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EEN A-“GRIPPETTE” OF TOCH EEN EPIDEMIE?

-‘LICHTE EPIDEMIE” IN NEDERLAND, HET VACCIN WAS ER NOG NIET..
-NOODTOESTAND IN DE VS; INENTING MEDISCH PERSONEEL..
-MASSA-INENTINGEN IN ZUID-KOREA , PHLIPPIJNEN EN JAPAN.
-UITSTEL VAN DE VOETBALMATCH: MARSEILLE---PSG. (En dus relletjes)..
-HALF NOV. MASSA-INENTING IN CARPENTRAS: 1600 per dag; 4 shifts.
-VERSPREIDING OVER 2/3 VAN DE WERELD WAS SNEL BEREIKT
-MASSALE WEIGERING VACCINATIE DOOR MEDISCH PERSONEEL IN EU.
- WHO: 500.000 ZIEKEN EN 5000 DODEN (=1% en dus 4x cijfer gewoon griepje)
Dus: die grippette is wel knap besmettelijk; en het doden-cijfer valt ook niet echt
mee. Vooral jonge mensen sterven; wat nieuw is.
En de paniek en de verwarring nemen dagelijks toe… vooral in Europa. De mens
wikt (gokt en raadt), maar het A-virus beschikt. En, zal mogelijk ook nog…
muteren. Wat zal het vervolg ons brengen?
*****

SINDS 1840 GING DE LEVENSVERWACHTING VAN DE MENS VAN 25 (!) NAAR 70 JAAR.
EN NU GAAN WE OP NAAR 90 JAAR, ZEGGEN MEDICI EN DEMOGRAFEN. VANDAAR
DUS DIE PENSIOENLEEFTIJDSDISCUSSIE.
****
DE HOOGLERAREN VAN BERKELEY (VS) ACCEPTEERDEN EEN SALARISVERLAGING
VAN 8%. DAT IS DUS OOK “REAGEREN OP ZIJN AMERIKAANS” IN DEZE CRISIS.
****
SLECHTS 20 GROTE BANKEN CONTROLEREN OP DE WERELD DE MARKT VAN DE “AFGELEIDE FINANCIËLE PRODUKTEN”…. Die heten nu bij mij dus de B20!
****
EEN WERKNEMER VAN GOLDMAN SACHS VERDIENT GEMIDDELD IN 2009 743.000 $ EN
DAT WAS IN 2007 NOG “MAAR” 661.000. DAT IS TOCH WEL ERG AARDIG VAN/VOOR
DIE BELASTINGBETALERS..
****
DE NOORDPASSAGE MAAKT DE AFSTAND YOKOHAMA-ROTTERDAM 7200 km KORTER, MAAR IS (NOG) SLECHTS 10 WEKEN PER JAAR BEVAARBAAR”.
*****
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TWITTER (Internet) BESTAAT NU DRIE JAAR EN WERD EEN DOORSLAAND
SUCCES. IEDERE PUBLIEKE FIGUUR TWITTERT ER OP LOS, DE HELE DAG,
VANAF ELKE PLEK WAAR HIJ/ZIJ ZIT. WAT VOOR VEEL VERASSINGEN ZORGDE… NU BLIJKT DE SITE DUS 1 MILJARD $ WAARD. MAAR OP DEZELFDE
LEEFTIJD WAS FACEBOOK AL 15 MILJARD WAARD…
*****

VAN DE 4900 KLANTEN VAN MADOFF HEBBEN ER 2336 VERLOREN EN DAT
WAS IN TOTAAL 13 miljard… ZO’N 65 MILJOEN PER KOP GEMIDDELD. MAAR,
CA DE HELFT KWAM ER MET WINST WEG! DAT WAREN DE EERSTE, VOOR HET
KAARTENHUIS INZAKTE… HETZELFDE GEBEURDE INDERTIJD OOK BIJ DE
UITVINDER VAN HET “SPEL” MR. PONZI!
*****
“DIT HEET NIET DE VEILIGHEIDSRAAD, MAAR DE RAAD VAN DE TERREUR” (Zei
Kahaffi in de VN vergadering en nog veel meer. Zijn tolk werd echt ter plekke ziek
en moest worden vervangen. Het gescheld werd hem echt te erg).
*****

DE GEOPOLITIEKE WETTEN
DE MACHT VAN HET GETAL:
met twee mensen begin je niet echt veel
DE MACHT VAN DE PING-PING:
met 100 € is het ook maar soppen
DE MACHT VAN DE PIEF-PAF-POEF:
met een jachtgeweer schiet je hoogstens
een konijn.
*****
EEN INDIËR IN BOMBAY MOET EEN JAAR WERKEN OM EEN iPOD BIJ ELKAAR TE KRIJGEN. IN ZÜRICH EN
NEW YORK IS DAT MAAR EEN DAGJE PLOETEREN. VERSCHIL MOET ER WEZEN NIET? DAT ZAL NIET ERG
LANG MEER DUREN.
*****
CAP GEMIMI HEEFT IN INDIA 20.000 MEER MENSEN AAN HET WERK DAN IN FRANKRIJK. DIT BEDRIJF
DOET AAN ICT.
******
EEN BIG-MAC KOPEN DAT KOST IN PARIJS 20 MINUTEN WERKEN. IN NEW YORK IS HET 18 MINUTEN EN
IN RIO KOMT HIJ OP 43 MINUTEN WERKEN. LEEFT U OP VIER BIG-MACS DAN HOEFT U DAAR IN HET
WESTEN “MAAR” EEN BEETJE LANGER DAN 1 UUR VOOR TE WERKEN EN DAT WAS IN 1991 NOG HET
DUBBELE!
*****
DE VERKOPEN VAN BMW IN CHINA ZIJN NU HOGER DAN DIE IN FRANKRIJK: 70.000 EN DAT ZIJN ER 20.000
MEER DAN BIJ MARIANNE. VOOR MERCEDES: IDEM.
*****
EEN ANTILLIAANSE BANAAN IS DRIE KEER ZO DUUR ALS EEN UIT EQUATOR. MAAR ZE WORDT VOOR
35% MINDER VERKOCHT DOOR DE EUROPESE HULP.
*****
“IK LAAT LIEVER OP TV MIJN PROSTAAT ONDERZOEKEN DAN DAT IK EEN PAGINA OP FACEBOOK ZOU
MOETEN AANHOUDEN” ( Zei George Clooney tegen journalisten).
****
JAPANNERS VERBELLEN MOBIEL 39 € PER MAAND EN DE FRANSEN 37 €. HET IS MAAR DAT U EEN
VERGELIJKINKJE KUNT MAKEN. IK LIG BEST VEEL LAGER EN BEN NOG ERG MOBIEL.
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REDACTIONEEL.

trast: opkomend Chili en Honduras in
de chaos. OCEANIË heeft ook A-griep
en een hardnekkig olielek in zee. MOMAGRHEB schetst de coming out van
Turkije, het koloniale spook, het linke
kruitvat Palestina-Israël en Iran.
TRENDS-TECHNO bevat weer veel
mooie dingen van slimme mensen
voor ons allen. TOPICS: Aids bijna
overwonnen, een wijze profetie en de
verloren jeugd van nu. PLUS: de CO2tax en (weer) de ONONTKOOMBARE
(im)migratie van morgen..
Zie ook de nieuwe LP-OPINIO en we
wensen U veel leesplezier toe!
Leon en Theo

*VOORAF
Een schets van het gebodene:
FRANCOFIELEN+POËTEN
EXCEPTION is weer een potpourri
van uitzonderingen: van N naar Z, van
boeren tot La Poste en van pensioen
tot fiscus. ALLEDAAGS/JOURNAL bestrijkt de joodse diaspora van Carpentras tot onze nieuwe dorpsslager.
En in de COIN enkele gastdichters.
GLOBETROTTERS+FILOSOFEN
ALGEMEEN-crisis- vertelt dat die niet
OVER is, maar dat hij gewoon bij ons
blijft. Na de vrije val nu het jojo-tijdperk. Beetje link. –Internet- een verstoppend net, rijke spelers en het
nieuwe hyperboek. –Divers- wereldwijd van alles: van toerisme tot treinoorlog en van Unesco tot topvrouwen.
OLIE is vooral politiek, want dure,
schaarse olie bedreigt onze welvaart.
RELIGIES zijn erg actueel: chariabanken, burkagedoe, en rechtse, boze
katholieken. AFRIKA blijft het continent van de contrasten; van het ergste tot het betere. Waar de schaarse
grondstoffen zijn is de rotzooi maximaal. Vanwege foute, corrupte afnemers en leveranciers. En het volk lijdt
verder. WEST-EUR-OPA zoekt vervolg
nu Lissabon mag. Plus: de successen en de bavures van enkele landen.
OOST-EUROPA is vooral het woeste
gedrag van Rusland dat serieus genomen wil worden. OOST-AZIË is
voortrazend China en een aarzelend
Vietnam. ZUID-AZIË gaat over opkomend India en zijn barrières. NOORDAMERIKA is vooral de strijd van Obama om zijn volksverzekering, het nare
gedrag van bankiers en het (verder)
leven op de pof. Plus: zieltogend Californië. LATIJNS-AMERIKA toont con-

Terug
inhoud

naar

*DIXIT---VERBATIM
FRANSE WEETJES:
-De pastis verkoopt het hoogst in de
franse spiritualiën: 55 miljoen €/jaar
direct gevolgd door de whisky met 19
miljoen €.
-Sanofi-Aventis verbruikt nu 300.000
eieren per dag om het A-griep vaccin
te maken.
-De franse sextoy-markt wordt nu op
200 à 300 miljoen geschat. Toch bezitten maar 20% der volwassen fransen zo’n speeltje terwijl het in Europa
40% schijnt te zijn…
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*****
“DE PS IS EEN GROTE POLITIEKE
BUROCRATIE GEWORDEN DIE 80%
VAN ZIJN INSPANNINGEN RICHT OP
ZIJN INTERNE FUNCTIONEREN”.
(Zegt Pascal Lamy, de franse baas
van de wereldhandelsorganisatie die
lid is van die PS)

blij dat we van die profiteur af zijn. Laten we
hopen dat hij in de hel zal branden”.
Een echt eerbetoon aan een verloren vriend
en dat vonden de begrafenisgasten ook. Er
werd luid gelachen. Maar John had nog
meer in petto en vervolgde: “Je zei dat ik de
erste was die op TV “shit” durfde roepen.
Wel dan wil ik nu weer de eerste zijn die op
een begrafenis “fuck” heeft geroepen”.
Zo eer je iemand die niets serieus wenste te
nemen, zelfs niet de dood. Ik hoop maar dat
ook mij zo’n eerbetoon ooit ten deel zal
vallen.
*****
De man naast u in de auto bij het stoplicht
draait zijn raampje open en u denkt dat hij U
wat wil vragen. U opent uw raampje en hij
zegt: “Zo heb jij ook een windje gelaten?”.

