zo worden wij nu
getypeerd door het buitenland. De Nederlander is niet gastvrij, hecht weinig waarde
aan
religie
en
familiebanden,
is
ongegeneerd, direct, soms op het botte af,
losbandig ten aanzien van seks, drugs en
heeft lak aan ouderen en autoriteiten. En
daaraan moeten o.a. de k-marokkenen zich
aan aanpassen? Wij vinden dat wij zelf
tolerant zijn, hoezo tolerant?
Lezer H.H.

“Maar mag ik U nu ook eens iets vragen”
zegt de imam,
“ Uw godsdienst verplicht u tot een
celibatair leven, …”
De priester onderbreekt hem en zegt:
“Ik weet wat u nu gaat vragen, of ik ooit al
eens van de verboden vruchten heb
geproefd”.
“Wel ik zal ook eerlijk zijn”, zegt de
priester,
“ik heb inderdaad al een tweetal keren van
de verboden vruchten geproefd”.
De imam neemt zijn koran terug in de
handen en knipoogt nog even naar de
priester en zegt:
“Veel lekkerder dan varkensvlees hé!”

Beste H.,
Jouw analyse en citaten zijn ook zeer juist
en ook als vanouds! Maar ik voeg er een
ding aan toe: als in een democratie, waar
bestuurders voor een groot deel GEKOZEN
worden, dit soort dingen gebeurt en maar

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 55-09:
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doorgaat, dan is er iets erg fout met de
kiezers, -de “zwijgende meerderheid” heette
dat vroeger-, dus zij die ANDERS willen
maar, het eigenlijk.. maar laten waaien… De
verandering komt NIET uit Den Haag maar
vanuit het (kiezers)volk. Politici doen enkel
wat als dat stemmen oplevert dus: de kiezers moeten EERST veranderen en lawaai
maken, dan politici kiezen die het met HUN
eens zijn en dan komt “Den Haag”. Dus
WAAROM is er geen vernieuwing/protest in
politieke PARTIJEN? Waarom komen er
geen NIEUWE “goeie” politieke partijen te
voorschijn? Wel, omdat de klagende meerderheid het bij klagen houdt, toch? En geen
democratische ACTIE neemt! Dus beste H. ,
ik stel ook jou voor om lid te worden van
mijn nieuwe Jeux de Boulesclub, als opstapje naar een partij van BOZE OPA’S, die
de snuit vol hebben en wat anders willen.
We beginnen dus ONDERAAN, bij de
boules dus, en werken ons dan UNDERCOVER op naar het haagse. En dan
staat Geert plotseling tegenover zijn opa’s,
die hem vragen of hij nou echt helemaal
bedonderd is! D’accord? Ik stuur je een
inschrijfformulier. Er is geen contributie nodig want ballen heb ik zat hier.
Dank en groet,
Leon

Straks blijkt dat alle activiteiten verplaatst
zijn naar Fos-sur -mer en dat je verhuisd
bent van het ene rustige dorp naar het
andere.
Inmiddels had je je huis natuurlijk één dag
moeten verhuren aan Studio Sport ! Had je
wat flesjes rosé gekost, maar met jouw
handelsvaardigheden had je daar vast een
mooie winst uit behaald..... Ik was te laat
voor de uitzending en in de samenvatting
heb ik het ALAAF niet kunnen vinden, maar
intussen praat ik al met de kenners mee
over Bedoin of ik al jaren een grote fan van
de Tour ben (quod non, want sport.).
Ik heb je laatste Provencal net doorgekeken.
Ik hoef niet te liegen, want je weet dat met
name de politieke waan-van-de-dag me
maar matig bezig houdt Ik lees met plezier
je Mormoiron impressies en ik ben oprecht
jaloers op het feit dat je op je ochtendronde
grapjes kunt maken met de dorpsbewoners.
Niet alleen moet je de taal dan echt goed
beheersen (grapjes maken is het moeilijkste
wat er is in een vreemde taal) maar het
tekent ook de situatie dat je volledig geaccepteerd bent. Je bent daar terecht trots op,
want de Fransen zijn in dat op zicht niet bepaald royaal.
We gaan naar de Bourgogne naar een verbouwde boerderij. Een beetje frusterend
omdat je voortdurend door dorpen wandelt,
waarvan de namen heel vertrouwd klinken,
maar de wijn evengoed onbetaalbaar blijft:
Aloxe-Corton, PoulingyMontrachet, Meursault, het klinkt mooi, maar
dat is het dan ook.
Hartelijke groeten
H.

****
Lezer et ami H. die me goed in de peling
houdt en die ook een Betje “ ma
conscience” is, reageert op zijn onvolprezen
wijze weer eens.
Hallo Leon,
Al dat gelul over de Ventoux in de krant ( en je weet: " le mont Ventoux, c'est vous,
entre nous" - ) en vervolgens nog een groot
artikel in de NRC over de alsmaar slinkende havenactiviteiten van Marseille (zal ik
wel terugvinden in de volgende Provencal,
neem ik aan ...)
Er werd en passant ook melding gemaakt
van her en der verrijzende apartementsgebouwen, maar dat zagen ze toch duidelijk
las een onvermijdelijk fenomeen.

Beste H.
Inderdaad, Marseille verliest het nu al van
Casablanca op havengebied. En ik ben ook
jouw type sportman: ik keek enkel iets van
de etappe de DAG VOOR Mormoiron aan
de beurt was… Anders sta je er zo stom bij.
Nee hoor , ik zag recent ons appartement in
Marseille echt al als ruwbouw staan! Dus
we hopen maar dat het ook afgebouwd
wordt.
Tja integreren is, weten wij, dat is 13 jaar
hard werken, veel begrip tonen en ook erg
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vaak je smoel tonen en …. Veel investeren.
Wij snappen echt heel goed waarom dat wel
eens fout gaat. Zeker als je ook nog een
andere kleur, een ander geloof en een
andere cultuur, (b lijkt te hebben! Maar het
is ook razend interessant.En kan dus zelfs
een hobby zijn!
En wat die Bourgogne betreft… dat smaakt
naar een muffe kast waarin veel flous (arabisch voor poen) heeft gelegen. Dus drink
gewoon wat meer Côtes du Ventoux!
Dank je voor je reactie en ik zal me goed
gedragen. Gewoon thuis en ook in Le Provençal. Al valt dat niet echt mee, zoals je
regelmatig zag!
Leon

aan op. Dus iedereen die er het belang van
inziet houdt zijn hart vast. Eigenlijk is er
maar EEN oplossing denkbaar en dat is het
zweedse systeem: kiezen vanaf je 60E van
een pensioen dat aan de startleeftijd is aangepast cq na 41 jaar betalen (en19+41= 60
jaar) mag je met pensioen en krijgt 100%.
Een apart discussiepunt is de “penibilité”, de
zwaarte van het verrichte werk, wat natuurlijk goed te begrijpen is. Daarom gingen
spoorwegmen-sen… vroeger al met 55 of zo
met pensioen. Dat kwam nog van de tijd dat
de treinen stokers aan boord hadden die
grote hoeveel-heden kolen onder de waterketel moesten gooien… Wat daarna voor
iedereen ging gelden…

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

DE GEVANGENEN VAN FRANKRIJK
Wel, de meeste ‘gevangenen” in dit land,
lopen vrij rond, omdat er te weinig gevangenissen zijn. Van de in totaal 127.000
veroordeelden voor het gevang, zitten er …
82.000 en 45000 zijn “nog”niet aan de beurt.
Of komen ook nooit aan de beurt. Daarbij
moet gezegd worden dat 86000 van hen tot
minder dan 6 maanden zijn veroordeeld
(waarvan ook 30.000 vrij rond lopen). Dus
van de 26.000+14.000= 40.000 zwaarder
gestraften lopen er “maar” 14.000 nog los.
Toch geen goed gevoel voor velen. Tja, als
je de politie aanvuurt tot meer boeven pakken en er dus steeds meer veroordeelt, dan
moet je wel meer cellen bouwen. Onder Dati
waren er 10% meer veroordeelden te zien!
Justitie draait heel erg traag en gecompliceerd in dit land en de mensen die er werken zijn nogal “oud-links” van overtuiging en
ook niet erg goede managers. Vandaar de
grote herrie met de ongeduldige en veeleisende Dati. Zij liet, uit wraak, een opzienbarend rapport achter bij haar vertrek, met
42 aanbevelingen. Het langzame tempo
waarmee cellen erbij komen staat haaks op
de grote aantallen die erbij gaan komen…
En wat ze schets over “het management” bij
Justitie is hemeltergend. Daar zijn een stel
doorgescho-ten rechtsgeleerden met een
schoolmeesters-opvatting over managen
bezig met een machien dat al helemaal is
vastgelopen. De vruchten, hier ook weer
van 40 jaar freewheelen en “laissez faire”.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE FRANSE PENSIOENEN
In 2010 moet het gaan gebeuren: er MOETEN eindelijk besluiten over de pensioenen
komen. Er moet een einde komen aan…
het pensioen op 60 jaar, wat in de praktijk
betekent: nog vroeger. In heel europa is dit
allang gepasseerd en 67 jaar is al geen exceptie meer in de nabije toekomst; en Zweden heeft een variabel systeem: 60 jaar of
later tegen uiteraard een aan de startleeftijd
aangepast pensioen. Frankrijk is het ENIGE
land in de EU wat nog pensioen geeft op 60
jaar: een eiland in de pensioenzee.
Overigens moet je wel 41 jaar premie betalen voor een 100% pensioen, sinds enkele
jaren, dat ook wel.Sarko heeft in zijn Versailles speech duidelijk gezegd: de sociale
partners MOETEN het nou eens worden
over deze heilige koe.
Want het gat is ook hier groot: 8 miljard in
2009! Er zijn 17,4 miljoen premiebetalers
voor 12 miljoen gepensioneerden, dus 1,45
actieve per gepensioneerde. Oftewel: elke
premiebetaler betaalt het pensioen van zijn
buurman voor 2/3 ! Het item is hier politiek
zeer hot: de fransen hangen er hun leven
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De opvolger van Dati, de legendarische
Marie Alliot-Marie (MAM genoemd), heeft de
handen vol, maar heeft betere kansen. Want
Dati heeft de zaak enorm opgeschud en er
zijn er ook binnen justitie nu niet echt veel
meer die niet begrijpen dat het “ook” echt
aan henzelf ligt. En dat het weer opentrekken van drie blikken rechters het probleem echt niet oplost. Dus wilt u een kraakje zetten om uw pensioen wat aan te vullen:
kom dan hierheen. De politie krijgt u zelden,
maar wordt u toch gepakt dan komt u na uw
overlijden in de gevangenis. Een beetje
overdreven, maar wel zo ongeveer de toestand grof geschetst.

den van 125 naar 95… Het sprookje blijft
intact al moet worden vastgesteld dat
slechts 8% der interventies brand is; 65% is
hulp bij gewonden. De pompiers hebben
ook een hoog salaris: 30% meer dan hun
collega-ambtenaren. En de organisaties zijn
flink topzwaar. Tenslotte mogen ze met 56
met pensioen…, dus na 35 jaar en dan ook
100%. Wat erg negatief is, zijn de steeds
gevaarlijker interventies met brand bij rellen.
Dan worden de pompiers dus ook bedreigd
en wordt er met stenen gegooid op hun. Er
zijn nu stemmen om de dekking te fiscaliseren: dus een taxe pompiers in te voeren
die wordt betaald door de burgers net als de
vuil ophaaldienst.Dat zal het sprookje van
de mensenredder hier geen goed doen,
helaas.

LES TRÈS CHERS POMPIERS
Tja als uw huis in de fik staat zou u best wel
1000 € willen neerleggen om het te redden
niet? Maar zo lang u betaald voor de brandweer en hij hoeft niet op te treden denkt iedereen anders. Maar pas op: In Frankrijk
hebben de pompiers de status van heiligheid en dat al jaren. Pompier worden is een
jeugdideaal.Bijvoorbeeld: het aantal interventies liep van 2001 tot 2007 op met ca 8%
maar de uitgaven voor deze tak van sport
met… 41%! Ze, dat zijn ca 39000 professionals ( officieren) en 12000 militairen
( Parijs en Marseille) en 200.000
vrijwilligers. En dat kun je vergelijken met
andere lan-den, bijvoorbeeld met Engeland:
Daar springen 39000 profs rond full-time en
nog 18000 parttimers, maar zij doen geen
me-dische hulp. Duitsland heeft 28000 profs
en kan rekenen op 1 miljoen vrijwilligers.
Dus werden er ook internationale sommen
ge-maakt: Frankrijk geeft 0,28% van zijn
BNP aan deze sport uit ( 79 €/inw.);
Denemarken 0,10 (39 €/inw.) en Engeland
0,21 € (66 €) en Duitsland 0,35% en 84
€/inw. Een vrij grote variatie waarbij
Frankrijk en Duitsland nogal hoog zitten.
In tien jaar gingen de uitgaven met een factor DRIE omhoog naar 4,2 miljard!, waarbij
moet worden opgemerkt dat er sprake is
van een stevige inhaalpartij op vele plaatsen. Maar de hoofdreden is de onevenredige personeelstoename. Dat komt vooral
door de 35-urige werkweek: het aantal
diensten per jaar moest teruggebracht wor-

DE HEL VAN HET ONDERWIJS
Wat overdreven koppie, maar als je in
Frankrijk minister van Onderwijs wordt,
zoals nu Luc Chatel doet, dan trek je
vechtpakkie maar aan! Een tochtje langs
vele vroegere ministers doet uitspraken
boven komen die inderdaad aan oorlog
doen denken. Van alle gezindten, zonder
verschil, dat ook nog. Het bestieren van
deze “machine à dire non” is geen kleinigheid; Darcos, de laatste die het deed is er
echt op afgeknapt en vertrekt met vreugde.
Luc Ferry spreekt over de “vijand in huis”,
en hij doelt op de ijzeren vuist van de vakbonden hier. En dan spreekt er zelfs iemand
over “la place du mort” : het zwaard van Damocles hangt steeds bo-ven je hoofd… Zie
wat Allègre gebeurde onder Jospin: hij vloog
er gewoon uit. Kortom hier mi-nister zijn vereist een taaie houding en salami-taktiek. Je
moet eigenlijk een professional zijn op veranderingsgebied. Want het ligt eigenlijk eenvoudig: aan dit gebouw mocht nu bijna 60
jaar NIEMAND komen en men deed er gewoon wat men wilde. Gevolg: kosten die de
pan uitvliegen, veel te veel personeel,
enorm hoog ziekteverzuim en vroeggepensioneer-den en een uiterst slechte
onderwijskwaliteit. Ook internationaal vergeleken. Dat vreet zeker 20 jaar veel weggooi-ministers. Dus Luc Cha-tel is de volgende om enkele meters verder te komen..
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met werktijdverkorting, maar recent ook met
het UITLENEN van werknemers aan collega’s waar het goed gaat! Dus men probeert met grotere flexibiliteit en in overleg
met de bonden niet enkel (tijdelijke) salarisverminderingen als middel, maar ook het
elders tijdelijk laten werken van “eigen” personeel. De crisis maakt flexibeler en men
wordt ook steeds zuiniger op zijn goede
mensen… Dat gaat de betere kant op dus!

VERSNELDE LGV’S
Frankrijk gaat zijn TGV-net versneld uitbreiden met verlengingen van bestaande
lijnen. Van Tours naar Bordeaux, van Le
Mans naar Rennes, van Badrecourt naar
Strassbourg en van Marseille naar Nice. Er
wordt nog fors naar geld gezocht, maar de
staat wil sneller reali-seren. De eerste meters van de al gestarte lijn Mulhouse –Dyon
liggen er al, Sarko houdt niet van wachten.
Maar voor alles klaar zal zijn wat hierboven
staat, zullen nog wel 30 jaartjes verstrijken… Dus waarom nu ook niet begonnen
met het hecht samenwerken van de twee
big Ones op spoorgebied in Europa?
Attali schreef het al: het is tijd voor een
europese fusie van … SNCF en Deutsche
Bahn… Allez hop!

DE BOZE BOEREN
Ze zijn er weer de boze landbouwers die
flink tekeer gaan. Nu over de grote marges
van de grootgrutters en hun lage prijzen.
Dus weden de karretjes weer opgehaald bij
de supermarkten en op hopen mest gesmeten. Werden de voordeuren van de
sous-prefecturen dicht gemetseld, en werd
met tractoren het verkeer belemmerd. En
ook werden de distributiecentra van de
grootgrutters afgesloten: lege schappen in
de winkels.
Een voorproefje van wat ons wacht: De
overproductie is groter dan ooit , dus de
komende maanden met veel oogst gaan
grote problemen opleveren door ineen
stortende prijzen. Ondanks de inspecteurs
die nu van de minister de marges in de distributie moeten gaan bekijken… Want bij
het “oude probleem van het hoge seizoensaanbod” voegt zich nu het probleem van de
recessie en zijn remmende consumptie.
Voor meloenen en abrikozen is het nu “de
grootste terugval in omzet in vijf jaar”.
Ga er maar aan staan. Beter nog: laat de
vruchten maar hangen, het loont niet om te
plukken!

DE ENGELSEN IN ZW-FRANKRIJK
Dordogneshire heet het al jaren, het land
van de franse en engelse rugby… Ze kwamen en zijn er met de honderdduizenden in
heel Frankrijk en hier met ca 60.00 daarvan.
Al moeten sommigen toch terug nu. Er zijn
dorpen met 30% engelsen rond Sarlat en de
engelse makelaar weet hoe sterk de verkopen daalden. Maar er komen er nog
steeds op zoek naar The Good Life. Helaas
zijn zij die hier wonen met een engels pensioen nu 30% koopkracht kwijtgeraakt in de
96% van de dorpen waar hier minstens EEN
Engelsman woont. De luchtreizen zakten
ook al met 15% of meer in, hier.. Veel jongere engelsen, die thuis de moed verloren,
willen nu hier verder. Maar hoe en met wat?
The French Paper een krant voor de engelsen in het ZW met een oplage van 35000
weet het precies. Er zijn nog enorm veel
engelsen die hierheen willen komen, maar
ze krijgen in Engeland hun huis niet verkocht!

DE FRANSE MELKPRIJS
“Een koe, dat is geen kraan”, zei een boze
melkproducent. De melkprijs is door tendenties omlaag op de wereldmarkt gevallen met
30%. Tot grote boosheid van de boeren die
op het randje leven. Dus nu eens even kijken naar de opbouw van de literprijs (0,74
€) van melk:
-de producteur krijgt 0,28 €
-de verwerker krijgt 0,25 €
-de distributie krijgt 0,17+0,02= 0,19 €
(kosten- en margedeel)

ANDERE ANTI-WW METHODEN
Ontslaan is een dure grap, met een duur en
lastig sociaal plan. En ruzie, die ook in de
krant komt. Dus zoekt men andere wegen.
Ook wil men de werknemers liever “in de
buurt houden” voor als het weer beter gaan
zal. Dus werkt men met vrijwillig vertrek,
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-de staat krijgt

0,02 € BTW

Zwitserland, Griekenland en Brazilië wel.
Wat weer geld oplevert. En die oude Mirages gaan dan weer verkocht worden aan
landen met veel oliegeld en veel oorlogjes.
Zo werkt dat in de wapenhandel waarin
Frankrijk, ook onder Mitterand hoor, al
steeds uitblonk.

Daarmee wordt duidelijk dat niet de
distributie zijn zakken vult… Er is een groot
markt-probleem zeggen de experts. Er is
sprake van droogte in Australië en van stijgende consumptie waardor er een tekort
ontstaat. Wat weer speculatie oproept en…
overproducties van 3,4 miljard liter melk…
Waardoor de prijs daarvan nu weer zakt
(een varkenscyclus). De producenten in de
EU krijgen subsidie: nu al 35 € per 1000
liter… Een kado dat nu ook de prijs van de
melk doet… dalen. De stabiele prijzen die
de EU wilde: dat mislukt totaal. Dus moeten
we weer gewoon wachten op de volgende
demonstratie…

IMAGOPOETSERIJ VAN SARKO
Hij won de euroverkiezingen, beter gezegd
links verloor die... En hij won “samen met
groen”. En nou is Sarko zeker ook groen te
noemen, dus moet hij nu fors aan het werk
omdat de gemeenteraadsverkiezingen er in
2010 aankomen. Hij zet diverse acties aan:
in Facebook heeft hij nu al bijna meer “vrienden” dan in de UMP zijn partij (Facebook
118000 en UMP 270000). Dus hij gaat nu
ook “groot”via het Internet, want dat is een
sport voor groene mensen. Ook stapt hij nu
forser in de wereld van de cultuur en de artiesten. Alle presidenten, ook de minder lucide boys als Sarko, ontdekten ooit dat deze
kant van de wereld erg belangrijk is wat je
imago aangaat (zie Chirac!).En hij gaat dus
meer uit op “jong” en “groen”.
Sarko is al begonnen aan de nieuwe verkiezingsstrijd, terwijl de PS neervalt. Zijn eerstvolgende actie is een kabinetsreshufle en
het binnenhalen van oud-PS-ers als ministers! Om de genadeklap te geven.
Sarko is een groot strateeg en bestond het
WEER om bijna 50% positief te scoren… En
dat midden in een crisis van formaat, een
enorme WW en een tekort als een dijk. Hij is
een echte generaal in de oorlog en nu maar
hopen dat hij ook genoeg marketensters
heeft… Bon courage et beaucoup de
sagesse..

DE ECONOMISCHE SCHURKEN
Het grafiekje toont het: het aantal personen
dat in het gevang moest omdat ze hun bedrijf door malversaties failliet maakten, steeg
enorm. Van 3622 in 2002 nu naar 4488 in
2008! Franse cijfers dus. En ik zag ook een
indrukwekkend lijstje bedrijfsnamen van
vooral kleinere bedrijven, waar de bazen
fors inpikten en de tent dus strandde. Er
wordt overigens strenger gestraft dan vroeger. Maar nu het zo storm loopt worden de
hele ingewikkelde gevallen maar .. geskipt!
Wat wil je? Dus het blijft zo als altijd: hoe
slimmer dat je de kluit belazert hoe minder
kans je loopt op gevangenisstraf!
Intelligentie geeft altijd een voordeel, ook in
de misdaad. Of beter gezegd: als je zo slim
bent om OP TIJD echte slimmeriken in te
huren, Dan blijf je lekker buiten schot! En
daar kan zelfs Sarko niks mee. En hoe het
is gegaan met “domme rijken” zagen we in
de affaire Madoff! Madoff was daar de
ENIGE slimmerik!

DE COULISSEN VAN DE TOUR DE FRANCE
Hij kwam door ons dorp op 25 juli! Echt
waar, op weg naar de Mont Ventoux! Dus
moet ik nu wel een beetje aan “touren”
doen, niet?
En ik las over Armstrong het volgende curieuze nieuws. Astana is de club van Armstrong en nu snap ik dat dit een mix is van
Texas en Kazakstan. Beter gezegd: een
texaanse firma die op de Kazakstaanse

DE RAFALES ZIJN DUUR!
Mogelijk wordt het Rafale contract in Dubai,
van 6 à 10 miljard, nu gauw getekend. Maar
Frankrik koopt de in Abou Dhabi dan 63 Mirages terugkopen voor een prijd die hoger
is dan waarvoor Dassault ze ooit NIEUW
verkocht! Dat komt neer op een stille subsidie aan Dassault, eigenlijk… Maar mogelijk
versnelt het de verkopen aan India, Libië,
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markt werkt, is de sponsor. Het budget is
15 miljoen $, niet niks. Maar nu zijn er … salarisbetalingsproblemen… omdat de financiële crisis de geldstroom uit het verre
Kazaakse hinderen zou. Kazatomprom is
een van de falende sponsors; de nucleaire
club van dit land. Maar die heeft illegaal de
controle (nu 60%) over de uraniummijnen in
het land ingepikt met enkele miljarden “fout
geld”. En daarom moet nu een texaanse
firma als sponsor Armstrong te hulp snellen.
Een opluchting voor hem, want hij probeert
al lan-ger om… Astana ZELF te kopen. Een
zakenman op de fiets die Lance. Niet voor
een kleintje vervaard. Ingewijden zeggen
dat hij binnenkort grootaandeelhouder van
Astana zal zijn… Als hij straks langs rijdt zal
ik hem om toelichting vragen..

de rest van de wereld, maar toch een beetje
voorzichtig. Weer die exception dus!
TWEE KIDS UIT DE BANLIEU
Rachida Dati is de ene en zanger Roberto
Alegna is de ander. Beide uit de banlieu’s
gekropen en beiden trots op elkaar. “we
hebben de deuren van het noodlot geforceerd” zegt Roberto en hij voegt er aan toe:
“Ik heb zeer veel bewondering voor je Rachida”. Waarmee je het enkel eens kunt zijn
als je beseft hoe zwaar je achterstand dan is
(geweest).
DE VRIENDEN VAN CARLA (en Sarko)
Sarko wordt steeds meer de vriend van de
artiestenwereld, wat hij overigens al jaren
was, maar dan slechts met een handje vol.
Nu hij Carla heeft, regent het in die sector
nieuwe, hechte, vriendschappen: zie de
nieuwe minister van Cultuur , ene Mitterand,
groot vriend van Mevr. Sarkozy. Ik zag een
lijstje en vele foto’s van de artistiek/culturele
kring die zich om Carla+Nicolas opbouwt.
Sarko doet overigens wat al zijn voorgangers deden, want die kringen beschikken over weer erg andere spannende
verbindingen. Dus het geheel lijkt erg op
een handig potje netwerken op weg naar de
volgende koers in 2012! Tja je bent DE baas
of je bent het niet!

DE FRANSEN GAAN KAMPEREN
Meer dan 6 miljoen fransen (+3% in 2009)
willen op de camping met vakantie; het gaat
dus druk worden. En de campings zijn
tegenwoordig vaak luxe plekken, met voor
17% al chalets en mobilhomes. Het
Frankrijk van de hotels is, vooral aan de
kusten, iets heel anders dan het Frankrijk
der campings. En de gigantische campings
iaan de kust zijn heel andere dan de
kleintjes in het binnenland. Op een kaartje
met het aantal campingplekken per departement zie je dat: De departementen aan
de Atlantische kust plus een deel van de
Côte d’Azur hebben de grootste aantallen
campings van 15.000 en meer, Het zuidoostelijke achterland heeft aantallen plekken
per departement van 700 tot 15000 en in het
centrale noordelijke del ligt het rond 2000 en
minder. Let wel: in de Herault zijn er 46000!
In de Var idem, In les Landes zijn er 40.000
in de Charente Maritieme 49.000 en de
Vendée kent er zelfs 55.000.

DATI= BOZE BURGERMOEDER
Dati was minister van Justitie gaat naar
Brussel en, is burgermoeder van het 7e
arrondissement van Parijs! En nu waren er
regelmatig ongeregeldheden in haar gemeente en “haar” prefect deed niet genoeg,
vond ze. Dus grote herrie met deze Gaudin.
Hij verdedigt zich en zei: Ik doe dit al succesvol sinds 1991 maar Mevrouw Dati weet
het altijd beter” . Deze man heeft echt moed!
Het gaat nu verkeren…

DE TE DIKKE FRANSEN
Er zijn ca 6 miljoen fransen te dik, ca 12%
dus. Maar wel 29% heeft al overgewicht. In
het noorden is het het ergste 18%, in het
oosten is het 14%, rond Parijs 13% en in het
Zuid-Oosten maar 11%. Dat komt ook
omdat WIJ daar meetellen (!). Frankrijk volgt

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Omdat bijna alles spannend lijkt te zijn geworden , is deze rubriek de laatste jaren wat
leeg. Wat erg jammer is natuurlijk, want vele
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mensen doen eigenlijk zeer spannende
dingen. Maar hangen dat niet zomaar aan
de grote LP-klok. Dat moet gerespecteerd
worden, maar mensen, weet wel: wij zoeken
allen naar ROLMODELLEN omdat ook wij
smachten naar onze “heropvoeding”. Om de
tijd die ons nog rest beter te kunnen
begrijpen en om onze keuzes dus beter te
kunnen maken. Ik roeo u dus toch weer
op…

bevolking op peil, alle nucleaire kennis en
techno, experts op transportgebied, zeer
grote internationale bedrijven die wereldwijd
opereren met name ook op energiegebied…
Het europese land van morgen dus. Maar
het komt niet van de plek af vanwege… de
tonnen schulden die aan de benen hangen.
Dommage, très dommage!
Natuurlijk mis HET probleem dat Parijs deze
zeer verdedigbare draai niet kan uitleggen
aan het volk: dat heeft gewoon geen
vertrouwen meer! Daar zit het probleem
dus.

Terug naar inhoud

In de UMP
Sarko heeft een nieuwe jonge ster in zijn
kabinet: Chantal Jouanno heet ze en ze was
karate kampioen en nu dus staatssecretaris
van Ecologie onder Borloo. Zij moet de
groene industrie oppeppen en gewoner maken , minder elitair dus. En daarvcor is een
goeie babbel, er mooi uit zien en ook nog
ervaring met publiciteit, niet slecht. Ze is al
jaren groene militante dus het is geen trucje.
En ze past dus prima in de image show van
Sarko: een soort van blanke Rama Yade in
de club dus. Nu maar eens zien waarheen
zij stuurt, met Rama ging het niet echt goed!
Ze is niet zomaar een juffrouwtje: haar man
is inkoopdirecteur van Ricard en er zijn kindertjes. Dus er vallen weinig schandalen te
verwachten. Of toch? Want Ricard is alcohol
en dat zit niet meteen in de sport- en
groenlijn dus. Zal wel meevallen, Borloo
houdt ook een oogje in het zeil.

POLITIEK EN HERVORMINGEN
-De nationale lening
Dit fenomeen is iets van vroeger in de
meeste landen, maar is vaker te zien geweest in Frankrijk. Balladur schreef er een
uit, die mislukte. De idee is dat “als het
vaderland moet worden gered en/of er diep
moet worden geïnvesteerd in de toekomst,
de staat de burgers samen vraagt om financiële hulp. Dus om vadertje staat geld te
lenen en, tegen vergoeding natuurlijk.
Sigaar uit eigen doos, maar met een leuker
ideetje er achter. Het kwartje van Kok in
Nederland (opslag op de benzineprijs) was
een voorbeeld van de andere truc: een
tijdelijke belastingheffing invoeren die
eeuwig blijft vervolgens. In Frankrijk is dat
de CSG (solidariteitsheffing op rente), het
vroegere vignet (nu afgeschaft), etc.
Dus nu komt Sarko met dit idee, want zijn
tekorten zijn enorm en omdat hij niet opnieuw op de kapitaalmarkt geld kan halen
om “in de toekomst te investeren”, probeert
hij het bij de fransen zelf. Maar helaas 80%
ziet er niks in… en Sarko vond “20% al heel
mooi”, zei hij wat geforceerd. Wat natuurlijk
verraadt, dat hij andere bedoelingen heeft:
20% is natuurlijk geen NATIONALE lening.
Helaas zijn dus de fransen nu ook niet bereid om het vaderland te redden met hun
spaargeld. Terwijl zij natuurlijk wel samen
ook die enorme tekorten maakten Het is de
franse tragiek ten voeten uit: het potverteren
van 50 jaren maakt het nu onmogelijk een
flinke injectie aan het land te geven voor
een grote toekomst. Frankrijk heeft vele
voordelen voor een grote toekomst:

RAMA doet nu Sport
Ze volgde Bernard Laporte op als staatssecretaris van Sport onder Bachelot (Gezondheid). Want ze moest Mensenrechten
opgeven onder druk van Kouchner en Sarko… Laporte zei bij de overdacht dat hij
nooit iets had begrepen van wat die Mensenrechten waren… hij mag dat zeggen, hij
is zo. Rama moet nu laten zien wat ze
(weer) kan, nadat Sarko haar bestrafte
omdat ze NIET naar Europa wilde. Maar
deze dame krijg je niet zomaar plat: ze zint
op een krachtig weerwoord. Want ze heeft
HET: dat vloeiende charisma, die Intellectuele finesse.. Zoals Le Pen maar dan
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toch anders. Die ergert zich dood aan haar
gekleurde succes, zomaar uit Afrika gekomen! En nu gaat het eens niet om dat
“domme voetbal”. Rama is politiek nog pas
aan haar begin, ze gaat het ver schoppen
dat weet ieder die haar kent. Ook Sarko die
haar nu een flinke oorvijg gaf waarvan ZIJ
leert. Sure.
Dati wil PARIJS
Dati wil burgemeester van Parijs worden en
dat wil ook Fillon! Het speelt pas in 2014
maar de strijd is al begonnen… Ze wisselen
regelmatig SMS-jes uit over hun ambities.
En vaak stuurt Fillon dan de tekst: Moge de
beste winnen… Nederland heeft al een Marokkaan als burgervader van Rotterdam…
nu is dus ook Parijs aan de beurt. Integratie
is er dus toch, maar sommigen zijn nu ook
hier tegen. En vooral zij die KLAAGDEN
over onvoldoende integratie… Het is ook
nooit goed!
Bewegingen op links.
De barometer beweegt fors voor de PSgrootheden: Delanoë ging 7 punten omhoog… Aubry 3 omlaag, Jack Lang +12,
Besancenot +1, Segolène + 3…. Trend?
Wel, zij die NIKS doen of zeggen, winnen nu
punten. De beste stuurlui staan altijd aan
wal!
Aubry gaf Manuel Valls, die uit de rij danste,
er zwaar van langs. Tot diens grote spijt…
Maar iedereen ziet het wel: de machtsstrijd
in de PS is weer op volle toeren. Vele honden vechten om het afgestorven been en
Besancenot loopt er hard mee heen. Nog
maar 1 maand geleden wilde Aubry Valls in
de PS-directie… maar hij kijkt wel uit! Wat
een drama: de dood van de PS in vele
bedrijven.
In de Vereniging Desirs d’Avenir (met haar
fraaie website) waar Sego achter zit is het
nu ook hommeles. Iemand die daarin hoog
stuurt wil naar LINKS maar een ander, oaok
niet laagjes, wil naar RECHTS. En gezien
het gekakel wil Guerini van de PS in
Marseille, nu wel liever uit deze club stappen. Veel leden van deze club zijn ook
ernstig teleurgesteld door de interne
trucages en willen er ook uitstappen.
L’Avenir sans Desir lijkt nu aanstaande te

zijn… Waar Sego komt is herrie, dat weten
we.
Attali en het socialisme
Attali is socialist, maar een liberale. Hij
denkt dat de basis idealen van het socialisme nog springlevend kunnen zijn…het
algemene tegenover het privébelang is
eigenlijk vooral NU erg actueel. Maar het
probleem is dat zo-wel politiek rechts als
links hetzelfde lijken te vinden: zie de groene politiek! NIEMAND is te gen groen, links
EN rechts zijn vóór! Sarko doet af en toe
stevig linksig lijkt het… en eet politiek van
de PS-tafel. En als de PS zo door gaat
worden in 2012 10 linkse kandidaten door
EEN rechtse verslagen. De conservatieve
socialisten die niet meer naar de wereld
keken maar onderling vochten, krijgen nu
een enorme factuur. Hun failliet is aanstaande… een voorbeeld van decadentie
en haar gevolgen!
-Affaires
NIEUW: IS VAUZELLE (Paca/PS) DE
KLOS?
Hij is president van de Conseil Regional
voor de regio PACA, waaronder ook wij vallen en hoog gezien in de PS. U las al eerder
over de subsidiefraude in Noord-Marseille
en nu lijkt het of ook hij boter op de kop
heeft. Zijn vroegere kabinetsdirecteur en
zijn directeur Diensten zijn nu object van
onderzoek… Verdacht van “ontvreemden
van publieke middelen”, dus en BEIDEN
kregen het verbod erover met Vauzelle te
spreken. Wat doet vermoeden dat ook hij
een dag zal worden opgeroepen voor
verhoor. Tja dat doet zijn sterrenglitter in de
PS geen goed en is alweer een tik voor
deze verwarde partij.
DE PAKISTAN-FRANKRIJK AFFAIRE
In 2002 vloog in Karachi een bus de lucht in
vol met fransen van het bedrijf DCN, 14 van
de inzittende scheepsbouwers kwamen om.
En nu hoort men dat dit een wraakoefening
zou zijn van het Pakistaanse leger, dat…
boos was omdat Chirac nog meer omkoopgeld had geweigerd. Het ging hierbij om het
onderzeeër contract van 1994. Nu is er een
geheim rapport van 2002 boven water
gekomen ook bij de advocaten van de ge-
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troffen families. De auteur is geen suffe
kleine jongen dus het wordt spannend. Hij
weigert nu zijn bronnen te noemen. De
franse staatsonderzoekers kwamen niet
verder dan een islamisten-aanslag, maar
twee gearresteerden moesten wegens gebrek aan bewijs losgelaten worden en het
explosief was iets van het leger. Tegenstanders wijzen erop dat Al-Qaida blij was
met de aanslag dus… Maar als je zijn tekst
op Aljazira nog eens leest, zegt hij daar niet
dat zijn club het zelf DEED, maar dat hij elke
aanslag tegen het westen toejuichte. En dat
is heel wat anders. Wordt dus ook vervolgd.

netsreshuffle. De zittingen komen dichterbij…

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
« Jeter du coeur sur le carré » =
(wij zeggen: je hart uitkotsen). Weer valt de
overeenkomst op !
« Avoir un coeur d’or » = (wij : een gouden
hart hebben. Letterlijke vertaling !).

EEN BENOEMINGSAFFAIRE
Ene Marc Robert zou volgens de regels een
hoge justitiële functie moeten krijgen en de
Raad van de Magistratuur, die adviseert
bracht over hen positief advies uit… En toen
plotseling NEGATIEF advies en de minister
stelde de zaak uit. Zeer ongewoon en zeer
ernstig. En nu heeft Sarko hem benoemd op
een andere, simpelere post, …. Zonder de
Raad wat te zeggen of te vragen. Nooit
eerder vertoond dus. Kortom deze mijnheer
wordt nu geofferd na de venijnige strijd van
de overwegend linkse magistraten tegen
Rachida Dati c.s. Hoe moet je nu omgaan
met de zeer ernstige verstoring van de
verhoudingen.. en soort van motie van
wantrouwen naar die hoge Raad? Sarko zal
het worst zijn… hij heeft keihard terug geslagen en dat maakt nu velen in Justitie echt
bang en… wat rustiger. Nu gaat de opvolger
van Dati op Justitie MAM het daar proberen.
Sterkte madame!

« Avoir le gros coeur » = pas op, dus NIET :
een groot hart hebbe , maar : Veel verdriet
hebben !
« Avoir le coeur sur les lèvres »= weer oppassen : NIET het hart op de tong hebben,
maar : Bijna moeten overgeven !
« Avoir un bon coffre » =
Een prima
borstkas hebben om flink te kunnen zingen.
« Piquer le coffre » = dat is wachten op je
beurt. Bij de adel stonden geen stoelen in
de « wachtkamers voor audienties » , maar
wel kisten (coffres).
« Être belle au coffre » = dat zegt men van
iemand die lelijk is maar wel veel poen
heeft.

Terug naar inhoud

DE CLEARSTREAM AFFAIRE
Marie Alliot Marie is nu minister van Justitie
en zij was de baas eerder van mijnheer Rodot die een hele grote rol speelt in Clearstream. Nog erger: haar vriendje ene Ollier
uit Parijs (UMP-er), en burgervader heeft
afgezien van zijn eis om als civiele partij in
de kwestie te worden gehoord.. En mogelijk
moet ook Mam zelf als getuige verschijnen.
Dus draait MAM nu aan de justitiële knoppen van deze affaire waarin ene heer Sarkozy de eiser is. Complex hé, zo’n kabi-

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
“Dat de Tour de France gewoon langs je
deur komt en je de uitzinnigheid van de
mensen onder je grote pin rustig kunt zien ,
het is als een explosie”.
“Zien dat onze middenstanders droomomzetten maakten in ons dorp, tijdens de
Tour de France. Er kon geen baby meer bij”.
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“Een bakker hebben, die zich uit de naad
werkte om zijn mooie product aan iedereen
te kunnen blijven aanbieden. Tijdens de
toerischtische overval bij de dortocht van de
Tour. Maar wel enkel , tot het meel ook op
was….”.

“Als ik naar niemand luister zegt men: Kijk
hem daar die dictator. Luister ik wel dan
zegt men: Hij is terug gekrabbeld!
“We moeten de burgers niet voor gek verslijten. Ze hebben best begrepen dat ouder
worden betekent, langer werken”.

“Vrienden op bezoek krijgen die het echt
over iets willen hebben, omdat ook zij zoekende zijn en blijven. Samen niet weten hoe
het zit is ons zoete lot”.

“Mevrouw Aubry (PS) als “tabakspot” gebruiken (= niet serieus nemen) is niet erg
respectvol. En strijdig met de menselijke
waardigheid”.

“Een dorpeling weer kwiek zien rond lopen
met zijn “nieuwe lever”, hij is nu slank en wil
geen druppel pastis meer. Hij had ook erg
veel geluk…”.

En nu laten we, de volgende keer, weer de
vele vroegere presi-denten aan het woord!
*****

“Het nachtelijke herhaalde bezoek van onze
kat, die vanuit de nachtkoelte even checkt of
de baasjes er nog zijn. Ze kondigt heel
discreet haar komst al miauwend van verre
aan. En wil dan meteen 100 “streicheleinheiten”.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
-ALLEDAAGS UIT VERSAILLES
Versailles ontstond uit het Jachtpaviljoen
van Lodewijk XIII en begon daar, uit het
zicht van zijn eega en anderen, te jagen op
de mooiste onderdanen. Maar de echte is
Lodewijk XIV natuurlijk, al begon hij met een
wat oudere dame met geslachtsziekte. En
later ging hij over op zijn schoonzus en later
kreeg hij de beauté Louise de la Vallière te
pakken. Daar wordt hij dus echt verliefd op,
en zij wordt de eerste z.g. “favoriete”. Deze
Lodewijk in-stalleert zich ook permanent in
Versailles. Hij laat er ook een grot maken en
vele bos-jes voor de “jeux”. Tja, alleen zijn
werd daar wat moeilijk: want er werkten
36000 die-naren daar! Louise introduceert
op een dag Mevrouw de Montespan, een
verblindende schoonheid à la Marilyn en
met een Intel-ligentie van Simone de
Beauvoir. En zij weet van haar “voorecht
van de Koninklijke spon-de” te genieten.
Natuurlijk was Versailles een prostitutienest
van nivo, maar al gauw was het hele
personeel geslachtsziek.
Dus werd
prostitutie
verboden om V. heen: de
vrouwen kregen slagen met het zweepje en
de mannen werd in neus en oren geknipt!

“De provencaalse zomer weer beleven met
zijn vele extremiteiten, die hij ook zo liefelijk
kan zijn. Een afbeelding van het leven
zelve”.

Terug naar inhoud
PAROLES DE PRÉSIDENTS (+ SARKO)
Sarko is een open boek maar je moet wel
goed kunnen lezen. Tja, hij bevalt vaak niet
vanwege zijn “recht voor de raap” manier.
Maar zegt hij niks, zoals Chirac 5 jaar deed,
dan is hij weer een zombie.
Dus even weer een rondje Sarko-actueel en
nu tegen de journalisten van de Nouvel Observateur.
“We kunnen niet de enigen blijven die een
fiscaal systeem hebben dat iedereen die
geld heeft ontmoedigt om te investeren”
“Ik heb een eigen project als president en
dat voer ik uit. Daarvoor ben ik ook gekozen”.
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Maar de prostitutie verplaatst zich gewoon
een beetje verderop. Daarna komt Mevrouw
de Maintenon, die de baas gaat spelen, dan
vroom wordt, de decolleté’s verbiedt en die
zelfs een kapel laat bouwen. Versailles
wordt dan een soort Lunapark en opvolger
Lodewijk XV stelt er wat meer orde op zaken. Hij is een “recordman”: hem gaat het
om de kwantiteit, hij zoekt zonder ophouden
in alle gegoede families zijn dames. Zo
komt hij Madame de Pompadour tegen, die
al snel Frankrijk gaat regeren. En de koning
loopt verkleed achter haar aan door de
tuinen. Madame du Barry vindt het stripdiner
uit: bij elke gang een kledingstuk uittrekken
dus. Iedereen die een ander bloot tegenkomt gaat zonder aarzelen “aan het schone
werk”. Madame de Barry kon er wel vijf
achter elkaar aan. Lodewijk XVI is een
eerlijk, menselijk type en hij heeft sexuele
afwijkingen. Marie Antoinette glijdt dus wel
eens uit, maar Versailles gaat nu toch op
weg naar de “normaliteit”. Wilt u meer
details en stoutigheid? Dan lees: L’Amour à
Versailles, Alain Baraton, Grasset.

joodse diaspora. Dan vertelt ze over de
historie van de joden van Pernes en van Het
Comtat Venaissin, waar de pausen ook de
wereldlijke bazen waren gedurende 700
jaar. En we horen hoe ze paus Johannes
XXII noemt, die de joden verjoeg, hun
bezittingen inpikte, hun syna-goges (deels)
verwoestte en… ze daarna tegen betaling
weer liet terugkomen. Zo ging dat in de 13e
eeuw, toen de joden uit Frank-rijk, Spanje
en Portugal en verder zich had-den
verzameld dichtbij de paus om veilig-heid te
vinden. Die veiligheid bleek ook al een hoge
prijs te hebben..
Dan gaat de grote deur open en worden we
gevraagd op de kleine binnenplaats te komen, waar Guylaine een prachtig lied zing.
Vol weemoed in het judeo-provencal… Iedereen voelt weer die pijn van de verstoting
van de haat en het geluid van de chofar , die
we als slot ook horen, krijgt zo ook een heel
andere kleur..
We lopen terug over de Place des Comtes
de Toulouse, de eigenaren van het Comtat
voor de paus het hem afnam. Hij had de catharen, de ketters geholpen en verloor zijn
bezittingen aan Rome. En de franse koning
pikte de hele Languedoc in. Dan komen we
bij het Culturele Centrum, waar in het oude
couvent des Augustins, opgericht door Clemens de VII, die in de 13e euw de joden
verplichte tot het dragen van een knalgeel
rondje (de roue) op de linkerborstzijde en
later zelfs tot het dragen van een knalgele
hoed. Dan zag je ze nog beter. Dat gele teken kennen we nog van de gele Davidster
van Hitler en kornuiten..
Dat waren ook harde tijden voor deze minderheid, de ENIGE godsdienstig andere
minderheid tussen de roomsen, gedurende
vele eeuwen.
De Kerk van les Augustins staat vol stoelen,
het is nu de concertzaal. Het was tot de
franse revolutie een katholieke kerk en ze
werd door de revolutionairen ingepikt en tot
paardestal etc. verlaagd. Met opzet natuurlijk. De haat tegen koning en Kerk was groot
en nu verloor de paus ook zijn “synagoges”… zoals hij dat eerder met de joden
deed. En in deze Kerk zitten nu 100 joodse
mensen of mensen met belangstelling voor

*****
WANDELING ACHTER DE CHOFAR
We staan met zijn vijftigen op de Place de la
Juiverie in Pernes-les-Fontaines, in de
warme zon. Ik liep hierheen met een dame
die trou-badour is en de leider van het
orkestje Ne-kouda; hij heeft zijn zwarte
keppeltje op. Als er geen volk meer bijkomt
gaat de man op de chofar (sjofar) blazen, de
hoorn van een ram, die bij vele joodse
feesten wordt geblazen. Het hoge geluid,
dat dan weer kort stotend dan weer lang is,
galmt langs de oude muren. Ook van een
groot herenhuis met een grote oude dubbele
deur, waarin zich de mikvéh bevindt, een
ritueel bad voor de dames, diep onder de
grond. Restant van wat waarschijnlijk de
(ver-woeste) synagoge was. De chofar
zwijgt en de troubadour€ Guylaine, heft haar
gezicht naar de hemel en roept luid alle
namen van de vroegere joodse families naar
de hemel… Aan de namen rij hoor je dat ze
hier kwamen vanuit Zuid-Spanje tot NoordEuropa; uit de voort-durend bewegende
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joodse historie om te luisteren naar het vervolg. Het prachtige recital van Guylaine,
omlijst met de ouede muziek door de joodse
groep Nekouda. Ze zijn gevieren, een dame
met joodse klederdracht die zingt en de
cimbalen doet klinken, de provencaalse
tambour met fluit (Fifre), het kleine
luchtorgeltje met toetsen en de gitarra en
soms even de klarinet. Hun gezang en
muziek is teruggevonden bij naza-ten van
de joden uit de Comtat, die waren ge-vlucht
naar Safed, Gallilea, Jeruzalem en rond de
Adriatische Zee…. Toen weer een paus het
op de heupen kreeg. We gaan dus muziek
ho-ren uit de middeleeuwse tijd van de
joods-pro-vencaalse bevolking van deze
streek.
Guylaine vertelt op levendige wijze het
verhaal van een joodse familie die woont
tussen de christenen en we passeren hun
lief en leed… Ook de joodse feesten
natuurlijk, waarbij dan een religieus lied
wordt gespeeld. En ook de
woordenwisselingen tussen de christenen
en de joodsen, waaruit het nodige onbegrip
spreekt. De aloude confrontatie van een
min-derheid met een grote meerderheid,
die we nu in heel Europa en elders, weer
zien.
De liederen zijn dus voornamelijk liturgisch
van achtergrond en zijn vol met weemoed
en echt ook wat verdrietig. Tot smekend toe.
Prachtig gezongen door de zangeres en de
muziek-groep. De kaddish komt ook, als er
over een overlijden wordt verteld en dit
gezang maakt enorme indruk, omdat het
voor een groot deel door de mannenstem
alleen wordt gezongen, waardoor je erg
dicht bij het uitgedrukte ver-driet komt. Want
degene die zingt, verloor ook zijn halve
familie in de 40-er jaren. Hier zijn emoties
nog echt dus. De zeer vrolijke liedjes
gezongen door de twee vrouwen worden in
de zaal herkend: het zijn de kinderliedjes die
jood-se moeders zongen… Er wordt in
gelachen en het is even kinderlijk blij.
Dan eindigen we met een lied waarbij
iedereen gaat staan, het afscheidslied, wat
heel wat emoties om me heen opwekt. De
tweede lich-ting van de Judeo-provencaalse
dagen lopen nu ten einde.

Ik koop nog wat litteratuur die uitgestald is,
ook een CD-tje van Nekouda en bekijk nog
even de uitgestalde schatten. Een oude
chofar een echte gele hoed…een spaarkist
voor de armen (de collectekist uit de
Synagoge) en ook het charter dat werd
getekend tussen joodse bailons
(verkozenen) en de Vice-legaat (vertegenwoordiger van de paus hier), waarin
rechten en plichten zijn opgetekend. En
waarvan ik weet dat het vele keren werd
geschonden en opnieuw moest worden onderhandeld; steeds nadat weer moest worden betaald om te mogen heronderhandelen…
Ik heb in de afgelopen twee dagen , met ook
conferenties over allerlei onderwerpen en
van hoog niveau, kennis gemaakt met diverse mensen. Van de organisatie en ook belangstellenden. Dus loop ik mee naar het
terras in het dorp, bij de kerk om een laatste
slok samen te drinken. Het is zeer geanimeerd en ik krijg van een dame met een
mooie joodse naam die ik nog ken uit mijn
jeugd (was de naam van een zwervende
familie die later in een huisje woonden) en
haar familie kwam uit Portugal. Omdat ik op
zoek ben naar de achtergrond van een
grootmoeder van vaderszijde die mogelijk
Portugees, joods was van origine (Pisters,
Pfistero= bakker in het latijn) zocht ze voor
mij een website op www.genealogj.fr en een
ook mailadres van iemand uit Parijs die veel
weet over de Sefardische joden (uit ZuidEuropa). We praten over van alles en ook
over Europa… waarbij opvalend is hoe sterk
in deze groep de pro-europese idee is… Ze
zijn mogelijk zich meer bewust van de gevaren die europese landen in de toekomst
lopen en, die een sterker Europa vereisen?
Want zij weten wat er met zwakke minderheden gebeurt…
Ik ga huiswaarts en denk met verlengen aan
het komende joodse muziekfestival in Carpentras in augustus… Tja ik heb iets met de
historie van het joodse volk omdat die toont
hoe de wereld twee millennia omging met
(religieus-culturele) minderheden… en dat
over de hele wereld. Omdat de joden overal
werden vervolgd en het dan weer elders
probeerden. Zo kreeg je “wandelende joden”
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en een enorme diaspora en, bijgevolg, een
haarscherpe spiegelbeeld van ons gedrag
voortkomend uit angst en onwetendheid…
Waraan nog steeds niet veel is veranderd.
En nu zien we opnieuw in vele landen, minderheidsjachten ontstaan. Rond joden opnieuw in Oostenrijk en Duitsland en elders
en ook op christenen in islamitische landen
en ook op moslims in christelijke landen of
beter gezegd: landen met een joods(!)christelijke beschaving… Waarvan ik echt
niet precies de portée snappen kan...
Leon juni 2009.

kwamen naast ons veel toeristen die het
huis huurden. En die zeiden vaak dat ze de
klassieke muziek erg mooi vonden. Ze gaat
vaak naar concerten waarbij af en toe onze
duitse vriendin (hoorn-blazer) ook mee gaat.
Die speelt hier in orkesten en dat levert ons
vele mooie avonden op. In oude kathedralen, kastelen en “maisons de maîtres”.
Ze vindt weinig mooier dan iemand zien die
met zijn eigen stem of een instrument een
hele groep mensen kan betoveren. Want dat
deed Ipodomi vroeger zelf ook op het regionale toneel en ook met zingen. Zelfs ooit op
de TV in een operette. Ze won ook ooit nog
een toneelprijs met haar broer. En ik weet
zeker dat dat terecht was. Ze is een geboren actrice en blijft dat levenslang.
Ze ligt in de provencaalse zomer veel in de
tuin op de hete momenten en altijd met boek
en muziek gewapend. Vroeger zong ze en
nu doet ze dat wel weer eens: in bad en ook
bij het bezoeken van zingende Michel, die
zuid-spaans repertoir heeft en half Europa
nu al bezingt. Zij is een groupie van deze
Michel; en dat op haar leeftijd.
Ze is altijd een feestbeest geweest en
maakte zich nooit teveel zorgen. Morgen
kwam er steeds weer een nieuwe dag…
Maar later stelde ze die opinie wat bij omdat
niet erg veel van alleen komt. Ze moest
vroeger ook naar de Kerk en deed dat toen
al met tegenzin. En toen ze groter was
schold ze echt met pastoors en kapelaans
over “geloven”. Ze vond dat allemaal maar
eng en zag bij de zwartrokken het tegendeel
van wat ze predikten. Dus stopte ze met
kerkbezoek en het bidden, tot verdriet van
haar oude moeder. Maar die bidt nu voor
haar dus… Zo komt ze dus toch in de hemel, waar ze feest verwacht en geen gezever. Dus Petrus: Haal vast de pils en de muziek. Anders loopt ze door naar Beëelzebub!
Bij de foute kerels dus eventueel...
Ze kookt de sterren van de provencaalse
hemel, die heeft daar miljoenen van en dat
kan je hier elke avond zien. Een echte couscous daar draait ze haar hand niet voor om:
de pieds-noirs hier eten zich er regelmatig
dood aan. In elk restaurant wil ze weten wat
er op haar bord ligt en doet dat dan soms
na, en vaak veel beter. Kortom ze is een

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
ONZE IPODOMI
Ze is niet van hier; haar wieg stond in het
zuiden van een noordelijk land. Met veel
regen en kou, waar ze niks aan vindt.
Daarom vluchtte ze , op haar 50-e, na gedane arbeid naar het diepe zuiden. En vond
de zon en de warmte.
Ze verliet haar grote familie, maar vond dat
niet enkel een probleem; ze wilde best wel
wat afstand nemen en haar eigen weg gaan.
Want ze had zich erg lang de “kunstmoeder”
gevoeld van velen. Waarmee je ooit moet
stoppen. Dan is beter voor iedereen.
Ze is gek op muziek en dus schalt de opera
en het klassiek hier door huis en tuin. Maar
ook jazz en Amerikaanse jeugdmuziek is
iets wat ze niet versmaadt. Ze komt hier aan
haar trek-ken. Ze heeft AOL-radio uit de VS
op haar PC en dat klinkt hier vaak uit de
speakers. Pres-ley, Pat Boone en zo. Ze
heeft honderden klassieke CD’s en ook dat
gaat geregeld draa-ien en zoals het tegenwoordig hoort schafte ze ook een Ipod aan
waarmee je de muziek direct in je oren kunt
kiepen!
Onze katten (nu kat) en onze bloemen en
planten groeien op haar muziek en hoe!
Niks water hier, muziek erop gooien. Dat is
het. De buren genieten soms een tikje mee:
in positieve zin. Waar we eerder woonden
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keukenkampioen en als ze kookt is het
steeds een wonder dat er iets lekkers verschijnt uit die immense puinhoop. Maar dat
vindt alleen ik, want ik heb minstens twee
beroepsafwijkingen.
Ze is ook dol op uit eten en dat ook bij de
vele, internationale vrienden hier. Ze spreekt
engels op zijn amerikaans, Duits is ook een
peuleschilletje en Frans dat komt er wat
krommer uit. Maar als het over “de juup en
de vot gaat” (bargoens voor “een biertje” en
“het achterste”), dan verstaat ze alles zonder mankeren. En dan vraagt geen Fransman zich af of het “sur of dans of au-dessus” was, toch. Alors, peu importe!
Met haar over de aardkloot slouwen is een
be-levenis: we verhuisden zo vaak dat we
de tel kwijt zijn. En we gaan binnenkort
weer. Dat is kennelijk onze hobby en we
hebben eigenlijk genoeg aan onze boeken,
de muziek en onze keukenuitrusting. Dat is
het enige wat Ipodomi meeneemt naar Marseille volgend jaar. Daar is de Rue Paradis,
vol met mooie kleren dus. En ook de Canebière nog. Dus als we daar wonen zie ik
haar nooit meer en als ik haar zie ken ik
haar niet terug in haar nieuwste jurkje van ,
al-tijd 25 €, zegt ze. Maar ik weet wel beter.
De cuifarello van Mormoiron (= de kapper)
kent haar ook goed. Die verandert haar
twee-wekelijks in een ander type door aan
haar ha-ren te frunniken. En als je hier bij de
kapper komt ga je door het hele dorp, en ik
dus ook. God weet wat ze dus van ons zeggen. Maar dat was al eerder zo en daar zijn
we gewoon immuun voor geworden. Want
ook Ipodomi wil een ding niet: bij het klootjesvolkje behoren. Dat is ons veel te saai en
daarvan ga je ook nog Wilders stemmen of
zo. En dat kunnen wij ons, als IMMIGRANTEN hier, natuurlijk niet veroorloven. Want
hier hebben wij Le Pen en die laat ons ook
al in de gaten houden…
Als u haar nog niet kende of nog niet herkende, dan moet dat nu toch wat zijn veranderd. Oh ja ook dat nog: ze heeft een
broertje of zes dood aan lopen, fietsen en
andere voortbeweging. Ze doet het enkel
met de Peugeot en laadt die graag nokvol
met lekkers. Lopen doet ze als het MOET, in
winkelstraten en grote winkels alleen eigen-

lijk. En sinds kort krijg ik haar ook al lopend
naar de cuifarello en de kruidenier. Een
enorme vooruitgang is dat.
Ik ben zeker nog wat over haar vergeten,
maar dat komt omdat ik vandaag 67 werd.
En als je dan alles nog weet ben je “een
erreme duivel”. En gelukkig heeft ook zij
een beetje Alzheimer , wat tot komische
toestanden leidt. Zo worden we gewoon
lekker oud tot ze daarboven de stekker er uit
trekken. Het is te hopen voor Ipod-omi dat
ze dat snel en kort doen en daarna wil ze
ook geen poespas. Ik kreeg het verzoek van
haar om haar na haar verlijden, gewoon hier
over de heg te gooien.. Echt waar! En als ik
dan zeg dat het wettelijk verboden is zegt
ze: dat is dan toch niet mijn probleem? Wat
absoluut klopt!.
Dus ze zal bij haar verscheiden, als ik al niet
eerder op laatste verhuizing ging, dus nog
een hoop problemen achter laten. Wat ze
nou net niet wilde. En dat is ook Ipodomi ten
voeten uit, ze ziet het leven “très simple” ,
waarin ze gelijk heeft, maar soms niet dus.
En daar ben ik dan voor , om de wereld
weer wat plat te slaan opdat ze weer over
vlakker terrein kan lopen, kan koken, muziek
luisteren en kan kwetteren met een glas in
de hand.
Zo zullen we haar ons altijd blijven herinneren: en dat is een geruststelling. En zij die
dat niet begrepen of begrijpen, die kan ik
echt niet verder helpen. Bij deze heb ik het
NOG eens echt geprobeerd; en hier moet u
het maar mee doen!
(H)oera voor Ipodomi dus!
Leon (en ook namens de kleinkids)

Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Ik scoorde op 1 juli 67 hele jaren en dat
deed een leuk klein regentje van goede
wensen over mij dalen. Tja waaraan verdien
je dat? Door gewoon te blijven leven dus.
En dat ga ik dus gewoon weer verder proberen; misschien ietsje beter dan er vóór?
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Gedichtje van lezers/vrienden Chr. en H.

Vieren moet je dus die dag,
En vooral hoe gekker hoe beter,
Want een leven kan maar één keer,
Daarna lukt het voor geen meter.

VOOR DE JARIGE
Hoera, hoera…gefeliciteerd gij ( nog net)
jarig Jobke
En een dikke knuffel van ut ransdaals
mopke.
Onze beste wensen op de valreep, helaas.
Toch hebben wij vandaag gedacht aan de
jarige baas.
Hansie heeft nog een belletje proberen te
plegen.
Maar toen zaten jullie wellicht op de Ventouxse wegen.
Edoch..wij wensen jou veel geluk en een
goede gezondheid.
Dan kun je nog genieten een hele lange tijd.
Gij moogt er immers zo wie zo nog wezen.
Want van botox of face-lifting hebt ge nog
niets te vrezen!
Uwen figuur kan de dames nog wel
bekoren.
Ook al kunt gij dit misschien niet altijd
horen!
( is maar goed ook)
Lieve leonneke…blijf gezond en geneet van
het leeve.
Dan wordt gij honderd jaren…wat een streven!
Veel liefs van je vrienden uit het Limburgse
land
Die hier door hitte worden overmand.

****
Ik woon in de Provençe en dus MOET ik wel
mijn eigen verjaarsgedichtje in het frans schrijven. Voor de niet-francofonen, lees het hardop
en probeer de muziek te horen… Ik schreef het
in de trein naar van Den Bosch naar Nijmegen…
VOIE AGÉE
Avec les images,
Qui passent,
Devant les fenêtres,
Du train glissant,
Tout vient et s’en va.
Le mal adoucit
Le coeur devient léger,
Le bonheur guette,
Pour remonter,
Dans ma tête grise.
Il faut ouvrir les vannes,
De la fleuve chaude,
Qui me parle,
Des temps de ma jeunesse,
Plein de securité.

p.s. Hapa zal je morgen bellen (als
alzheimer geen roet in de telefoon gooit)

Des jours si longues,
Avec ses avontures,
Sans debuts et sans fins,
Sans aucun danger,
Plein des heureuses amitiés

****

En nu nog eentje, van de amour de ma vie; en
ze heet, zoals vele bekend, Mie.. .
Een jarige echtgenoot,
Dat is pas feest
Zelfs als hij dat,
Al 67 keer is geweest.

Que Dieu me guide,
Dans mon Eden d’enfant,
Que je retrouve,
L’amour d’une mère,
Avant qu’elle me quittait.

Maar ieder jaar opnieuw,
Is de blijdschap toch groot,
Want als je niet meer jarig bent,
Dan ben je dood!

Que me tiennent aussi,
Les grands bras,
De mon père,
Qui voulait m’assurer,
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Que la mort,
N’existait pas.

ik sloot mijn ogen toen
haar zachte vingers zwijgend wervelend
om me heen als sneeuw

Il s’est trompé.
en tegen houden kon ik niet
ook nu niet
en zelfs nooit-

(Leon. In de trein in Nederland, bij
Nijmegen, 21 mei 2009).
*****

Lezer C.
…………………………………………………………
………………………………………………………..

En nu een erg mooie “poème” van lezer C.
over een mooie stad, die ook ik ooit kende.
Uit zijn reeks: UN JOUR À LIÈGE.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

DE OVERKANT
Vanaf de nabije kade
ogen de kraampjes op de oever aan de
overkant
klein, nietig vreemd

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
EINDELIJK EENS GOED NIEUWS!
Bonnes-nouvelles.org is de nieuwe website voor enkel goed nieuws! Een jonge
academische dame kwam er op en u
vindt er verhaaltjes over een leuk seminar, goede teamgeest, de goeie kanten
van de klimaatveranderingen etc. Een
goeie zet tegen zeurpieten in Le Monde,
de Telegraaf en Le Provençal. Maar pas
op, Le Monde heeft ook al een blog waarop enkel poisitief nieuws komt te staan,
daarop schrijven twee studenten van de
HEC in Parijs. Ze hebben al 1500 bezoekers per dag dus. U begrijpt het: ik heb
nu dus een vacature bij Le Provencal.
Bent u een vrolijk fransje, kunt u goed
borreltafelen en zo en lacht u de hele
dag, dan solliciteer. U krijgt uw vaste
plek EN u krijgt ook aandelen als de oplage verder stijgt. Brieven onder nummer bij mij of Theo. U krijgt altijd antwoord! En ik zal niet zeuren over het grote aantal dat geen baantje kreeg, want ik
heb helaas maar EEN vacature. Ziet u, ik
zeur nu al WEER!

Ze lachen me toe
omdat ik de woorden niet horen kan
die ik ook nooit zal begrijpen
alles wat ik horen kan:
kraam, boot, maas, koop, licht
En mijn handen
eenvoudig en veraf
en de vensterramen
alsof uit wit papier geknipt
maar daar in het stille stapelhuis
ademt leven
van doop tot dood
en aan de voet ruist
de staand schuifelende handelwandel
in regenboog en rituaal
en de maas stroomt hier zwijgend door
eerder, nu, steeds
vanuit mijn kindertijd zelfs
en blijft in stilte schreeuwen
zolang ik voel, denk en zie
ook met luiken voor de ogen

-CRISIS
RONDJE WERELDECONOMIE
Af en toe wat cijfertjes kan geen kwaad:

Haar zijden handen hebben ooit
mijn hals omsnoerd
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Land--BNP 09-BNP 10--PRIJZEN 09- PR10
VS
-3%
1,5
-0,6%
1.0
EU
-4,4
1,0
0,5
1,2
Du
-5,6
0,7
0,2
1,3
Fr
-3,0
0,2
0,5
1,0
IT
-3,8
0,7
0,8
1,6
SP
-3,5
1.0
0,0
1,5
JAP -6,5
2,0
-0,8
0,0
UK
-3,9
0,6
0,2
1,5
Wereld-1,0
2,2
1,5
2,5
Detailhandel
Du -0,6% ; UK -1,2% ; Fra
-5,2% en Spa -7,1%.

anderen zeggen dat het wel gelimiteerd zou
moeten worden tot ca 0,1% van het BNP
(10 à 15 miljard), en ze zeggen dat vanwege
de aangekondigde Staatslening voor/van de
franse burgers… Waarvan men weet dat de
laatste van dit soort… in 1993 erg verkeerd
ging omdat de reclame en de beleggingsadviezen daarover niet best waren. En
toen was Sarko…. Minister van Budget onder Balladur! Het wordt dus alweer spannend.