****
EUROPA EN ELK LAND AFZONDERLIJK MOETEN HUN DEEL VAN
DE ELLENDE OP DE WERELD VOOR
HUN REKENING NEMEN” ( Zei oudPS voor-man Rocard tijdens een
toespraak
over
het
vluchtelingenprobleem).

******
Een man vraagt bij de garage: Heeft u twee
buitenspiegels voor mijn Lada?”. De garagehouder zegt: “OK, mijnheer, dat lijkt me
een prima ruil!”.
*****
De dame in de bar deed erg vriendelijk en
zij tegen de man: “Kom morgenavond bij mij
dan is er niemand thuis”. De man, zeer opgewonden, gaat de volgende avond daarheen en belt aan. Er wordt niet open
gedaan want… er is inderdaad niemand
thuis.

*******

Het aantal armen onder de jeugd is even
verontrustend als het aantal werkelozen.
Arme jeugdigen zijn er al 18% terwijl het
algemene gemiddelde hier ca 7% is.
*****

DE DRUGSHANDEL LIGT IN FRANKRIJK OP
CA 2 MILJARD OMZET PER JAAR. DE OMZET
VAN ANTI-DEPRESSIVA ETC. LIGT OP 1,2
MILJARD €.
******

“FRANCOIS HOLLANDE HEEFT NU
EVEN-VEEL KANS OM PRESIDENT TE
WORDEN DAN IK OM LEIDER TE
WORDEN
VAN
EEN
MAJORETTENCORPS” ( Zei Eric Besson,
minister van Sarko en ook ex-PS-er).

…………………………………………………
…………………………………………………
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 58-09:
Lezer en columniste Nicole reageerde op de
stevige polemiek over integratie in 58-09
met een zeer persoonlijke reactie. Die mij
best raakte. U vindt een en ander in LP
EDITIO onder DISCUSSIE EN FILOSOFEREN!
Beste Nicole, dank je zeer!

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

*INGEZONDEN

*****

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

Zoals dat bij elke krant gaat, zelfs bij De
Telegraaf, krijg ik ook wel eens opzeggingen. Omdat ik gratis distribueer, gaat het

De engelse komiek John Cleese, vriend van
Monthy Python, houdt op diens begrafenis
een speech. En hij zegt: “We zijn allemaal
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dus niet om het geld, maar gewoon omdat
iemand de interesse verliest etc. Ik vraag
dan altijd even om een toelichting want exitinterviews zijn meestal de eerlijkste.Iik leer
altijd graag wat van over mijn eigen gerommel. Dat leverde deze keer een bijzondere
reactie op en die laat ik u dus even zien.

steeds met graagte.
Verder leek het me aardig om bijgaand
PPS'je op te sturen. Er staan een aantal
zaken in die we ons niet altijd realiseren.
En vooral voor mensen die zich druk maken
over allerlei triviale zaken.
Misschien kun je een aantal zaken
gebruiken in je artikelen.

Ha Léon,
Ik sta nog steeds op je mailinglist, want
kreeg een paar dagen geleden weer de
krant. Graag actie. Je vroeg me aan te
geven waarom ik hem niet meer wilde
hebben. Ik las hem ge-woon niet meer, al
een tijdje lang. En net als met kleren die je
een paar jaar niet meer hebt gedragen moet
je dan actie ondernemen. Ik ben in het
algemeen bezig met alles de deur uit te
doen wat ik niet meer gebruik. Schoon schip
op de oude dag zal ik maar zeggen. Van
daar.
Groeten , Lezers JH en H.

Het is goed om af en toe eens stil te staan
bij onze welvaart.
Met vriendelijke groeten,
Lezer F.
Beste F.,
Erg bedankt voor alles. Als lezers je PPSje
wil hebben moeten ze dat even seinen en
ik stuur het. Indrukwekkend hoor! Ik zond
het intussen al aan vele kennissen.
Dank, het beste en tot gauw
Leon

Beste JH en H,
Ik ben dus nu ook eens echt gescreend en
bij “het afva”l geplaatst. Dat sterkt me om
nog meer mijn best te doen…. En omdat de
meeste lezers ook wat ouder zijn, heb ik nu
mijn waarschuwing goed te pakken! Grapje,
natuurlijk. Het ga jullie goed!
Leon

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE

****

DE FRANSE ZELFMOORDEN
Het franse gemiddelde is: 20 zelfmoorden
per 100.000 inwoners per jaar, wat wereldwijd stevig hoog is! De politie en het Onderwijs scoren hier 35 per 100.000, dat is +75%
van het landelijke gemiddelde. En in de bedrijven zijn er 550 zelfmoorden per jaar te
registreren, wat neerkomt op ca 2 per
100.000 werknemers. Dus dat laatste valt
nogal mee. Wat niemand meer zo ziet nu er
dit jaar al 26 zelfmoorden bij FranceTelecom
voor kwamen waarover veel ophef is hier.
De vice-president van het bedrijf moest al
iets anders gaan doen… Vergeleken bij de
VS is het ook niet uitzonderlijk: daar steeg
het aantal zelfmoorden met 30% door de
crisis. En in de EU zeggen 30% van de

(Jonge) lezer F. gaf een reactie en voegde
daar een video bij. Daarin werd een dorp
van 100 personen samengesteld uitgaande
van de verhoudingen in de HUIDIGE
wereld. Ik ver-zeker u dat je dan echt
schrikt; want deze “truc” laat de
werkelijkheid wel erg dichtbij je komen. Het
maakt dus indruk. En dan besef je dat de
MEESTE mensen op onze aardklomp, al
generaties lang in grote crisissen verkeren… Zijn begeleidend mailtje gaat hierbij.
Hallo Leon,
even tussendoor bedanken voor alle toegezonden LP's. Ik lees ze (niet altijd compleet)
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werknemers ook onder stress te lijden… wat
ook een kleine troost heet hier.
Dus de reeks zelfmoorden bij Telecom,
waarvan zeker een deel te maken had met
privé-problemen, is hoe erg op zich ook,
geen nationale ramp te noemen. Maar het
geheel is zo opgeklopt dat dit niemand meer
wil horen: de bazen zijn het schuld!

en wat daarna? En hoe dat te financieren?
Nobody knows but … China?
Toch hoor je nu uit de regeringshoek de
idee om terug te keren naar de aloude industriepolitiek van de jaren 60/70. Met zijn
grote Plan Calcul (1967) , Machine Outils
(1976) en Composantse ( 1978)! En nu lijkt
Sarko weer in een New Deal van hetzelfde
soort te geloven. Je hoort praten over de
groene auto natuurlijk, de nanotechnologie,
de fiberoptiek, de e-gezondheid en de nieuwe materialen. Want de arbeidsbevolking is
met 600.000 gedaald tot iets van 3,2 miljoen
(was in 2002 nog 4 miljoen). En daarmee
ver-dween ook 77% van de export… En
hierin zat ook 86% van de R&D uitgaven
van de overheid. Maar kan de overheid
gezien de kassa zich dit nu
nog
permitteren? Sarko denkt daarom aan die
grote Nationale Lening… als een soort
“vaderlandse redding van de eigen industrie.
Of moet de staat volstaan met de
voorwaarden te scheppen ? Wat vindt U er
van?l

FRANKRIJK WIL BIJ DE GROTEN HOREN
De Gaulle deed het ook al en na hem de socialisten met inzet van “de rechten van de
mens”. Maar Frankrijk, no 2 in de EU, is een
kabouter vergeleken bij China, VS en
India… Dus past Sarko de taktiek toe van
de snelle respons en het steeds haantje
voorste zijn. En zoekt steeds partners,
Duitsland, Engeland en de VS… Nu de G8
door de G20 wordt ver-vangen valt Frankrijk
wat minder “klein” op. Daarom protesteert
het ook niet tegen Nederland dat meedoet
op de G20… Want het schrikbeeld van
Sarko is dat hij ooit aan de kant van de
wereldorde zou komen te staan… Mede
daarom wil hij ook Turkije niet in de EU,
want dat is dan meteen nr. 1 in
bevolkingsomvang… Duitsland zakt in, dus
Parijs wordt in de huidige EU de grootste…
En dat geeft Sarko moed.

AUTOPRODUKTIE EN PERSONEEL
De productiecurve in autoland loopt tot 2002
steil omhoog en dan steil omlaag tot in
2008. De curve met het aantal werkende
daar loopt vlakjes van 1996 tot 2002 en
daalt dan ook steil , maar minder steil dan
de produktiecurve. Dat is het effect van de
arbeidstijdmaatregelen. Maar zo zal het niet
blijven op het moment dat die productie
verder terugvalt als de aankooppremies
stoppen of verlaagd worden. Let wel het
aantal wer-kende in deze sector ging sinds
2002 dus in 6 jaar met 20% (!) terug. Dat
komt mede door de grote winst in
produktiviteit in de branche. Europa zal in
werkgelegenheid al gauw een klein landje
zijn…

DE RISKANTE INDUSTRIEPOLITIEK
Privatisering van La Poste, kapitaalopening
bij de SNCF, manoeuvres bij de EDF…
allemaal lopende projecten met stevige
sociale ririco’s en dus explosiegevaar. Maar
wat op het spel staat is ook: de
concurrentiekracht van Frankrijk morgen en
overmorgen. Intussen weet eenieder dat de
auto-industrie
(300.000
directe
arbeidsplaatsen!) vooralsnog wordt overeind
gehouden
met
aankooppremies
en
subsidies voor arbeidstijdverkorting. In 2009
moesten 2000 sociale plannen (!) worden
opgesteld bij ontslagen.
Maar een echte solide visie op de industrie
voor morgen is nog ver te zoeken… Het blijft
vooralsnog bij de steun op korte termijn en
er zit geen enkele andere lijn in dan… “pappen en nathouden”. Het moment van afbouw van de rampsubsidies is zeer na-bij…