-1,2% ; VS

DURE TIJDEN VOOR RIJKEN
Kent u de CLEWI-index? (=Cost of Living
Extremely Well Index); voila , nu wel dus. Hij
meet de prijs van kaviaar, jachten, maatkostuums etc. dingen die rijken moeten
hebben om hun “eer” op te houden. Forbes
maakte deze index die uit 41 elementen
bestaat. Nu bestaat er voor de “gewone
mensen, de CPI-index (de Amerikaanse
algemene prijsindex). Dus wat is er leuker
dan deze qua verloop eens naast elkaar te
zetten vanaf 1976 tot 2008. En wat blijkt?
Die rijken kregen een stijging over zich heen
van liefst een factor 9 (NEGEN!)… en de
gewonere mensen een van een factor 4
(VIER). Dus die arme rijken kregen DUBBEL zo veel te betalen voor hun pretjes dan
“Jean de la Casquette”. Gerechtigheid of,
keken die rijken WEER niet goed uit? Zoals
ze ook bij Madoff zich vergisten. Best
mogelijk!

Werkeloosheid
Frankrijk schiet naar 11% en komt daar de
VS tegen; Spanje zweeft op grote hoogte
18%; diverse europese landen hangen
tussen 5 en 10%; Turkije 16%...
U ziet het bovenaan: alles gaat weer beter
in 2010, maar dat was ook de prognose in
2008 over 2009. Meer hoop dan wijsheid
dus.
RONDJE STAATSSCHULD
Hier een lijstje met de nieuwste problemen
van onze wereld die ons nog lang gaan heugen. De schuldenlast van grote landen in
DRIE onderdelen (Staat, Huishoudens en
niet-financiële ondernemingen) en in % van
het BNP.
Land
Staat Huish. Ond. %BNP
FRANKRIJK
65 – 56—55
176%
VS
61— 98—50
209%
UK
42—104—78 224%
Japan
192— 76--94
362%

ZAKKENDE PRODUKTIVITEIT
U kent het beeld wel: de keihard werkende
amerikanen en de “lazy french”. Want in de
VS heb je geen 7 weken vacantie zoals hier,
en zelfs 8 weken in Duitsland… in de VS is
het maximaal 4 weken. Maar dat ze DUS de
meest hard werkende van de wereld zouden
zijn, dat blijkt niet zo te wezen.
En dat begint op de Amerikaanse scholen
waar ze maar 180 schooldagen hebben, in
de OCDE is dat gemiddeld 195 en wel 200
in Azië. Ook minder wekelijkse schooluren:
VS 32, 37 in Luxemburg, 44 in België, 53 in
Denemarken en 60 in Zweden!
En zie de testresultaten op het gebied van
“het sciencesonderwijs”, opgesteld door de
OECD:

En u ziet het…. Frankrijk heeft het minste
totaalschuld van .. allemaaL Dat was 30 jaar
wel anders… het kan verkeren dus.
Sarko zei het nog in Versailles recent: er is
“slechte” schuld en “goeie” schuld, net als bij
cholestorol… De goeie is die voor .. in de
toekomst renderende zaken, strategisch van
belang zijnde onderwerpen. Maar over deze
definities kan je ook weer een maandje ruzie
krijgen… Want Zweden heeft dezelfde cijfers als Fr. Maar investeert wel TWEE keer
zoveel in ontwikkeling/research. En weer
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Japan 531. Australië 527, Duitsland 516, UK
515, Zwitserland 512, Hongarije 504…
GEMIDDELDE 500, Frankrijk 495, VS 489,
Spanje 488, Italië 475, Griekenland 473,
Turkije 424.. En het is echt zeker: scoor je
hier laag , dan zal het je in de nabije toekomst economisch niet best gaan. Voor
nilks gaat de zon op! In de Vs beginnen ze
dat nu te snappen en men gaat ingrijpen
met verlenging van de dagelijkse schooltijd.
Het is erg jammer dat geen westerling bijna
gelooft dat dit statistiekje toont dat de aziaten daarom de technomasters van de
toekomst zullen zijn… De oude wereld snapt
het niet meer, ze rusten op verdroogde
lauweren.

naar Zwitserland, Luxemburg, UK en België… Ze gaan daar dus WAARSCHUWEN
dat men zich aan de afspraken moet houden! En ook omdat de ambtenaren van de
opsporing niet echt vooruit kunnen.. Mogelijk ook een onderwerpje voor Geert
Wilders? Want er zijn maar weinig kapitalen
van K-marokkanen in deze landen te
vinden… Wat hen toch maar even siert. Ja
toch?
EUROPESE BANKEN STRESS-TEST
De amerikanen deden het (de FED) en nu
ook maar eens de Alpha-Value test voor de
31 grotere europese banken. Wat je doet is
eigenlijk het slechte economische weertje
nog even flink opdraaien met stappen van
25%, dus stressverdubbeling in vier stappen. En dan meet je bij ieder stresslevel de
solvabiliteitsratio. Die is in gewone tijden
4%, maar nu moet je eigenlijk best 8% eisen. Zo nu is het stress-meetgereedschap
klaar en dan komt er volgens het blad
Challenges het volgende uit, waarbij je hebt
berekend HOEVEEL KAPITAAL de bank
nodig heeft om de aangebrachte stress te
kunnen OVERLEVEN (in miljarden € dus)
Wel: duw je de bank op een nivo van 25%
stress en ga je uit van een solvabiliteit van
8%, dan, moet er voor de top 31-banken,
zo’n 44 miljard aan kapitaal worden bijgestopt. Doe je 50% dan is dat 70 m., 75%
dan is het 100 en bij 100% wordt het wel
133 miljard €. En dan hier het bankenlijstje
in volgorde van hoogste tot lagere bezorgdheid over overleving:
KBC (België); 2. Allied Irish Banks (Ierland); 3. Commerzbank (Duitsland); 4. DNB
Nor (Nederland); en 5. UBS (Zwitserland).
Nu de “besten”: Credit Suiise, Credit Agricole (Fr.), Intesa San Paolo (Italië); Societé
Generale (Fr.) en Unicredit (Italië).
Tja wat u hiermee moet? Ik weet het ook
niet. Maar het gereken en gescoor betekent
natuurlijk gewoon dat het nog lang niet
lekker zit in bankland. En het rijtje geeft aan
wie het eerst of het laatste gaan omvallen.
In de VS vielen er al bijna 100 kleinere
banken om… Dus ca 2 per state, dus denk
niet dat het “theorie” is. Let goed op uw oude sok dus..

WERKTIJDVERKORTING = DE NIEUWE
WW
Het zijn er in Frankrijk al 200.000 die “korter
werken” en in de hele EU moeten het er al
weer miljoenen zijn… Het komt nu al neer
op 0,2 à 0,6% zeggen experts. Ze zitten flink
in de rats… met minder geld (vaak 20%
minder) en met enorme onzekerheden. Immers, het herstel gaat niet of nauwelijks en
de budgetten raken op. De nieuwe soort
armoede: minder werken, maar wel bij de
oude baas en voor … 25% minder salaris,
daar zijn we al voor enkele procenten van
de arbeidsbevolking. Dat zie je NIET in wwcijfers, maar het is wel een flinke tik. Maar
we hebben geen keus meer… Daarom zullen op termijn ook de pensioenen met…
20% bruto dalen. Voelt u ‘m?
DE AANPAK VAN DE FISCALE PARADIJZEN
(Zie ook Noord-Amerika: Obama manoeuvreert)
Er waren fraaie afspraken gemaakt bij de
G20 in Londen, ook over de fiscale paradijzen. De meesten beloofden beterschap
om van de lijst af te komen. Al riep een hoge
politicus uit Zwitserland pas nog; Dat er
niest m.b.t. het bankgeheim was veranderd… Nou had hij, blijkt nu, geen ongelijk.
Want Bercy (het centenministerie) kreeg
maar 21 zaken onder handen… over ontduiking, en dat is erg droevig weinig. Dus
gaan er nu hoge ambtenaren op “roadshow”
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is dure taal voor minder met geld smijten. Er
is ook achterstand in gokken via het
Internet, wat een hoge vlucht nam, buiten
Monaco. Zoals via een luxe- Hotel in …
Marakech.. De nieuwe Côte d’Azur.

MADOFFERS KAAL PLUKKEN
Er zijn nu grote advocatenkantoren in de VS
(50 advocaten en meer) die trachten geld
van hun klanten (bedrogen investeerders)
terug te krijgen. En dat proberen ze door in
beslagname van rijkdommen: huizen, boten
en vliegtuigen. Uiteraard moet je eerst aantonen dat een rommelaar echt op de “Ponzitoer” ging en met nieuw geld de oude
schuldeisers betaalde en, dus intussen zijn
zakken privé vulde. Er zijn er intussen na
Madoff tientallen gevonden; de gespecialiseerde advocatuur leeft ook hier weer
goed van. Het is uiterst moeilijk deze fraude
juridisch waterdicht aan te tonen, want “de
crisis” heeft het immers, meestal gedaan.
Dat zeggen de jatters natuurlijk: gewoon risico van het beleggen mijnheer! Vaak moeten
er administrateurs van de vlegels worden
“overgehaald” om te getuigen vanuit de
keuken van bedrog. Ik las enkele cases in
Business Week waarin je dan ook ziet hoe
de bedriegers uiterst koel en brutaal in de
juridische tegenaanval gaan. En vaak met
succes. Slechts in enkele gevallen komt er
nog wat substantieels terug bij de bestolene.
En daarvan moet dan jarenlange advocatenarbeid worden betaald. Maar ja, als je
niks meer te verliezen hebt, moet ook die
advocaat maar zien hoe hij, bij verlies van
de zaak, zijn centen krijgt!
De mallemolen draait op volle toeren en nu
ook nog de verkeerde kant op dus..

-INTERNET
WIE BESTUURT INTERNET?
Niemand zegt men meestal: Internet is
eigenlijk een berg regeltjes voor com-municatie en een heleboel computers en verbindingen die eigendom zijn van private bedrijven. Maar pas even op! ICANN , van
Marina del Rey in Californië, is een nonprofit organisatie die, rapporteert aan het
VS- ministerie van Handel (!). Deze club beheert de internetnamen, de systematiek van
de adressen; dus de “domeinnamen en hun
suffixen (aanhangsels zoals .com en .org).
Dat is toch vriendelijk van Washington om
dat voor ons te doen niet? Maar nee, de VS
heeft dus de macht om domeinnamen te
weigeren.. en een club die Verisign heet,
dus ook NIET te vragen een bepaalde domeinnaam en/of suffix aan hun ROOT
NAME DATABASE toe te voegen! Kortom u
begrijpt het: er komt nu steeds meer ongerustheid en gedonder over de rol van de
VS hierin. Tja wat nu… wel, het lijkt erop dat
de VS gewoon nog wat jaartjes dit mooie
charitatieve werk blijft doen… Iemand daar
zei het treffend: “Waarom zouden we iets
waarop WIJ greep hebben zomaar afgeven”? En dat vreesden we al. En VN?
Hoezo?
Nog even repeteren HOEVEEL internet
WAAR zit:
China 253 miljoen gebruikers…
De VS 220
Japan
94
Brazilië 67
India
60
Duitsland 52
UK
43
In totaal in 2008 waren er 1,6 miljard internetgebruikers , dat is 25% van de mensheid…
Internethandel was in 2008 6,8 triljoen $ dat
is 15% van de wereldhandel. On-line adverteren kostte 65 miljard in 2008.

AFZIEN IN MONACO
De grote exploitant van Casino’s, restaurants, nachtclubs en bars in Monaco moet
het toegeven: de omzet zakte met 14% en
zijn winst met 57%... De rijken zijn “zuunig”
geworden. De amerikanen zijn weg en ook
steeds meer britten.. En het roken is er ook
schuld aan, zegt hij manmoedig.
Veel
blijven thuis in hun stulpjes anderen bezuinigen op hun vacantie. In plaats van een
goede fles van 3000 € drinkt men nu een
slobbertje van 600! In plaats van bij Ducasse te eten gaat men nu eten bij Grill de
L’Hermitage, waar je dan met twee personen zo’n 500 € kan sparen. Hij zegt: de
consumptie hier wordt minder “showy”, dat
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Er worden per dag 210 miljard e-mails verzonden…waarvan 78% (!!) SPAM is. Dus er
zijn er 170 miljard echte, gedeeld door 6
miljard aardbewoners , is dus: 37 e-mails
per dag per mens!
Ik hoor in 1995 nog iemand , met een goede
opleiding tegen me zeggen: Leon, stop nou
met je fantasie, dit KAN gewoon nooit wat
worden! En hij had gelijk: hij mailt nu ook al
jaren, en met veel genoegen.

Je brein ondergaat gedurende je leven meer
veranderingen dan welk orgaan ook. Elke
fase is voor gedrag en capaciteiten van zeer
grote betekenis. Daarbij zijn we gewoon
“onderwerp” bij dit proces en dus is de vraag
hoe je het beste uit je hersens krijgt en, …
er voor zorgt dat het elke keer zo goed
mogelijk wordt “doorgegeven” naar de
volgende fase!
Lees onder TOPICS, in UW HARSENS,
alles over het groeien en krimpen van je
brein en wat je er wel en niet aan kan doen
En begrijp dat je het brein flink kan
beschadiging en ook beschermen door de
juiste zaken te beleven en de foute zaken,
te mijden. En lees ook hoe belangrijk de
goede opvoeding van kids is!

DE FIBERKABELTJES
Het aantal gebruikers van glasfiberkabels in
de EU is per land erg verschillend. Zo’n
kabel maakt hoge snelheid op het internet
mogelijk.. Frankrijk heeft er nog geen
200.000, Noorwegen, Nederland, Denemarken en Duitsland (!) hebben nog veel
minder Duitsland: nog geen 100.000! Italië
en Zweden zijn de groten: 300.000 resp.
400.000. Een EU van twee snelheden dus.
Dat komt hier omdat elke firma nog “langs
France-Telecom” moet hier… de monopolisten. Het gaat om de vraag wie wat betaalt. Bijvoorbeeld in een groot gebouw in de
stad kan de fiberbekabeling van het gebouw
door de gemeente worden gedaan of de
gebouw eigenaar en de dienstenleverancier
(de provider) betaalt dan daaraan mee als
hij “aan het gebouw gaat leveren”. En dan
krijg je dat grote steden voorliggen op kleine
dorpjes natuurlijk… want daar moet de
provider 100% be-kabelen en heeft er maar
15% als “snelle klant”. Maar er zit natuurlijk
een algemeen belang vast aan fiberbekabeling: de ontwikkeling van diensten
die fiberkabel vereisen is er geheel van afhankelijk. In Zuid-Korea is dat geen discussie. De staat zorgt ervoor via belastinggeld dat IEDEREEN fiber heeft; want
daar weten ze: hun geld verdienen ze voor
een groot deel via nieuwe technologie.
Daarlangs loopt de vaart der westerse
volkeren… U gelooft het (weer) niet? Wel
dat zei men van Internet toch ook: het zou
kinderspeelgoed zijn, ik hoor het nog zeggen. En zie wat er echt gebeurde..

IN DE RUIMTE
Waar de mens komt ligt rotzooi. Of vliegt
rotzooi rond, zoals hoog boven onze hoofden. Mooie dure en nuttige satellieten, militaire satellieten met boze bedoelingen en
stukken van raketten en oude satellieten die
kapot zijn of de restanten van botsende satellieten.. Dat is erg hinderlijk als je weer
eens zo’n nieuwe wil toevoegen of met het
ruimteveer wil reizen. Dan zoeken de amerikanen met enorm veel telescopen etc. het
hele zwerk af om niks te raken… De VS
hebben dus een echte goeie rotzooikaart
maar geven die slechts gedeeltelijk naar
private satellietondernemingen in de wereld.
Want er zijn massa’s geheimen daarboven.
Daarom ook knalde in februari een amerikaanse op een Russische com-municatiesatelliet (eufemisme voor een militaire
spionagesatelliet!). Want de russen hadden
minder goeie rotzooikaarten dus… Nu
begint de politiek zich er zorgen over te
maken… Dus moeten er nu maatregelen
komen om minstens te weten DAT er iets
ergens rondvliegt en niet zozeer WAT het
ding doet. Peking showde al hoe je een
satelliet eruit knalt vanaf de aarde… gewoon
voor de lol zeiden ze. Maar er werd niet echt
gelachen in Washington..
En ook zag ik een mooie prent waarop alle
geplande ruimtemissies tot 2030 stonden
getekend : de bollen van de aarde, Mercurius, de maan en ook Mars en Jupiter. En

-DIVERSEN
DE VIJF LEEFTIJDEN VAN HET BREIN
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dan zie je wat er een enorme industrie bestaat om het heelal te gaan bestormen! En
een tweetal dozijnen organisaties in de VS,
Europa en China, die er zich mee bezig
houden. Studies van planeten dichterbij
maar ook satellieten die op zoek gaan naar
de bronnen van dat heelal. Dit zijn “wetenschappelijke projecten” , dus het betere
soort. Ook al is ook hier de onderlinge animositeit steeds groter want het vechten om
het heelal is op de aarde al lang begonnen.
Er gaan ook hier tientallen miljarden om…
die je deels moet optellen bij de exploderende defensiebudgetten op de aardkloot.

de armen en ontheemden in leven te houden. Het gaat intussen om een half miljard
of meer daar in Puntland en, het helpt geen
fluit: integendeel.
VLIEGPERIKELEN
Er zijn weer diverse nieuwtjes! Lufthansa
mag nu Austrian Airlines kopen en wordt
daarmee de grootste in Europa: dag KLMAir-France dus! De laatste moet nu heel wat
personeel gaan dumpen… dus wat is het
duitse geheim nu? Wel ze hebben al vroeg
het mes in hun kosten gezet voor 1,2 miljard
en willen nog 250 miljoen sparen. Maar omdat Lehman failliet ging haden ze een enorme verzekeringsmeevaller; stom geluk dus.
Dat geluk had Air France niet, zij waren elders verzekerd tegen hoge brand-stofprijzen
(die nooit kwamen!). Nu zijn de plaatjes dus:
Omzet: Lufth. Naar 28 miljard, Air Fr. 24.
Netto-winst: Lufth. 599 miljoen, Air Fr. -814.
Vullingsgraad: Lufth. 79% en Air Fr. Idem
Aantal pass.: Lufth. 77 miljoen, Air Fr. 74.
Brussel gaf zijn akkoord aan de koop van
Austrian Airlines, dus het spel kan herbeginnen.

BABIES LEREN TALEN SNEL
Er bestaat in Bordeaux nu een club die heet:
Babylangues en die verzorgt lessen engels
voor… baby’s! Of beter gezegd babysitters
die perfect engels spreken. Waar enkel
mensen werken met engels als moedertaal,
want dat is noodzakelijk voor een perfecte
taaloverdracht. Al 20 baby’s van minder
dan 7 jaar zijn “klant”. Want als je VOOR je
7e een taal leert is ook dat je moedertaal en
dus werkt het NIET via een andere moedertaal dus in dit geval het frans. Er zijn nu
al baby’s in Bordeaux die engels spreken
met een amerikaans accent… omdat de
nanny uit de VS kwam. Dus u weet het nu:
wilt u een multi-taal-baby dan moet u gewoon een bosje nanny’s huren vóór hun 7e
jaar. Beetje duur maar wel effectief.

Boeiing zit met weer vertragen bij zijn 787
Dreamliner, de zesde keer al. Zoals ooit ook
bij Airbus met de A380 gebeurde. De vele
franse toeleveranciers (ca 5) zijn er erg ongelukkig mee, de kleinen het ergst.
Ze duimen nu weer, zoals zo vaak eerder.
Dikke vliegtuigen bouwen met revolutionaire
nieuwe materialen, dat valt dus niet mee.
Want de reden is niet zo best: de stevigheid
van de constructie is in het geding. De aanhechting van de vleugels aan de romp is TE
zwak, wat al de benaming “plastic vliegtuig”
opleverde. Licht is soms de vijand van
sterk..Nu komen de annuleringen binnen op
de al 840 bestelde 787 soms ten gunste van
de A350 (496 bestellingen) bij Airbus. De
strijd der giganten is nog in volle gang en,
de A380 vliegt al…

OMZETCIJFERS VAN DE PIRATEN
Er zijn militairen in Frankrijk die het pirateren
in de Indische Oceaan nauwlettend volgen
en zij melden: sinds begin 2009 zijn er 129
boten aangevallen en voor 24 ervan moest
worden betaald. Sinds 2008 is het totaal
aan losgeld 70 miljoen $, dat is… VIER keer
het BNP van Somalië (Puntland). Zo’n schip
gijzelen duurt gemiddeld zestig dagen..
Het beveiligen kost intussen ook een vermogen aan vele landen. En nu gaat het hier
nog maar om EEN plek in de oceaan. Tel er
even Nigeria bij waar continu pijpleidingen
en andere oliespullen om de oren vliegen,
en ook piraten actief zijn en u begrijpt waar
de ontwikkelingshulp blijft. Daarbij bedoel ik
niet de hulp die Somalië dagelijks krijgt om

DICTATORS ”KAAL” PLUKKEN
Er waren al vele dictators die geld achterover drukten en dat naar het buitenland
kruiiden; voor een leuke oude dag. Toen ze
waren gevallen werd getracht de poet terug
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te storten in de leeggehaalde staatskassen
en dat viel steeds erg tegen. Want die poen
moest dan meestal Zwit-serland, Yersey,
Kaaimaneilanden, de VS, de Bahama’s het
UK en ook Frankrijk ko-men. Ik zag een lijst
met daarop Irak (10 à 40 miljard gejat: 2
miljard teruggevonden…; Marcos 5 à 10 miljard weggepikt en 700 miljoen terug uit
Bern; Mobutu met 5 à 6 miljard en retour
NIKS; Moi uit Kenia 3 miljard en ook NIKS
retour… Fujimori Peru pikte 0,6 à 1,5 miljard
en retour kwam 140 miljoen… Nu is de
familie Bongo (Allah hebbe zijn ziel) aan de
beurt in Frankrijk. En daar weet iedereen dat
ondanks het feit dat er veel OG bij is, het
erg lastig zal worden wat terug te sturen.
Waarom? Dat kan niemand je echt uitleggen
dat is enkel voor hele dure advokaten te
snappen.

De pensioenen financieren kan straks nog
enkel met de verdiensten van de jongeren
van hier. Zij zijn onze verzekeringen geworden.
Aldus Attali en hij beveelt een pragmatische
politiek aan, gewoon bestaand uit politieke
steun aan hen die er voor gaan. Want
waarom denkt er geen hond aan om in een
banlieu een onderzoekslab of een
universiteit op te zetten? Of een stuk publieke dienstverlening?
Ik vind het een lucide oproep van Monsieur
Jacques. Ik denk dat hij groot gelijk heeft.
En het doet ook wat denken aan het
vroegere Bijlmermeersyndroom in Amsterdam. Daar werd een hele “banlieu” als
onverbeterbaar “afgeschreven”. En later
bleek dat gewoon een stommiteit te zijn
geweest en kon er iets heel anders!
Geen enkel europees land heeft een andere
keus: MORGEN woont in de “achterbuurten”, daar woont de massa der jongeren
immers die morgen DE MAATSCHAPPIJ
zijn. So let’s wake up! Geert… kijk om je
heen man!

DE BELOFTEN VAN DE BANLIEU’S
Je moet Attali heten om deze visie eens
onder de aandacht te durven brengen! Want
schrijven over banlieu’s kan eigenlijk enkel
nog maar met veel pessimisme en ellende
vermeldingen. Ondanks alle politieke ophef
lijken de banlieu’s opnieuw vergeten .. het
is daar immers toch enkel “kommer en kwel
en misdaad”.
Attali wil dat deze manier van kijken stopt en
hij heeft erg gelijk! Want betoogt hij: DEZE
BANLIEU’S ZIJN EEN SIGNIFICANT DEEL
VAN DE FRANSE VITALITEIT!!
-Allereerst van de ECONOMISCHE vitaliteit.
Steeds meer blijkt dat mensen uit deze verdoemde hoek het lukt om een bedrijfje te
starten met wat micro-krediet. En dat kost
heel wat minder dan een sociale voorziening..
-Dan is er de CULTURELE vitaliteit.
Een steeds groter deel van de nieuwe culturele uitingen komt hier vandaan! Muziek,
litteratuur, schilderkunst. Ja zelfs de taalvernieuwing komt hier vandaan.
-Dan de OPLEIDINGS vitaliteit.
Veel jongeren hier werken aan hun scholing
en als bezetenen. En ze tonen een uitzonderlijke creativiteit en techniek en wetenschap.
-Vergeet ook niet de DEMOGRAFISCHE
vitaliteit.

HET ZWITSERSE BANKGEHEIM: NU
In de Zwitserse cultuur is sinds generaties,
het privé geheim het hoogste goed. En dat
werd stevig vastgepakt tijdens de recente
aanval op het bankgeheim in fiscale paradijzen… zoals bekend. Daarover had-den
en hebben de zwitsers echt fors de pest in.
Tja dit land “bezat” wel 30% van de in totaal
7300 miljard $ verstopte centen, op 500.000
rekeningen, en ze komen dus ver vóór de
Engelsen, de engelse eilanden, de VS en de
Caraibic. Dat zegt.. de Boston Consulting
Group. In tijden van oorlog en vervolging
was deze Zwitserse discretie een groot
goed.. maar tja dat speelt nu veel minder. In
Londen werd Zwitserland, dat zich wit
waande, tot grijs gebombardeerd en zag
vervolgens knap groen van woede. Uiteraard laten ze het er niet bij zitten, die 8
miljoen zwitsers. Een oude handige jongen
werd van zijn pensioen gehaald en manoeuvreert nu in stilte als president van USB. En
hij weet: wie de zwitsers straft, straft zichzelf. De EU doet voor 25 miljard Zw.FR. aan
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business hier, er werken 1 miljoen europeanen, er gaan 700.000 mensen dagelijks
over de grenzen en Zwitserse bedrijven
leveren in het buitenland wel 2 miljoen
banen. Zo!
Overigens was er al sinds 1990 de regel dat
bij “gefundeerde verdenking”’ het bankgeheim van iemand mocht worden geschonden.. Dat was met de EU al gefixed.
Maar wat nu, nu veel landen “fiscale amnestie” beloven aan de zondaars als ze de
poet terughalen… Dat gaat erin hakken. Dat
doet Parijs, Rome en nog wat andere landen en daar gaat het mooie geld! Men
fluistert dat al 30% minder geld hier nu beheerd wordt, vanaf de dag van het gedonder
in Londen. En de waarden van een aantal
van hun banken, neem USB de Madoff,
donderde ook in elkaar. Vorig jaar werden
365 sets juwelen geveild door Christie’s
Suisse en 75% was zo verkocht. Dit jaar
waren er ca 193 partijen en men verkocht
nog geen 60%... Dat laat zien dat de
eigenaren hun juwelen nu liever dicht bij
zich hebben en niet in het verre Zwitserland.
Want hoe kom je er nog bij als er weer zo’n
G20 komt? Tja de bodem viel uit het systeem: namelijk de zekerheid dat NIEMAND
het ooit zou weten..

(klein)kids slecht treft dan ben ik ook niet
blij.
NOG EEN VLIEGTUIGPROBLEEM
Op 4 juni stijgt een A318 op in Düsseldorf
en in de cockpit komt een brandmelding binnen. In de bagageruimte … maar het alarm
is nivo 2 en dan wordt de vlucht gewoon
doorgezet. Alles ging goed maar later vinden de monteurs in het bagageruim dat er
enkele sondes voor brandmelding waren
LOSGEKNIPT. Ordinaire zeer gevaarlijke
sabotage dus… Waarmee je de melding van
een brand kunt minimaliseren. En dus
riskeren dat er grote fik komt.. omdat het
oordeel was gebaseerd op foute metingen.
Er is nu bij Justitie een klacht ingediend en
het bleek dat de draden met een stanleymes
zijn doorgesneden. Dus de dader kon in het
bagagedeel van het vliegtuig en wist erg
precies wat te doen de duitse politie kijkt
ook mee.
Ik zag enkele jaren geleden dat een man
met een poetskar van een man van BUITEN
de beveiligde ruimte (door een deur die de
poetsman opende) iets kreeg aangereikt. Ik
was met een kennis oud-piloot van KLM en
we zagen beiden wat er was gebeurd en
dachten hetzelfde.. Dus melden we het bij
Security en er verschenen twee “burgers”
die de poetsman kalmpjes afvoerden… En
wij werden bedankt voor ons gedrag door iemand die vlak daarna langs kwam… Hij wist
natuurlijk NIKS. Wij wel.

DE A-GRIEP PREFEREERT DE JONGEREN!
Dat is schrikken: als je ziet wie er nu vooral
ziek worden in de wereld van H1N1 dan zijn
dat vooral… de mensen van 20-29 jaren en
daar even onder..! Dus dat het de baby’tjes
en de oudjes het vooral zouden zijn lijkt niet
te kloppen. Het stikt van de griepgevallen
ook op scholen… Nu is er een verklaring
geuit die onderzocht wordt: het huidige virus
stamt af van dat van 100 jaar geleden… En
van de ouderen zijn er relatief veel dit virus
dus al ooit tegengekomen. Waardoor hun
weerstand daartegen beter is.
Het virus breidt zijn besmetting nu nogal
snel uit…. Maar de meeste getroffenen worden licht ziek en sterven niet. Het sterftecijfer ligt op 0,5% dat is veel minder dan dat
van de gewone herfstgriep dus. En wij
oudjes hebben nu ook eens wat geluk met
dit soort akelig gedoe… Nou ja als het je

BOEK UW CRISISVAKANTIE NU!
Het stikt van de aanbiedingen met kortingen
van 30 tot 50% via het internet! De vl€ucht
naar een Clubmed kost voor de tweede persoon maar … 1 €, Vacances Lucky 13 (Var)
biedt vakanties aan voor 13€., want de boekingen zijn met meer dan 15% terug-gevallen. Paniek dus. Een weekje all-in op
Martinique is 1263 € (was 1600 €), Ryanair
vliegt u naar Milaan, Londen of Marseille
voor 1 €, etc. Er wordt dus stevig gejaagd
van beide kanten. De grootste voordelen
kunnen zij behalen die “op elk moment weg
kunnen”. Want het zijn OF publiciteitsstunts
OF “paniekvullingen” onder het motto: “als ik
er mijn vaste kosten uit krijg helpt dat al”. De
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armen kunnen nu eindelijk ook reizen… of
zijn die intussen zo arm, dat de rijken van
weleer als armen moeten reizen? De wereld
staat op zijn kop.

Dus straks als u (onverhoopt) aan de beurt
bent, kunt u met uw privévermogen voor ca
7000 € per maand “verder leven” . Dat is het
pensioen voor een salaris van ruim 10.000 €
als actieve. Eten hoeft u dan toch nauwelijks
en verder zijn uw eisen ook niet meer zeer
hoog… Dus u kunt het, met een goede baan
vroeger, zelf betalen. Dus mijn advies: U
krijgt een jaar extra van uw verzekeraar en
doet er nog eentje bij uit eigen zak. En nog
een als het leuk blijft… Ja toch?
Of wilt u 15% meer premie betalen in de
AWBZ? Zegt u het maar… Ouderen van
+65 hebben nu even GEEN stemrecht dus.

ROBOTS: DE INTELLIGENTERE MENSEN
In Tokyo worden er al cursussen gegeven
door robots, in Noorwegen organiseert men
al voetbalwedstrijden tussen robots en in de
VS, op MIT, heeft men al robotinsecten gebouwd die op water kunnen lopen… Dit
alles is slechts een voorproefje van wat
komen gaat. Ray Kurtzweil een vs-expert,
dat er over enkele jaren voor 1000 $ robots
te koop zijn die vele malen intelligenter zijn
dan de meeste mensen. Hij zegt : zeker
VOOR 2045 is het zover. Dus mensen
oefen vast met zo’n robothelm op: dan kunt
u straks aan de slag blijven als men nog enkel robots werk biedt. In de zorg, in het huishouden, en ook op scholen… Dus train uw
eigen neuronen nu al voor de competitie
aller tijden: mens versus robot! In de autoindustrie is de robot al winnaar; de mens
moet hem daar nog enkel in de gaten houden… Zal dat zo blijven? Experts lachen
ermee en zeggen dat het wel eens omgekeerd kan gaan. Maar dan krijgt u geen
levenslang meer als u in woede uw robotbaas met een hamer platsloeg.

EEN MEDICAMENT IS NOOIT MEER GENOEG!
Maar een medicament zal in de toekomst
zelden meer genoeg zijn. Want alle aandoeningen komen van een functiestoring die
afhangt van een complex van moleculen en
dus moeten er meerdere medicamenten
naar binnen. Verder zijn er ook proteïnen,
gluciden, lipiden, vitaminen en mineralen bij
betrokken. Bij veel verschillende ziektes zijn
vaak dezelfde stoffen betrokken zoals bij
Alzheimer en prostaatziekten. En aspirine
helpt tegen koorts, pijn en andere zaken.
Dus de toekomst is aan de “pleomedicamenten”, cocktails van stoffen die qua
dosis wel 100 keer zo hoog zijn als bij een
enkel medicament, dus bij monotherapie.
Het succes van zijn ziekenhuis is groot met
deze behandelingen in Parijs. Denk maar
eens aan een medicament dat aan de
moeder wordt gegeven om handicaps bij
haar kind te verminderen!
De dokter heet Daniël Cohen in het hospitaal Cochin in Parijs. Ik hen een nichtje die
geriater is in Parijs… dus ik zit gebeiteld. Nu
maar hopen dat ze dit leest…Er is namelijk
een TGV van Marseille naar Parijs… die
voor mijn toekomstige deur stopt!