500 MILJARD BEZUINIGEN
De staatschuld gaat naar enorme hoogten:
in 1980 was ze nog 30% van het BNP en nu
is ze al op 77%. Let wel: Japan zit op …
200%! Wil je het geheel op aanvaardbare
proporties terugbrengen, dan moet je voor
2017 500 miljard bezuinigen. Dit jaar gaat
de schuld naar 150 miljard, 8,5% van het
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BNP! Omdat men in de eurozone woont is
er nog geld te leen tegen een redelijke
rente, maar als er niet gauw wat goeds gebeurt zal de rente gaan oplopen. Want
Duitsland gaat onder Merkel II op de rem.
De recepten zijn bekend, maar het gaat om
de politieke wil.
Als de groei naar 3% zou gaan dan kan die
schuld met 175 miljard omlaag:100 à 250
miljard per jaar dus. Door belasting verhoging zou er 120 tot 250 miljard gebeurd
kunnen worden: BTW omhoog, sociale premies en snijden in aftrekposten.
Uitgaven verminderen en dan meer doen
dan met minder ambtenaren verder gaan ,
moet 80 tot 120 miljard kunnen geven. En
de inflatie laten oplopen brengt ook al gauw
340 miljard op… Hierin heeft Frankrijk historisch ervaring: in 1940 gebeurde het en nog
vaker tot 1950. Inflaties van 40% waren er
toen. Maar omdat een deel van de schuld
op prijzen is geïndexeerd zal het minder
opleveren. Er zijn meerdere scenario’s
denkbaar: van fors stuur omgooien
( extreem links) tot herbeginnen (links) tot
doorpakken (rechts). Hierbij is HET verschil
uiteraard:
de
besparings-omvang
op
uitgaven, de inflatie en de hoogte van de
belastingen.
Tja, Sarko gaat toch op een volgende
termijn koersen en dan zal ie toch aan die
uitgaven en belastingen moeten… Dat zal
nog pijn gaan doen.

uit de schat-kist doet het niet. Anders blijft
ook de franse boerenstand een speelbal van
de interna-tionale manoeuvres. À quand la
reforme, Nicolas?
BEZUINIGEN BIJ LA POSTE
In het plan “La Poste in 2015” staat: dat het
mogelijk en nodig is om 15% van de kosten
te
elimineren.
Met
name
in
de
ondersteunende diensten. Ook verwacht
men een terugval van 20% in de omzet en
een teruggang van 30 à 55% van de
lokettransacties. In 2008 waren de
uitvoeringskosten ca 4,2 miljard waarvan 2,2
miljard aan loketdiensten…
Intussen werd er in Parijs een referendum
gehouden en zouden 61% van de fransen
tegen privatisering zijn… En men eist een
landelijk referendum. Sarko is nog niet lklaar
met ze… die postiers.
SNCF: NIET TEVEEL PERSONEEL!
In de SNCF moet het erg anders met name
in de goederenvervoertak. Noodlijdend, na
miljarden staatssteun, maar nu MOET het
mes erin. En dat snijdt meestal personeel
aan mootjes. Nee roept Blayau de directeur
van SNCF-fret wat er teveel is gaat naar de
personenvervoerskant om daar te passagiersservice te verbeteren. Krijgen we weer
zo’n France-Telecom affaire met veel zelfmoorden tijdens de komende forse reorganisaties? Nee dat gaat meevallen, SNCF
zal voorzichtiger zijn en hier veranderen niet
elke 4 maanden de diensten en produkten
compleet. Wat klopt, helaas.. En hij spreekt
trots over Geodis de grootste vrachtautotransporteur van Frankrijk, dochter van
SNCF-fret. Waar helaas nu ook de crisis
toesloeg. Er wordt voor de zoveelste keer
geprobeerd de oude SNCF op te tillen naar
de moderne wereld, nu zal het moeten want
de melkkoe in Parijs , vadertje Staat heeft
geen “flous” meer. We zijn dus benieuwd en
koesteren ons in de grote zon die TGV heet:
een prachtige organisatie ook van SNCF!
Het zou kunnen “kennen” dus .

DE BOEREN AL WEER GEHOLPEN?
Brussel hielp de melkveehouders maar in
Frankrijk liep het ook bij andere boeren echt
fout. Dus gaf Sarko, zoals alle franse politici
en erg bevreesd voor hun revolutionaire
power en hun grote aantal stemmen, hun
voor een 500 miljoen € krediet en nog voor
260 miljoen € directe steun. Frankrijk is een
grote agrarische macht ook op wereldschaal
dat is zeker maar of deze politiek helpen
gaat is de vraag. Europa heeft namellijk te
VEEL voedsel en Frankrijk is ook niet
populair bij de VS en Bra-zilië en zeker niet
bij de arme landen met een rammelende
landbouwexport.
Er
zal
echt
STRUCTUREEL
moeten
worden
ingegrepen om het echt te klaren; een greep

RIJBEWIJSPROBLEMEN
Er zijn 40 miljoen fransen met een rijbewijs
en 1,3 miljoen kandidaten (die normaal voor
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55% voor de eerste keer slagen). Er zijn
ruim 10.000 autorijscholen goed voor een
omzet van 2,6 miljard. De radars brengen
Parijs jaarlijks 580 miljoen op en er werden
al bijna 10 miljoen punten van rijbewijzen
afgepakt door radars. En 100.000 rijbewijzen werden afgepakt via radars. Dat is
dus een gigantische “industrie” tezamen.
Een rijbewijs halen kost al gauw 2500 €
maar de jongeren kunnen voor 1 euro/dag
een lening krijgen waarvan de staat de rente
lapt. Elke leerling die slaagt levert een autorijschool een nieuwe leerling op, waardoor
deze scholen “slechte” leerlingen liever niet
nemen. Met 1300 inspecteurs op 1,3 miljoen kandidaten loopt het examineren ook
niet lekkertjes. Er komen er 55 meer maar
er zijn er 170 meer nodig om de wachtrij te
slopen. De 2000 radars worden nog met
250 stuks uitgebreid. Maar het succes ervan
bij het aantal verkeersdoden stokt nu echt;
de limiet lijkt bereikt. Nu gaan de mensen
die teveel punten verloren dus de zaak
flessen en de cursusgevers aan de mensen
met minder dan 12 punten zijn goudmijntjes
voor de clubs die dat doen. Het kost 300 €
voor twee dagen… Ach je mag er de krant
lezen en kunt ook je buurman sturen… de
controle is zeer zwak. En de gespecialiseerde advocaten zijn er ook al in grote
getale en ze verdienen goed geld aan de
slachtoffers zonder rijbewijs. Dit is het
huidige rijbewijscircus in Frankrijk. En sommigen zeggen dat er iets moet worden
veranderd. Hoezo, alweer veranderen?.

beseft ook dat het nu echt niet de tijd is om
onrust te doen opzwiepen tot een grote
clash in de straten. Maar er zijn nu ook weer
boze boeren en hier en daar kleinere
stakingen bij SNCF, rond de privatisering
van La Poste etc. Sarko heeft zijn sociale
thermometer op-hangen naast zijn bed en
doet al schiet-gebedjes. Indachtig de grote
staking in 1995….! Het wordt ook hier
spannender net zoals elders in de EU.
DE SECU EN DE MUTUELLE
De gezondheidskosten stijgen ook hier de
pan uitin 10 jaar 150% hoger. De prijzen van
de consumptie van Gezondheid in het
segment van de basisverzekering , de
SECU, stijgt veel zwakker maar de prijzen
bij
de
mutuelles
(de
aanvullende
verzekeringen) stegen stevig hoger. Dus
betalen de mutuelles relatief meer mee elk
jaar dan de SECU. Dus de mutuelle redt de
Secu kun je zeggen. Nou ja redden?
Dit jaar is het TEKORT 30 miljard en dat
wordt in 2010 nog hoger… En de
cumulatieve schuld is enorm.
Iedereen
begrijpt dat er op zeer korte termijn erg veel
zal worden geknipt in deze sector: het
verhogen van de eigen bij-drage per
ziekenhuisdag (u eet etc, dan immers niet
thuis!) van 16 naar 18 € , is slechts een
beginnetje… Ga dus ook maar schrap
staan.
NOG EENS: DE FRANSE PENSIOENEN
De gaten in de pensioenbuffers zijn enorm,
eigenlijk zijn er ook geen buffers. Het pensioengedoe is veelal “omslag”’
De
pensioenen worden uit de premies van nu
betaald. Ooit waren er 14 premiebetalers
voor 1 retraité…, in 1960 nog. Nu is het er
1,4 en in 2050 is er 0,9 premiebetaler per
gepensioneerde. Dus begint de discussie
erover steeds heter te worden tussen
overheid en sociale partners. De vakbonden
willen NIETS horen van later met pensioen
gaan, hoogstens van wat meer jaren premie
betalen… of de premies verhogen… Wat
natuurlijk NJET oplevert bij de werkgevers
en overheid. Over een ding zijn ze het wel
allemaal eens: VERLAGING van de
pensioenen is ondenkbaar! En het gaat om

DE RUZIEËNDE VAKBONDEN
Op 7 october was er een grote manifestatie
maar het aantal deelnemers niet indrukwekkend
mede
omdat
de
net
gepropageerde “eenheid” net weer was
geklapt. Met name de FO scheidde zich af,
ook in de optocht in Parijs. Men is het op
vele punten openlijk of bedekt niet eens en
voelt zich erg onprettig omdat men
ledenverlies vreest. Toch is er een generale
tendens naar deradicalisering merkbaar bij
bijna alle bonden. De crisis maakt iedereen
voorzichtiger lijkt het. Wijsheid gaat nu voor
flinke driestheid: er valt enkel ellende te
verdelen de poet is verdwenen. En men
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een gat van 1500 miljard tot 2050 als er
niets wijzigt… dat is 80% van het BNP.
Zonder de eerdere ingrepen zou het dan
4500 miljard zijn geweest (merci Balladur,
Fillon). Dus zou je ook premie op langer
doorwerken kunnen zetten, waardoor de
activiteitsgraad bij de 6-65 jarigen 23% zou
kunnen stijgen en die bij de 55-59 jarigen
13%..
Met afgunst verhaalt de franse economische
pers over het APG in Nederland (vroegere
ABP). Daar hoorde men dat dit kapitaalfonds in de crisis 45 miljard verloor en
terugging naar 200 miljard in de pot. Op 30
juni 2009 was de dekkingsgraad die naar
85% terugviel weer op 98%. Maar de toezichthouder eist een dekking van 105 à 130
op termijn. Dat liep heel anders in Engeland
en Ierland waar men veel meer in aandelen
zat. APG had daar 50% in zitten en de
anderen 70%... En de buffer in Nederland bij
APG was 143 dekkingsgraad groot. De
jaloezie wordt beleefd uitgedrukt aan het
einde van het gesprek: de franse interviewer
heeft het dan over “het bataafs realisme….
Maar ik zou zeggen: L’Exception Neerlandaise.

departement
een
locaal
fraudeteam
opereert. Zij die worden gepakt krijgen er
stevig van langs, er bestaat geen pardon
meer als je de kans niet pakt om
“verschoond te biechten”. De Zwitserse operatie van kort geleden was goed opgezet en
werkte ook prima uit. En nu zijn er 4000
namen bekend die wel eens ernaast zouden
kunnen zitten. Spannend en Woerth doet er
alles aan de spanning op te voeren en ook
de geheimzinnigheid. Want hij weet dat de
angst om gepakt te worden het sterkste
werkt! Sarko is gek op deze staatssecretaris
die hem helpt om het staatstekort te
verminderen en die hem ook zeker op links,
aan een prachtig imago helpt. De Robin
Hood Bling-bling….
DE FRANSE WERELDARCHITECTEN
Theaters, Musea, Opra’s, Vliegvelden, kantoorgebouwen overal zijn franse architecten
in de wereld actief met fantastische
ontwerpen. Jean Nouvel en Christian de
Portzamparc zijn wel de beroemdste.
Moskou, Abou Dhabi, Kopenhagen, Harbin
(China),
Canton,
Peking,
Praag,
Jekatrienenburg, Barcelona zijn nu de
belangrijkste plekken waar ze werken. De
franse “ingenerie” was altijd al top en is dat
gebleven. En hierbij moet je zeker ook de
bruggen etc. voegen van de firma Eiffel.
Wilt u nog wat leuks ergens neerzetten, dan
weet u waar u moet zijn.

ZIEKTEVERZUIM IN FRANKRIJK
De Caisse d’Allocations familiales van de
Bouches du Rhône kent een ziekteverzuim
van 26%! Vooral in Marseille waar het cijfer
20% hoger is dan het franse gemiddelde
voor kort verzuim. In het ziekenhuis zijn de
kosten van de 308.000 verzuimdagen nu 54
miljoen €; even groot als hun begrotingstekort. En Frankrijk breed schatten experts
dat het ziekteverzuim onder de ambtenaren
10% van dat van de staat is… L’Exception
ten voeten uit.

DE CORBEAU IS GEPAKT
De hele terroristenpolitie van Frankrijk zat
achter hem aan. De “corbeau” dreigde met
brieven met kogels erin en keek daarbij niet
op groot en klein. Politici op alle niveau’s
kregen zijn gif waaronder Sarkozy. Hij
ontving een brief met een groot kaliber: voor
een olifan-tengeweer! Tja het viel echt niet
mee, maar men vond alle kopers terug van
375H&H ko-gels (oilfantenminutie) en het
daarop gevon-den DNA matchte met dat op
drie brieven. Het bleek een invalide man uit
de Herault, die een zwaar ongeluk had
gehad, te zijn. Thuis vond men alle bewijs:
hij had alles be-waard. Nu zit hij vast en de
dertig politici kunnen weer rustig slapen. Hij
noemde zich “cellule 34” maar hij bleek de

DE JACHT OP FISCALE FRAUDEURS
De minister van het Budget, Woerth, is de
nieuwe held: hij jaagt fanatiek op het argent
gris. Hij doet aan “dégrisement” heet het. En
hij is overal in de pers te vinden met zijn
aparte kantoortje in Parijs, waar de zondaren zonder gevolgen eerste info kunnen
halen als ze willen gaan biechten… De
controles nemen sterk toe en er wordt veel
gevangen, mede omdat er nu per
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enige die er in zat. Mogelijk met zijn eega,
die ook in hechtenis zit. Anonieme brieven is
in Frankrijk een oude sport… en degene die
dat doet heet hier een “corbeau”. Vandaar
mijn titeltje.

ze zelf betaalden. Verder reist men steeds
met regeringsvliegtuigen en dan restitueert
Sarko het equivalent van een Air France
ticket… Sarko laat zich daarop echt niet
pakken. Dat is het Clearstreamsyndroom.

DAGUITGAVEN VAN EEN FRANSMAN
Om zich te voeden geeft de fransman per
dag 8,50 € uit. 255 € per maand. 3061 € per
jaar. Daarvan is 1917 € voeding thuis, 164 €
niet-alcoholische drank, 231 € alcohol houdende drank en 759 € aan restaurant gedoe
(dus minder dan 1 € /dag)
Een gezin van twee komt dus op: 17 € per
dag en 6100 € per jaar om te kunnen leven
in spijs en drank gezien. Vergelijk je dit met
een huur van ca 7000 € dan zie je dat dit
ongeveer gelijk is. Dus voor 13000 € heb je
enkel een dak boven de kop en eten+drinken. En dan komt dus de echte pret
pas en de reiskosten, verzekeringen etc.
Duur grapje niet, dat leven!

SARKO VREEST DSK
Sarko wil in 2012 liever in het strijdperk
treden met Segolene of Martine Aubry etc.
Maar hij is echt bang van D. Strauss-Kahn,
de huidige president van het IMF. Maar ook
geeft hij dit scenario weinig kans: hij denkt
dat DSK niet meedoet… Tja, regeren is
vooruitzien. Zou hij wel eens een seconde
denken aan een kunstje als Clearstream
maar nu tegen DSK? Maar dan met als
onderwerp de dames… dat scoort beter bij
deze opponent!
VAKBONDEN EN WERKGEVERS.: BILLEN
BLOOT
Ze moeten nu ook
gecertificeerde
jaarstukken tonen de vakbonden en de
werkgeversclubs. Voorbij het gerommel met
geheime donaties en gefrommel met
contributies en leden-aantallen. In 2010
moet het voor het eerst dus. Het
Medefschandaal waaruit bleek dat er
vakbondsbestuurders geld kregen om NIET
te staken ligt achter ons. Nu gaven de
bonden nog de volgende contributie delen in
hun totaalbudget op: FO 57%, CFDT 50%,
CFE-CGE 40% , CGT …. 34% (!) en CTFC
205. Het volgend jaar zullen hieruit alle
leugentjes moeten zijn verwijderd: dat wordt
nog lachen dus.

OPENBAAR VERVOER IN LA FRANCE
Wel 70% van de fransen gaan met de auto
naar hun werk, 8% te voet, 4% op twee wielen (fiets of brommer) en dus reist maar
13,5% met openbaar vervoer! In slechts
een 15-tal steden staat het veel beter op dit
punt velen omdat ze een tramway kregen
zoals: Lyon, Straatsburg, Grenoble, Nantes
en recent ook Marseille. Maar ook in steden
zonder tram als Dyon, Reims, en Besancon
gaat het met OV beter. Slechte leerlingen
zijn vooral Bordeaux en Toulouse waar de
auto regeert. Het lijstje van de toppers nog
even: Parijs met 44% (OV JA) en Lyon met
21%; Marseille/Montpellier helaas maar met
15% net zoals Lille en Reims en Rouaan. Er
is hier nog een lange weg te gaan maar wij
gaan in Marseille een beetje meehelpen.
En nu maar eens wachten wat die electrische fietsen, brommers, scooters en
auto’s gaan doen…

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Niets kwam er binnen, maar ik sluit de
rubriek niet. Lezers moeten gewoon meer
beseffen dat ze bijna ALLEMAAL iets
spannends en interessants in hun leven
doen. Ik roep u dus allen weer eens op!

HET ALIAS VAN SARKOZY
Nicolas en Carlas Meaume is het alias
waaronder Sarko en Carla privé reizen.
Altijd in gezelschap van een veiligheidsman
natuurlijk. Dat bleek toen ze laatst naar
New York gingen waar Carla optrad en wat

Terug naar inhoud
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POLITIEK EN HERVORMINGEN
STIJGERS EN DALERS
-In de UMP is Woerth van het Budget de
nieuwe chou-chou van Sarko . Nadat hij zo
fraai die fraudeurs te grazen nam, met mooie trukjes. En met succes voor de staatskas.
-Een groene Dame Cecile Duflot heet ze is
een nieuwe ster. Ze is 34 en scoorde 21%
der stemmen voor het groene voor Europa.
Ze is een echte activiste en lijkt nu haar wat
naïeve verleden achter zich te hebben laten.
Ze is zeer gevreesd op links en rechts.
-Bayrou die zo slecht terecht kwam bij de
europaronde, is er weer bovenop. En zegt
dat hij voor niemand bang is. Het aanpappen met de PS en Aubry mislukte hem ook
recent, zijn openlijke afkeer van Sarko zit
alles op rechts in de weg, en Sego of
Martine dat deert hem ook niet. En ook zelfs
niet de persoon van DSK!
Dat is Bayrou ten voeten uit; sympha maar
hij vindt niemand zelf sympha en houdt alles
open. Ook al is MODEM middenpartij, dan
gaat dit toch wat erg ver..

Sarko lijkt een tegenstander minder te
hebben in 2012.
AUBRY IS ER OOK NOG NIET
Ze houdt stevig vast aan haar lijn maar lijkt
te blijven lopen door gebrek aan alternatieven in de PS. Nu komen onvermijdelijk
de grote inhoudelijke zaken naar boven en
daarover is het gekakel in de partij enorm.
De grote test van Aubry is nog lang niet
voorbij en wat er in de pers aan oppositie is
terug te vinden is wat waterig geschop
tegen Sarko, zijn zoon en anderen… Nog
steeds speelt men enkel de man bij de PS
en de zaak ligt op zijn kont.