PEPERDURE MEDICAMENTEN
Cetuximab is een medicijn voor chemotherapie en kost per behandeling (kuur):
57000 €. Terwijl de resultaten nogal pover
zijn… Het verlengt het leven van patiënten
met 40 dagen in doorsnee… Nu trokken er
twee oncologen fors aan de bel in de VS en
riepen: zo kunnen we toch niet doorgaan!
En ze stelden voor dat voor een levensverlenging van twee maanden maximaal
voor 20.000 $ zal worden gespendeerd. In
Nederland stelde eerder een Commissie
voor om het maximum van 80.000 € te hanteren voor een levensverlenging van EEN
jaar. Dus ca 7000 € per maand oftewel
15000 € per twee maanden= 23.000 $ …. U
ziet het : de dokters in de VS en in Nederland vinden het leven ca 7000 € per
maand waard. Dat was is ca 50% van mijn
maandomzet als adviseur in de 90-er jaren..

GRATIS PRODUCTEN ZIJN IN OPKOMST
Ze zijn er op Internet met de vleet: gratis
software en diensten voor miljoenen… en
dat wordt dan betaald met… reclame op je
schermpje, het sluiten van (betaalde!)
andere producten. Dus met GRATIS producten kun je veel geld verdienen blijkt. U
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kent allemaal het gratis “googelen”. Er zijn
nogal wat marketeers die studeren op dit
fenomeen van gratis product.
Immers de kunst is om winst te maken op je
OMZET, en als dat goed kan met enkele
GRATIS produkten waarom dan niet? Uiteindelijk zullen zeggen velen, alle digitale
producten als software en Internet info gratis
worden; een revolutie komt er aan. Nu al
zijn er gratis spelletjes op Internet met een
groep leuke dierenfiguren die daarna massaal over de fysieke toonbank gaan voor
tientallen miljoenen ( Webkinz). iRadiohead
biedt muziek aan op het net, tegen betaling… Maar velen weten de truc om het
GRATIS te doen. Toch verdient Radiohead
een klein vermogen aan hen die WEL
betalen. Dat is andere taal dus voor de
negatieven onder u over de piraterij!
Nog een voorbeeld: Genesee Pure Food
verspreidt gratis kookboekjes en verkoopt
daardoor enorm veel voedingsproducten in
haar winkels.
Nog eentje: Craigslist doet in de VS in gratis
kleine advertenties… Dat kostte de kranten
al 30 miljard (!) aan advertentie inkomsten!
Craigslist maakt reclame op haar website
voor anderen en… verdient DAARAAN een
mooie cent. Zo ziet de wereld er nu uit met
Internet en electronische producten. Er is
een grote revolutie gaande op het internet,
waarvan mij velen zeiden zo’n 15 jaar geleden.: Internet dat is onnozele jeugd spielerei, dat is niet serieus. Die zijn nu failliet
door dat zelfde Internet!

laten gaan. Turkije stelt zich soepel op en
verstandig…. Water tegen olie? Of ook
water tegen politieke eisen (Koerden)? Tja,
water is het blanke goud in het MO , en zo
belangrijk intussen als olie. Wie de kraan
heeft heeft ook wat te vertellen, dat is
geopolitieke hoofdregel 1 geworden.
ALWEER DIE DOLLE OLIEPRIJS
Hij gaat weer gestaag omhoog, terwijl de
consumptie stevig zakte in de wereld (-3%
in 2009) maar de productie werd ook flink
afgeremd. Opec doet nu 4,2 barrel per dag
minder en zelfs Iran en Venezuele doen
mee. Zo zwaait dan de prijs van 34 $ op 12
februari naar nu weer 71 $ en, op weg
naar… ? En hij ging alweer retour naar +60
en klimt opnieuw richting 65…
Saoudi-Arabië roept: 75 à 80 $ lijkt het nieuwe stabiele nivo, anderen wijzen veel hoger… ALS de zaak omhoog schiet in de
wereld, ja dan .. gaat die prijs weer
torenhoog. Gaat het nog verder omlaag…
dan zakt hij weer. Er door heen speelt ook
nog de dollarkoers… Tja als je olieboer bent
ben je dus een gokker en speculant. Want
iedereen: de producenten voorop, draaien
elk aan hun kraantjes… En nu is de inflatie
al op NUL in Frankrijk, vooral door de daling
van het brandstofaandeel in de cijfers…
Zonder de oliekronkels zou de inflatie ongewijzigd zijn. Ik speculeer een beetje op
mijn maniertje. Ik hen 80 liter diesel in mijn
garage staan, die ik nu opgebruik.. Niet dat
ik hier erg rijk van wordt , nee. Maar ik had
al drie keer in mijn franse leven deze voorraad nodig omdat stakers de distributie plat
legden…en ik reed vrolijk verder en stond
niet in de rij. Het gemak dient de mens… en
dat betekent hier ook: hamstertje spelen.
Maar ja, dat staken wordt minder in Frankrijk… Al was er pas weer hoop: de boeren,
kwaad over hun lage prijzen, legden weer
eens wat plat hier en daar, Dus ik hou mijn
80 liter weer aan.. genoeg voor … een
maandje of een reisje Nederland. En nu kan
hij ook dienen om een aanvoerkrimp vanwege de komende en massale A-griep op te
vangen?? Ik speculeer mee, ziet U.

TERUG NAAR HET BEGIN
OLIE, (energie), WATER
WATER: DE TURKEN GEVEN HET DOOR
De Eufraat ontspringt in Turkije en loopt dan
via Syrië naar Irak . Idem voor de Tigris, die
echter direct naar Irak loopt. In deze rivieren
zijn tientallen stuwdammen gebouwd en nog
in aanbouw. Voor electra-produktie en irrigatie doelen. Turkije zit eigenlijk aan de
waterkraan en beloofde nu om meer water
door te laten: het verdubbelt de doorlaat.
Ook Syrië beloofde om 72% van het water
dat het van Turkije krijgt naar Irak door te

HET IS STIL AAN DE POMPEN
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De fabrieken draaien op lage pit want in
Frankrijk zakt het verbruik van diesel en
benzine… intussen zo’n 8% vergeleken bij
mei 2008. Nog nooit gezien, een nieuwe
situatie die alles met de crisis te maken
heeft. Veel minder vrachtverkeer bijvoorbeeld en dat is minder diesel. Maar ook de
gewone fransen rijden minder. Dat alles
ondanks de kort geleden lage prijs , die nu
weer stijgt.. The world changes.

electro-motoren en 12000 zonnecellen. De
batterijen voor de nacht worden overdag
geladen.. Kijk op Solarimpulse.com om
meer te weten, de codenaam van de vlieger
is HB-SIA.
DE ELECTRISCHE STADSMOTOR
De Zero S kost niet veel aan brandstof: hij is
helemaal elektrisch. Van Amerikaanse makelij Zero Motorcycles heet de fabriek. Hij
kost aan energie minder dan 1 €-centieme
per kilometer. Die uur bijladen en u kunt
weer weg voor een 100 kilometers. Hij vliegt
naar 100 in 4 seconden (!) want hij weegt
maar 102 kilo. Hij rijdt echt paradijselijk zegt
een professional een cascadeur en er zijn
geen versnellingen! Zonder geluid enkel de
wind om je hoofd. Hij kost nu 9450 € , de
batterij kost (binnen de prijs) 2300 € en die
houdt het 5 of 6 jaar. Dus kost hij bij 15000
km/jaar = 75.000 à 90.000 km in 5/6 jaar
nog eens 80.000: 45.000 = ca 1,8 cent per
km boven-op de stroom van 1 cent per
kilometer. Dus totaal aan brandstof eigenlijk
3,5 €-cent per km. Als je uitgaat van een
rest waarde na 5 jaar van ca 60% = 5000 €,
is de afschrijving dus ook ca 4500 euro/5=
900 € per jaar . Plus renteverlies ca 160
€/jaar in 5 jaar dus ca 800 €. Dus overige
km-kosten per jaar zijn 1700 € voor 15.000
km= 12 €-cent per km. Zo komt u ZONDER
onderhoud op 12+ 3,5= 15,5 €-cent per km
bij 15000 km per jaar. Nog een beetje
verzekering (400 €) bij het onderhoud (200
€) geeft nog erbij 600 € per jaar. Voor 15000
km is dat 0,25 €-cent per km. Dus u rijdt
lekker rond voor totaal: 16 €-centen per
km… Dat lijkt op ca 60% van de kosten bij
een “gewone motor? Wel ik heb het gezien
dus, maar let wel op: EDF wil de stroom nu
… 20% in prijs verhogen… dat geeft met de
vele belasting-opslagen daarop een aardig
tikkie omhoog… Dus u ontsnapt ook electrisch niet aan alles. Rij ze het is de
toekomst, die elektriek. Zeker in de stad.

AREVA MOET KAPITAAL HEBBEN!
Het loopt erg fout met de EPR in Finland,
het ding wordt wel erg duur (+2,4 miljard!),
Siemens wil poen voor zijn aandelen ( 2
miljard) en er moet in de uraniumwinning
worden geïnvesteerd! En ook de Staat wil
terug van 90 naar 75%.. Nu melde Mitshubishi zich al aan om wat mee te doen en
ook het Staatsfonds van Dubai wil wel. Maar
de franse staat wil dat Areva ook T+D afstaat aan een andere koper, wat Anna de
baas, liever niet doet omdat daar nu 40%
van haar winst vandaan komt. Anna wil nu
wel van zijn aandelen Total af, zei ze recent.
Het grote gerommel in nuclea-land binnen
Frankrijk gaat volop beginnen: er staat heel
wat op het spel. Namelijk een pilaar onder
de franse toekomst. Niets meer en niets
minder! Areva is veruit de grootste en de
beste op dit gebied ter wereld… en stikt
bijna in de EPR-opdrachten! Sarko: he is a
real businessman! En Spinetta, zijn gezondene bij Areva, duwt flink door intussen, om
het tempo van baas Anne te versnellen.
Hoge industriepolitiek in dit bedrijf dat voor
90% van de staat is..
ELECTRISCH VLIEGEN EN RIJDEN
De Campbell is een driepersoonsautotje dat
er fraai uitziet: zeer gestroomlijnd en vol
electrisch. Gebouwd van composietmateriaal: drie keer sterker dan ijzer en twee keer
lichter. Met zonnepanelen op het dak voor
de airconditioning! De batterijen halen het
nog maar voor 160 km, maar toch zijn er al
4000 kopers vooral in Californië.
Ene ..Bertrand Piccard gaat om de wereld
vliegen, op zonne-energie en dat dag en …
nacht! Het ding van 1,6 ton met een Airbus
span-wijdte van 63 meter (!), heeft vier

DE ZONNEBOOT
Het is een katamaran van 35 m. lang, en 23
m. breed waarop 470 m2 zonnepaneel is
gemonteerd. De electromotoren stuwen
haar geluidloos voort met een vaartje van 8
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knopen (15 km/u), en er kunnen 200 mensen mee. Hij gaat de eerste wereldreis maken op zon en de eerste reis zal zijn in
2010. Uiteraard heeft hij ook batterijen om
s’nachts nog te kunnen varen, tenzij u het
ook beter vindt om s’nachts het anker uit te
gooien en lekker te gaan dobberen.

steken…. Als je de inflatie van 20 jaar erop
zou toepassen dan zouden ze in die 20 jaar
met 40% moeten zijn gestegen… Dus toont
Pierre nu aan dat hij zijn publiekslening van
miljarden tegen 4,5% (een groot succes
dus!) nodig had om te kunnen doorinvesteren.. Wel 25.000 fransen leenden geld aan
Pierre en voor de Staatslening van Sarko
heeft niemand (nog) belangstelling. Nu denk
ik wat meer omdat het rentetarief op het
Livret A wegzakte (opzet?).. Dus heeft
Pierre nu de zwarte piet voor verlies cq investeringsvermindering bij EDF neergelegd
in Parijs… Klein pesterijtje van deze eurogigant die enkel in Frankrijk door de regering wordt “geknecht”. Sarko de liberaal
grijpt weer in in het “vrije bedrijf”?

GEROMMEL IN GASLAND
De EU-Commissie gaat 553 miljoen ophalen
bij GDF en bij het duitse E.ON die samen afspraken om de gasmarkt te verdelen gedurende … 30 (!) jaren. Al in 1975 smoezden ze hierover en nu heeft Neelie ze te
pakken: concurrentievervalsing. En dat is
heel duur tegenwoordig. Neelie heeft een
enorme bak met centen opgehaald, die
besteed wordt aan de EU-kassa en zo
terugvloeit naar de europeanen die werden
“bestolen”. Je bent liberaal of je bent het
niet! Bravo Bruxelles.

WATERZUIVERING IN EGYPTE
Er staat bij Caïro een enorm groot waterzuiveringsstation: 1,8 miljard m3 vuil water
worden er gezuiverd en in de Nijl afgevoerd,
die 95% van het water in dit land levert voor
de 80 miljoen inwoners. Met 33% tussen 014 jaar en 5% > 65 jaar; levensverwachting
van 71 jaar, geboortecijfer 2,84 (erg laag!)
en een BNP/inw. Van 1350 $ (Fr.: 41.500).
…Het station ging in 1998 aan het werk en
het geproduceerde water is schoner dan het
Nijlwater zelf. Het afvalwater van 10 miljoen
oeverbewoners is ca 1,9 miljoen m3 per
dag, wat nu nog drie keer de dagproductie
is. Maar dat gaat snel omhoog in de toekomst; er wordt nu weer 200 miljoen € geïnvesteerd. Een deel van het geld komt uit de
EU en van de Unie voor de Mediterrannee.
Het is een natuurlijke zuivering en daarbij
komt ook nog biogas vrij. Daar-mee wordt
2/3 van de benodigde stroom voor de
zuivering gemaakt. Het water wordt deels in
een kanaal naar het Manzalameer gevoerd,
dat daardoor minder vervuild zal zijn over
enkele jaren. Maar het zal in 2050 niet genoeg zijn: er zal dus sterk bezuinigd moeten
worden door de boeren langs de Nijl, die nu
nogal gul zijn. Maar doen ze dat te weinig
op hun akkers, dan verzout het grondwater
al snel en dat zou een eco-nomische ramp
worden. Ook hier ziet u dat water de schaarste van morgen zal zijn…

NOG MEER GASOORLOG
Op 13 juli kwam het contract er met Turkije
over de pipeline Nabucco die dwa5rs door
Turkije loopt en via Roemenië naar europa,
zonder rusisch invloedsgebied te kruisen!
Het gas komt uit Azerbeidjan, Irak, Egypte
en later ook Turkmenistan. Mogelijk veel
later (?) ook uit de grootste gasbel in Iran…
In 2014 is ie klaar met zijn 3300 km lengte,
deze pijp gesteund door de EU en de VS.
Moskou kijkt knarstandend toe en gaat in de
aanval: in 2015 zal South Stream klaar zijn
het gazoduc dat onder de Zwarte Zee doorloopt van rusland en OOK naar Europa! Dus
de concurrentie is gewaarborgd en, het
dichtdraaien van gaskranen op bevel van
Moskou kan minder schade veroorzaken.
Gas is tegenwoordig geopolitiek, net als olie
etc.
EEN FRANS STROOMPRIJSOORLOGJE
Pierre Gadoneix riep hardop dat EDF de
prijzen met 20% (!) zou moeten verhogen!
Het sloeg in als een bom en Borloo en Lagardère riepen in koor dat hij “gek” was
geworden! Onhaalbaar en verboden; stel je
de trammelant bij het volk voor!. Maar Pierre
weet dat ook wel en toch had hij een punt.
Want de prijzen van stroom bleven politiek
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Terug naar inhoud
RELIGIES
ZIE OOK TOPICS:
GEWELD

Tempel”… en “Hebt uw naaste lief gelijk
uzelf”… Het is potverdrie best ingewikkeld!

Terug naar inhoud
ÉÉN GOD EN VEEL
AFRIKA
DE AFRIKAANSE WAARDIGHEID
Obama ging naar Ghana en dat deden
Bush, Clinton, Luther King ook al voor hem.
Omdat dit land een eerste zelfstandig
Afrikaans land werd en al 8 jaar redelijk
stabiel is. Maar Obama sprak DAAR nu zijn
visie uit op Afrika en had het over: de
afrikaanse waardigheid, dat Afrika niet “een
apart en afgezonderd deel van de wereld is”
in zijn ogen, kortom, dat Afrika respect verdient. Ondanks zijn corruptie, nepotisme,
fanatisme, oorlogsmisdaden en valse
schuldverwijzingen naar “het kolonialisme
van vroeger”.
Obama trof met zijn moslimachtergrond en
afrikaanse familie de harten en het lukte hen
ook hier, zoals eerder in Caïro met de
Arabische wereld, nu ook de afrikanen sterk
aan te spreken. Nederland speelde een
stille rol: het fort dat hij in Ghana bezocht
was DE slavengevangenis in onze Gouden
Eeuw.. Dat is lang geleden en daarop zijn
veel landen niet erg trots. Wij kochten de
slaven van de Arabische jagers en verscheepten ze naar de VS c.s. Zo zit het in
elkaar en het was slechts enkele honderden
jaren geleden. Nu komen de “slaven” zelf
met een ticket om met ons welvaart te
delen, die deels is gebouwd op kolonialisme
en slavenhandel. Toen waren de Nederlanders de chinezen van … Afrika.
Obama zette zich af tegen foute zelfmedelijden… en toonde zijn geloof in de
eigen kracht van het volk van zijn eega… en
ook een beetje zijn volk via zijn keniaanse
vader… Bravo Obama dus weer.

WAT IS SUBPRIME IN HET LATIJN?
De nieuwste encycliek van Benedictus is al
een paar keer uitgesteld en toen nog eens.
Nu is hij er intussen. Want in Rome vonden
ze geen latijnse termen voor : subprime,
afgeleide producten, en fiscale paradijzen…
Want u weet het : encyclieken moeten in het
latijn dat was al duizend jaar zo. Het feit dat
dit gebeurt leidt tot veel grappen.. Want demonstreert de Kerk nou niet erg duidelijk dat
ze achter de wereld aan loopt en nu de weg
echt kwijt is? Zelfs in het latijn? Is het latijn
gebruiken nu al belangrijker dan het tijdig
uitzenden van een herderlijke boodschap?
Of gaat het weer nergens over…? Trouwens, de chinezen en indiërs lezen verrekt
weinig latijn. Maar de paus spreekt ook
geen mandarijn, horen we bij “Urbi et Orbi
altijd al. Nu weet ik overigens nog niet wat
die moderne begrippen in het latijn zijn geworden… want de publicaties over die encycliek zijn nauwelijks in het nieuws
geweest.. Wie helpt me?
EEN BEETJE DARWINISME
Paleontologen ontdekken dat de hersenen
van de mens in de loop der tijden steeds
veel harder groeiden dan bij de andere
“zoogdieren”. In twee miljoen jaren was het
bij “ons” DRIE keer zo snel! Ze bestudeerden schedelomvang van vele resten
van onze voorvaderen… met een ander
doel dan de nazi’s dus. Die zagen heel andere dingen daarin.
De oorzaak van dit verschil: heel duidelijk…
de sociale competitie! De mens zorgde er
zo voor dat hij “de baas bleef”, van de
andere zoogdieren en ook van enkele van
zijn eigen soort. Dat soort wijsheid staat
helaas niet in de bijbel en de Koran. Zou
Allah en zijn “tegenhanger” sociale competitie dan afkeuren? “Geef Cesar wat
Cesar toekomt en God wat God toekomt…”
en “Jezus sloeg de woekeraars uit de

SOMALIË: 18 JAAR ZONDER STAAT
Even de algemene foto:
8,7 miljoen inwoners, moslims (soennieten);
0-14 jarigen 44% en >65 jaar 2% (!);
levensverwachting 48 jaar. BNP/inwoner
285 $ = straatarm; men leeft van landbouw
(60% BNP) en er is bijna niets meer. Geen
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gezondheidsvoorziening, geen water of
electra, of riolering, geen scholen meer, en
een corruptie zonder weerga. Mogelijk met
Zimbabwe het meest afgrijselijke land van
de wereld?
Het Land werd onafhankelijk in 1959 (was
van Italië en Engeland), maar al in 1991 verdween, na een staatsgreep de staat eigenlijk van het toneel. In 1992 greep de VN in
want er was hongersnood, maar in 1993
werden Amerikaanse soldaten in VN-verband dood door de straten van Mogadishu
gesleept. In 1995 trekt de VN haar handen
van het land af en dan komt er een soort
burgeroorlog van , voor een deel, fanate
moslims. Ethiopië grijpt in ( 2006) en in 2009
wordt er een president van de verzoening
gekozen.. en Ethiopië gaat weg.
De centrale staat is enkel nog de baas in
een DEEL van de hoofdstad, de rest is in
handen van opstandelingen die elkaar bevechten. Het is een compleet oorlogsland
zonder nog enig recht of orde. Het werd ook
een groot piratennest en een immense zorg
voor de internationale scheepvaart. De troepen van de AE bezetten een minigebiedje
waar de overheid woont en zijn verder zonder enige betekenis. Het grote probleem is
dat de rebellerende krachten ongeveer even
sterk zijn waardoor niemand ooit wint..De
Chabaan zijn de meest moderne tegenstanders van de regering en ze gebruiken
hun website en Youtube om die continu te
bedreigen en te beledigen. En de bewoners
weten het zeker: zij worden vooral door de
troepen van de AU beschoten! En mede
daardoor is de Chabaab populairder bij de
bevolking: deze moslimfanaten bleken namelijk al eerder in staat orde te scheppen
met sharia en al. Somalië staat intussen
zeer hoog op de VS-lijst van zeer gevaarlijke landen en er vliegt elke nacht een
C130 rondjes boven de hoofdstad om de
militaire communicatie AU en (ook) de VS te
regelen. In New York in de VN is het al jaren
en zeker nu, een hopeloze boel rond
Somalië. Want het KAN zo niet doorgaan in
dit moorddadige land.
Somalië toont hoe ver het kan komen, ondanks VN, Veiligheidsraad en AU etc. In
Somalië vertegenwoordigt de officiële Staat

mogelijk 1% van de bevolking: je praat daar
dus gewon met een zombiestaat. De wereld
is totaal onbestuurbaar geworden. Het
Mexico van Afrika?
GEVANGEN ADVISEURS
Frankrijk stuurde twee adviseurs van de
DSGE (Veiligheidsdienst) naar de regering
van Somalië om ze te helpen bij de bestrijding van de piraterij daar. En nu werden
ze door 12 rebellen uit hun hotel weggesleept…. Ai nu zijn fransen zelf gekaapt
dus. De regeringskrachten zijn weer even
flink gaan terugschieten maar men heeft
enkel wat te zeggen in een deel van de
hoofdstad. De regering is hier “symbolisch”
zeggen experts. Nu gaat het al-oude spel
van loven, bieden, dreigen en schieten weer
beginnen en Sarko is al weer in het geweer.
Dit is wraak tegen Parijs… over hun piraterij
bestrijding en/of hun anti-burka houding?
Kiest u maar zelf!
DE BAAS VAN KONGO ONTKENT
Kongo heeft bijna 4 miljoen inwoners, 0-14
jarigen 42% en boven 65-ers 3%. BNP per
inwoner maar 1100 $, olie is 60% van zijn
export en de groei is nu nog 8%. Een
dynamische economie waarvan de arme
bevolking weinig heeft met zijn 55 jaar
levensverwachting. Er zijn 50% Christenen, 8% animisten en 2% moslims.
President Sassou N’Guesso werd ondervraagd door journalisten over rijkdommen
van hem/zijn familie in Frankrijk, waarvan de
overheid denkt dat ze “mal acquis” (via aanrommelen verkregen) zouden kunnen zijn.
Hij is geërgerd en het meeste behoort toe
aan andere familieleden… waar hij niets
mee van doen heeft , zegt hij. Idem van de
honderden bankrekeningen hier. Hij weet
het zeker: “Men wil zijn land destabiliseren
met deze aantijgingen”. De villa’s passeren
de revue: niets van hem, behalve een, die
oud en vervallen is. Daarna gaat het over
zijn vele verkiezingsbeloftes over water en
electriciteits-voorzienigen. Die zijn al verregaand in aanbouw weet hij, bijna klaar. En
hij zegt ook klaar te zijn voor de diverse negatieve rapporten van de oppositie voor de
verkiezingen van 12 juli. Daarbij is hij weer
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kandidaat, en voor 7 jaren. Hij is een combattant en kwam via de wapens aan de
macht in 1997, na een afgrijselijke militie
-oorlog. Sinds 2006 is hij ook president van
de Afrikaanse Unie.
Zijn oudste dochter was gehuwd met de
recent overleden Bongo van Gabon.
Het interview levert veel ontkenningen op en
doorsturen naar andere gesprekspartners.
Het investeren van oliegeld in de economieverbetering, dat is nauwelijks te zien in
Kongo, buurland van Angola, Kameroen en
de Rep. Centraal Afrika.
Hij ziet toekomst voor de Verenigde Staten
van Afrika en ze moeten ook een zetel in de
permanente Raad krijgen van de VN , zegt
hij. En over fraude bij de a.s. verkiezingen,
die er wel eerder leek te zijn, ontkent hij
alles. Het geheel oogt erg ontmoedigend.

Aziz, die putschte, het nu toch voor elkaar
heeft. Half democratisch dan…
NIGERIA IN BURGERKRIJG
Het moslimnoorden nu weer tegen het
christelijke zuiden, als 10 jaar geleden en
weer honderden doden en kreten als “de
nieuwe taliban”. De etnisch-religieuze fik is
er weer uitgebroken. In het olierijke zuiden
is het al jaren een grote geweldadige chaos
met een opstandelingengroep die rooft,
moordt en verstoort.
Dit 148 miloen mensen grote land (2 keer
Duitsland!) met 44% 0-14-jarigen en 3% >65
jarigen; een geboortecijfer van 5,4 (!),
mediaan-leeftijd van 19 jaar en levensverwachting van 47.. Een BNP van 114 miljard en BNP/kop van 770 $.. De derde economische macht van Afrika met zijn grote
gas/olieplassen groeit nog, maar zijn olieproduktie zakt en zijn rammelende infrastructuur remt. Zijn corruptie is enorm en de
grote klap kondigt zich aan.. Een tweede
Somalië maar dan MET olie?

KADHAFFI 40 JAAR DE BAAS
Hij wordt oud, maar gaat nog lekker. Geen
groot democraat, maar je moet wel op hem
letten. Hij draait aan veel kranen: olie, vluchtelingen en ook de publicitykraan. Ook is hij
een opinionleader in het afrikaanse en in de
AU. Omdat hij dat 40 jaar deed, en enkele
jaren als terroristenhelper (!), is het in het
land enorm feest. Kadhaffi en kids gaan er
tegen aan voor 30 miljoen. Het organisatieburo om dat te fixen heeft Libië niet.
Dus werden er bedrijven gezocht elders en
de halve wereld schreef in. Een kleintje uit
Parijs won het en Sarko gaf zijn zegen. Dus
over een tijdje gaat u heer K. zien in al zijn
glorie en in zijn mooie bedouinenentent.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE EU NAMENS ONS ALLEN
De tsjechen deden in hun EU-periode het
voorstel om de initiatieven om de gestolen
goederen en vermogens van joden in de
nazitijd , mee te helpen om tot gerechtigheid
te komen. Dat werd afgewezen “wegens gebrek aan middelen”… De Commissie heeft
wel zijn “morele en politieke steun” toegezegd voor de Conferentie hierover in
Praag, die einde juni plaats vond. Resultaat
daarvan is mij onbekend. Dat deed Brussel
dus ook, namens u en mij. Wel gvd! Let wel:
de Commissie is door de EU-landen daar
neer gezet… door de door U gekozen
politici dus. Wilders zweeg ook weer
trouwens.

MAURETANIË: PUTSCH ZONDER EINDE
Abdel Aziz is de tweede democratisch gekozen president van dit land; hij putschte en
organiseerde toen, onder massieve druk,
verkiezingen. En, won met 52% in de eerste
ronde! Een groot mirakel.
De oppositie gelooft er geen snars van
natuurlijk, maar de observateurs van de AU
zagen niks fouts…. Zelfs de franse regering
zag geen malversaties, wat weer laat zien
dat Parijs de putchisten wel mag. Want zij
doen veel meer tegen armoede en ongeletterdheid…. Dus kenners zeggen dat

POOL WORDT EU-PARLEMENTS BAAS
Jerry Buzek, oud-Solidarnosc van Polen en
aldaar ook premier werd voorzitter. Hij was
een voorvechter van Polen in de EU. Hij
was lid van de PPE fractie, de grootste van
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265 zetels, en werd mede daardoor gekozen. Hij is conservatief en zal over twee
jaar door een socialist worden opgevolgd
Martin Schulz (soc. fractie met 184 zetels..
Dit akkoord maakt grote compromissen mogelijk… Ook is er nu een nieuwe britse
conservatieve groep (55 zetels) en ook een
… PIS , een poolse groep van de broertjes
Kaczynsky. En het ziet er ook naar uit dat
Ierland op 2 oktober JA gaat zeggen tegen
Lissabon. Na het NEE, bleek hen in de crisis
hoe dom dat was.. De vele commissies zullen sterk gedomineerd gaan worden door
conservatieven… tot schrik van links. Want
wat komt er nu terecht van de hervorming
van het kapitalisme? Als dan ook nog Tony
Blair voorzitter wordt dan wordt het echt
spannend, want hij is “officieel labour”, maar
dan wel wat anders. Baroso is er nog niet
helemaal dus. Ik zag een groot interview
met Jerry en was onder de indruk van zijn
vrijheid van woord en zijn duidelijkheid! Zal
de EU nu eindelijk sterker worden, nu het
ook enorm nodig is? Gode zij dank.

francaise… De fransen zijn dus de japanners van Europa!
ZWEDEN: LASTIG EU-BAASJE
De tsjechen zijn bijna “af”, en die tjechische
president was “a pain in the ass”. Per 1 juli
neemt Zweden over en zij willen vooral
“meer transparantie” nastreven. Na de verkiezing van Baroso is duidelijk wat daarmee
wordt bedoeld. Zeker zijn benoeming moet
nog door het parlement worden bevestigd…
maar? Als Ierland toch ja zegt tegen Lissabon in de herfst natuurlijk. Maar daarna
komen er veel topbenoemingen en mogelijk
ook de benoeming van de nieuwe president
van de Unie… waarvoor Blair al in de coulissen staat. Maar in Engeland gaat een
onderzoek plaatsvinden naar de instap daar
in de Irak-oorlog.. Ai, voor Tony, mogelijk...
En idem voor de minister van Buitenlandse
Zaken , waar Rome eisen neerlegt. Zou het
de zweden lukken dit voorbakken te elimineren? Tja ze zijn zelf ook leverancier van
kandidaten.. Ach Rome en Kopenhagen zijn
ook niet in één dag gebouwd toch?

DE HUMOR IN DE EU
Lachen is gezond en lachen is in internationale teams ook erg van belang. Maar
pas op niet alle grappen en grollen zijn voor
eenieder gelijk. Ik zag een onderzoeksresultaat naar humor in EU-landen en ook
de VS en Japan.
Wat van de resultaten:
Fransen en Italianen spotten veel over
zichzelf, Japanners en amerikanen zelden
en ook Duitsers zijn daar niet erg blij mee
bezig.
Grappen over geloof is voor bijna allemaal
not-done… Japanners zijn hier het minst blij
mee.
Vieze sexmopjes dan: geen pret voor een
Amerikaan, ook niet voor een Engelsman en
ook beperkt leuk voor een Japanner. Fransen en Italianen vinden dat minder onaangenaam.
Lol trappen over culturele verschillen is IN
bij fransen en duitsers, maar echt niet in bij
japanners.
En ik schrok van de nogal grote over-eenkomst in scores tussen fransen en japanners… De bevestiging van de exception

ENGELAND LEVERT VEEL SOLDATEN
Brown moet verdedigen waarom er nu al in
Afghanistan MEER doden vielen bij het
britse leger dan in Irak! Nu 184 tegen toen
179. Net als Tony deed is Brown overtuigd
van de noodzaak tot troepen inzet daar; een
voorbeeld voor andere europeanen.. Nou is
Engeland traditioneel kosmopolitisch en was
een groot koloniaal ook. Zeker ook in het
MO. Gelukkig zijn ok de conservatieven
VOOR troepen inzet, maar ze klaagden over
te weinig materieel. Maar 23 heli’s daar
terwijl er in Helmand (VS) 125 zijn.. Het
britse volk is ook voor 46% VOOR troepen
daar en voor 47% tegen… Oorlog verscheurt altijd de opinie, tot er oorlog komt in
EIGEN land. Dan is zoiets wat duidelijker.
Europa moet beter oppassen wat betreft zijn
rol in de wereld. Niet stomweg “VS-volgen”
maar ook zelf wat van mening zijn EN vooral
ook LEVEREN. Want anders mag je straks
ook zwijgen als het over onze directe
belangen gaat… Ook zijn we toch Nato-lid?
Ja toch?
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BELGIË: REDDER VAN EUROPA?
Baroso nu nog een rondje? Of is Guy Verhofstadt, de vlaamse liberaal, de betere?
Deze oud-premier van België publiceert nu,
in het Frans (!), zijn erg harde maar heldere
boek over “de toekomst van Europa”. En hij
geeft ze er van langs! Hij zet de EU af tegen
de grote economieën van nu en constateert
dat het helemaal fout gaat. En hij pleit met
een extreem duidelijk plan voor een andere
aanpak. Hij heeft het over europese industriepolitiek, een centraal financieel instituut
voor de foute balansposten, een rigoureuze
financiële regie, collectieve europese investeringen via euro-obligaties…Hij spreekt dus
duidelijk EUROPEES en maakt de “soevereinen” erg bang. Verhofstadt is de man van
visie en hoop en wijst de weg… Frankrijk en
Duitsland wilden hem al 5 jaar geleden pushen maar dat lukte niet. En nu? Het ziet er
nu ook weer erg “Barroso-achtig” uit, maar
het parlement gaat beslissen! Dat is nu de
Lissabonlaw. Verhofstadt is de beste en dat
vinden Merkel en Sarko ook, maar, er zijn
teveel tegenliggers..
Een tweede boek over Europa van ene
Derk-Jan Eppink, gaat op humoristische wijze in op de gang van zaken in de commissie. Vol met anekdotes, portretten van
een venijnig type, hij spaart niets en niemand. Iets voor onze Geert, voor zijn
weekend.

franse socialisten moet ook op de schop die
de rechtse regering daar (sinds 2006) stevig
erin zet. Fredrik Reinfeldt pakt nu ook de
vakbondsmacht hier stevig aan, en moet
goed opletten want in 2010 zijn de verkiezingen. De regering pakt degenen die
van het loket leven nu forser aan wat resulteerde in 500.000 mensen minder in de
ww (op 4,5 miljoen actieven), en ook
250.000 willen hun vakbondscontributies
niet meer betalen. De hoge organisatiegraad van 77% viel naar 71% (bij de overheid) en naar 65% in de privé-sector. Verder
draaide de regering de vermogensbelasting
terug en DEnationaliseerde hier en daar.
Het BNP lijkt nu met ruim 5% te gaan zakken, waardoor de ww gaat oplopen en ook
wilde stakingen er weer zijn. Er wordt ook
gewerkt aan soepeler ontslagregels. Tja de
ww hier is nu ook al 9% , en 30% (!) voor de
jongeren! Heel lang niet meer vertoond hier.
De crisismaatregelen waren ook al niet mis
hier:
-de ww-begeleiding wordt verder opgevoerd.
-de ondernemingen mogen belasting betalingen opschuiven.
-de locale autoriteiten krijgen 5 miljard meer
voor opleiding en gezondheidszorg.
-aan de vernieuwing van onderwijs en R&D
wordt ook opnieuw veel gedaan.
Zo wil Zweden voor “morgen” zorgen, als
het uit de crisis oprijst. Rechtse politiek op
zijn zweeds dus. Het zweedse model verandert.. en Segolène weent dus zachtjes.
Weer een illusie minder.