Terug naar inhoud
-Affaires
CLEARSTREAM: SARKO CONTRA DE
VILLEPIN
Het proces ging met veel persvertoon van
start. De Villepin kwam met eega en
kinderen opdraven en hield een dramatisch
verhaal. Hij plaatst zich in de slachtofferrol.
Zijn advocaat probeert Sarko, die zich als
civiele partij opstelt terwijl hij president is,
(en dus ook de baas van Justitie at the end)
zo zwart mogelijk neer te zetten. En De
Villepin diende ook al een klacht tegen
Sarko in die publiekelijk sprak over
“schuldigen” en niet “verdachten”. Opzet of
verspreking? De feiten zijn intussen niet zo
fraai voor De Villepin..
Intussen blijkt Lahoud, die de lijsten zou
hebben gemaakt, veel te hebben gelogen in
het onderzoek. Hij herneemt al zijn
verklaringen en doneert nieuwe nu. Hij deelt
flink uit om zich heen: Gergorin (ex-EADS)
krijgt er van langs en ook De Villepin. Hij is
overigens de kalmte zelve en niks nerveus.
En hij zegt dat hij is gemanipuleerd in een
duister spelletje van Gergorin… Het is een
zompig geheel in de rechtszaal. Wie liegt
zich erin en wie.. eruit?
Intussen blijkt uit alles wat gehoord en
gezien is dat Lahoud de vervalser moet zijn
van de listings. Nu gaat het nog vooral om
de vraag of De Villepin daartoe opdracht

SEGOLENE VERLIEST BERGÉ
De rijke Bergé vriend van de grote modeman Yves Saint Laurent, die overleed,
steunde Sego met veel geld. Maar na de affaire met de hoge factuur voor het opknappen van haar website, die van haar
vriend bleek te komen (!), was het afgelopen. Bergë steekt nu geld in Vincent
Peillon van de PS en Sego staat aan de
kant.
Deze maecenas steunde altijd mensen op
links maar ook op rechts. Dus hij heeft geen
orthodoxheid in zijn geldgeverij. Sego die
door allen wordt verlaten, staat met lege
kassa nu. Niet zo best.
Maar wat hem sierde is dat hij haar verzocht
om samen diverse malen in het publiek te
komen om te demonstreren dat zakelijke
opinieverschillen niet terugslaan op oude
vriendschappen.
Maar het rijtje van mensen die zich distancieerden van Sego of die door haar
werden “afgeknipt” is intussen erg groot
geworden en beschadigt haar positie en
reputatie enorm. Sego lijkt op haar retour,
een groot drama speelt zich af.
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gaf… Vooralsnog wordt de bewering van de
laatste dat Sarko nooit in dit verband bij
ontmoetingen aan de orde kwam, lijkt lastig
vol te houden. De Villepin lijkt in een moeilijk
parket te zitten na de eerste grote rondjes.
Wat pikant was is dat Chirac en Marie AlliotMarie niet werden gehoord in het proces.
Chirac had een leuk juridisch trucje maar
MAM werd gewoon door NIEMAND gedagvaard… terwijl zij de baas was van Rondot!
De eisen kwamen op tafel en de
verdedigers probeerden er af te komen. Het
was bepaald niet mis: De Villepin 18
maanden voorw.; Lahoud en Gergorin echt
een paar jaar gevangenisstraf met een deel
voorwaardelijk… De consternatie was groot.
De Villepin verklaarde theatraal, zijn grote
talent is het toneel: Nicolas heeft gezworen
me aan de slachthaak op te hangen en het
is hem gelukt…
Nu komen de rechters aan bod einde
januari…Maar De V. gaat onverdroten door
en gaf zelfs al zijn opinie over… Aghanistan!
Hij wil dus echt Sarko terugpakken en…
maakt volgens enkelen zelfs een kansje?
Wordt vervolgd.

gewaarschuwd voor dit risico. Hij kreeg
gelijk dus toen hij het aandurfde om
Polanski te verdedigen…
Hamon, PSwoordvoerder ging ook wat te snel aan de
bak, alweer dus, en moet nu weer leergeld
lappen. De storm lijkt weer over nu, maar je
weet het nooit. Uiteraard gaan nu diverse
journalisten de gangen na van M. die vooral
in Thailand aan zijn trekken komt. Schrijft hij
zelf. Intussen daalde zijn populariteit vrij
stevig…
DE “AFFAIRE” SARKOZY
Niet Nicolas maar nu Jean de 22-jarige zoon
van Sarko. Deze jongen zonder veel
diploma’s maar die wel erg goed is, stond
kandidaat om president te worden van
EPAD, het instituut dat de superdure hoek
genoemd La Defense in Parijs beheert. Een
miljardenopzet dus waarin 150.000 mensen
hun werk doen. Dat schoot Sarko’s
tegenstanders in het verkeerde keelgat en
er kwamen kreten als dynastie en oligarchie
uit vele kelen… Pa zou wel weer eens
geholpen hebben, natuurlijk! Dat is niet
onmogelijk, maar ook al doet deze NIETS
dan nog krijgt Jean natuurlijk soms wat
“voorrang”. Komt meer voor.. Toch straalde
het aardig negatief op Sarkozy père af die
wat bijstuurde om tot een compromis te
komen. Jean bleef stoïcijns, hij is zeker zo
slim als pa, maar zijn lontje is veel langer.
Maar mogelijk zijn wel zijn bommen dikker…
Wordt vervolgd?
Intussen liep de zaak hoog op en werd er
van Sarkocratie gesproken en van erger.
Jean liet veel wijsheid zien toen hij de stoel
van president maar opgaf… hij wordt dus
wel gewoon administrateur nu. Groot
applaus in eigen UMP-kring en gesis bij de
PS etc. Nu gaat Sarko junior dus meedoen
aan de pro-ject-ontwikkeling van Seine tot
Seine achter La Defense. En Patrick
Devidjan die er opruimde zal de jonge Sarko
zeker een handje helpen. De nieuwe
president wordt nog gezocht…
Vader Sarkozy heeft hiermee toch wel een
deukje opgelopen vinden velen…

CLEARSTREAM WORDT CLEARFIELD
Er verschijnt binnenkort een film over de
Clearstreamaffaire, fictie, natuurlijk waarin
on-bekenden voorkomen als Nikozy, en
vooral veel bekende auteurs. Het is een film
voor 500.000 € gedraaid, die einde 2009 op
het doek te zien zal zijn. Un peu risqué
omdat het proces nu nog in volle gang is…
Maar elke uitkomst is er om te lachen dus
kijken maar dit celluloidje. Er wordt eindelijk
eens door anderen dan advocaten geld aan
deze affaire verdiend! Ga dat zien dus!
DE AFFAIRE MITTERAND
Niet de dode M. maar zijn achterneef die
recent minister van Cultuur werd onder
Sarko. Hij was altijd al een flamboyante figuur maar nu zijn boek uit kwam over avonturen in pedo-achtig land, jawel een soort
biografie dus, barstte natuurlijk de aanval
los. De dikke voorzet kwam uit de hoek van
de FN waar dit soort praktijke taboe is…
Sarkozy was op de hoogte van de deze
kanten van Mitterand want deze had hem

ZES GEDISCRIMINEERDE GENDARMES
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Ze dienden een aanklacht in omdat hun
collega’s/ meerderenhun discrimineerden
omdat ze moslim zijn. Door woorden als:
Kijk nou toch een arabier die werkt! En
acties als het dompelen van epauletten in
bier en ze daarmee vervolgens inwrijven.
Niet zo best en nu zijn de daders,
waaronder een echte oudgediende, zwaar
gestraft. Te zwaar vinden sommigen. Maar
in Frankrijk staat op dit soort zaken zeker in
overheidsdienst flinke straf. Vanuit de
voorbeeldfunctie denkend niet zo dwaas. En
mannen die dit onder hun cluppie doen ,
doen dat mogelijk ook buiten. En dat kan
echt niet. De daders kunnen dus beter
ontslag nemen, hun carrière is voorbij bij de
politie.

« Con comme la lune »= Stom zijn als de
maan ?
« Doux comme un agneau »= Zacht zijn als
een lammetje.
« Fin comme l’ambre »=
amber.

Fijntjes zijn als

« Fort comme un turc »= Sterk zijn als een
turk. Dit volk staat bij de fransen niet als
zacht-aardig aangeschreven. Maar dat ze
het er-voeren, lag niet steeds aan de
turken !
« Jaloux comme un tigre »= Jaloers zijn als
een tijger.

******

« Laid comme un crapaud »= Lelijk zijn als
een pad.

NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS

« Laide comme les sept péchés »= Lelijk
zijn als de zeven zonden.

« Un bon comédien » = Dat zeg je van
iemand die zijn gevoelens verhult. Ene
Furetière zei ooit : « het grootste deel der
hovelingen zijn grote comédiens=-toneelspelers ».

Het is altijd verbazend om te zien hoe vaak
franse uitdrukkingen soms woordelijk gelijk
zijn aan nederlandse.

Terug naar inhoud

De volgende uitdrukkingen staan in mijn
handboek onder de kop : « Comme ».
NOS BONHEURS FRANCAIS

« Bavard comme un pie »= Zat zijn als een
ekster...

Geluk is:

« Bête comme un chou »= Zo stom zijn als
een kool.

In de midi mogen wonen en toch nog wat
beleven van de wisseling der seizoenen.
Van lange zonnige en hete dagen, naar de
zachtheid van de herfst en de koelte van de
aankomende winter. De lente wordt er des
te mooier van.

« Boire comme un puits »= Drinken als een
put !
« Bouffer comme un cochon »= Vreten als
een varken.

Onze kat Hidde zien slapen op zijn 1000+1
manieren. Een voorbeeld voor alle
gestressten en woelers. Soms kun je haar
zacht aaien en wordt ze zelfs niet wakker,
Dan weer geeft ze een korte mauw als je
haar aanraakt. Maar ze is happy , dat is te
zien.

« Chauve comme un oeuf »= Kaal zijn als
een ei.
« Con comme un balai »= Stom zijn als een
bezem.
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Noëllie ophalen in het bejaardentehuis van
Mazan. De taaie 90-jarige begrijpt alles nog
vlotjes en vertelt graag over vroeger. En op
het groepsetentje met zang van vriend
Michel, was ze niet te oud voor een klein
dansje. Ze genoot ondanks het feit dat haar
dagen geteld zijn. Geluk kent geen leeftijd.

“Er is nog iets ergers dan het stemmen
onder het regiem van de TERREUR
(periode uit de fr. Historie) en dat is, leven
onder een regiem van de achterdocht”.
( Pres. Doumerge, 1897).
“Ideeën rijpen als vruchten en mensen. Ze
hebben tijd nodig. Niemand kan in enkele
dagen overgaan van zaaien naar oogsten
en de tijdas van de historie is niet die van de
kranten. Maar na het geduld, komt de lente”.
( Mitterand, 1981)

Onze druivengaard zien op Le Brilhas verzorgd door de nieuwe eigenaren. De
Muscats smaakten nog steeds goed. Het
zwemwater lokt nog en Depke begroet je bij
aankomst. Ze snapt niet waar we vandaan
komen maar is tevreden met de lekkere
hapjes van de nieuwe bewoners. En dan
weet je dat het allemaal goed is zo.

“We moeten het onder ogen zien: wie eens
verried, doet het nog eens… Er zijn in elk
geval mensen die ik nooit meer zal vertrouwen” ( Chirac, 1995; dat zegt Sarko ook
nog eens).

De wijnstruiken nu zien verkleuren door de
herfst nadat ze hun oogst afstonden.
Sommige bladeren tonen de kleur van de
druiven in de cuve’s: donkerrood. Ook het
felle geel is prachtig maar het waarschuwt
voor de chlorose, weten de kenners. De
planten communiceren nu dus met de
boeren en vertellen hen over het goede en
over de aandachtspunten voor volgend
seizoen.