FRANKRIJK, UK EN ZWEDEN
Het IMF geeft nogal positieve berichten af
over Frankrijk in de crisis… En de OECD
schreef dat het UK mogelijk toch weer snel
“naar boven zal komen”. Elke hoge club
heeft kennelijk zijn eigen favorietje. IMF
heeft een franse baas en de OECD een
mexicaanse.. UK zakt 4% en Frankrijk 3% ,
Parijs wil nu een grote nationale lening pushen en het UK verliest rap zijn positie in de
financiële wereld. Inderdaad het OG lijkt nu
in Engeland niet verder in te storten en de
industriële produktie daalt ook niet fors verder. De beroemde “fighting spirit” van de
engelsen lijkt nu weer op te bloeien terwijl
Frankrijk wanhopig zijn “oude model” overeind tracht te houden… En dan Zweden, de
nieuwe eu-baas. Dit voorbeeldland voor de

VADERTJE BROWN WAAKT!
Er zijn nu ook al “droge zones” voor de picknicks buiten , in Londen en elders. Sinds de
nieuwe alcoholwet van 2001 kan dat. Ze
kunnen een stadsdeel of een hele stad betreffen en de gemeenteraad mag het regelen. De politie mag bij een verbod de
“boozz” in beslag nemen en boetes van tot
500 pond uitdelen voor drinken in het openbaar. De mensen In Brighton hebben er nu
genoeg van: er is een grote klan-destine
pck-nick MET alcohol aangekondigd op het
strand . Uit burgerlijk protest. In Engeland is
het aantal verboden en regels van dit soort
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enorm in omvang gestegen en wordt u
overal door camera’s gezien.
Big Brother Brown, leerling van Tony, is
watching all of you! De vrijheid van het
woord is er nog, maar verder mag je ook
niks meer: enkel nog praten. Stand van zaken in 2009… in free Europe. Ach het “kon
niet meer anders” toch? De misdragingen
rezen de pan uit en dan ROEP je vadertje
staat toch op om in het grote gat te springen? Minder fatsoen=meer regels en boetes
=meer politie=meer belastingen= minder
vrijheid… eigen schuld!

verhalen blijven vooralsnog komen over escortgirls, uit Oost-Europa zelfs, etc, , het
houdt maar niet op. Zijn vrienden geven “zijn
slechte vrienden de schuld”. Die arme B.
Maar nu staat hij knap voor bok terwijl de
G8 bij hem op vergadering was… De
gevolgen zijn erg groot al is B. van het type:
we gaan door en “De Italianen houden van
me zoals ik ben”. Zijn eega niet meer; die
gaat nu bij B. fors tanken bij het komende
afscheid.
Hier wat rijp en groen uit een omvangrijke
lijst van affaires en schandalen van B. vanaf
1990: veroordelingen voor… valse verklaringen, krijgt twee jaar voorwaardelijk
voor corruptie, veroordeeld wegens valse
balansen, foute verwerving van OG, verboden financiering van politieke partijen,
antitrustproces verloren, omkoping van een
rechter, zijn advocaat krijgt 5 jaar (!), weer
foute balansen, omkopen van getuigen,
alweer foute balansen, laat een wet goedkeuren waarin HIJ amnestie krijgt, dan komt
de affaire Leatitia en de escort girls.. Zijn
vrienden zijn niet veel beter, ik zag vier
koppen waaronder een advocaat, een politicus, een leider van Forza… en een louche
zakenman (schoolvriend van B.) . Waarlijk
een leuke borrelclub. En dat regeert Italië,
democratisch gekozen! Wie dat schuld is?
Wel NIET B. alleen!
Geen wonder dat ie wat lastig ligt bij de andere EU-leiders, wat hem nauwelijks stoort
overigens. Telt u maar eens de schur-ken
die U kent aan de top van landen en u komt
op dozijnen. Tekenen des tijds.

WW IN DUITSLAND CONTRA FRANKRIJK
De officiële ww-cijfers zijn 7,7% voor Duitsland en 8,9% voor Frankrijk. Maar de groeival is in D. -6% en in Fr. -3%. Hoe dat
komt? Wel het verschil zit in de werktijdverkorting . In D. is dat nog eens 2,8% en
in Frankrijk 0,7%. Intussen zijn in D. de
regels voor de werkgevers sterk versoepeld… want Mevr. Merkel moet een
goed cijfertje hebben voor de verkiezingen.
Deze nieuwe regeling werkt echter in de
hand dat men vastgeplakt blijft aan de oude
werkgever, die vaak toch moet gaan
ontslaan. Waardoor mensen niet doorstromen naar meer dynamische sectoren.
Dus moet Fr. de buren maar niet volgen
hierin, al waren er hier ook intussen weer
versoepelingen. Ook zijn er nu besprekingen met de sociale partners geweest om
verdere verbeteringen te voorkomen… Maar
het is vooral te hopen dat er MEER aan begeleiding van werkelozen wordt gedaan!
DE HOERTJES VAN BERLUSCONI
Smaak heeft ie dat valt niet te ontkennen en
ze werden aangeleverd door een paar zakenlieden die graag dicht bij het vuur wilden
zitten. Zelfs Rome en zijn prelaten is nu
ontzet over de baas. Benedictus deed dat
indirect door te spreken over ene De Gasperi, die na WOII een hoogstandje van
fatsoen was. Intussen kostte het ook nog
veel geld: 1000 € om er eentje aan het dineren te krijgen en nog eens 2000 voor de
siësta erna. De dames zijn nu spraakzaam
en dat levert nog veel meer op; ze kunnen
toch niet meer terug komen immers! Dus de

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
RUSLAND-VS: OPNIEUW PROBEREN
Rusland wil, o zo graag, meetellen in de rij
der machtigen en de VS willen o zo graag
steun van Moskou in de Irankwestie en tegen Noord-Korea zijn capriolen. Dus moest
er gepraat worden en Obama ging naar
Moskou om een eerste zet te doen: de
gezamenlijke vermindering van de kernwapens. Want als je zelf silo’s vol kernwapens hebt is het beleren van anderen die
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ze OOK willen, niet zo logisch.. De russen
wilden dat raketschild wel een beetje weg
dat Bush doordrukte en Obama wil wat
eraan doen. Ook mag de VS nu vliegen over
Rusland naar Afghanistan met oorlogsvliegtuigen, wat enorm scheelt. Dus de
heren Medvedev en Obama deden goede
zaken in het besef dat ze beide belang hebben in een betere relatie en een win-win
contract zit altijd lekker. Intussen blijkt meer
en meer dat de demografische ontwikkeling
van Rusland catastrofaal is: Rusland zal
over 50 jaar een vergrijsd land zijn. Dit deel
van europa wordt even grijs als zijn westelijke tegenhanger , maar de VS veel minder… die zorgen maximaal voor jonge en
goede immigranten: hun specialiteit sinds
eeuwen…

gromt. Vice Biden kwam nu op bezoek en
beloofde hulp van de VS in zijn streven naar
Nato-lidmaatschap en gebiedsintegriteit.
Maar het is , weet iedere expert, kosmetisch
gerommel in de marge. Het zit gewoon niks
goed daar en Moskou gaat gewoon verder!
Arme Saakachvilli…
IKEA BAALT VAN RUSLAND
De pesterijen bij nieuwbouw van Ikea in
Rusland ( 11 zaken, investering 4 miljard,
omzet 1,3 miljard in Rusland) Maar bij hun
uitbreidingen moeten ze steeds opnieuw
aan andere “veiligheidseisen” voldoen van
de corrupte Russische ambtenaren en dat
kost klauwen met geld door grote vertragingen. Al 30 winkelprojecten liggen in
de vertraging en nu heeft het bedrijf, tot grote schrik van de autoriteiten, deze nieuwbouwprojecten voorlopig bevroren…. Een
draconische maatregel! Het is niet de eerste
keer dat Poetin zelf hierbij moest ingrijpen,
zeker nu de Ikea-baas bekend maakte dat
hij 190 miljoen moets “bijbetalen” om zijn
vergunningen te krijgen. Gewoon smeergeld dus. Want de staat hier kent tientallen
“agentschappen= ambtelijke diensten” die
als paddestoelen opspringen om elke keer
opnieuw te eisen dat er nieuwe voorwaarden gelden…. En dit is nu zelfs Ikea echt
teveel geworden.

RUSLAND EN “ZIJN” NOORDPOOL
De Raad voor de Veiligheid in Rusland deed
een rapport verschijnen waarin ook de strategie staat ten aanzien van de vermoede
rijkdommen in het poolgebied. De pool heet
daarin “een strategische basis voor grondstoffen” tussen nu en 2016. Ze bevelen aan
daar “militair sterker aanwezig te zijn en
voorbereid te zijn op verscheidene militaire
en politieke situaties”. Daarom komt nu ook
de hele zone onder toezicht van de FSB, de
nationale veiligheidsdienst. We hoorden en
zagen al eerder van die russische vlag die
met een onbemand onderzeeërtje werd geplant op de pool-bodem 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 ook weer zo.

ONTSLAGEN IN KAZAKHSTAN
Het is nog niet zoals in Stalin’s tijd, maar
president Nazarbaiev , al 19 jaar de baas en
69 jaar jong schopt de een na de andere
hoge pief er uit. Oud-premier en nog recent
Minister van Defensie Akhmetov bijvorbeeld
werd bedankt na de arrestatie van zijn rechterhand. En de ex-baas van Kaza-tomprom,
de nucleaire club, slaapt ook in het gevang.
En ook een dozijn managers van BTA de
grote bank; de baas was al gevlucht naar
Londen. Waarom? Wel vanwege witwassen
en corruptie… zegt men en dat zou best
kunnen in dit corrupte land. In werkelijkheid
gaat het om ruzie over het jatten in de topclub… Zo gaat dat in dit olie/ gas/
uraniumland met 15 miljoen inwoners, half
moslim half orthodox, waar het BNP per kop
niet hoger komt dan 6000 $. Zijn jongeren ,

IMPASSE IN GEORGIË
De UNO verlaat nu Abkhazië, na er te zijn
gekomen in 1993. En bij het bezoek van
Obama aan Moskou was er de grote oefening “Kaukasus 2009” van Moskou… Wat
aantoont dat Rusland zijn wil doorzet en zijn
greep in deze regio versterkte. Saakachvilli
wil zich aan de wurggreep ontworstelen,
maar verliest overal. De buitenlandse investeringen daalden met 80%, en de oppositie
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25% is tussen 0 en 14 jaar, weten nog van
niets…

De gorilla werd businessman in beveiliging
en vergaarde een fortuin. Hij zei in zijn programma dat hij corruptie en georganiseerde
misdaad wil gaan bestrijden: DE kwaal van
dit land, waar de EU erg veel zorgen over
heeft. Hij weet beter dan wie hoe de misdaad werkt maar mogelijk heeft hij ook geen
schone handen. Wordt vervolgd.

GEWELD IN INGOUCHIË
In de Russische Kaukasus, in de fedratie die
Rusland heet, gaat het fout in het buurland
van Tsjetsjenië.. . De president is zwaar gewond bij een bomexplosie, terwijl eerder de
rechter van het Hooggerechtshof en ook de
ex-vice president er al aangingen. En niet
ver er vandaan, in Daguestan, werd de minister van Binnenlandse zaken vermoord.
Medvedev zei er over: “De nu bestaande
vrede bevalt de bandieten daar niet”. Tja
en wij maar denken dat er ook in Moskou
toch ook veel bandieten zijn..

Terug naar inhoud

STEVIGE TANTE PRESIDENT IN LITOUEN
Litouen heeft 3,3 miljoen inwoners en 0-14
jaar zijn dar 15%, >65 jr. is 16%. Geboortecijfer 1,1 (alarm dus), mediaanleeftijd 38
en levensverwachting 67 jaar. BNP 35 miljard; per kop: 10.500 $; maar het zakte met
18% (!).
Ze is 53 en was EU-commissaris voor Budget Dalia Gryboaskaite. En nu werd ze met
68% (!) der stemmen president van haar
land; dat dit jaar zijn BNP ziet terugvallen
met 18%. Ze deed het thuis in 2000-2004
ook goed als minister van Financiën en dat
herinnerde men zich dus. Ze is de tegenhanger van de corrupte elite in haar land en
ook is bekend dat ze economie studeerde in
Rusland en later in de VS. Ze staat ook
dicht bij de premier Kubillus die in december
2008 aantrad: beide “degelijke” conservatieven dus. De president heeft in dit land
weinig expliciete macht op economisch
gebied dus zal ze elke keer het Parlement
en de regering moeten overtuigen… Maar
ze kan wel wat en, ze is ook niet getrouwd
dus… is ze gewend om DE baas te zijn.

ZUID-AZIË
DE BEN-LADEN VAN PAKISTAN
Baitullah Mesud heet de taliban leider op
wiens hoofd Obamma al 5 miljoen $ zette.
Hij is nu Nr. 1 voor de VS en is nooit ergens
langer dan een paar uurtjes. Hij heeft een
duidelijke doelstelling voor de korte termijn:
twee bomaanslagen per week . En dat haalt
hij met gemak. Hij voert 47 talibangroepen
aan met diverse dozijnen duizenden leden.
Ze zijn in drie grote militie-units onderverdeeld van Kashmir tot in Swat en Waziristan. Hij roept: ”Washington, het Witte Huis
en de wereld gaan nog verbaasd over ons
zijn”! Hij heeft nauwelijks opleiding en foto’s
zijn er ook niet van hem. Hij laat intussen
allen die “samenwerken met de vijand”,
killen en legt ze met een briefje erbij op
straat. Daarop staat: “Hij werkte samen met
de ongelovigen”. Zijn wreedheid is ongekend en het Pakistaanse leger doet voor
hem in de broek. Terwijl de Amerikaanse
onbemande raketten hem om de oren
vliegen. De oorlog van AFPAK (zo heet ie al
in het Witte Huis), is de fusie van twee…
want dat is overzichtelijker. Het bindmiddel
zijn de taliban, die nog heel veel wapens
kregen van Washington toen de russen
vochten in… Afghanistan en tegen dezelfde
taliban. En dat ook VERLOREN! We zijn
met MEUSUD nog lang niet kaar.

UITSMIJTER PREMIER IN BULGARIJE
Met dieven vangt men dieven? Of, ben ik
nu oneerlijk? Rechts won met 40% onder
leiding van Boïko Borissov en ook hier verloor links met maar 18%. Boïko is bur-gervader van Sofia en werkte als gorilla voor
dictator Jivkov vroeger, een communist dus.

LEUK INDISCH GEBOUWTJE
Wave Rock heet dit 230,000 m2 grote gebouw gebouwd op 5 hectaren in Hyderabad
de 6e stad van India. Tishman Spyer de
grootst in kantoren ter wereld ( 10 mil-joen
m2 oppervlak) en o.m. eigenaar van Rockefeller Center in NY… vroeg Ming Pei om het
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te ontwerpen; hij is wereldberoemd door het
museum van Doha en de pyramide van het
Louvre. De sinusvorm van dit gebouw van
alu en glas is uiterst apart en ecologisch en
heeft in het midden een groot vierkant gat.
Daarin ziet u dan een stel grote terrassen op
balcons van waar het uitzicht spectaculair
zal zijn. India zet zijn stempel als
opkomende wereldmacht en dat begint altijd
met torens van Babel… sinds mensenheugenis. India komt er dus echt ook aan.

treedt hij af op het moment dat Montenegro
onafhankelijk wordt maar, in 2008 is hij weer
als premier terug en nu is hij 47 jaren jong.
Een politiek koorddanser dus die MET en
ZONDER Servië kon.. Hij is de slechte
jongen met charme, een koorddanser met
een scherp politiek gevoel: een overlever
dus. Wat wel moet als je buren zijn: de serven, de bosniërs en de Albanezen…
Intussen is zijn familie er niet armer op
geworden, hij ontkent ook maar 1 $ te hebben geklust in 18 jaar! Familie moet u hier
wel zien op zijn “maffioso” het zijn niet allen
bloedverwanten.
Het toerisme boomt er, in 2007 was er nog
7% groei, dat is nu minder. Ook zijn er forse
buitenlandse investeringen en ze hebben
een enorm handelstekort. Ze hebben al de
euro en willen ook in de EU. En in de Nato!
Maar de EU kijkt met afgrijzen naar de 30%
ZWARTE economie daar… Want ook Montenegro lijkt op het corrupte ex-socialistische/communistische stel landen dat vrij
werd en zich in de misdaad stortte. Montenegro: spannend landje!

STABIEL INDONESIË
Indonesië: 240 miljoen inw. ; 0-14 jaar 28%
en >65 jr. 6%. Mediaanleeftijd 27 jaar.
Geboortecijfer 2,2 en levensverw. 69 jaar.
BNP 400 miljard en BNP/inw. 1800 $. Opkomend land met een groot infrastructuurprobleem, dat erg remt. Maar de groei is
4%, zelfs nu nog.
Dit grootste moslimland ter wereld heeft zijn
president herkozen. Het land is een voorbeeld van stabiliteit in zijn regio.. Geprezen
door Clinton en op de bezoeklijst van
Obama, die er in zijn jeugd woonde. De 240
miljoen inwoners (90% moslims) met een
echte grondwet en ook godsdienstvrijheid
staat relatief rustig tussen de woelige buren
als Maleisië en Thailand. Dat wel na grote
troubles in Bali (Hindoes in opstand) en
piraterij in de Straat van Malakka. De groei
in deze archipel van duizenden eilanden is
4%, pas mal dus. En het is ook lid van de
G20 en wordt mogelijk nu lid van de BRIC
(Brazilië, Rusland, India en China) dat dan
BRIIC zal heten?
En deze inkt was nog nat toen twee klappen
klonken in Djakarta: in de luxe hotels vielen
weer doden en gewonden. De radicalen uitten hun misnoegen over de voortdurende
vrede…

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
DE DYNAMIEK VAN CHINA
De chinezen zijn een beweeglijk volkje, in
volle groei. Morgen gaat het weer beter, dat
drijft hen voort. De groei aan de kust
stagneert nu dus verplaatst het feest zich nu
razendsnel naar het Zuid-Westen van dit
giga-land. “Op weg naar Peking”, zegt men
hier!
Want de dorpjes en het platteland consumeren nu al 30% van de producten van
electronica-fabrikant LENOVO!
Dat is
TWEE keer de omzet van 5 jaar geleden.
Intel en Volkswagen verplaatsen ook al produkties naar Cheng-Du in het Z-W. Hier
groeit het nu met … 16% bijgevolg terwijl
het landelijke cijfer naar 7 gaat. Het Z-W lijkt
immuun tegen de crisis en de remmende
groei in China. Het Z-W is een gebied met
250 miljoen inwoners… half Europa dus.
Dus er is een soort verplaatsing aan de
gang, die mensen “gewoon” volgen hier.
Daardoor wordt ook de bevolkingssamen-

MILO VAN MONTENEGRO
MONTENEGRO: 600.000 inwoners; 0-14
jaar 28% en > 65 jaar 4%. Geboortecijfer 2,1
en mediaanleeftijd 25. Levensverwachting
67 jaar. BNP 3 miljard, per kop: 5000 $.
Religies: 75% orthodox, 15% moslims.
Hij is al 18 jaar daar de baas vanaf 1991
dus, toen werd hij premier. In 1997 werd hij
president in 2003 weer premier in 2006
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stelling weer normaler: het oude patroon
van arme oudjes die hier achterbleven en de
vertrekkende jongeren (naar de steden)
keert dus om. Peking voert op dit punt een
stevig sturende politiek, die werkt dus. En
nu zien we ook de buitenlandse bedrijven de
steven wenden naar het Z-W: Wall-mart
heeft er nu al 25 winkels, en de japanners
zijn ook op komst… Want het Z-W heeft nu
DE toekomst. Hier zie je het verschil van
China met een Europees land: hier geen
geklets en gemekker… gaat je werk naar
het Z-W, dan ga je ook. Want eerder ging je
ook al van het Z-W naar het oosten toch?
Dat is dynamiek en europa weet niet eens
meer hoe dat er uit ziet! Dat noem je dus :
het oude Europa? Voelt u hem? Zo concurreren de chinezen met ons.. zeker ook
op het mentale vlak dus!

land dat stevig protesteerde was…. Turkije,
dat cultureel is verwant met de mos-limbevolking. Geen woord uit Brussel en
Washington… De chinese zaken worden
met een ANDERE maat gemeten, de maat
van de mighty and powerfull. Doet denken
aan the big stick policy van de VS in ZuidAmerika zo’n 50 jaar geleden.
Nu heeft ook China zijn plek in de strijd van
volk tegen volk, cultuur tegen cultuur en
religie tegen non-religie… Dat verbindt ons
dus…
PEPSI CONTRA COCA IN CHINA
Coca heeft hier al 37 fabrieken en gelooft
volop in China. Maar concurrent Pepsi is er
ook al met tientallen fabrieken. Dus de soda
oorlog is ook hier volop aan de gang. Coca
heeft 52% van de markt en Pepsie 48%... ,
maar Pepsi blijkt steeds handiger in haar
marketing. En wint terrein bij de jongeren.
Coca koopt nu ook een grote fruitdrank
fabrikant in China op, maar na de OS sloeg
het klimaat om en lijken er nu problemen
met de aankoop… Dus er zijn naast concurrentie perikelen ook andere problemen.
En beide zijn ook succesvol in de fruitdranken en ontwikkelden al heel wat
chinese lekkernijen. Als Peking voor cola
gaat, is het ook in no time zo westers als
maar kan. Coca kruipt namelijk in je kop!.

CHINA HEEFT OOK ZIJN ETNISCH CONFLICT
De OUÏGOUREN , moslims, waren hier ( in
Ingouchië) de oorspronkelijke bewoners en
hun cultuur is verwant aan de turkse (Ottomanen). Nu zijn ze nog maar 12% van
deze regio, met z’n 2,3 miljoen, dus een
kleine minderheid. De Han. DE grote chinese bevolkingsgroep, is er veruit de baas.
Waarom deze bloedige opstand die honderden (nee duizenden zegt men achter de
schermen), mensenlevens kost en maar
doorwoedt? De voorzitter van de regio beweert dat de Ouï’s begonnen met vernielingen aan te richten in winkels etc. van
Hans. Maar een andere versie is dat er zo’n
3000 Ouï-studenten gingen protesteren
tegen de verdachte dood in het gevang van
twee fabrieksarbeiders in Zuid-China , ver
weg. Toen de politie de betoging fors neersloeg, begon de bloedige ethnische strijd,
die brandt op jaren van minderheidsonderdrukking. Want het regiem in Peking
weet alles van opstanden: men heeft er jaarlijks TIENDUIZENDEN in dit onmetelijke
land. En met dit soort zaken maakt Peking
erg korte metten.
De wereld kijkt toe, nu NA de troubles in
Iran, en niemand zegt iets vervelends tegen
Peking. Omdat het een etnisch conflict is
waar moslims bij betrokken zijn? Het enige

CONSERVATIEF JAPAN ZIT ZONDER
KIDS!
Het ging ietsje beter het laatste jaar: gemiddeld 1,37 kid per vrouw ; het jaar ervoor
was dat 1,34. In 2005 was het dieptepunt
met 1,26! Helaas lijkt het erop dat de
zakkende economie van 2009 opnieuw dit
cijfer zal drukken. Ook enquetes hierover
doen niet echt glimlachen. De +65-ers zijn
in 2015 wel 26% van de bevolking, dus hoe
moet je in godsnaam dat geboortecijfer omhoog halen? Een minister komt nu met een
plan om 1% van de consumptie te bestemmen voor initiatieven om meer kids te
krijgen. Dat gaat dus over 25 miljard $! Zeer
indrukwekkend maar of men dat gaat
steunen is de vraag.
Er gebeurde ook veel te weinig jaren lang:
onvoldoende creches, wel 40.000 kids op

45

een wachtlijst. Nu willen eindelijk bedrijven
ook wel wat bedrijfs kinderopvang. Ook is
men nu in voor vrije dagen om steriliteitsbehandelingen te kunnen ondergaan,
anderen willen ook goedkope leningen
inzetten, of vrouwen belonen die IVF laten
doen. Ook ouderverlof kan nu besproken
worden. Op TV is het onderwerp nu dagelijkse kost. Japan ontwaakt nu, heel erg
laat dus. Hun groei vliegt achteruit en hun
bevoling ook met miljoenen. Nu zijn er 13,7
% tussen de 0 en 14 jaar en 21% boven de
65. Maar pas op: dat laatste zal in 2055
oplopen tot… 41%! De werkeloosheid daalt,
steeds meer vrouwen gaan ook werken en
er wordt naarstig gezocht naar immigranten.
Ook hernemen gepensio-neerden hun werk
weer.
De gemiddelde leeftijd is nu 44 jaar
(Frankrijk 39!). De levensverwachting 82
jaar ; Frankrijk 81… BNP per inwoner is
35.000, Frankrijk 41.000 $. Het land heeft
enorm veel deeltijdwerkers: was in 1987
18% en dat is nu 33%! Mede daardoor is
hun inkomen nogal laag hier, voor zo’n groot
exportland.Japan zit in een spiraal omlaag…
helaas ook het voorland van de EU! En hun
staatsschuld is… enorm, gaat naar 200%
van het BNP! Hun export stortte met 20% in
elkaar…
Bent u dus jong dan ga naar Tokyo; daar ligt
UW toekomst als… u maar kindjes wil maken. Anders gaat u er gewoon ook aan, met
de anderen….
De verkiezingen zijn hier over twee maanden en de politici putten zich uit in plannen
om het bedrijfsleven verder te steunen. De
oude conservatieve samenwerking tussen
overheid en bedrijven om deze drijvend te
houden mislukte en nu gelooft men weer
wat meer in FLEXIBILITEIT. Maar het conservatieve Japan valt met 21 miljard staatssteun toch weer in oude fouten terug. Want
in Japan is de overheid (met een giga-tekort!), DE grote steunverlener aan bedrijven. Waardoor eigenlijk de industrie werd
verwend en dus verzwakt. Van de 8 mobiele
telefoniebedrijven zijn er maar twee winstgevend! Door staatssteun in leven gehouden. De Return on Investment is hier
10% en dat is DE HELFT van in de VS!

Er moet dus veranderd worden en dat zal
ontslagen gaan kosten. Want hun economie
krimpt met 6% en hun export met 30%. Hun
druk op kostenvermindering nu is onvoldoende klinkt het: er moet echt worden
hervormd en ook fundamenteel. Dus het
gaat weer opnieuw over de KORTE versus
de LANGE termijn… Daar heeft Japan al 10
jaar geleden een zware straf voor betaald
en nu lijkt dat weer te gaan gebeuren. Door
conservatisme en erg weinig politieke moed
en visie. Ook bovenin is Japan gewoon TE
OUD.
FRANSE JAPANGEKTE
In Parijs viert men de 10 jaar van Japan
Expo in het Parc des Expositions in Villepinte. En nu gebeurt er iets geks: de franse
intello-jeugd, die ook erg gek is op strips, is
verdwaald in een “Japan gekte van stevig
formaat”. Er kwamen liefst 150.000 fans
naar de Expo het dubbele van eerder… Dat
berust op een hype op het Internet waar bepaalde heldennamen erg populair werden.
Er werden wereldwijd 110 miljoen albums
verkocht waarvan 2,5 miljoen in Frankrijk.
Wat enkele jaren geleden begon door een
drietal franse studenten, is nu een hype met
400 stands op 95000 m2 geworden in dat
Parc de Villepinte. Japan is er blij mee,
maar ook wat verbaasd. Want de hype heeft
het NIET over het echte Japan van vandaag, helaas.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
CALDERON VERLOOR
Hij zette alles op alles om de drugscriminelen aan te pakken mede onder druk van
de VS. Maar de crisis speelde hem ook
zwaar parten: de mexicanen uit de VS kwamen terug en/of ze stuurden geen miljoenen
meer naar huis vanuit de zakkende VSeconomie. De oude partij die hier 60 jaar
regeerde (de Revolutionaire Partij) won
samen met de groenen: ze hebben nu een
parlementaire meerderheid. Rechts blijft geslagen achter. Erger is nog dat ook de
gouverneurs van de vier best draaiende

46

staten weg moeten, want ook hier werd verloren. Mexico valt helaas weer terug nadat
alle pogingen om misdaad en drugs te
bestrijden lijken te falen, de hervormingen in
de economie stagneren en dus het geweld
weer vrij spel krijgt.
Mexico, dat een land van hoop is voor zijn
miljoenen armen, dat zo kon profiteren van
de Amerikaanse groei en dat zelfs China nu
kan beconcurreren (want niet duur en erg
dichtbij de VS), gaat moeilijke tijden tegemoet. Calderon moet nu als minderheid
regeren, niet eenvoudig, en riskeert ook de
presidentsverkiezingen te verliezen. De
beurt is aan links+groen; het omgekeerde
van de trend in Europa.
La Tuta de baas van één der grote drugskartels stelt nu openlijk voor om met HEM
een deal te maken. Na 16 agenten te hebben neergeknald, stelt hij “een wapenstilstand” voor (!) en waarschuwt tegen zijn
concurrent, Garcia Luna. Hij wil deze nu wel
samen met de regering, aan gaan pakken.
Erger afgaan kon Calderon eigenlijk niet. In
woede stuurde deze 1500 politiemannen en
4000 soldaten naar de stad van La Tuta.
Intussen zijn er al 5300 mexicanen gedood
in al die jaren en dit jaar al 2500.. Mexico is
een moorddadig en onbestuurbaar land geworden, zo dicht bij de VS.
Het is helaas een van de toppers op de lijst
van crimineel ontwortelde landen, die steeds
verder toeneemt, en niet heel ver van
landen als Somalië en Nigeria.. Een vleugje
Afrika in Noord-Amerika dus.

rikaanse belastingbetalers zijn gewaarschuwd!
…Hillary is een trouwe dienaar van Obama.
De grote rivale speelt een voorbeeldige
“achtergrondrol” nu en laat Obama geheel
het grote toneel. Maar ze werkt keihard en
zette overal speciale mensen in: Holbrook
in Afhanistan/Pakistan; Mitchell in het MO;
en Ross in Zuid-west Azië. En Hillary werkt
intussen zelf zeer steady aan de grote lijnen
op de lange termijn. Intussen is het budget
voor de diplomatie ook even met 10% omhoog geschroefd. De anti-Bush tijd is dus
fors aangebroken en hier dus geen rollebollende heren overal. Zie Gates (hij kwam
van Bush!) die uiterst zorgvuldig mee opereert met Clinton en Obama. Het team buitenland is een geoliede trein, op weg naar
grote verrassingen. Dat zeggen de kenners
en ze ontkrachten de idee dat Obama dus
even gewoon “stuk zou zitten”. Nee, Clinton
en Co zijn nog volop in de touwen.
Zie nu ook de aflopende oorlog in Irak, de
geslaagde verkiezingen in Libanon waar nu
een regering van nationale eenheid moet
komen onder Hariri, en de druk op Tel Aviv
over de kolonies. En ook niet te vergeten,
de toenadering tot Syrië. Er loopt dus een
lijn door dit verhaal, die slechts Iran lijkt te
verstoren.
OBAMA EN RUSLAND
Rusland en de VS bezitten 90% van de
atoomwapens in de wereld. En ze sloten ,
na veel onderhandelingen vele verdragen
over afbouw etc. die dan af en toe weer werden opgezegd. Obama wil de kern-wapens
de “wereld uit” en begon dus weer met
Moskou te praten over reductie. Twee onderhandelaars moeten nu een accoord voorleggen over ca zes maanden. Er moet worden opgeschoten want de VS hebben wel
12 problemen nu: Irak, Iran, Afgha-nistan,
Pakistan en Noord-Korea…onder andere.
En er zijn weer atoomdreigingen zat, dus
moeten de twee groten in deze EEN lijn
gaan trekken. Dat staat er op het spel, waarbij ook het raketschild gedoe van Bush een
onderwerp is. De openingsbabbels zijn
gehouden, het spel gaat beginnen en nu

OBAMA MANOEUVREERT
Hij deed zoals beloofd zijn best om de
financiële bonzen te reguleren en deed
enerzijds veel ( erg veel toezicht houdende
clubs erbij) , maar deed erg weinig aan inhoudelijk reguleren. Een gemiste kans zeggen velen al. En ze zijn pessimistisch over
morgen: er komt gewoon weer een volgende crisis want de boys gaan gewoon
door!
Want het probleem van “to big to fail” , dus
banken die gewoon te groot zijn om failliet te
gaan en dus ALTIJD moeten worden gered
(werkgelegenheid en econom. schade bij
failliet), is niks verminderd. Dus de ame-
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wordt het pas echt lastig… Druk bezet
mannetje die Obama, onze top politie-agent.
Als je het rijtje maakt zie je hoe de wereld
intussen aan het wiebelen sloeg… Welk een
immense opgave.
(Zie ook Oost-Europa: Rusland-VS: Opnieuw proberen)

dames, blijf vooral vrijgezel. Tja zulke zaken
doen schrikken, maar ook brengt het een
ander oordeel op de criminaliteit in het europese gebied: NY is al een eeuw
levensgevaarlijk, het werd de laatste jaren
minder, maar nooit was er iemand die
geloofde dat je dit fenomeen in een miljoenenstad echt de kop in kunt drukken. En
pas op met statistieken: NY en Nederland,
dat is in aantallen inwoners erg dicht bij
elkaar… Oppassen dus!