“Het leven is absurd. We zijn als passagiers
van een vliegtuig, met verschillende
klassen, die champagne drinken terwijl we
weten dat we af zullen afstorten”. (Mitterand,
1986).
“Het is normaal dat mensen ontevreden zijn:
want hun nivo van leven daalt. We moeten
hun ontevreden laten zijn en hun uitleggen
dat het niet anders kan. En vervolgens, als
het mo-ment is gekomen (nu nog niet), hun
de weg wijzen of hun minstens hoop geven
of richting wijzen”. ( Giscard D’Estaing,
1981).

Het aanhoren van de razende oosterstorm
in de beginnende herfst. De natuur weerstaat hem maar net en zelfs de kat is wat
ongerust. Maar tussendoor schijnt ook de
zon en de bomen raken zo sneller hun
jassen kwijt. Werk aan de winkel voor de
“voirie”, gemeentewerken.

*******

Weer thuis komen na een bezoek aan
vaderland 1. Het weerzien van kleinkids,
familie en vrienden doet goed. De verzorging was excellent en de slokken rood
proef ik nu nog. De opbrengst voor wat vermoeienissen is altijd weer groot. Maar thuis
is hier en dat besef je als je de vliegtuigtrap
afdaalt in Marseille.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
DE DIASPORA IN DE SYNAGOGE
Ik zit tussen de olijfgroene muren en het hemelsblauwe plafond van de synagoge van
Carpentras, die werd gebouwd in het
midden van het ghetto zo’n 700 jaar geleden
(zie Noot 1). Om me heen veel keppeltjes
en zwart-harige vrouwen met zwarte ogen.
Het is erg warm , om 17.00 uur, elke dag bij
het beluis-teren van de groepjes musici uit
de joodse diaspora. Ik kijk rond langs de
leestafel, het tabernakel, de stoel van Elias,
de grote zeven-armige kandelaar en de

Terug naar inhoud
PAROLES DES PRÉSIDENTS
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mooie romaanse ramen, die open staan en
een zuchtje wind doorlaten. Ze zien uit op
het dak van een an-der gebouw en we
kunnen het spel van de duiven op de oude
pannen zien.
De synagoge werd in 1750 gerestaureerd
en opnieuw opgefrist in 1929. Toen werden
de houten lambriseringen aangebracht en
neo-klassieke ornamenten en in mooi zacht
olijf-groen. Achter het tabernakel hangt een
mooi wandtapijt en er hangen diverse
hebreeuwse (arameense?) teksten, ingelijst
aan de muren. De ballustrade waar de
vrouwen moesten plaatsnemen (zij zitten
niet beneden tussen de mannen) is op de
eerste etage, met een rij stoelen tegen de
muur. Hier zijn zo’n 25 ge-neraties joden bij
elkaar gekomen onder ve-le soorten
omstandigheden. Met hun gele rouelles
( rondje, wieltje) op de borst (uitge-vonden
door een avignonese paus; voorlo-per van
de gele Davidsster) en later met hun
knalgele hoeden op. Allemaal uit het ghetto
waarin joden, ook weer na een bevel van de
paus, moesten wonen. Afgesloten met twee
poorten, muren zonder ramen naar de
christelijke omgeving en op een bepaald
moment… zelfs wel 10 etages hoog. Het
Manhattan van Carpentras, nog zichtbaar
op prenten van Cassini , die deze stad
tonen van ver af.
Bij aankomst wordt je gefouilleerd door twee
enorme uitsmijters, want je weet het maar
nooit. Want op de buitenmuur staat: “Hier is
de poort naar het eeuwige, enkel de rechtvaardigen zullen er binnen gaan” (en dat
maakt ons nu toch wat ongerust).
Er zijn 5 dagen voorstellingen hier van kleinere groepjes musici die van heinde en verre komen uit de diaspora om de Middellandse Zee vooral. Een eerste middag Chants
sépharades van Sandra Bessis en haar
begeleiders op viool en “oud mandole” (een
soort van mandoline). Het wordt een prachtige tour langs de kusten van Mare Nostrum
van Spanje via de balkan naar de Magrheb.
Het programma met ruim 15 liederen heet
“ENTRE DEUX RIVES” (Tussen twee oevers). Sandra heeft een hemelse stem en
brengt ons alle emoties van liturgie, via wie-

geliedjes en liefdesliedjes naar droeviger liederen.
Een dag later zien we Miriam Meghnagi uit
Tripoli (Libië), ze is filosofe, etnomusicologe
en haar familie vluchtte ooit uit Spanje. Ze
zingt in hebreeuws, in het aramees, arabisch, judeo-arabisch, judeo-espagnol en
yiddisch… Avremeleh (meisjesnaam) en
Papir und Tint (Papier en inkt) in het yiddisch, liefdesliedjes kan ik woordelijk verstaan, het lijkt sterk op het reinlandisch.
Sterker nog, het komt er zelfs vandaan! Zij
zingt erg strijdlustig maar ook heel erg
zachtjes, bijna geluidloos zingen. Ze neemt
je mee in zeven talen langs de blauwe zee
van ghetto naar ghetto.. Haar program heet
Les Chants de Miriam. Aan het einde zingt
ze heel militant een lied over de joodse vlag
en ik zie om me heen veel emotie maar ook
trots en vreugde. De oude mijnheer Amar
van de synagoge laat zijn ogen blinken… en
zijn lach is gelukkig. De vrienden die met me
mee-gingen, joods van afkomst, een uit
Frankrijk de ander uit Egypte en flink
geschonden door de shoa, genieten met
volle teugen. Hun diepe wortels zijn nu
duidelijk geraakt.
De derde dag is het de beurt aan het trio
Baschenis : piano, viool en cello. Het wordt
een der mooiste voorstellingen met muziek
van Ernest Bloch (Jewish life), Max Bruch
(Kol Nidré, openingslied op Kippoer,( zie
noot 2), muziek van de film Schindlers list
en Liederen van Kippoer. Sarah de celliste
heeft alles met deze muziek en weet velen
in de tranen te krijgen. Haar vertolking van
Kol Nidré (zie Noot2) is gewoon
onvergetelijk en ik tijdens het luisteren
komen woorden in mij op, die ik later zonder
veel denken zo opschrijf. Het resultaat is
een herhaling van wat ik voelde in de
synagoge. De hitte deert nu niemand meer,
het vuur is ontstoken en de overgave
waarmee wordt gespeeld is als zelden
gezien. Het ap-plaus barst los en wil niet
verminderen. Repertoire en muzikanten
raakten de aanwe-zigen en worden een
beetje onvergetelijk. Hun toegift van
Chostakovitsch (uit 1944) is dan ook weer
een succes. Ik maak diverse foto’s bij het
applaus en zie zo later muzikanten in deze
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synagoge weer terug. Ik ben erg diep in
gedachten als ik nog een dubbele menthe
neem op het terrasje tegenover de
synagoge. De combinatie van plek, muziek
en artiesten had iets unieks wat je zelden
meemaakt.
Op weg naar huis gaat er veel door mijn gedachten want deze twee uren waren ware
triggers voor veel, diep weggeborgen, herinneringen. Deze muziek heeft dus ook Therapeutische kwaliteiten, dat zullen meerdere
toehoorders met me eens zijn. Sarah Iancu
met haar cello, haar lange gegolfde haar
met haar gezichtsuitdrukking die tegelijk
onrust en vrede uitdrukte, blijft dus nog lang
op mijn netvlies.
De laatste dag ga ik naar de synagoge
s’mid-dags, om naar en duo te luisteren, en
s’avonds naar een concertzaal voor het
Sirba octet. Bernard Darmon, vioolvirtuoos,
noemde zijn concert van 25 nummers
Shalom Kinor (De vrede van de harp) en het
is een kleur-rijke verzameling van
Israëlische, Jiddische, liturgische en
chassidiem muziek. Bernard en Alexandra
(de pianiste) zijn beide klein en in het
spierwit gekleed tot het keppeltje toe. Hij is
de nerveuze, maar perfect spelen-de
virtuoos op de viool. Veel traditioneel joods
(volks)repertoire gebracht met enorme
passie, fanatiek en met ook show. Het
spreekt ons allen zeer aan; ik zie mensen
met tranen en een mooie lange zwartharige
dame, legt haar hoofd op de schouder van
een soort van Sean Connery, die zelf ook al
een halfuur lang luistert met gesloten ogen.
Zachtjes meezingend en neuriënd, en daarbij ook nog bewegend met zijn handen en
polsen. Wat hij ziet is vroeger, thuis of elders en erg emotionerend voor hem.
De meeste indruk maken op mij de yiddische liedjes als Hopkelè (dansje), Der
Rebbe Elimelekh en Reïzele.. naast de
Kaddisch (muziek voor de overledenen) van
Ravel en zeker ook de Kaddisch Israël, die
refereert aan de shoa.. Yéroushalayim shel
Zahav (Jeruzalem) is een brok melancholie
en ook de Freilach no 8 (Klezmermuziek)
zijn echte juweeltjes. .
Bernard weet vele gevoelige snaren te raken bij veel toehoorders en achter mij zingt

een man bijna alles mee en roept bravo na
elk nummer. Het applaus is oorverdovend
en de intussen wat doorgezwete artiesten,
komen nog twee keer terug. Waarbij er ook
militante Israëlische muziek te voorschijn
komt.. Niet arrogant, maar wel erg riekend
naar survival… waarin het joodse volk gespecialiseerd lijkt. Dit is een schot in de roos
van dit festival: het klinkt voor velen naar
thuis, moeder en familie; vooral naar vroeger.
De avond in een grote zaal is voor een octet. Drie violen, bas en cello, klarinet, vleugel en xylofoon met een typisch oost-europees repertoire. Uit de Oekraïne, uit Rusland, zigeunermuziek en hier ook Yiddish
Mame en de Kaddisch van Ravel.. Het
programma heet ook: Yiddish Mame,
immers alle orkestleden hadden er een. De
namen klinken als Richard Schmoucler,
Laurence Allalah, Lurie Morar en Laurent
Boukobza… Het is een soort rollende trein
die zachtjes kan maar ook sprint en daarbij
zijn enorme energie toont. Levenslust
zonder grenzen, speelvreugde die je goed
zien kunt en dit alles is goed voor drie open
doekjes met muziek voor een uitzinnig
applaudiserende zaal.
Voor mij is het festival nu afgelopen en ik
weet weer goed wat ik vorig jaar, toen het
niet lukte, miste. Het is gewoon knap om dit
bij elkaar te krijgen, om het kleinere deel in
de synagoge te doen en om zoveel mensen
uit de hele wereld te bewegen om te komen
luisteren. Tellen kon ik het niet maar het zou
me niet verbazen als hier wel 15
nationaliteiten zaten, de meeste van joodse
komaf. Een hap uit de diaspora op een plek
waar de hele diaspora ook ooit voor-bij
kwam lijkt het als je de historie leest van het
joodse ghetto. Ik las een redelijk recent
boek, een historische Amerikaanse
dissertatie, van een nakomelinge van een
familie met de naam Calman die generaties
lang in het ghetto van Carpentras woonde.
Indrukwekkend document waaruit je veel
kunt begrijpen van religieuze tegenstellingen
in een ruim overwegend ka-tholieke wereld.
Hoe je een minderheid eron-der kunt
houden, ze kunt gebruiken als pispaal en
boeman en hoe je er van kan profiteren.