OBAMA EN CHINA
Men hoopte in de VS dat met de crisis de
(consumenten)import uit China wat zou afnemen en de export van machines en technologie (tbv hun infrastructuurprogram) wat
zou toenemen. En zo zou je dan een wat
betere handelsbalans krijgen. Maar dat gebeurde niet merkbaar, ai! In tegendeel nam
China maatregelen om haar export naar de
VS nog te stimuleren door fiscale maatregelen bij exporteurs in China. En ook stimuleren ze hun volk maar wat meer CHINEES in te kopen. ! Dat maakte de amerikanen boos en ze dienden klachten in (protectionisme) tegen China, dat vooral eigen
bedrijven voorrang geeft bij de koop van
grondstoffen.. Vaak is dat spul uit… Afrika.
Maar het WHO ziet niet veel verkeerds,
vooralsnog, helaas. De chinese “voorrangsaanpak” bij grondstoffen voor eigen ondernemingen, daarin ziet het WHO wel foute
dingen. Dus zal Peking wel iets gaan bijdraaien in deze.
Maar het handelsoverschot van China met
de hele wereld staat nu al op 400 miljard $
en de yuan is 20% onder zijn echte waarde
heet het. En dat is een probleem, want de
VS komt niet uit het crisisgat als het handelsoverschot niet krimpt. Bij hun gaat de
ww ook nog steeds dreigend snel verder…
Tot grote spijt van Obama.

EN VERNIEUWEND NEW YORK!
De stad van 9/11 en ook nu hart ven een
enorme crisis is niet kapot te krijgen. In het
midden van grote ellende, hoge werkeloosheid en armoede, lukt het hun om misdaadcijfers hoe dan ook OMLAAG te krijgen
met 20% sinds 2008 en als je ziet hoe ene
Bloomberg probeert de ellendige autoproblematiek aan te pakken moet je veel
respect hebben voor de veerkracht van
deze heksenketel van miljoenen opverende
mensen. Niet kapot te krijgen en eigenlijk
een opsteker van jewelste. Een demonstratie van Darwinisme en menselijke inventiviteit en levenslust tegelijk. Never giving up. Als je ziet hoeveel er wordt gedaan
nu aan het scheppen van groene uitspanningen, met name langs de Hudsonriver:
ongelooflijk. Fietsroutes, openluchtvoorstellingen, pick-nicks, rozentuinen het kan niet
op. Dit is de demonstratie van amerika’s
geheime wapen”: nu sinds Obama, “yes we
can”, genoemd. Wie hoop zoekt en wil zien
hoe je tegen alle wind en storm in verder
kunt leven, moet dus daar gaan kijken. Dat
doet depressieve mensen dus heel goed…
zeggen steeds meer bezoekers. New York
een soort Peking qua veerkracht, maar dan
ook met veel vrijheid, inventiviteit en grenzeloos vertrouwen in to-morrow. New York
is al lang weer vertrokken naar “ omhoog”,
dus, terwijl velen van ons nog bibberen in
hun flink doorgeschudde warme bedjes.
De kracht van “het westen” ook weer morgen, die vindt je in de pioniersstad New York
en niet zozeer in de museumstad Parijs…
Daar zit dus (weer) het verschil met het
oude Europa… En een mislukte “multi-culti
samenleving”? Laat ze daar toch niet la-

MOORDDADIG NEW YORK
In juli, augustus en september wordt er in
NY het meest gemoord. Dat zie je in zes
jaar statistiek van de NY-politie. September
2008 was erg bloedig: 52 moorden, vooral
op zaterdagavonden, rond 22 uur. En nog
iets macabers: 90% van de in 2008 vermoorde vrouwen, werden gekild door een
vriendje, een echtgenoot of een ander familielid. U begrijpt het advies: blijf weg in de
zomer, ga nooit zaterdags op stap en
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chen; grote onzin. Dat is vooral hun rijkdom
en hun eerste vitaliteitsbron!
LATIJNS AMERIKA
TROUBLED PLACES
In Honduras probeert de gekozen , maar
verjaagde, president weer terug te keren. Hij
kwam voor een half uurtje over de grens tot
schrik van Clinton die hem waarschuwde
voor narigheden. De putschende president
wil niet wijken… Een ouderwetse coup wil
niet stoppen, ondanks het feit dat alle organisaties daar op aandringen..
De 7 miljoen Hondurezen waarvan 2/3
straatarm is, groeit als kool. Geboortecijfer
3,4, mediaan leeftijd 20 jaar. Van 0-14 jaar
is 40% van de bevolkking, boven 65 is 4%.
BNP 10 miljard, per kop: 1400 $. Traditioneel een landbouwland, maar nu met ook
diversificatie in zijn industrie. Voor 97%
katholiek. Het IMF helpt, maar het wonder
gebeurt nog niet. Zoals ook bij de buren
Guatemala, Nica-ragua en Salvador. Deel
van de arme zuidertuin van Obama. Het
heeft nu ook een vrijhandels accoord met de
VS.
Chavez ruziet nu fors met buurland
Colombia die hem verwijt de FARC te
steunen. Niet waar, roept onze rooie olieboer en gebood zijn ambassadeur terug te
komen. De 27 miljoen inwoners van zijn
land zijn al heel wat gewend, en maken nu
een neergang mee door vallende olieprijzen.
Chavez kan nu niet meer op de VS kafferen,
vanwege Obama, en zoekt dus een andere
externe vijand. De gas en olievoorraad, een
der grootsten ter wereld, gaat in grote mate
naar de VS en Chavez heeft EEN grote
zorg: hoe kan hij NOG een rondje (of nog
meer?) aanblijven? Daartoe moet hij de
grondwet wijzigen, en dat mislukte al enkele
keren. Het volk zonder groei mort een beetje
en nu hij 35 radio/tv stations sloot was het
protest oorverdovend. Chavez zit op de
grens lijkt het..
In Ecuador en in Cuba is het ook onrustig
en Raoul verandert mondjesmaat… maar
wil het vertrouwde communisme en de EEN
partij staat niet laten vallen.
Ecuador deed de Amerikaanse troepen daar
vertrekken dus zocht de VS naar andere
mogelijkheden. Het werd Colombia, bij

HAPPY HOUR: GEWOON THUIS DOEN!
Het drinken buiten de deur zakte met ruim
2% in de VS, pijnlijk voor de sector. Maar
dus ook voor de drankproducenten. Maar je
moet gewoon handig zijn en goed analyseren. Daarom is men er nu hier, naast de
bekende”six-pack” bierboys, ook op gekomen om cocktails “kant en klaar” te verkopen om thuis “happy hour “ te spelen. En
dat werkt: het verkoopt prima! Want je hoeft
geen barman te zijn om een fles “” ready to
drink” te openen! U ziet het de crisis slaat
gaten links en die kun je vanaf rechts dan
weer “vullen”. Want of het nu goed of fout
gaat: gezopen wordt er altijd, enkel soms
meer thuis en minder “buiten”. De omzet ligt
gewoon niet meer op straat maar in de
huiskamers! Proost!
EEN AUTIST CONTRA HET PENTAGON
Een engelse hacker van 42 jaar kroop in de
computers van NASA en de US Army , het
Pentagon dus, en werd gepakt. Dat wil zeggen in Engeland gearresteerd, en nu eist de
VS zijn uitwijzing. Hij deed dat direct na 9/11
en is bekend als een psychiatrisch geval .
Maar hij vecht met succes tegen de uitwijzing en heeft steun van beroemdheden
daarbij: Sting, David Gilmour (Pink Floyd),
Johnson de burgervader van Londen en
zelfs Terry Waite, de ex-Hezbollahgevangene. Hij heeft ene Edward Fitzgerald,
topadvokaat als pleiter en dat wordt dus
spannend. Gary McKinnon zocht overigens
een buitenaards wezen in deze computers
van de amerikanen en vond die (nog) niet,
maar werd dus wel gespot bij zijn rondgang
door de digitale winkel van de VS overheid.
Wordt dus vervolgd, en in de UK!
GUANTANAMO
Het druppelt daar steeds leger, maar
Obama moest wel bijremmen. Deze enormiteit opruimen is echt zeer lastig en er is
ook weinig hulp. Niemand wil zijn vingers er
aan branden. Thank you George c.s.!

Terug naar inhoud
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Uribe, en die krijgt nu nog meer herrie met
Chavez! Deze grote vriend Fidel, blijft maar
in leven, maar wel nogal ziekjes en stil.
Chavez zoekt dus hotstuff , maar vindt niet
genoeg… Onrust in het noorden van ZuidAmerika dus, terwijl Hillary alvast andere
olie zoekt in Nigeria en Angola, nu al
leveranciers..

unieke geografische positie tussen Turkije
en Centraal Azië, tussen Rusland en de
indische wereld, waaraan het ook ooit zijn
gas zal leveren.
En toch ligt dit land nu in de poeier nu: 20%
(van de jonge) mannen in de ww en 40%
van de vrouwen; voor 2/3 olie als exportaandeel en deel van het BNP; moet dus
40% van zijn benzine invoeren door gebrek
aan raffinagecapaciteit, en is binnenkort
niet meer in staat tot olie-export.
Dit door religieuzen, boeren en ouderen gedomineerde land, wil naar een wereld
“zonder Israël en zonder VS”. Israël wil het
gewoon weg bombarderen en het wil ook
geen dollars hebben voor zijn olie-export.
Tegen dit Iran komt nu de betere jeugd in
opstand. En wie gaat hun helpen? Waarschijnlijk niemand… Want het westen bevrijde nooit een volk: niet Polen, niet Hongarije, niet Tsjecho-Slowakije, niet Chili…
En aan het instorten van de Sovjet-Unie had
Europa ook nauwelijks een aandeel. Zoals
nu ook niemand meer gelooft dat Bush de
irakezen ging bevrijden..Als nu niemand hen
helpt stort het land in een ware dictatuur. En
ook de hervormingsgezinde, zullen zich dan
tegen het westen keren.
Terwijl we Iran zo erg nodig hebben omdat
het de SLEUTEL is voor de wereldgroei,
tussen het dynamische Azië, de energie van
het MO en met de technologieën van
Europa.
Wat kunnen we doen? Boycott zoals met
Cuba, openingen maken zoals in Chili?
Oorlog zoals met Irak? Alles kan, maar dan
wel in de goede volgorde. En alles wat we
willen duidelijk aangeven aan de machthebbers daar. En de jongeren laten reizen
naar het westen, ze informeren en hun strijd
respecteren. De dictatoren hun resources
afpakken, een diplomatieke boycot instellen,
en economische sancties. En voor deze dictatoren een bom krijgen, die ze echt zullen
inzetten (!), en onze beschaving gaan vernietigen, moeten we ze helaas, maar ja dus,
uitschakelen…
Want Iran en Duitsland van de 30-er jaren,
dat is nu echt vergelijkbaar aan het worden;
dus we weten wat gaat komen.

Terug naar inhoud
OCEANIË
RACISME IN AUSTRALIË
U hoort er nog meer over, beloofd. Ik kreeg
een kort bericht te pakken waarin staat dat
het racisme hier zo sterk groeit dat de
economische groei er echt onder lijdt! Het
europese land dat zo dicht bij Azië ligt, haat
zijn aziatische buren steeds meer? Dat is
best moeilijk te snappen als je even op de
globe kijkt.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE VS STARTTE MET MITCHELL EN GATES
IN DE VOORSTE GELEDEREN, EEN MASSAAL ANTI-IRAN OFFENSIEF NU MIJNHEER
A. ZO VEEL PRESTIGE VERLOOR. OBAMA
HEFT NU DE VINGER OP… HET KOMT ER IN
HET NAJAAR ECHT OP AAN!

IRAN IS ERG NODIG VOOR ONS!
Er zijn maar weinig landen zoals Iran: een
historie van 4000 jaar, een belangrijke plek
in alle kunst- en wetenschapssectoren, een
prachtig land qua landschappen en monumenten, met de overweldigende schoonheid
van een stad als Ispahan. Een mystiek en
erg mooi land dus.
Al 70 miljoen inwoners, een aanzienlijke
groei, zeer goed opgeleide mensen en ook ,
enorme energievoorraden. Vierde producent
van olie (138 miljard oliereserve), tweede
gasreserve ter wereld van 28000 miljard m3,
en de grootste uraniummijnen van het MO
(equivalent voor 43 miljard barrels olie). Een
land met maar 20% staatsschuld (tov BNP)
en 40 miljard $ in kas. En dan ook nog een
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Dit betoog is van de visionaire franse
Jacques Attali, groot kenner van dit land en
zijn problemen, en iemand die er niet vaak
naast zit. Helaas vrees ik ook, dat we WO III
zullen gaan beleven met een knettergek
Teheran.. Allah helpe ons allen! En intussen
lijkt het of hij ons gebed verhoren gaat...

currentie voor de locale producenten ook,
waardoor er nog meer werkeloosheid zal
komen. Ook zijn er vele al bang voor hun
veiligheid: de familie van politicus en rijk zakenman Rafsjansani werd ook al opgepakt
recent. De olie industrie heeft zeer veel behoefte aan externe know-how om de dalende productie af te remmen. Maar Shell en
Total c.s. aarzelen zeer met investeren hier.
Men hoopt dat de VS op de nieuwe
Obamalijn blijft en dat er toch nog gepraat
gaat worden. Maar het risico van nog strengere sancties is groot als de communicatie
niet snel verbetert. Er is geen happy entrepreneur meer in dit land.. Allah van A. begrijpt niet veel van moderne economie… En
daarom zal het volk verder lijden. Allah
Akbar!

Er verscheen er een erg degelijk rapport van
twee franse senatoren over de nucleaire
kwestie in Iran. Je moet met hun visie oppassen omdat Frankrijk erg pro-nuke is in
het algemeen, maar mordicus tegen de bom
van Teheran. En zij schrijven: heb geen te
grote angst voor de bom, want die zou ook
enkel dienen ter afschrikking en niet voor
een aanval…. Toch pleiten ook zij voor
zwaardere sancties in samenwerking met
China en Rusland, dat wel. Want een nucleair Iran zou een kettingreactie veroorzaken in de Arabische regio en zo een
dreiging voor vrede worden. Ze zijn er vrij
zeker van dat Iran in 2010 een bom zal hebben, maar daarna zijn er nog zeker 5 jaar
nodig om alles “er om heen” militair op
poten te krijgen om gevaarlijk te worden.
Zo ziet een reaalpolitische visie er dus uit
als je franse echte experts in het MO laat
rondgaan al pratend en zoekend. Het wijst
erop dat we wel reëel moeten blijven en niet
moeten vergeten gebalanceerd te oordelen.
Ondanks de huidige gek die regeert in
Teheran en zijn onderdrukking.. Wijsheid is
schaarser en schaarser tegenwoordig.

SYRIË DRAAIT BIJ
Syrië en de Saoudi’s praten weer erg
vriendelijk samen en er komt zelfs een top
van Syrië, de saoudi’s en Libanon! Want
Damascus gedroeg zich netjes bij de libanese verkiezingen toch? Ook Washington
probeert van alles en het lijkt er op dat het
een ambassadeur in Damascus gaat neerzetten. Wat mooi is om Iran en Syrië verder
uit elkaar te spelen. George Mitchell boekte
zijn eerste zichtbare succesje. Zo krijgt men
ook meer vat op Hezbollah en Hamas… erg
belangrijk. Maar Assad zal zijn “vriendschap
met Teheran” niet gauw helemaal opgeven:
zijn kracht zit hem nou net in het kunnen
storen van velen via deze banden…
Geopolitiek is een kwalijk vak.

ONDERNEMER IN IRAN
Geen van hen is blij met Amadinedjad na
zijn rampzalige eerste periode. Een van hen
zegt: “Ik weet zeker dat hij geen morgen
opstaat met een goed plan”. Zij zouden veel
liever de gematigde Moussavi zien, want
dan zouden de sancties zeker zijn versoepeld. Nu, met de politieke onenigheid, is
het zakenklimaat nog slechter geworden
weten ze , de prijzen van grondstoffen en de
staatsuitgaven zullen nog hoger worden.
Ook het OG is ingestort. Want A. zal doorgaan met de armen, zijn aanhang, het oliegeld te geven waardoor de inflatie, nu al
24%, nog hoger zal worden. De importen uit
China zullen nog meer toenemen en de con-

HASSAN VAN MAROKKO 10 JAAR
Marokko: 30 miljoen inwon. ; 0-14 jaar is
30% (!) en > 65 jr. 5%. Geboortecijfer 2,2
Mediaanleeftijd 24 jaar, levensverwacht. 71
jaar(!). BNP 74 miljard, per kop 2350 $.
Hij regeert met forse hand nu 10 jaar, vertoont zich weinig in de internationale pers,
maar verzachte het regiem van zijn vader in
aanzienlijke mate. Gemeten met de westerse keiharde democratische waarden (à la
Bush) is hij geen lichtend voorbeeld maar
zie.. Er is een zich stevig werende pers en
ook demonstrerende bevolkingsgroepen…,
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ook een herdenking en reparatie van het
harde eerdere regiem en zijn slachtoffers,
een zeer moderne familiewetgeving waarin
de vrouw gelijke rechten kreeg en… een
land dat (zonder een druppeltje olie/gas) erg
goed opkomt en vol zit met plannen van
nivo. Een modern despoot die graag geliefd
wil zijn. Een moderne moslim die geen
genoegen laat liggen privé gezien. Zijn prestatielijstje in 10 jaar is, zelfs met europees
oog gezien, indrukwekkend. Zeker in vergelijking met de “buren”. De politieke betrokkenheid is nog beperkt (2007 een opkomst van 37%), maar Marokko is voor 97%
geëlectrificeerd (conform plan!), de industrie
is fors in ontwikkeling met een grote haven
in de Mediterrannée (grootste van Afrika!),
veel westerse investeringen (in moderne
technologie) en veel toerisme in opkomst.
En zelfs is er een commissie voor hervorming van de religieuze instanties van 69
geestelijken waarin de koning fors drukt op
snellere aanpassingen.
Als je dat niet-arrogant en realistisch beoordeelt is de conclusie gewoon: bravo Hassan. Maar tja, ook daarover hoor je Geert
W. nooit en hij kan er ook niet op vakantie
met zijn blonde kop. Tenzij hij een hoofddoekje zou dragen natuurlijk! Wat daar WEL
mag!
Het vredige en tolerante soufisme wordt hier
als DE juiste vorm van de islam gepropageerd. Het is populair bij zowel de kleine
luiden in stad en op het land als bij de
intello’s. Tot groot verdriet van de safisten.
Het soufisme is georganiseerd in een dertigtal verenigingen met vele ereleden. Er
was in juli een conferentie van 800 soufisten
uit 40 landen in Marakkech. Uit Afrika, uit
New York en zelfs uit China. De minister
van religieuze zaken stelde voor een
mondiaal forum op te richten voor het
soufisme. De mystieke, vredige en tolerante
tak van de islam… gebaseerd op dezelfde
Koran als Bin-Laden. Marokko heeft ook in
de islam een vrede brengende missie, wat
haaks staat op het beeld van de radicale en
rebellerende K-marokkanen in Nederland.

TRENDS/TECHNOLOGIE
PRIVACY VOOR UW PC-SCHERM
Steeds meer mensen zitten met hun PC
buiten op een bankje of in de trein etc. Vaak
ook surfend op het net via WIFI en dergelijke. En dan kan het gebeuren dat er
nieuwsgierigen achter of naast u ook wel
eens die vieze plaatjes op uw scherm willen
kijken. En dat is minder aangenaam.
Maar geen nood: 3M brengt nu een “microluikje” in de handel en als u dat op uw
beeldscherm klemt, kan enkel iemand die er
loodrecht op kijkt nog iets zien. En dat bent
u bijna altijd alleen zelf.. Dit filter houdt ook
spiegelingen etc. tegen en dat alles kost u
maar: 59 €. Met dat ding er op zien de
nieuwsgierigen gewoon alles zwart!
WAAROM DIE LEESTEKENS?
De grieken en romeinen schreven zonder
enige onderbreking letters aan elkaar en het
lezen daarvan was een kunststuk. Toen er
bibliotheken kwamen en geschriften werden
getransporteerd, werden er regels noodzakelijk voor interpretatie. In de 3e eeuw v.
Chr. begon iemand in Byzantium met de
punt. Toen de Heilge geschriften verspreid
werden in de Middeleeuwen, en het latijn
een gemeenschappelijke taal werd, werd
leesbaarheid nog belangrijker. Er kwamen
toen ruimten (blanks) tussen de paragrafen,
daarna ook tussen de woorden en ook
hoofdletters. Toen de boekdrukkunst ontstond werd het nog belangrijker leestekens
af te spreken. En dus werden de drukkers
de hoeders der punctuatie met een ware
handleiding. En nu met het internet komt er
weer beweging in het geheel door bijvoorbeeld de kleine smileys. Stelt u zich
voor een LP zonder leestekens: 50 pagina’s
letterregens zonder enige indeling. Ik zou
het niet kunnen, maar vroeger was het echt
zo. Vooruitgang dus, alweer eens!
HAMERTJE TIK!
Wetenschappers gaven vrijwilligers een
hamer met spijkers en vroegen hen om wat
spijkers in hout te slaan. Maar dan ook nog
met weinig licht op de werkplek. En dat
werd door en door geanalyseerd op effec-

Terug naar inhoud
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tiviteit… Er zaten tientallen voelertjes op
hamer , op het hout en elders. En wat bleek
er nu?
Wel de mannen deden dat het meest precies, maar de vrouwen deden het beter bij
veel licht! In het algemeen bleek het enorme
aanpassingsvermogen dat mensen motorisch hebben. Wij zijn dus weer eens kleine
wondertjes. Die Darwin toch… of was het
toch weer die Ander?

ZONVERSLAAFD
Jawel je kunt verslaafd raken aan de zon!
Wel dat zijn wij ook al lang, maar wij gaan er
nooit in zitten. We houden van zonnige
dagen. Er zijn mensen die het niet meer lukt
UIT die zon te blijven, en dat is een al vroeg
aangeleerd gedrag, blijkt het. Als kind veel
op het strand, later mooi bruin willen zijn als
mooie mens en dan niet meer kunnen ophouden. Zoals bij alcohol, roken en spelen..
Dat eindigt dus ook niet zo goed… je krijgt
at the end huidkanker. En dan mag je er
NIET meer in en moet dus afkicken. En
daarvoor zijn nu ook al behandelingen.
Gelukkig ben ik alleen verslaafd aan het
schrijven…. En u kunt mij gewoon wegklicken. Dat doet niemand pijn..
Lach er niet mee: het is intssen een echt
probleem zeggen dermatologen.

11 MINUTEN APNOE!
Dat is het wereldrecord onder water blijven
zonder zuurstoffles… en dat doet Stefan
Mitsud met enig gemak. Hij heeft ervoor
getraind, het is hem niet aangeboren! Hij
kan allereerst 11 liter lucht “innemen”(!) en
gebruikt die dan molecuulgewijs. En ben je
onder water dan wordt de bloedstroom herverdeeld: het hart en de harsens (voor zover
aanwezig..) krijgen dan heel veel; de rest
niks. Het is als F1 zegt hij: iedereen heeft
dezelfde brandstof maar gebruikt die heel
anders. Mitsud kan alle stress afschakelen,
ontspant alle spieren totaal, en hij kan zijn
mond ook dicht houden. En hij en zijn artsen
weten het zeker: het kan nog veel langer!
Bewijs van Darwins theorie eigenlijk…

KOFFIE TEGEN ALZHEIMER
Bij de muis werkt het: koffie is daar prima
tegen Alzheimer. En nu praat men er ook
over op medische congressen, waar gehoord wordt dat koffie het geheugen versterkt en ook de hersenbloedinkjes
voorkomt. Goed nieuws omdat er nog geen
ENKEL medicament bestaat nu. En het
gaat over 5% van de 65+-ers, 15% van de
85+-ers en in Frankrijk geeft dat er 860.000!
De muizen doen het prima met hun zes
kopjes koffie per dag en bij de autopsie
hadden ze zes keer minder proteïneplakjes
in de hersens. Dus u weet het al: drink
MEER koffie en dan kunt u s’avonds nog
foutloos vertellen hoeveel kopjes u de hele
dag uitslurpte! Ik ga even koffie zetten dus.

DIERLIJK GEDRAG
In Senegal deden franse wetenschappers
proeven in een dorp. Ze toonden de bewoners foto’s ,en op elk ervan staat een kid
met drie mannen… Ze haalden er zonder
mankeren steeds de biologische vader uit!
Ook moesten ze T-shirts sorteren op GEUR
en jawel, ze legden de familieleden zo maar
netjes bij elkaar. Het onderzoek is een Darwinistisch georiënteerde studie en daarin
werd ook aan de moeders gevraagd hoeveel de vaders investeerden in de opvoeding van hun kids. Nu gaan ze vergelijkingsmateriaal zoeken bij franse gezinnen.
Om te testen of de aanname van Darwin,
dat de mensen dat kind het meeste aandacht geven dat genetisch veel op hen lijkt.
En dat bepaalt in hoge mate de algemene
gezondheidstoestand van kinderen. Waarmee een educatief idee zou worden bevestigd. Darwin wordt nu zelf getest, en hij
stierf ongelukkig… Schuld van zijn … vader!

TROUWERIJ KIJKEN OP INTERNET
Er zijn nu al heel wat gemeenten die de bij
hen afgesloten huwelijken toegankelijk
maakten voor direct bekijken via de webcam. Dus opa en oma ver weg, tot familie in
het verre buitenland, kunnen er toch bij zijn.
Laatst was er een huwelijk dat werd bekeken in: Italië, Hongarije, Canada en New
York. Die jonge mensen van tegenwoordig
halen hun partners van verre en kennelijk
deden dat hun eigen ouders soms ook al.
Dan is internet weer een zegen!
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geloven: ze maken een scheiding tussen
HUN god (de ware) en die van de ANDEREN (de foute goden).
En wat van belang is dat het mensenoffer,
een kenmerk van veel polytheïstische godsdiensten, beoogt verzoening met de boze
god, het geweld bij de montheïsten gebeurt
in de NAAM van god.
De these van anderen, dat het christendom
net tot verzoening zou oproepen, is erg gemakkelijk en niet echt te constateren. De
poly-godsdiensten hadden een andere
structuur gebaseerd op een relatie tussen
individu en goden, waarbij de cultus de wijze
van communiceren was. En het interesseerde de mens niet wat vzijn buurman voor
goden had. Het feit DAT hij goden erkende,
dat schiep vertrouwen. En was vaak de basis voor internationale verdragen.
Het montheïsme brak met deze zienswijze
en zag mensen met een andere godsdienst
als vijanden.
In de 13e eeuw voor Chr. was er in Egypte
een pharao die ook een enkele zonnegod
aanbad en hij liet de beelden van andere
goden vernietigen. Het was toen een ware
revolutie, die echter bij zijn dood eindigde.
Verder was zijn god er een zonder macht:
hijzelf, de pharao was de meester.
De god van de joden ontwikkelt zich ook tot
de god, die andere goden niet erkent en die
Recht en Macht uitoefent. Daarmee wordt
alles anders: God en staatsmacht komen
samen, dus ook oorlog en godsdienst.
De wet was geen paciferende kracht, ook al
werden recht en justitie de vervangers van
de riten. Maar ze kunnen enkel tot effect
komen door juridisch geweld.En doe je dat
in de naam van God dan verbindt je God
met geweld en doodt je in de naam van god.
De fundamentalisten van nu: moslims, joden
of christenen denken in die zin allen gelijk.
In de Bijbel spreken de joden van God en
Vader, maar ook van Koning en Echtgenoot
van Israël, het uitverkoren volk. De chrstenen buigen richting Egyptenaren, waar de
zonnegod verliefd wordt op een koningin die
zwanger raakt van hem en hem een zoon
schenkt die de nieuwe koning wordt. Zoals
Jesus de zoon van god is en hij komt via

ZONNEWIJZER IN STUWDAM
Op de stuwdam van Castillon in de Hautes
Alpes die op 20 juni opent, is als kunstwerk
een giga zonnewijzer gemaakt. Zijn achtergrond is dus 13000 m2 groot (115 bij 200
meter!), en hij komt er omdat Galileo 400
jaar geleden de eerste zonnekijker bouwde.
Het is een bouwkundig kunststukje geworden … een metalen papagaai fabriceert een
schaduw en die geeft op de holle binnenmuur van de stuwdam, de tijd aan. Tja je
moet het dus in levende lijve zien.. En het
leukste is dat ie op de minuut nauwkeurig is!
Het gekste is voor de moderne mens niet te
gek.
DE ECHTE MINI-PC
Hij bestaat de PC op formaat van een
mobieltje. Hij heet de SAGEM Spiga met
Windows XP erop, 3G+, Wi-fi, toetsenbordje, en 8 gigo flash memory. Ziet er mooi
wit uit is hartstikke licht en kunt u kopen in
september. Oh ja, je kunt er ook gewoon
mee bellen… mensen en computers natuurlijk. Het kon niet uitblijven in deze flitsende wereld!
MIJN VOLGENDE VOUWFIETS
Ene Mark Sanders vond de Strida uit en hij
weegt een pakkie waterflesjes. Is uit aluminium, heeft twee schijfremmen, een kevlar aandrijfriem en dus geen vieze ketting,
en je vouwt hem op in 3 sekonden. Dan is
hij 107 X 51 X 23 cm zoiets als twee stepjes. Hij doet tussen de 600 en 800 €. Voor
een schone broek en geen hernia moet je
gewoon ook wat over hebben.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-EEN GOD EN VEEL GEWELD
Een duitse egyptoloog stelde zich de vraag
of geweld een bijbehorend ingrediënt is van
monotheïstische godsdiensten. In eerdere
boeken van hem stelde hij ook al dat intolerantie een duidelijk kenmerk is van mono-
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Joseph , die afstamt van David, tot een koningsgeslacht.
In het begin was de boodschap van Christus
een van liefde en een die geweld afwees.
Hij zei ook: Geef aan Cesar wat aan Cesar
behoort etc …
Maar op het moment dat het christendom
Staatsgodsdienst wordt bij de romeinen,
begint het geweld en de onverdraagzaamheid.
De bekering is dan ook een gewelddadig
drama. Alleen hij die erkent dat zijn vorig
leven verkeerd was kan zich bekeren. De
poloy-geloven kenden dit niet. Bij de monogeloven scheidt de ene god zich af van de
andere en dat werd een historisch belangrijk
moment in de menselijke geschiedenis.
Wij hebben overigens vaak een erg verkeerd beeld van het oude polytheïsme. Het
is geen optelsom van verschillende goden,
maar eigenlijk het verschijnen van EEN god
onder vele gedaanten, die het begin van alles is. Hij staat in verbinding met de wereld,
ja, hij verandert zelfs om de wereld zelf te
worden. Wat ook terug is te vinden in het
latere christendom.
De mono-godsdiensten moeten de politiek
afzweren. Een religie die geweld accepteert
zet zich vast in de politiek en gaat voorbij
aan een fundamentele bedoeling: de mens
bevrijden van de almacht van de Kosmos,
van de Staat, van de maatschappij en van
elk denkbaar totalitair systeem.

ding van een mens. En ook JPB, de premier van Nederland, spreekt bij herhaling
over zijn persoonlijke overtuiging en religieuze inspiratie bij zijn regeren.
Ik was als kind al geschokt toen ik zag op
oude films hoe wapens werden gezegend
voor de veldslagen en hoe er bloemen in de
geweerlopen werden geplant door publiek
dat afscheid nam van de soldaten die naar
het front gingen. Om de vijand te vermoorden. En als je leest over de kruistochten van
Roomse zijde en die aan de moslimzijde
dan is duidelijk dat BEIDEN volop de Heilige
Oorlog erkenden. Het namens God doden
van de ongelovige dus. Ook als we nu de
amerikaanse kolonisten zien op de Westbank en als je die hoort spreken, dan hoor je
enkel intolerantie in naam van God die enkel
HEN het Beloofde Land schonk. En zij
schieten daarbij met veel overtuiging en nemen mensen HUN bezit af. In naam van hun
enige en ware God.
Assmann heeft er veel over nagedacht en
veel typen godsdiensten bestudeerd. Zijn
“aanbeveling”, moet denk ik serieus worden
genomen. Daarom heb ik altijd zo’n moeite
met de Paus, die zich sterk politiek beweegt
en die nu ook weer de ultra-rechtsen in de
gelederen toelaat. Zij zijn het die OPENLIJK
spreken over de ware God en de ketterij van
de “anderen". Daar kun je in deze wereld die
stikt van de machten en het geweld, echt
niet blij mee zijn. Het lijkt alsof de laatste
rem op geweldsgebruik er ook hier af is gegaan.
Dan voel ik me meer thuis bij de ideeën van
Spinoza, die door de joodse gemeenschap
werd uitgespuugd omdat hij “niet meer in de
ene god geloofde”. Terwijl hij toch het woord
GOD elke vijf woorden in de mond neemt.
Maar hij bedoeld dan DE NATUUR, waar wij
mensen een deel van zijn! Komt dichtbij het
polytheïsme, dat wil zeggen, een god in oneindig vele “gedaanten”of aspecten. En hij
was er van overtuigd dat de NATUUR de
mens drijft en dat deze enkel tot ethisch
goed gedrag kan komen als hij tracht de natuur en de mens te doorgronden en daarmee zijn gedrag bijstuurt en zijn driften beheerst. Weinig poeha, veel humaniteit en

Aldus Jan Assmann van de universiteit van
Konstanz (eerder egyptoloog in Heidelberg).
Die vele boeken over godsdiensten in historisch perspectief publiceerde. Het laatste
heet: Geweld en monotheïsme (2009,
Bayard in Fr.).
In discussies over godsdienst is het onderwerp van “scheiding van Kerk en Staat” zeer
actueel. Turkije is het enige moslimland
waar dat het geval is. In de VS is dat ook zo,
al zagen we bij Bush hoe sterk de politiek
daar werd ingekleurd door zijn radicale
christelijke geloof. Ook Sarkozy spreekt positief over geloven, niet omdat hij de scheiding wil opheffen, maar omdat hij “geloven”
als een positief iets ziet in de levenshou-
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geen spoor van totalitair denken. Zo willen
wij, de goede (!), toch dat de wereld zou
moeten zijn?

-50% wil de pensioenleeftijd ONGEWIJZIGD
laten en wel meer premie betalen…
-29% wil wel LANGER werken
-9% de pensioenleeftijd ONGWIJZIGD laten
en wel MINDER pensioen toucheren..
Dus 60% wil de leeftijd NIET wijzigen!
Slechts 30% wil wel…

Leon, juli 2009.
******
-DE FRANSE PENSIOENCRISIS
Le Point kopte recent: OP NAAR PENSIOEN MET 70 JAAR!
Een ware provocatie in Frankrijk, maar wel
een waarheid als een koe.. Sarko beloofde
in Versailles dat het in 2010 er om gaat
spannen: de vakbonden en de werkgevers
bibberen nu al. Het lang uitgestelde uur der
vreselijke waarheid is aangebroken. Ziehier
de ontstane ravage in enkele cijfers:
-Tekorten in de kassen van het Ouderdompensioen: Nu 6 miljard, 2015 op naar 8,7;
2030 al 25 (!) en in 2040 al, echt waar, 55..
-Aantal 100-jarigen: nu 13.500, 2030 op
naar 30.000 en in 2050 60.000 (!). In 1900
waren er dat 100, in 1950 200, 1970 1100
en 1990 al 3700.
-Pensioenleeftijd (feitelijke start!): Frankrijk
59,5 jaar; Spanje 61,8 jaar; Duitsland 62,6
jaar; Engeland 63,6; Zweden 64 en Japan…
69,5 jaar (!)
-Arbeidsquote 55-64 jaar: Frankrijk 38%;
Spanje 46%; Nederland 50%; Duitsland
54%; Engeland 58%; VS 62%; Japan 68%
en Zweden 70%! In % van arbeidsbevolk.
-Aantal premiebetalers per gepensioneerde
Frankrijk: 2006 slechts 2… en in 2040 (over
30 jaar dus) 1,1. Dus u betaalt dan feitelijk
het hele pensioen van… uw buurman …
-Het Reservefonds (dat er sinds 2003 gelukkig is) : dat had 16 miljard in kas in 2006,
dat was in 2007 al 34 miljard en is nu in
2009 nog maar 29 miljard. Dat schiet ook
niet echt op dus.
Dus wie moet er nou nog uitgelegd krijgen
wat er gaat gebeuren en, wat er MOET gebeuren… Wel, bijna iedereen hier. Pas nu
wordt er hier en daar wat “ongerust gekeken”. De onwetendheid is hier echt enorm
… alles zat jaren in de politieke doofpot.

Daarbij komt dat de aanvullende pensioenen van de diverse sectoren erg verschillend zijn: bij de spoorwegen ga je op 55
met pensioen (!), bij de Banque de France
ook, Staatsambtenaren gaan met 58 jaar,
boeren met 61, vaklieden met 60, winkeliers met 61 en vrije beroepen met 63. En
advocaten met 65!
Ook is er een grote variëteit in uitbetaling:
waarbij het meest opvalt dat ambtenaren
75% van hun laatste loon krijgen en de
privésector maar 50 tot 62% (leidingg. laag).
Het gemiddelde pensioen in 2007 was voor
ambtenaren 1800 € en voor privésector
1100 !
En dan komt er ook nog een waaier van
luxe verschillen, die vaak adembenemend
zijn, zeker bij de overheid.
Nog een bloemlezing van de verhouding
tussen laatste salaris en uitgekeerd pensioen per sector/nivo:
-Privé
Niet-leidinggevend: 32000 resp. 20.000
Leidingev. laag
: 64000 resp 35000
Hoog leidingg.
: 128000 resp 60000
-Publieke sector
Lage Ambt.
: 32000 resp 24000
Middengroep
: 64000 resp 48000
Specialisten
:128000 resp 96000
Dat moet je toch niet elders in de EU laten
zien, dan wordt het daar echt doodstil!
Dit is het franse pensioenland dus, een fraai
en prachtig gebouw. Dat echter steeds onbetaalbaar was, maar nu bij enorme tekorten echt onbetaalbaar BLIJKT!
*****
NOG MEER PENSIOENPROBLEMEN
DE VS IN CIJFERS:
300 miljoen inwoners; 0-14 jaar is 20%, >65
jaar is 12,5%. Geboortecijfer is 2,08, medi-

Desgevraagd antwoorden de fransen hierover als volgt:
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aanleeftijd is 37 jaar en levensverwachting
is 78 jaar. BNP is 14.000 miljard $ en per
kop is het 46.000 $ (Fr. 41.500 $).
…………………………………………………

steunen met geld. Daarom wordt het “thuis
houden van ouders”, dus ze NIET in een
tehuis laten gaan wat erg duur is, gestimuleerd in de VS. Er zijn nogal wat familieconflicten over betalen aan het onderhoud
van de bejaarde ouders, tussen diverse
familieleden. Zij die betalen en ook zij die
ontvangen dus. Het geheel kraakt en werd
veel problematischer nu blijkt dat de ouders
werden getroffen door de financiële crisis,
met name de ingestorte aandelenmarkten.
Veel Amerikaanse oudjes ontdekten intussen dat het gaan leven in Panama erg
aantrekkelijk is! Het is op maar 2 uur vliegen
van Miami, prachtig zonnig en ook qua verzorgingskwaliteit aan de maat. En het is
goedkoper omdat de oudjes hier op vele activiteiten ( medische tarieven, bioscopen,
vlie-gen, electriciteit etc. ) wel tot 50%
korting krijgen. Maar in dit land rammelt er
ook regelmatig van alles: stroomonderbrekingen, slechte services, files) en veel
dagelijks gedonder. Wat je in Florida niet
hebt. Maar ondanks alles neemt het aantal
Ame-rikaanse woongemeenschappen met
veel sport nog steeds toe. En contacten zijn
er ook zat: het wemelt er van andere
“gringo’s met pensioen”.
In Europa is dit wat lastiger omdat zonlanden hier vaak duurder zijn; maar er is
een beetje een vergelijking mogelijk met
Marokko, Tunesië en Malta…

De rij wordt steeds langer… dat pensioen
wordt een fors probleem in het hele westen,
maar ook in het oosten (Rusland) en over
de andere landen kunnen we wat korter zijn:
ze hebben nauwelijks een goed pensioen!
Nu eens even de VS, ja het rijkste land ter
wereld. Business Week had het er uitgebreid over: de pensioenen zijn ernstig in
gevaar door de ellende op Wallstreet en de
ook hier massale vergrijzing. Want pensioenen in de VS zijn op kapitaal gebaseerd
dat vaak op beleggingen steunt. Hoe moet
dat nu? Business Week geeft goede raad:
ga later met pensioen (!), ga wonen in een
fiscaal vriendelijker staat, let wat beter op
uw uitgaven…. Een droef lijstje als je 65
bent en je kapitaal is vervlogen! Het lijkt dus
meer een schaamlapje dan een echt advies… Want deze oudjes die werkten als
paarden (50/60 uur, twee jobs, twee weekjes vakantie, jobwissels etc.), moeten nu,
zoals ook wij in Europa…, meemaken dat
het mooie pensioen wel wat verbleekt. Ach,
ik geloofde zelf al tien jaar niet in mooie het
sprookje op nivo… voor de laatste jaren.
Maar ja, ik praat lekker, ik begon op 53 met
pensioen! En mijn eega op 50… Foei!
Schaamteloos toch ei-genlijk? Mea Culpa,
maar wij spaarden grotendeels ZELF ons
pensioen en… belegden dat bij een verzekeraar in een polis. Die moet nu wel overeind blijven dus, maar daarvoor hebben we
(vooralsnog) Bos nog, ja toch?

*****
-UW HARSENS
(of: DE VIJF LEEFPERIODEN VAN HET
BREIN)
Je brein ondergaat gedurende je leven meer
veranderingen dan welk orgaan ook. Elke
fase is voor gedrag en capaciteiten van zeer
grote betekenis. Daarbij zijn we gewoon “onderwerp” bij dit proces en dus is de vraag
hoe je het beste uit je hersens krijgt en, …
er voor zorgt dat het elke keer zo goed mogelijk wordt “doorgegeven” naar de volgende fase!
Als je geboren wordt is je brein al 8 maanden; het begint te groeien na 4 weken. Dan
gaan de genen aan het werk om het te ontwikkelen. Hoe beter het de moeder dan

Obama is in de VS volop bezig met ook dit
urgente probleem en het zindert er van nog
(meer) belastingfaciliteiten en van pogingen
om een deel van de premies in te zetten
voor garantieverzekeringen o.i.d. En dat
dan wel voornamelijk voor de kleine pensioenen natuurlijk. Een ding werd duidelijk:
het huidig z.g. 401K systeem is met de
krachs onvoldoende gebleken.
Want in de VS blijkt dat 10 miljoen babyboomers die hun kids grootbrachten daarnaast ook een of meer ouders moesten
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gaat, hoe beter de hersenontwikkeling is
(voeding, stress en vooral, alcohol, sigaretten, en andere “giften”, zijn daarbij van
groot belang!). Zo groeit het brein tot 100
miljard hersencellen en enkele miljoenen
“supportcellen”.
Het dubbele van de benodigde neuronen
dat vereist is, wordt geproduceerd: veiligheidsvoorziening voor later!
Toxische stoffen als bijvoorbeeld nicotine
zijn slecht voor de werking van neuro-transmitters en alcohol , dat kilt de neuronen en
verandert de werking van bepaalde van die
neurotransmitters.
Bij een klein kind komt er pas echt leven in
zo’n brein. Het groeit en maakt verbindingen op topspeed. Als een kind ZES jaar is
zit het op 95% van zijn eindgewicht der hersenen en op zijn top qua energie consumptie. Nu beginnen kids logica te ontwikkelen en vertrouwen en hun eigen denkprocessen te begrijpen. Hun hersens ontwikkelen zich snel verder, en verbindingen
worden gelegd en verbroken, tot er met 11
jaar voor meisjes en 14 (!) jaar voor jongens
de puberteit begint en… de hersens gaan
opnieuw totaal veranderen. ,
Pubers zijn egoïstisch, roekeloos, irrationeel
en zeer geïrriteerd, wat gezien de enorme
hersenontwikkeling, geen wonder is. Merkwaardig genoeg verliezen kids tot vroeg in
hun 20-er jaren, elk jaar 1% grijze hersenmassa. Het zijn de resten van eerdere
OVERproductie en nu gaat het om meer
kwalitatieve ontwikkeling: hogere verwerkingen en uitvoerende abiliteiten. Het aller
laatst komt de prefrontale cortex en de voorkant van de hersenkwab tot ontwikkeling.
Tijdens het verlies van grijze hersenmassa
ontstaat er wel weer veel witte massa dat de
neuronen helpt om electrische pulsen te geleiden. Hierdoor ontstaat vaak hoog risicogedrag: waarbij alcohol- en drugsgebruik
kunnen voorkomen en ook veel roken.
DRUGSMISBRUIK in bijzonder gevaarlijk
dan, want het PROGRAMMEERT ze bijna
voor latere verslaving! En het is ook de opmaat voor latere gedragsafwijkingen.
Op je 22e ben je op de top van je hersenpower en dat duurt slechts ca een 5-tal
jaren…(!). Vanaf dan gaat het dus bergaf.

Je geheugen en je werkgeheugen nemen
neemt nogal snel af: je kunt ook minder info
opslaan. Een idee geeft de volgende testresultaten uit een groot onderzoek:
18-30 jaar: je verliest ca 1 punt per jaar;
31-40 jaar: het gaat naar 1,1 punt
41-50 jaar: het gaat naar 1,25 punt..
51-60 jaar: je komt op 1,5 punt uit
61-70 jaar; je schiet op naar 2,6 punten verlies jaarlijks
> 71 jaar : Je race’d achteruit met 3,2 punten per levensjaar.
De test ging over 30 aspecten van rekenen,
taalgebruik en basis motoriek..
Bij volwassenen gaat de “vloeibare intelligentie= de breinsnelheid” dus achteruit.
Maar, de gecristalliseerde intelligentie = de
wijsheid, gaat gelukkig omhoog! En de twee
lijken elkaar dus te balanceren.
Hier past een beetje goede raad: blijf
mentaal actief, eet goed, pas op met sigaretten en alcohol (!) en u remt de , anders
snelle, neergang. En daarmee is het niet ten
einde want: dan komt de echte ouderdom
nog.
Nu verliest u snel hersencellen in de hippocampus: waar de geheugenfuncties zijn.
En dat gaat altijd opvallen aan uw omgeving.
En dan blijkt dat drie keer per week lichte
hersentraining erg kan helpen om het proces te vertragen. Dat helpt ook om bloedsuiker op peil te houden overigens. Ook
lichaamsbeweging helpt hierbij goed.
Als u uw balans en motoriek oefent blijft uw
hersenkwaliteit ook beter! En eet regelmatig
Yoghurt, chocolade en amandelen dat voorkomt ouderdomsdepressies. Na je 65 vergeet je ook meer je negatieve levenservaringen…Pas echter op met cortisol dat Alzheimer en depressies oproepen kan en dat
bij veel stress ontstaat.
Weet u iets even niet meer: lach dan meteen, dat kan net genoeg zijn, om er weer
“op” te komen.
Tja daar sta je dan als je dit alles NU (pas)
leest! Ach het is pas sinds 10 jaar beter bekend en de research is nog in volle gang.
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Wat er dus terecht gaat komen van die kids
met hun drugs en excessief alcoholgedrag
valt te raden. Dus de kids, waarvan Nederland er niet genoeg heeft, zijn voor een deel
oon nog vergroeid? Dat wordt niet zo best
voor hun en voor de rest van het uitgegleden vaderland! En wat VROEG drugsgebruik betreft, zo vanaf 12 jaar, is wel duidelijk: het belemmert een normale hersenontwikkeling en, veroorzaakt vaak dat kids
echte harde verslaafden worden! En daar
schrok ik enorm van. Pas dus op uw (klein)kids, want ze zijn naar de donder voor u het
weet. Deze wereld is gevaarlijk voor kids,
waarin drinken, blowen en fors roken weer
als van-ouds tot de “pret-afdeling” wordt gerekend. Maar die pret heeft een hele hoge
en een levenslange prijs. Zo maak je dus
ongelukkige , en/of beperkte mensen!

van de uni van Florida. Daarin staat dat een
ander gen gedoopt DAT1, dat ook op de
neurotransmitters werkt, tot asociaal gedrag
leidt. Dit gen is vaak aanwezig bij kids uit
moeilijke milieuu’s en veel minder bij “goede
families”. Dus lijkt het of een goede opvoeding dat kwalijke, geërfde gen, kan COMPENSEREN!
Ook bleek er al dat sommige genen “actief
worden” onder bepaalde omstandigheden.
Bij 100 kids bleek dat zij al;s ze in erg onveilige omstandigheden opgroeiden (arm,
herrie, etc.) deze een zeer laag nivo aan
cortisol hebben. Dat is een soort van stresshormoon, dat bij angst wordt aangemaakt.
En verder bleek dat een laag nivo aan cortisol negatief uitwerkt op de hersen-functies
zelfs op het korte geheugen. Waardoor kids
uit lagere milieu’s dus… slechter zijn op
school. Dus zo kan je afkomst wel degelijk
ook een rol spelen in hoe je bent (geworden).En ook nog bleek dat obesitas mede
door chronische stress kan worden veroorzaakt. Er is een verband tussen cor-tisolnivo
en overgewicht gevonden bij 10 à 15 jarigen..
Zo u begrijpt het al: we moeten alweer af
van die borrelpraat… Het is gewoon zo ingewikkeld als de hele natuur is. Je kunt dus
foute genen erven van een keurige papa die
uit een prima gezin kwam en daarom niet
crimineel werd want hij had een crimgen.
Maar zijn kids kregen door het gedonder in
zijn huwelijk, een andere werking van dat
zelfde gen, en werden zuipschuiten…
Conclusies zijn dus complex: heb je een
zuipgen en ook nog ruzie makende ouders
dan ga jij ook aan de fles. Heb je daarentegen zorgzame lieverdjes dan wordt jij dat
ook… maar je kind kan toch weer gaan
zuipen als jij… slecht trouwt of arm wordt.
Dus mensen gaat het fout dan is DE vraag:
moet je nou EERST naar de DNA-mevrouw
en dan pas naar de shrink of… andersom?
Dat goa oe veul geld kosten dus! Dat is dus
WEL zeker

*****
OORZAKEN VAN WANGEDRAG
Steeds meer kids gedragen zich erg slecht
en zijn gewelddadig; overal ter wereld lijkt
het… Dus wel verdulleme, wetenschappers,
vertel ons nu eens waaraan dat ligt?
Velen hoopten dat de nieuwe inzichten via
DNA ons het antwoord zouden geven in de
stijl van: hij heeft gen of genencombinatie x
of xxx en DUS is ie daarom crimineel cq gewelddadig c.q. alcoholist. Pats en klaar en
opsluiten maar (dus ook meteen zijn vader
+moeder natuurlijk et andere familieleden).
Maar helaas dus… opnieuw blijkt dat het
“moeilijk ligt”.
Hier wat onderzoeken en hun resultaten:
Uni van Noord-Carolina VS meldde ons dat
na onderzoek van duizend jeugdigen dat
een gen, gedoopt MAO-A erg vaak voorkomt bij kids die op school mislukken en erg
lastig zijn. Het gen heeft invloed op de werking van neurotransmitters.en zij die het dragen hebben een DUBBELE kans op rottig
gedrag. Maar ai, sommige dragers hadden
die problemen helemaal niet.. als ze OOK
minstens EEN keer per dag samen met de
ouders aten! Dus als ze in gestructureerde
families opgroeiden.
Dat werd ook bevestigd in een criminologische studie van 1800 jongens van 12-18

*****
SAMEN STERVEN
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Het nare aan de dood is de eenzaamheid.
Jij gaat en iedereen blijft. Je weet niet waarheen en de anderen weten het ook niet. En
velen hopen dat er ooit, ergens, weer een
weerzien zal zijn.
Steeds meer mensen doen van alles om het
moment van de dood uit te stellen.. met
eten, sporten, minder roken en “what have
we”!
Nu zien we dat er steeds vaker een manier
blijkt te zijn om SAMEN te sterven. In een
vliegtuigcrash, een autocrash. Of zelfs in
een gezamenlijke zelfmoord van het soort
Zonnetempel. Zoals dat in de pre-historie
wel gebeurde. Oorlogskerkhoven zijn een
van de meest trieste plekken waar jonge
mensen samen lijken te rusten, na een soort
gezamelijke dood. Het drama van de Titanic (1912) boeit iedereen nu nog… ook een
grote, langzame collectieve dood. De oudste nog overlevende is twee maanden geleden overleden.. We weten van duizenden
rampen , stormen, overstromingen, aardbevingen, grote branden, waarin mensen
samen omkwamen. De oorlogsloopgraven
van 14-18 waren eigenlijk een per-manente
sterfplek: dagelijks stierf men daar onder
kameraden. Zeer velen zijn dus samen met
anderen, veelal vreemden, vertrokken uit
het leven.
Wat voelden die mensen van vlucht AF447
nu in die laatste minuten nou? Woede?
Medelijden? Tederheid? Is er een moment
waarop de angst wordt overwonnen door
berusting? Niemand weet het.
Als ik in een vliegtuig stap kijk ik altijd de
passagiers om me heen even aan: want
mogelijk (de kans is piepklein!) gaan we
samen er aan? Wat zouden we dan doen?
Afscheid nemen in overgave? Al onze nutteloze zorgen in EEN keer beseffen? Ook
daarom praat ik altijd met mijn buren. bij een
vlucht, die dus net als ik bij de nooduitgang
zitten. Want mijn lange benen eisen dat ik
die plek inpik, en dan zie je die beide deuren
naast je. Zie ik dus mensen van gewone
lengte daar ook zitten, dan is de kans groot
dat zij bewust kozen voor de nooddeur… en
dus meevliegen in een speciaal besef? Dus
even kennismaken als alles nog OK is, kan

een mogelijk moment van narigheid later gemakkelijker maken? Ik hoop het maar.
Want de grootste gemeenschap van mensen is die van de doden, de overblijvende
zijn veroordeeld ooit ook daarheen te gaan.
En wat ik ook probeerde, ik kon uit deze
overwegingen geen les uit trekken..Dus
moet je hier ook maar geen moraal in zoeken… Eigenlijk toch wel geruststellend.
*****
AUTOWEGTARIEVEN
De franse autowegen zijn allemaal privaat
(opbrengst verkoop was 15 miljard!), en hun
omzet gaat lekker. Wel heeft de staat nog
een vinger in de autowegtariefsverhogingen,
maar via globale maxima. De truc van de
eigenaren is dus , zoals ook vroeger de
staat deed, om de drukst bereden stukken
het duurst te maken. Dus je knipt de autoweg in stukjes met zeer verschillende prijzen maar zorgt dat je tarief gemiddeld per
km niet boven het staatsmaximum uitkomt…
Dat levert de volgende mooie cijfers op voor
de vier autoweg bedrijven:
Bedrijf Sanof APRR ASF Cofir
KM
1743 2234 2943 1200 km
Omzet 1,33 1,83 2,29 1,08 mjard
Omz.stijg. 41% 20% 23% 23%
Dus de stijging van omzet en winst loopt lekker ondanks de stijgingslimiet van de prijs
per totale autoweg.. Een 2% limiet bracht in
de praktijk een omzetstijging van 4% mee…
Tja het zijn monopolisten en die betalen
graag een bosje slimmeriken wat extra om
iets te bedenken om ondanks de rijksregels
de winststijging niet te fnuiken. Geen kunst,
die mannen werkten vroeger ook al daar en
in staatsdienst… ze werden gewoon mee
verkocht. Gaat u weer scheuren over de
autoroutes, dan weet u hoe u wordt gepakt
ondanks staatsbescherming. De trajecten
die netjes binnen de limieten blijven zijn die
waarop het MINSTE wordt gereden; quite
simple!

Terug naar inhoud
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De handleiding in 24 talen voor een platte
TV is afgeschaft. U moet het doen zonder
papier: de handleiding zit onder de knopjes
van uw afstandbedienig, Papier moet minder dus… En in 10 jaar is het gewicht van
het verpakkingsmateriaal met 55% verminderd. Giftig lood is er ook al niet meer in zijn
produkten en de beeldschermen worden
ook steeds zuiniger. Het aantal ecologische
producten steeg bij dit bedrijf tot 25% van de
omzet en er wordt nog eens 1 miljard extra
geïnvesteerd in deze ontwikkeling. Via zijn
programma: Ecovision. En er is nog veel te
winnen. En op 1 sept. Zijn de zuinige lampen europese standaard geworden daarin
zet Philips al 3 miljard om nu. De 100 watt
lampen zijn 6 x zo duur maar hun levensduur en verbruik zijn fantastisch geworden.
Er valt in de wereld nog 40% van de energie
voor verlichting te verdienen, weet men hier.
Wat enorm bespaart op CO2 uitstoot. En nu
het nieuwste: er komt nu een LED lamp van
30 euro’s met een levensduur van 50 jaar
die nog minder verbruikt. Philips heeft zijn
weg uitgestippeld en gaat over de breedte
op GROEN.

-CO-2 (HYSTERIE
DE PEPERDURE AUTOWEGEN
Een kilometer autoweg in vlak terrein kost 6
miljoen €, in de bergen is dat 27 miljoen en
in het urbane gebied… 200 miljoen. Zo dan
weet u waar uw belastinggeld blijft. De CO2jagers moeten dit ook even weten dacht ik,
en als daar ook nog files op staan, kost dat
economisch een vermogen, terwijl het achter kwalmt uit je uitlaat pijpje.
Wie kan dat straks nog betalen? Openbaar
vervoer kost ook veel geld, maar heeft op
punten van files en vervuiling betere dingen
te vertellen. Maar nu zijn er steeds meer
landen, om te beginnen in de VS, die het
probleem aan gaan pakken met tarieven die
zeer sterk varieren afhankelijk van het tijdstip van gebruik van een autoweg. Een variatie van 1 op 14 is er nu al in Los Angeles
op sommige trajecten. Een abonnement
doet dan de kilometerfactuur wat zakken..
En de auto’s die “poolen” rijden op een speciale strook om te zien of er echt minstens
DRIE in zitten waardoor je minder hoeft te
betalen. Dat moet ons Camilleke eens aan
het parlement vertellen… Jongen, kijk ook
eens bij de anderen, die al 25 jaar verder
zijn! En LA dat lijkt echt op de Randstad
hoor!

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
MIGRATIE IS BIG BUSINESS
Er gaat wereldwijd 30 miljard $ om, als je
naast de clandestiene immigratie ook de
prostitutie meetelt. Allemaal mensen, op
zoek naar beter in hun miezerige leven, die
door een soort “maffia” worden uitgebuit of
zelfs vermoord. Elke dag aan de grenzen
van Europa. In 2008 kwamen er 67.000
mensen clandestien over de Middellandse
Zee naar Spanje, Griekenland, Malta en
Italië.. Het aantal doden was minstens 650=
1 %.
Er werden alleen in Frankrijk ruim 100 organisaties opgerold en er waren ruim 5000
mensen mee bezig. Toppers waren: Irak,
Kurdistan, Afghanistan, China en Vietnam.
Een reis kost de emigrant van 12000 tot
70.000 (!), afhankelijk van de organisatie.
Ze gaan vaak via een dozijn tussenstations
per trein, vrachtauto, te voet en per boot.

ER IS WEER WATER IN HET ARALMEER
Het meer was praktisch droog gegaan door
de intensieve katoenbouw in met name Kazakhstan. In de loop van 40 jaar was het
bijna droog gevallen met grote gevolgen. Nu
is weer 10% van het oude oppervlak gevuld
met water… omdat me een dijk bouwde
van 13 kilometer die het wegvloeien belet.
De centen kwamen voor 75% van de Wereldbank en voor 25% van Kazakhstan, de
boosdoener. En over 15 jaar kan de haven
van Aralsk ook weer open. Dit heeft niet
veel van doen met CO2, maar toont ook hoe
de mens de natuur verandert, dus ook de
groenstructuren en dus ook de CO2 balans.
En als je wil kan er wat aan gedaan worden,
zelfs in Kazakhstan en Ouzbekistan!
PHILIPS WORDT ERG ECOLOGISCH
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Vaak moet er per station worden “bijbetaald”. Er werd recent een iraanse organisatie opgerold op vliegveld Roissy (Parijs)
waar 12 mensen “werkten”, en ze verdienden in 9 maanden wel 500.000 $! Ook werd
er een vietnamees gepakt die 200.000 $
migratiegeld wilde wegsmokkelen. De organisatie van “hoge kwaliteit” die via trucs
van “toerisme van langere duur” bijna 100%
slagingskansen bieden zijn navenant duur
natuurlijk. Ook hier is er hoge kwaliteit en
“shit”. Velen in Frankrijk willen naar Engeland en moeten voor Parijs-Calais 1500 €
neertellen en dan hetzelfde nog eens voor
Calais- Londen. Door Duitsland reizen kost
500 € en het traject Griekenland-Frankrijk
doet 3000. Een landelijke organisatie heeft
meestal 3 topmensen die alles regelen en er
zijn nog een aantal “onderdakverschaffers”
voor de reis. Dis stoppen met gemak 55
mensen op 5 bij 10 meter! Op de reis zijn
het steeds vaker studenten die tegen betaling begeleiden: voor een paar honderd
euro’s. Ze zijn erg goed op de hoogte:
laatste vond men bij een clandestiene de
vragenlijst van de immigratiedienst! Waar
veel geld omgaat kan alles, iedereen is
omkoopbaar. Denk aan de drugswereld en
vroeger aan de clan-destiene drankbusiness
in de VS.. Om ze te pakken moet de politie
erg veel in detail onderzoeken, vaak beginnend bij EEN opgepakte clandestiene. Dan
volgt er vaak een inval op een logeeradres
en dan pakt me ook een “logiesverschaffer”
en zo kruipt men naar de “top”. Die hebben
dan vaak een uitkering en, een paspoort vol
met grensstempels: Mali, Burkina , Ierland
etc. Geen zuivere koffie dus.. En ZELF hebben ze meer-dere valse paspoorten. Ach de
straf valt mee, vinden ze: maximaal 10 jaar,
meestal 6 jaar… Want ze hebben goede advocaten.
Zij die wat lichtjes oordelen over clandestiene immigranten, moeten beseffen dat er
een groot goed georganiseerd legertje in
eigen land enorm veel geld aan verdient.
Maar ook nog advocaten, studenten en
“mensen die kamers verhuren”. Dus een
complete industrie draait op de ruggen van
armen uit de wereld, die voor hun nieuwe

“geluk” worden bestolen en vaak ook nog
gedood. Dat is ook “onze” wereld dus.
HET GAT VAN GRIEKENLAND
De golf van klandestienen die dit land binnen komt is daar niet meer te stuiten. Het
land telt nu al 10% immigranten, meer dan 1
miljoen dus en het begint rap fout te gaan in
het sociale klimaat. Betweters zeggen dat
her er al lang 2 miljoen zijn… dus zo’n 20%!
Daarbij zitten balkanvluchtelingen en mensen uit het vroegere Rusland, nu zijn het
vooral aziaten en afrikanen. De eerste groepen zijn vrij snel geassimileerd, de nieuwe
niet. Er is ook geen ENKELE integratiepolitiek in dit land, echt waar! Dus de “wildertjes” spinnen er ook daar fors garen mee;
zij scoren al 8% (Wilders Nederland 20%...).
De neonazi’s marcheren door de straten van
Athene en ze roepen leuzen tegen de islam.
De EU heeft aan zijn grens met… Turkije
c.q. de moslimwereld, een dikke tijdbom die
steeds sterker tikt… En wie hoor je er over?
Zelfs niet Wilders … die daar toch brood in
zou moeten zien. Of schaamt hij zich ook
voor de vergelijking? Nou ik ook, maar dan
anders!