18

Want ook hier zie je hoe zo’n minderheid excelleert onder de verdrukking. Hoe harder je
onderdrukt, hoe sterker er veel zaken gaan
bloeien. Wetenschap, medicijnen, kunst en
handel…
Waardoor de jaloezie nog toenam, al
werden de joden ook steeds opnieuw te
hulp geroepen als artsen bij gemene ziekten
en als financiers bij catastrofen. Of gewoon
als financiers van pauselijke oorlogen..
Dat alles leidde dus ook tot prachtige
muziek en schitterende synagoges. En die
zijn er nu, na bijna 2000 jaar joods verblijf in
dit deel van Europa nog. Sterk uitgedund
nu, maar nog steeds in staat om “thuis te
spelen” voor een uiterst ontroerde diaspora.
De bezoekers zijn voor een groot deel
boven de 70, dat is te zien. Dat is de
generatie die nog getuige was van de grote
klappen uitgedeeld in Europa in de naziperiode. Er zijn ook de nodige jonge-ren in
de zaal en zeker op het podium. Dus de
cultuur leeft voort tegen elke verdrukking in..
Lessen voor integratie-deskundigen en vingerwijzingen voor racisten en minderheidshaters. De laatste zitten hier niet… immers
zij verachten deze cultuur. Ze weten er dan
ook helemaal NIETS van.

Venaissin), het speciale vrouwenhoofdeksel
en ook het ghetto uitgevonden. Dus hier
MOEST je je onderscheiden in geloof door
je KLEDING! En nu mag het niet meer… . In
WOII kreeg ook hier de joodse gemeenschap de laatste zware klap, nadat het
ghetto werd afgebroken toen de joden
mochten vertrekken, nadat ze bij de franse
revolutie (!) gewoon dezelfde rechten als
eenieder kregen. Daarvoor waren ze 2e
rangs burgers onder bestuur van de paus en
de kerk. En wel 700 jaar lang….
Noot2:
Kol Nidré is aramees en het zijn de eerste
twee woorden ( betekent: mijn beloften) van
het openings-gezang op het grote feest van
Kippoer. Men zegt dat het zo beroemd werd
nadat de marranen in Spanje (de joden die
gedwongen “overliepen” naar het
christendom, maar stiekem joods bleven in
hun praktijk) het zagen als een soort vraag
om vergiffenis over hun controversiële stap.
(marraan, in het spaans marranos, betekent
varken en was een spaans scheldwoord
voor de joden). Zij die deze weg niet kozen,
vertrokken van daar in alle windrichtingen:
ook naar Carpentras en ook naar het
noorden (Antwerpen en Amster-dam etc.).
Verjaagd door de katholieke mo-narchen
Ferdinand en Isabella en de Inquisitie in
1492 uit (eerst) Spanje en even later ook
Portugal.

Leon, aug. 2009.
Noot1:
Het ghetto van Carpentras is uit de 13e
eeuw, en bestond ooit uit 130 huizen in het
stadshart. Het kwam ooit tot wel 10 etages
hoog, stortte dus ook wel eens in. Want
uitbreiding van oppervlak kon niet en alle
joden MOESTEN er van de paus (die hier
de baas was) in wonen. Dat was beter
controleerbaar. Ramen naar de Christenenzijde waren verboden en de nieuwe
synagoge werd op het laatste moment
gekort in de hoogte. Want hoger dan de
kathedraal: dat kon niet. Er waren twee
poorten die s’nachts dicht waren met
poortwachters bewaakt. De rabbi’s waren
uit alle windstreken ook uit Amsterdam. Hier
werden het gele (!) wieltje (rouelle) dat
joodses mannen moesten dragen van de
paus (hier eigenaar van het Comtat

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
NOTRE BOUCHERIE MORMOIRONNAISE
Het is een waar juweeltje, onze nieuwe slagerij. Met zijn splinternieuwe gevel in mooi
rood en wit en met de enige naam erop die
past: BOUCHERIE MORMOIRONNAISE.
Die van ons dus en niet die van elders! Met
de duidelijke tekst op de rechterkant van de
eta-lage: Tous nos viandes sont d’origine
fran-çaise… Wat ook duidelijke taal is en
ons herinnert aan de malbouffe van elders.
We waren wat bezorgd toen slager Frederiq
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er mee stopte , heel erg jammer maar we
hielden er nog een over, al was die vaak,wegens ziekte hoorden we-, gesloten. En
recent deed hij de deur geheel dicht: fermé,
geen bou-cherie meer in ons dorp dus!
Maar het duurde maar kort en we zagen dat
er hard gewerkt werd aan een nieuwe
winkel in ons centrum. Het bordje leerde dat
we een nieuwe, echte slager zouden krijgen.
Het werd een echt feest om de opening te
volgen. De zaak ging er echt prachtig uitzien
en ook de eigenaren en hun personeel
bleken plaatjes van slagers te zijn. Allereerst
hun kleding: zwarte pantalon, wit overhemd
met fijne bloed-rode streepjes en een witte
of rode pet. En met uiteraard ook een witte
voorschoot, alt-hans s’morgens, bij de start.
En wat zeker zo belangrijk was: de slager
en zijn vrouw zijn rond, goed rond, en ook
enorm vriendelijk. Opgewekte half-dertigers
met een uiterst vriendelijke houding. Bonjour
bij elke ontmoe-ting plus die stralende
glimlach. Intussen ontdekten we dat ze een
huis bewonen tegenover hun boucherie en
dat ze twee kleine ook al zo aardige koters
hebben. Je kon het zien: dit was echt
vakmanschap en klant-vriendelijkheid. Een
redelijk schaars feno-meen in onze wereld,
zeker de combinatie.
Want wat ze je leveren is gewoon ook AF,
perfect vlees, goede adviezen, niet voor
niks, maar je KRIJGT dan ook echt wat! Een
ware aanwinst voor ons dorp.
Ik loop er regelmatig langs, ook in alle
vroegte, bij mijn ochtendwandeling. En dan
hoor ik dat leuke gekwetter, die bonjours en
van allemaal, want er is ook al een knecht.
Ook strak in het slagerspak. Het maakt je
dag meteen goed.
Hun reputatie is dus al snel en breed gevestigd…. Alles lijkt te kloppen en, we hopen nu
nog enkel dat deze aanpak erg besmettelijk
zal blijken te zijn… Vooral bij enkelen die
hier nog iets missen. Hun presentatie is zo
sterk dat eigenlijk niemand meer twijfelt dat
de sfeer van onze BOUCHERIE MORMOIRONNAISE gaat afstralen op de gehele
middenstand van ons oeroude dorp. En wij
eten dus geen ENKELE Hollandse varkenslap meer! We DENKEN er zelfs niet
meer over! Bravo pour notre boucherie!

Leon, sept. 2009.

Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Een gedicht van een locale dichteres met
de naam Evelyne. Realisme en soms
bitterheid ,in zoete woorden verpakt. Maar
wel mooi verpakt.
DE GERECHTIGHEID VAN DE MENSEN
De gerechtigheid van de mensen,
Oordeelt over de mensen,
Met papieren regels,
Met muren en spiegels,
En via gangen die nergens heen voeren.
Tot wanneer,
Zullen we dat zwijgend accepteren?
Hoe lang nog zullen we denken,
Dat we ons leven rechtvaardig leiden?
In deze wereld zonder Wetten.
Evelyn Palme S., Sorgues.
*****

Een gedicht, een coproductie van de overleden Rochebrune en de nog levende Leon.
Surrealisme vol schoonheid.
LANGS DRIE WEGEN
Langs drie wegen reist de ridder,
Met zijn gouden degen,
Terwijl de stamper zwenkt,
In de wind die van de dood spreekt.
Via drie wegen komend van zee,
Brengt hij je de roos van je hart,
De mooie ridder die komt en gaat,
Over de kruising waar de dood waakt.
Dame van brokaat, mooie vrouw,
Bron van hoop bescherm jezelf,
Onder de notenboom met zijn groene
schaduw,
Je droom wordt vanavond vervuld.
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

De avond draagt sterren,
Achter de as van de nacht,
Langs drie wegen gaat hij heen en terug,
De mooie ridder in de schaduw van een
berg.

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES
KLEIN DEMOGRAFISCH ALARMPJE..
NU Frankrijk even waar het met het geboortecijfer best meezit; boven de 2
kids/vrouw en 0,6 % inwonersgroei per jaar
(Duitsland: 1,38 en 0,08%). Maar ook hier
vergrijst het in rap tempo, al blijven er flink
jongeren bijkomen… (0-14 jr: 18% en >65+
16%).
Nu zijn er 12 miljoen 65+-ers hier; in 2035
worden dat er 21 miljoen. De oudjes zijn
goed voor 50% van de huidige consumptie!
Zo’n 30% van hen heeft schulden, ca 11%
meer dan in 1990. De rijkdom zit hier voor
60% wat betreft privébezit en voor 75% van
de beurswaarde. En de oudjes geven door
de bank per jaar 600 € uit voor hun kleinkinderen. Hulp van ouders aan kinderen
loopt in de orde van 33 miljard/jaar nu veelal
voor opleidingskosten en ook voor algemene hulp.
Dit alles moet hier worden geïnterpreteerd
tegen de hoge graad van werkende vrouwen die dus nu ook allemaal pensioen
opstrijken. Hun uitgaven zijn nu 29000 €/jaar
en het gemiddelde in Frankrijk is 28000.
Zij zullen zorgen voor meer “omzet” in de
zorgsector, in de farmacie, de cosmetica en
de biotechnologie. Van hun reist 48% geregeld terwijl dat voor de jeugd 39% is. Wel
70% van de kopers van campingcars is
boven de 50 jaar.
Maar werken? Hier werkt nog 38% van de
55+-ers… in Duitsland is dat 54%, in Engeland 58% en in Zweden 70%!
Maar de tekorten aan arbeidkrachten, ook
hier, zal dat doen veranderen.,
Ook de jongeren moeten fors meelappen:
een bejaardenhuis is er nauwelijks onder de
3000 euro/mnd. Let wel: in Frankrijk moeten
kids, indien genoeg inkomen, voor hun ouders meebetalen op de oude dag. Van
staatswege!