Terug naar inhoud
FILOSOFEREN—DISCUSSIËREN
-SOCIALE RADICALISERING
In Frankrijk worden managers gegijzeld van
sluitende fabrieken en nu liggen er zelfs ringen van gasflessen met explosieven om de
sluitende fabrieken. Vroeger om ze OPEN te
houden, nu om ontslagvergoedingen te eisen van tienduizenden euro’s per kop. Een
soort van bonus, maar nu voor “Jean avec
la casquette”… Tja wat wil je na de zakkenvullersjaren op Jean’s kosten? Wie kan dit
eigenlijk NIET begrijpen?
De franse politie en overheid proberen te
kalmeren maar grijpen niet hard in… Wat
eigenlijk erg verstandig is. Al enkele gevallen werden met arbitrage opgelost en met
mooie bedragen voor de ontslagenen. Die
na ontslag EN geen werk krijgen EN ook
geen miljoenen hebben om op te teren..
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Uiteraard mag je de WET niet overtreden:
niemand. Maar soms overtreden mensen
wetten omdat anderen morele wetten aan
hun laarzen lapten en lappen. Het eeuwige
voorbeeld is: als duitsers mensen arresteerden in de oorlog voor sabotage aan andermans goed (vaak bedrijven) was er ook
geen vaderlander die dat afkeurde. Omdat
de daders het MORELE gelijk aan hun zijde
hadden.
Intussen zijn nu de vakbonden compleet uitgeschakeld: de ontslagenen grijpen ZELF in
, bouwen barricades, plaatsen gasflessen
en sluiten bazen op in hun kantoren. Daar
hoef je geen CGT-er voor te zijn; dat kan iedere kwade kostwinner zelf wel. De afgang
van het sociale gezicht van de “maatschappij” is compleet: het recht van de sterkste
geldt nu al overal… In boardrooms en op
straat. En vaak heeft de straat dat eerder
gewonnen. Vraag maar aan uw grootvaders
zaliger, zo’n ruim honderd jaar geleden. Wie
heeft er iets geleerd? Wel eigenlijk wij allen:
er verandert niets en de geschiedenis herhaalt zich weer eens. De domme naakte
aap leeft door.. En geen Obama, Sarko,
Bang -Ki-Moon of Bos (of Wilders!), , of wie
dan ook, kan het echt voorkomen. De staat
beschermt haar burgers niet meer omdat de
burgers de staat niet in vorm hielden. Via de
haperende politieke betrokkenheid! Van de
laatste decennia. Dat is nu onze factuur geworden… Eigen schuld, dikke bult! Want ZIJ
bestaat niet in een democratie, daar gaat
het altijd over: WIJ… de kiezers. Dus moeten WIJ het ook weer herstellen: stem dus
LP om te beginnen, doe mee aan onze jeux
de boulesclub vol boze opa’s, en maak een
begin met een nieuwe politieke beweging
die heet: We beginnen nog eens opnieuw!
Kom op dus!

komt er een wetsvoorstel gebaseerd op een
groot advies vanuit een tiental disciplines,
dus de discussie laait hier enorm op. Een
oud soort discussie: wat mag de mens doen
met de natuur inclusief zijn eigen soort en
wat KAN/ MAG de wetenschap doen voor
hem? Want de wetenschappers kun-nen al
vele problemen oplossen, zeker op het gebied van de voortplanting. Voorbehoeden is
al oud en maatschappelijk geaccepteerd;
maar nog steeds verboden in de katholieke
kerk. IVF mag ook al in de meeste landen.
Wat is dus nu het essentiële punt?
Zou het een kind kunnen schaden als het
geboren is uit het zaad van zijn vader en
een eitje van zijn moeder, maar volgroeide
in de buik van een andere vrouw? Een soort
uitgebroed kuiken uit een ei van de kip in
een “broedmachine”.
Want we kennen toch ook adoptie, het omgekeerde eigenlijk, het kind is dan echt van
de moeder (en vader?) maar het wordt “afgegeven aan andere ouders”. Zoals ook bij
de dood van ouders kan gebeuren. Dat gaat
duizenden keren per jaar gewoon goed… en
soms ook helemaal niet.
Dus medisch/biologisch/psychologisch lijkt
het probleem eigenlijk wel bekend en lijkt
me de conclusie: so what? Want als een
vrouw om technische redenen zelf het kind
niet kan/mag dragen en toch graag een kind
uit haar eitje wil, dan is dit de enige mogelijkheid. Het is dus overmacht en het kind is
zeer gewenst.
Maar nou als er draagmoeders voor geld,
dus meer dan de kosten, wel een kindje
willen “produceren” of als een vrouw een
spannende baan heeft en liever niet 9
maanden met een foetus sjouwen wil? Dus
wat als er echte handel kan ontstaan?
Dan zijn we bij zoiets als orgaanhandel aangekomen: mensen laten hun nier nu al vele
malen amputeren voor geld (een arme donder) en een ander leeft verder er mee (een
rijke westerling). Orgaandonatie van dode
mensen, dat vindt niemand een probleem
toch? Of als ouder of broer/zus een donororgaan geven aan je doodzieke kind? Dus
gaat het, lijkt het, enkel om “de handel in”,
dus de commercialisatie van deze mogelijkheden.. Stamcellen overplanten van een

****
DRAAG)MOEDERS EN KINDEREN
(of: het “multi-ethische wereldmodel).
Sinds 1991 is draagmoderen” verboden in
Frankrijk, maar in vele landen mag dat al
lang. Dat wil zeggen “het dragen” is verboden en niet het geven van de opdracht en
het opvoeden van die kids. Binnen korte tijd
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ander om een kwaal te bestrijden, lijkt op
een soort van bloedtransfusie. Daar hebben
we (behalve bij een enkele gods-dienst) dus
ook geen moeite mee toch?
En zou een kind er later moeite mee kunnen
krijgen dat het weet dat het wel degelijk uit
het eitje van moeder en het zaad van vader
is, maar opgroeide in een andere buik? Het
is denkbaar dat een kind dat ziet als twee
moeders, zeker als het kind de eerste
maanden ook door moeder twee (of één)
werd gezoogd? Dus dan zou een kind beide
moeders graag willen kennen zoals bij
adoptie en ook zaaddonorschap… Kortom
dan ligt dit draagmoeder onderwerp in een
groep van al lang bekende onderwerpen.
Let wel: in alle voorbeelden gaat het VOORAL om defecten te verhelpen die het geluk
van mensen belemmeren. Zoals ook medicamenten, een operatie etc, tegen pijn en
ziekten.
Tja het gebeurt steeds vaker dat heel lang
nadat iets werd uitgevonden en gepraktizeerd, blijkt dat er toch nog akelige “bijwerkingen” in medisch cq maatschappelijk opzicht kunnen blijke te zijn. Zoiets als het
plotseling hebben van honderden K-marokkanen, die in Nederland geboren werden uit
ouders die erg beperkt geïntegreerd waren
in hun immigratieland en (mede) daardoor
hun kids eigenlijk NIET konden opvoeden.
Daar hebben we nu “dokter Wilders” toch
voor?
En dan betreden we nu ook al het terrein
van genmanipulaties, dus ingrijpen in je genenstelsel om erge dingen (ziekte,gebrek) te
voorkomen of… om je tot een slimmer aardiger mens te maken? Zoals je ook met Prozac kunt doen bij depressieve oudjes.
Niemand kan overzien waar het qua mogelijkheden gaat ophouden: over 25 jaar zijn er
uiterst slimme robots om ons heen en is het
echt voorstelbaar dat er op een dag robots
op fabricageplekken “technisch” gelijkwaardig werk doen als “collega’s van de
werkende men”. Of nog “erger” dat een
robot aan een groep mensen leiding geeft,
in technische zin dan, omdat zijn coördinatie vermogen bij complexe jobs veel groter en betrouwbaarder is. Bepaald geen
sprookje… want als u met uw PC werkt is er

al lang sprake van een mens-machine combine. Schaak maar eens “tegen” uw computer!
Dus HOE moet de mens nu omgaan met de
nieuwe dingen, die eigenlijk steeds verder
gaande zaken zijn voortbouwend op eerdere
stappen? Als je iets op “ethische gronden”
afwijst omdat het KAN worden MISBRUIKT,
schaadt je de goedwillende. Je stopt toch
ook geen auto-produktie omdat een zatlap
iemand ermee kan doodrijden toch? En
waarom heel lang aarzelen met iets omdat
je het “niet zeker weet”? En er daardoor
ook nooit echt achter komt en dus problemen dus blijven voortbestaan? Marie Curie
stelde zich bloot aan radio-actieve straling
om er achter te komen of het link was. Ze
vond het: en ze stierf aan deze straling, in
volle besef dat ze zelf een flink risico nam.
Eigenlijk is dat een toonbeeld van ethisch
hoogstaand handelen! Dat deden de amerikanen en fransen bepaald niet bij hun eerste
kernproeven, lang na de dood van Marie
Curie!.
Kortom: de mens moet niet uit angst en onbekendheid op remmen gaan staan, want
ook al weten we dat de mens niet ECHT
voor 100% gelukkiger wordt van “de vooruitgang”, toch kan niemand ontkennen dat
het westen met een levensverwachting van
rond 80 jaar, na 15 jaar mooi pensioen, met
niet al te veel pijn en die daarna rustig dood
gaan, het wel iets beter heeft dan 100 jaar
geleden toen hij , vaak ziek en kapot, de
ogen sloot op 40 jarige leeftijd? Dat is bereikt door veel wetenschap, veel proeven
nemen, veel vrijwilligers in onderzoeken en
niet al te schijterig doen omdat we angst
hebben voor wat we niet weten. En als we
misbruik willen straffe, wel, dan hebben we
ook al millennia ervaring en weten dat dit
maar beperkt lukt. Tot we het “misdaadgen”
ontdekken en kunnen manipuleren…. Maar
nu ben ik aan het raaskallen. Nou ja, het
geven van castratiemedicijnen aan kinderverkrachters is daarvan een soort “voorloper” toch?
En laten we goed oppassen: wat in onze beschaving aan ethische opvattingen heerst is
lang niet altijd elders zo: we zijn op weg
naar de “multi-ethische wereld” , waarin
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eigenlijk eerst een ANDER probleem moet
worden “opgelost”. Want wat doen WIJ met
met volkeren en naties die hele andere opvattingen hebben? Of, beter gezegd, wat
doen ZIJ straks met ons? Ai, nu preek ik
weer angst als is het wel met goede bedoelingen. Wilt u een voorbeeldje: kijk naar
China of naar een paar islamitische republieken… waar je handen afhakt en mensen
stenigt vanwege overspel of homo-sexualiteit. (Wat steeds meer mensen in het
WESTEN ook al acceptabel achten!). En
wat dacht u van het “maatschappelijk misdadige graaigedrag van bankbobo’s en hun
helpers”? Laten we ons dus vooral daarover
ook maar druk maken…. Wij de uitvinders
van de mensenrechten…en de fatsoensnormen. Want u moet goed beseffen dat…
die wetenschappers en onderzoekers nu
vooral hun werk doen in… China , India en
andere “emerging countries”, die zich niet
meer onze “ethiek” even laten voor-schrijven. Daar ligt denk ik ons grootste probleem: we moeten echt van dat oudkoloniale navelstaren af! Is daar ook een pilletje
voor misschien?
Laten we dus oppassen dat onze ethiekdiscussies” niet worden tot verhulde conservatieve angstcamouflage of tot “oud-koloniaal gedrag” , zo van WIJ weten het beter!
Daar wringt het vrees ik .. het meest!
Wij dirigeren het “multi-ethische wereldconcert” al lang niet meer, .. dass ist ganz und
gar VORBEI!
Leon, juni 2009.

taaldekking. De laatste is nu ook in diskrediet gekomen door de financiële crisis..
waardoor 20% van de kapitalen is verdampt.
Dus zo’n 5,5 triljoen $ in de OECD-landen.
Voor vele gepensioneerden is dat nog
draagbaar: hun eigen vermogen is er ook
nog en dat kan wel een tik hebben. Al lijkt
dat vertrouwen erg lang weg te blijven… En
dan is er nog de enorm toenemende
staatsschuld die belasting verhoging niet
mogelijk maakt en de inflatie risico’s die de
waarde van beleggingen van gepensioneerden ook aantasten. Dus zullen de
gepensioneerden de pisang worden in de
nabije toekomst. En grote hervormingen
zijn onvermijdelijk en dat heeft NIETS met
ideologie te maken.

******

Dit alles moet gewoon; het is onvermijdelijk
en erg dichtbij. Maar wie durft het hardop te
zeggen? Wie is nu zover met zijn denken?
Wel, bijna niemand. Het gaat nog veel ruzie
opleveren en dus veel tijdverlies. En
gelukkig hebben wij Geert nog, de grote
ziener uit Venlo. En hij is wat kleurenblind
helaas.

Dus moet er langer bijgedragen gaan worden en met dit gespaarde geld moet erg
verstandig worden omgegaan. En dat moet
binnen 5 jaar echt iets gaan opleveren. Ook
zullen de ondernemingen meer aan de
premiebetaling moeten gaan doen. Ten
tweede er al snel iets aan de demografische
politiek moeten gebeuren. Dus streven naar
een HOGER geboortecijfer en, onvermijdelijk op korte termijn, meer immigranten.
Want die moeten werken en bijdragen tot de
nieuwe kids dat kunnen “overnemen”. En
ten derde moet iedereen langer kunnen
werken dus moet de pensioenleeftijd worden geflexibiliseerd… En helaas ook nog dit:
de mensen zullen ook langer moeten gaan
werken binnen hun actieve levensjaren..

EEN GOEIE PENSIOENFILOSOFIE
Attali waarschuwt: de gepensioneerden
gaan het gelag betalen! En hij zet dus een
en ander eens scherp op een rijtje. Toen het
pensioenstelsel werd opgezet begon pensioen met 65 en, mensen leefden ook maar
heel kort langer dan deze leeftijd. En nu
houden de fransen met 60 op en leven dan
nog 30 jaar! Dus iedereen snapt dat dit niet
kan; er moet worden ingegrepen. En er zijn
twee soorten systemen mogelijk: een omslagstelsel of een stelsel van kapi-

(Naar Attali, L’Express juli 2009)
******
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BIG BROTHER WORDT TOO BIG?
De videobeveiliging groeit en bloeit: In Parijs
hangen in stations 4500 camera’s en op de
weg nog eens 340 van de staat en 30.000
voor privé-gebruik. En de laatste twee cijfers
stijgen snel. En dan Londen met 300.000
camera’s nu en Moskou met 250.000!
Slechts een greep uit de camerabergen.

worden) … dat is nog het goedkoopste.
Voor ons allemaal!
****
OPINIES VAN FINKIELKRAUT
Hij is op zijn zachtst gezegd erg omstreden,
deze linkse filosoof, die altijd veel los
maakte in het linkse kamp. Hij spreekt over
het onzinnig worden van het oude onderscheid links-rechts, het feit dat GROEN nu
eigenlijk een alledaagse opinie is geworden
bij links EN rechts, van het teloorgaan van
de cultuur zeker ook in het onderwijs, van
het feit dat Sarko (niet zijn grote vriend)
tenminste wat PROBEERT te veranderen
en dat links totaal in de poeier ligt in zijn
land. Maar ook spreekt hij over het niet
accepteren van de burka, want ook al wil je
graag multi-culti doen, je moet natuurlijk niet
je EIGEN cultuur afschrijven! Die staat echt
haaks op onze culturele waarden, die alles
bedekkende tent. Ook heeft hij het over
onze “ontdekking” dat onze cultuur NIET
universeel blijkt te zijn… Ook wij, met onze
idee over mensenrechten, zijn een aparte
cultuur, dat is zijn ontdekking. Maar dan
moet je ook stoppen en vechten voor die
cultuur en haar behoud, zo vindt hij.

De politie is er blij mee en is vaak snel ter
plaatse bij onraad en/of ziet op de filmpjes
hoe de daders eruit zien van (verkeers)geweld. De prijs daarvoor is dat de
burgers ongewild duizenden keren gefilmd
worden, en niet altijd in het juiste gezelschap en zo. Ook hebben ze een preventieve (of slechts verdringende?) werking,
al lopen profs in de misdaad nu met bivakmutsen in het beeld.
Dus we komen in de klassieke afwegingsdiscussie terecht: de staat voorkomt
misdaden of kan ze sneller oplossen en dat
levert minder uitgaven op en mogelijk ook
minder delicten. De burger moet daarvoor
accepteren dat hij onvrijwillig op de prent
gaat om de 50 meter. Zoals je ook elk
mobieltje kunt peilen en dus volgen dat
aanstaat… en die info wordt en tijd
bewaard. Immers WIJ willen dat vadertje
staat ons beschermt. Ach, ook uw
(credit)card-gebruik is geregistreerd en dus
ook uw uitgaven zijn te achterhalen.

Ik zat ooit naast hem op het joodse muziekfestival in Carpentras en merkte aan
mijn opwinding dat hij eigenlijk een van mijn
idolen is geworden. Iemand met een “humane inslag, en wat linksig dus” , maar met
een nogal “rationele en voorzichtig-conservatieve idee” waar het om veranderen en
“weggooien van goede spullen” gaat. Die
inziet dat huidig links de facto OERCONSERVATIEF is geworden. Iemand van
mijn “generatie” die wat met mensen op
heeft maar niet als een ideologisch blinde
koe alles omarmt dat maar “modern en lief”
lijkt. Hij besloot met de fraaie opmerking dat:
“Linkse en rechtse partijen eigenlijk niet
meer bestaan; ze zijn vervangen door de
“Parti du sens de poil”. Dus iets wat je met
de Partij van het kippenvel zou kunnen
vertalen. Ik wordt ergens door geëmo-

Wat nu te doen als je dit als eerzame burger
niet wilt? Wel dan neem je geen mobieltje,
geen bankkaarten en betaalt enkel cash
(wat weer tot meer overvallen leidt…). En
verder koop je een paar mooie pruiken en
valse snorren/baarden en grote petten.
Natuurlijk er zijn (privacy)regels voor het
GEBRUIK van deze registraties, maar ja als
u en PC heeft en geregeld blote dames/heren bekijkt en ook veel op het net
koopt en reserveert, dan weet Google en Co
alles van u. En ze wonen erg ver weg in een
ander land.
Dus het gaat allemaal niet lukken: u zult dus
gewoon een nette burger moeten blijven (of
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tioneerd dus HET is goed… Als ik hem weer
zie op het joodes muziekfestival in augustus, zal ik hem toch maar ook eens om
opheldering vragen. Ik laat het u wel weten.

Ik zat recent, vliegend op weg naar Eindhoven, naast een (ook erg mooie) Marokkaanse van 22 jaar, hoofd van een consultatieburo in Rotterdam. Even verder zat haar
moeder (ja, in lange jurk+hoofddoek) en
haar iets oudere zus (hotelmanager ook in
Rotterdam, ook zo mooi). En ik sprak openlijk met haar over de K-marokkanen… en ik
schaamde me toen weer rot. We sloten dus
maar vrede, en zij liet mij haar maghrebiaanse Rap horen en ik haar mijn chansons van Cabrel en Boulay. En WIJ vonden
het beide prachtig!
Die Geert moet nu dus echt snel emigreren ,
bijvoorbeeld naar het prachtige Marakkech
of Casablanca. Waar goed te zien is hoe je
een oude kolonie uit de strond trekt; en
HOE! Maar dan moet HIJ wel zo’n arabisch
mannenhoofddoekje dragen. Want als ze
daar die blonde kuif zien, wordt zijn paspoort natuurlijk meteen ingenomen en wordt
hij uitgezet wegens: “het opstoken van haatgevoelens tegen een hele onschuldige
bevolkingsgroep”. En bij thuiskomst moet
hij OOK nog worden vervolgd voor: “het als
parlementariër verzwijgen en verwaarlozen
van de echte toekomst problemen van zijn
land”.
Ach hij zal wel liever naar Hongarije emigreren, waar zijn vrouw vandaan komt. Maar
die is natuurlijk NEDERLANDSE en leverde
haar Hongaarse paspoort natuurlijk ook in.
Want Geert is “recht door zee”, en we
weten hoe dat afloopt. Mogelijk zwemt hij
wel wat in de verkeerde zee: de Zwarte Zee
vrees ik.
Nederland, natie van tolerantie en openheid,
waar nadenken moet en het woord vrij is,
heeft een zoon gebaard in Venlo, die heel
erg verdwaald is. Omdat hij persoonlijk ressentiment tegen zijn oude partij en mogelijk
ook verwringingen in zijn psyche door de
jaren van grote angst, verward met goede
politiek.
Errem Geertje: Jong, wat bes te mich toch
de wèg kwiet! Gangk truuk nao de mam!
(vertaling uit het limburgs: Jongen wat ben
je de weg toch kwijt! Ga terug naar je moeder!). Je zou bijna hopen dat hij snel

*****

COLUMNS
A CAMELEONS VIEW
DOOR LONE
Geert’s PVV laat nu de ministeries “rekenen
aan de allochtonen”, aan hun “kosten en
hun baten dus. Gelukkig
nog zonder
schedelmetingen.. Dat mag uiteraard, als je
in het parlement zit: wettelijk is er dus geen
vuiltje aan de lucht. Maar als er nog mensen
zijn die “humaan en moreel” durven of
kunnen denken, moet nu toch wel erg duidelijk zijn wat voor vlees er in die PVV-kuip
eigenlijk zit.
Ik rekende dus even “op de achterkant van
de sigarendoos”, de kosten van autochtoon
Wilders,-dus enkel hijzelf-, ook uit, en kom
dan (via salaris+kosten; beveiliging, pensioenvoor-ziening) op… enkele miljoenen
per jaar. Of nog wat plastischer: Ca drie ton
per maand voor HEM alleen… De duurste
Nederlandse parlementariër/autochtoon by
far, met alleen een nederlands paspoort
natuurlijk. En zijn baten… ai ai… Hij heeft
natuurlijk wel iets aan de orde gesteld, dat
valt niet te ontkennen en dat is dus het
PLUSJE. Maar de haat, de verwringing, de
verdekking van de echte problemen van
Nederland en het veroorzaken van het
vertrek van de GOEDE marokkanen (die
GELUKKIG hun marokkaans paspoort nu
nog kunnen gebruiken!) dat veroorzaakte
onzegbaar veel dure narigheid en leed
(denk enkel aan het verliezen van de HELE
investering van onszelf
in deze prima
mensen). En ook aan de onmenselijkheid.
Waarvan ik het KG-tarief echt niet van ken.
Laat elke fatsoenlijke Nederlander zich nu
even herinneren wat vele keren na WOII
vaak werd gehoord… Wir haben das nicht
gewusst, U weet het nog. Nou, bij deze, ik
heb het (dus ook voor u) nou gewoon weer
eens opgeschreven.
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opflikkert, maar dat is veel te intolerant, foei
Lone!

pretaties hanteren. Heel tegenstrijdige verhalen bij de vraag waarom een huis te koop
staat… Nou, ja , we weten eigenlijk wel dat
we die vraag niet hoeven stellen … het staat
te koop en dat is de waarheid die relevant
is.

******
NICOLE’S CORNER

In de namiddagen wanneer de zon in haar
felheid ons tot de gevraagde rust maant,
doen we ons tegoed aan een onderdompeling onder de schaduwzijden van zonnestralen en een plonsje voor de liefhebbers… Humor helpt ons nog meer in de
ontspanning blijven en zeker wanneer Willy
’s nachts met camera de snurkgeluiden van
Jose wil registreren.. In alle geledingen van
mijn lijf voel ik het proesten van het lachen .
Ook dat is vakantie … ont-spannen dus
maar verder.

Ff genieten in het rustige ‘Lot et
Garonne’…
Het is datgene waar we aan toe zijn… rust.
Bij een eerste ontmoeting met deze streek ,
zijn er de zonnebloemen, die hun kopjes
reikend naar de zonnestralen richten. Het
zachtgele heeft iets weg van een verzachtende blik… Daar, waar la Provence purper kleurt en de rotswanden kracht uitstralen , geeft dit gebied ons nu gewoon
ruimte met welkome uitstraling …

Bezoekjes aan de pittoreske dorpen : Lauzerte, Montpazier, Villereal, Montflaquien,
Rocamadour…Ik sta dan weer maar versteld dat Frankrijk zoveel moois te bieden
heeft.

In het aangename gezelschap van onze
vrienden Jos en Roseanne en de trouwe
woefies Fieke en Snoepie maken we kennis
met het stulpje van een landgenoot nabij
Tournon d’Agenais . Een pittoresk gebeuren
in de vroegere habitat van eenden… Nu
een prachtig gerestaureerde woning en jawel met inloopdouche en alle comfortabele
invullingen. En neen , geen wasmachine
want die heeft ene dame Elsbeth die we
later ontmoeten.

Het weidse en de kalmte deed ons deugd
en de gentilesse van de locale fransen is
hartverwarmend. M.a.w. … geen huis gekocht… maar gewoon genoten van wat we
wensten …. Rustig genieten…
:)
(Met dank aan Rose Anne voor de culinaire
hoogstandjes en Jose voor de zorgzaamheid )

We worden uitgenodigd door de eigenaars
van de nabijgelegen Chambres d’hotes. Ze
lieten hun bankkantoren van Fortis voor wat
ze waren en met –hebben en houwenwaaronder enkele prachtige edele paarden ,
renoveerden ze een hameau in ‘cinq sols ‘
(Courbiac).

Nicole, 01.07.09
Beste Nicole,
Je ziet, geen huis kopen en dus steeds andere mensen ontmoeten heeft best zijn
charmes. Maar besef goed dat jullie gewoon
de keus hebben en dat wordt een steeds
zeldzamer iets… Daarvan moet je dus gewoon blijven genieten… Dank voor je verhaal, dat mij weer eens leerde hoe goed het
onze generatie eigenlijk gaat. De (bijna)
laatsten der Mohikanen? Veel plezier
verder.

Huizen te koop… zoeken we een plek of
willen we het vinden… Het blijft een beetje
een raadsel dat nog geen ontknoping kent.
We genieten van de verscheidenheid van
onze medemensen verkopers … Een vroegere dancinguitbater met een bijzonder verhaal , een piloot op rust wiens roots in
Schotland appèl doen , een politie-agent
die Alaska wil bezoeken . Afspraken met
immo makelaars… die de kunst van inter-
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Leon
Dit te herdenken vervult me met ontroerde
trots. De houding die zegt: “Dit druist zó in
tegen al onze opvattingen van mens en
menselijkheid dat wij het niet meer pikken!”
En ondanks de levensbedreigende omstandigheid werd tot actie overgegaan.

*****

COR’S CORNER
Hebben wij nog een moraal?
Onlangs werd er in Srebrenica een herdenkingsplechtigheid gehouden. Herdacht werd
de massa executie in 1995 van meer dan
7000 moslims uit de “veilige” enclave Srebernica. Die veiligheid zou worden gewaarborgd door onze militairen verkleed als
dutchbatters. De dramatische invulling van
deze morele garantie bestond op het ultieme moment – de inname van de enclave
door de Servische troepen van generaal
Mladic – uit het voortreffelijk regelen van de
geordende aftocht naar de plaats waar de
genocide zou plaatsvinden. Onze dappere
jongens, in opdracht van hun nog dapperdere leiders, hielpen voorbeeldig bij het
scheiden van vrouwen, mannen en kinderen.

Onze jongens van Srebrenica – kader en
manschappen – werden later nog gehuldigd
en kregen een medaille. Hun laffe leiders –
hun eigen hachje was belangrijker dan dat
van de duizenden weerloze mensen onder
hun bescherming - werden bijna allen
gepromoveerd.
Nu kan het zijn dat binnen de morele orde er
sprake is van conflicterende waarden en
normen. In geval Srebernica domineerde
het eigen veiligheidsbelang boven dat van
de mandaatopdracht. Maar wat uitzonderlijk
laakbaar is, is dat op regeringsniveau zelfs
geen blijk wordt gegeven van het emotionele gevolg van het drama: de wroeging
door de verzaakte morele plicht!
En dat is een triest voorbeeld van gebrek
aan moraal bij onze gekozenen.

De Nederlandse regering besloot om geen
afvaardiging naar deze droeve plechtigheid
te sturen. Het heette: “Wij hebben onze jaarlijkse 5 Mei-herdenking en daarmee is de
kous af!”
Op deze wijze is het hoofdstuk Srebrenica
van onze vaderlandse geschiedenis formeel
afgesloten.

Zo krijgt de neerwaartse spiraal van morele
onthechting in ons land weer een ferme stimulans. De evangelievolgers zijn hierbij in
de meerderheid.
Cor Stevens.

Binnen mijn levensduur is dit de zwartste
bladzijde uit onze geschiedenis. Bij zo’n
dieptepunt hoort ook de vermelding van een
hoogtepunt, als referentie. Ik ga daarvoor
terug naar 25 februari 1941. Op die dag
begon in Amsterdam Noord een staking die
zich snel uitbreidde naar de omliggende
steden. Aanleiding was de steeds duidelijker wordende jodenvervolging door de
nazi’s. Spontaan stonden onze landgenoten
op, kwamen in verzet, staakten, legden het
openbare vervoer lam en droegen op grote
schaal davidssterren. Zelfs huisdieren werden ermee toegerust! De opstand werd
bloedig neergeslagen door een brute overmacht. Achttien dappere landgenoten werden op de Waalsdorpse vlakte gefusilleerd:
onze eerste massa executie.

Goed dit nog eens allemaalvoor ons te
schetsen, beste Cor.
Inderdaad was deze gebeurtenis een
zwarte dag in onze geschiedenis: 8000
ongewa-pende mannen vermoorden is
nogal wat. Maar daaraan waren vele doden
aan beide zijden voorafgegaan natuurlijk.
Bij mijn beste weten waren er nog een paar
feiten die van belang zijn voor het oordeel:
-dutchbatters was het verboden aan te
vallen onder het geldende Navo- statuut.
-ze waren enkel met lichte wapens bewapend, niet-aanvalswapens dus.
-de luchtsteun die er echt was van Amerikaanse/ franse zijde werd aangevraagd,

69

maar kwam nooit… Wat ook nooit echt werd
opgehelderd. Zo werden de hollanders de
ENIGE schuldigen, ten onrechte.
-de serviërs hadden tanks en kanonnen en
zouden verzet in minuten hebben kunnen
plat schieten. Dus als Karremans de wapens zou hebben opgenomen, was hij er
met zijn mannen direct aan gegaan Vóór de
anderen.

Beek waar bijna alle joodse mensen van het
dorp woonden. Daarvan kwam er EEN ,
vanwege tijdig onderduiken, terug… In mijn
geboortehuis werden een moeder en haar
beide dochters weggehaald (halfjoods)
maar door een list van een moedige
ambtenaar kwamen ze terug. Mede daarom
heeft het joodse verhaal uit WOII altijd een
diepe indruk op me gemaakt tot nu.
En wat ik weet van de grote problemen die
de teruggekeerde joodse man had om zijn
huis en eigendommen terug te krijgen ging
ik over mijn nek. Het huis lukte na enkele
processen, de inboedel kwam nooit meer
terug… Dit alles was eigenlijk het resultaat
van eeuwen van jodenhaat en een gek met
charisme in Duitsland!

Dit alles verandert niets aan de lafheid van
de daden; maar mede in dit licht moet er
worden geoordeeld dus. Niet eenvoudig
vind ik, maar wel zeer teleurstelend.
Ook moet herhaald worden dat het, militair
gezien het een ernstige onderschatting was
van de dreiging door de serviërs! Want die
lagen al weken zwaar bewapend vlakbij.
Tegenover de safe-haven! En niemand die
hun spullen even platgooide uit de lucht.

Als ik tracht om enkel de doden door genocides te tellen de laatste 20 jaar van mijn
leven, dan kom ik op Hutsi en Tutsi duizenden, op het huidige Darfoer met duizenden,
Miramar ook duizenden dood, in NoordKorea sterft men van de honger, Somalië
met ook duizenden doden in 30 jaren oorlog, Joegoslavië met al zijn oorlogen met
ook duizenden doden… let wel: de meest
waren burgers. En nu dagelijks nog tientallen burgers die vallen onder de droneaanvallen van de VS (ongewild!), de duizenden burgers die sterven in Afghanistan,
Pakistan en Irak, en nog recent de doden in
Israël en Gaza, waar het laatste woord nog
niet over is gesproken. En dan weten we
ook nog dat de armeense genocide nog
moeilijk ligt bij de turken van NU. En toen in
Nederland de in brand gezette Indonesische
dorpen van 1948 werden opgebiecht in de
zestiger jaren, er ook veel schaamte was en
.. er ook driftig werd ontkend.

Na het onderzoek trad het kabinet Kok af
wat de serviërs deed spotten; die waren
toen nog steeds enkel geïmponeerd door
geweld.
Onze overburen in de Provence waren gevluchte serviërs uit Bosnië en ook zij
vonden de hollanders maar slap volkje; ze
hadden zich moeten laten dood schieten
was de opinie die wij te horen kregen. Het
feit dat de plek een “safe-haven” zou zijn
werd ont-kend. De buurman kende het dorp
PER-SOONLIJK en zoveel mensen hadden
daar volgens hem, nooit gewoond. Dus het
8000 doden verhaal wordt dus NU nog
ontkend in servische kringen… Onze
tegenwerpingen over safe-havens en zo,
kwamen niet echt over. De kinderen van
deze mensen, van rond 20 jaar zijn nog
steeds overtuigd van het gelijk van hun
vaders vaderland!

Dat dwingt tot de vraag of onze moraal er
ooit dan WEL zo 100% was…? En of er wel
enig verschil was/is tussen de volkeren als
het om ressentiment, bloedwraak en haat
gaat?
Voeg daaraan toe de 2 miljard hongerlijdende in onze huidige wereld,en dat getal
loopt snel op nu. En voeg er ook nog 2 miljard doodarmen aan toe die leven onder de

Inderdaad DE staking in Amsterdam was
DE demonstratie van solidariteit in WO II;
maar ook is waar dat Nederland in percenten, het grootste aantal joodse gedeporteerden had van Europa. En tussen 1942
(mijn geboortejaar) en 1945 werden er zo’n
6 miljoen joden bij de buren vergast. Ik werd
geboren aan de rand van het Wolffseinde in
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2 $ per dag-grens. Dat is een ware TIJDBOM.

Daarom zit Den Haag er met Srebrenica zo
erg naast.

Dan BLIJFT Srebrenica nog een geval
apart, omdat het zo ke duidelijk en dichtbij
lijkt voor ons Nederlanders. Maar neem je
het breed, dan is/was er met het morele
besef van de naakte aap nog wel op vele
plaatsen ook nog niet veel goeds te beleven.

Terug naar inhoud

Dus vraag ik me af of niet de omstandigheden, vaak JAREN voorafgaand aan de
daden, en na jaren van “weg zien” door vele
landen, niet de echte oorzaak zijn? Want
waar kijken wij NU ook weer de andere kant
op… en zullen we nog vele moorden en
genociden gaan beleven in de tijd die ons
leven nog duurt?
Dan voel ik die oneindige machteloosheid,
waarvan ik weet dat die er al eeuwig is op
de aardkloot. Wij mensen zijn niet persé
slecht, maar blijven niet lang goed als het
echt moeilijk wordt…
Erst dass Fressen und dann die Moral, zei
een wijsgeer, dacht ik, die jij zeker kent. En
daar onder valt m.i. ook het wegkijken bij
honger, zolang het nog niet de EIGEN
honger is...
Wat is de les dan?
Ik denk/hoop dat het met vallen en opstaan,
langzaam beter gaat en zal gaan met “ons”.
Als trend, dan wel te verstaan. En NU beleven we dus weer zo’n dip of dipje, wie kan
het echt zeggen?
Het is erg lastig om dit als werkelijkheid te
accepteren: maar misschien is moraal wel
schaars, onder grote druk?Ondanks religies
dus? Want ik vraag me altijd af wat ik zou
doen als ik werd gevraagd om mee te gaan
op een moord(wraak)tocht tegen hen die
kort geleden mijn hele familie hadden uitgemoord? Dan zou je bij een weigering toch
van lafheid worden beticht? Ik stond nooit
onder die druk en hoop dat het zo blijven
kan. Maar dat is verre van zeker…
Dank je Cor voor de je analyse en ik hoop
met je op meer reacties. Want, het open
bespreken van de slechte zaken uit onze
historie, is het begin van onze bekering.
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