Bleke wangen weerkaatsen het maanlicht,
De verentooi van de raaf,
Een roepende stem uit het duister
Van een ridder die vrede zoekt.
Leon+Max Rochebrune
Oct. 2008
****
In een hoekje gevonden gesigneerd door
ene Adonis. In het Frans van hem en in het
nederlands van mij.
LE PROPHETE
J’ai rendez-vous avec les preteresses,
Dans la couche du dieu ancient,
Mes paroles sont des vents agitateurs,
De vie mes chants etincinellent,
Je suis la langue d’un dieu à venir,
Je suis le charmeur de poussière.
ADONIS
DE ZELFVERZEKERDE PROFEET
Ik wacht op de tovenaressen,
In de luwte van de oude god,
Mijn woorden zijn als opstandige
windvlagen,
En mijn gezangen tintelen van leven,
Ik ben de voorbode van een god die zal
komen,
En ik betover het stof en het zand.
LEON (naar Adonis)
.

Terug naar inhoud
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Dat voor nu over de toestand in het franse,
het land dat over 35 jaar het grootste van
Europa is. Indien de turken niet (mogen) komen natuurlijk…

De cijfers zijn verontrustend: 500.000 gevallen en 5000 doden. Dat is 1% en dus 4 x
zo veel als bij een wintergriepje.. En de
wereld is al voor 2/3 geïnfecteerd….

DE A-GRIPPETTE OP DE AARDKLOOT
De VS kondigden eind october de noodtoestand af en Nederland sprak van een
“kleine epidemie”. Er was nog geen serum..
Frankrijk rekende uit dat indien het echt wat
fout zou gaan (30% v.d bevolking met griep)
dan kost dat 7 à 9 miljard en dat is 0,4 %
van het BNP. Wereldwijd zal het om 2500
miljard gaan. Als het gaat zoals in 1968
(toen kwamen er 25000 begrafenissen extra
in Frankrijk), zal nu het dodencijfer naar
80.000 lopen, zal de consumptie met 10%
zakken en valt de CAC (Beurs in Parijs) van
nu 3800 terug naar 2500.
De echte pessimisten voorspellen dat het
land weer fors en lang in recessie gaat. Dus
enige voorbereiding en voorzorg is geen
luxe. De farma-industrie vaart er wel bij en
ook de telecommers maar verder is het dan
niet best.
Velen vroegen zich af wat nu exact de
situatie was. Was er overtrokken mede door
de hype in de media? Was de H1N1 griep
aan het verdwijnen? Was er overtrokken
mede door de hype in de media? Was de
H1N1 griep aan het verdwijnen?
Maar in Parijs hielden experts nog steeds
rekening met een snelle opleving. Want het
golfachtige gedrag was ooit eerder gezien
bij griepvirussen. Dus zei de niet eerste de
beste: H1N1 is er en circuleert en we zijn nu
pas aan het begin…
Het leek wel wat op de voorspellingen van
het einde of begin van de financiële en/of de
economische crisis!
En nu lijkt Parijs gelijk te krijgen… als dat
maar niet tot paniek leidt, ook in andere
landen. Waar ook veel ongelovigen wonen,
zoals in Nederland! En dan wil je toch
(weer) geen premier zijn toch? En verdomd,
even later stierf er in Nederland een gezond
meisje aan de A-griep en was het land in
een mum op “licht epidemie-nivo”. De
twijfelaars en de kriticasters kochten snel
hun monddoekjes en het volk schrok enorm.

A-GRIEP: EEN SOCIALE DREIGING?
Tja als je dit leest van een serieus magazine
en van de hand van een serieuze wetenschapper, dan sta je toch effe te kijken.
Nu, dus, want hij beweert dat u het straks
OOK zult snappen… Allen, als de A-griep
fors toeslaat! Dus even nader kennismaken
met deze sociale profeet.
Hij wijst allereerst op de kwalijke historie van
Frankrijk met zijn eerdere medische schandalen…
Verder wijst hij op de grote angst voor dood
en narigheid in de moderne samenlevingen.
Ook op het geringe geheugen: de HonkKong griep van 1968 deed in dit land 28000
mensen overlijden!
Veel mensen willen nu niet worden ingeënt,
omdat ze nog niets zien en omdat er addities in het vaccin zitten zoals lood wat men
best vreest. De mensen wegen dus risico’s
af.
Dus gaat het pas echt fout als de A-griep
echt toeslaat: dan wordt er gehamsterd (Tamiflu) en zal men proberen voor te kruipen.
En de gezonden zullen hen die zich niet laten vaccineren de schuld geven van de narigheid. Er zal groot gedonder ontstaan.
De autoriteiten hebben een vaccinatiehiërarchie opgesteld dat zal tot groot gedonder leiden ALS de griep fors uitbreidt en
met veel doden gepaard gaat…
Voor velen die toch al in de knel zaten (ww,
invalide etc.) zal dit tot grote woede leiden.
Tot het gevoel tweede-rangsburgers te zijn.
Tot zover Mr. Bourdelais, hoogeleerde, over
de sociale aspecten van een situatie met
een forse A-griep aanval. Niks leuk om te lezen, maar gek is ie niet. Overigens in mijn
koelkast ligt al een maandje Tamiflu… lekker koel. Een kleine verzekeringspremie die
ik betaalde… want ik ga ook nog naar Marokko.
DE WETTEN VAN WALLSTREET
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Er kwam een boek uit dat het stille gevecht
van Obama en zijn minister van Financiën
tegen de graaiers van Wall-street beschrijft.
Het laat ook zien dat Paulson zijn voorganger, die van Wallstreet kwam veel deed
wat “goed” was voor de banken in de grote
crisis en dat ook Geithner op allerlei manieren is verbonden met Wallstreet en dat ook
sterk WAS. Zijn plan voor de oplossing van
de “rotte pakketjes” werd door onafhankelijken ook al als te mooi voor de banken
afgeschilderd…
We zagen allen dat Obama op de G20 niet
ver genoeg ging: hij pakte de mammoets
van banken niet aan terwijl zeer duidelijk
was dat zij, met hun wereldwijde tentakels
opnieuw ons allen in de afgrond kunnen
storten. Het ontmantelen van hun macht
werd gewoon gelaten… want onmogelijk
door hun machtige greep op de dingen in de
VS en de wereld.
Dus concludeert het boek, The Hidden Face
off Wallstreet, dat ook Obama het nu opgaf… en zich op andere zaken richt. Voor
de publieke rust nam hij echter ook een
besluit: de banken en de autofabrieken met
STAATSSTEUN daarvan wordt nu het
topmanagement in salaris aangepakt… Ze
moeten terug naar de helft. Boem en hoera!
Maar de banken die al terug betaalden en
die weer grote winsten maakten betalen ook
al weer miljarden aan bonussen. Het gemiddelde salaris bij Morgan Stanley (was in
2008 620.000 $) ging in 2009 naar bijna
750.000 $. En daar kan zelfs Obama niet
aan komen. De grenzen van de presidentiIële macht zijn bereikt ook bij deze zo goed
ontvangen president. Die nu zijn populariteit
ook al zag dalen tot onder 50%. Wat Bush
de andere kant op makkelijk lukte, kan
Obama niet terug draaien. Dat is de werkelijkheid. Er moet nog minstens EEN forse
crisis komen voor het iemand lukt…
Misschien heet die dan ook Obama want die
crisis hoeft geen 5 jaar weg te zijn…

een echte OMWENTELING van groot formaat dus . Die de wereld fundamenteel zal
veranderen en deze verandering zal grote
verliezers kennen, waaronder ook Europa te
vinden zal zijn. Onze weg in het onbekende
is begonnen en het zal zegt hij, een historische breuk blijken te zijn. De ravage zal
groot worden, zeker op het morele en Intellectuele vlak en vereist in Frankrijk een grote versnelling van de grote hervormingen.
Bent u niet bang van een realistische visie
op wat er nu eigenlijk gebeurt? Lees dan
verder onder TOPICS: MORGEN volgens
BAVAREZ.
GOUD NAAR 2000 $?
De dollar zakt en de chinezen kopen massal
goud in en de centrale EU-bank stopte met
goudverkopen. De 1000 $ grens is al overschreden en serieuze handelaren voorspellen 1150 $ over 12 maanden. En er is er ook
een die 2000 $ voorspelt bij het einde van
de Obamaperiode. Veel hangt af van de
vraag of de voorspelde hervatting van de
inflatie inderdaad gaat opkomen.
En u hoeft geen fysiek goud te kopen u kunt
z.g. trackers kopen zoals bij GBS maar blijf
weg uit de Zuid-Afrikaanse hoek zegt men
en kies voor de Canadezen Barrick Gold en
Agrico Eagle. Net als Madoff geef ik natuurlijk garantie op mijn advies indien u mij bij de
handel 15% aanbiedt. Daarmee kan ik het
risico wel afdekken. U kent mijn mailadres.
OBAMA’S QOM-TRUKJE
Dat er een Qomfabriek in aanbouw was
wisten alle geheime diensten. Maar een
gebouw is nog niet zo maar een controlepunt voor de AIAE. Zo ligt dat. Dus na
de rotrede van A. in de VN besloot Obama
met Sarkozy om de “ontdekking” van deze
centrifugesite bekend te maken… Sarko
was eerst en Obama deed er een schepje
bo-venop. Maar hij was NET NA het moment dat A. het “gewoon toegaf”. En die riep
er bij dat uranium verrijken NIET tegen de
regels was. Wat klopt maar wat haaks staat
op de beweringen van Teheran naar de
IAEA!
De manier van doen in deze kwestie lijkt op
uiterst kinderachtig gedrag, ware het niet zo

DE CRISIS IS… EEN REVOLUTIE
Bavarez is een franse economische profeet
die ook de huidige crises prima voorspelde.
Nu probeert hij duidelijk te maken dat we
terecht zijn gekomen in een REVOLUTIE,
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link. En ook weten wij nog niet wie die hoogtechno centrifuges, dan wel onderdelen
ervan, aan A. heet geleverd. De russen en
chinezen sloten zich overigens na de
“onthullingen” ook aan bij het protest. Maar
in Qom draaien straks weer centrifuges tot
Israël er een flinke bom op gooit. Want die
krengen staan diep in de berg verscholen.
Een soort van Al-Qaida hol dus waarin ook
Bin Laden ooit zat. De waanzin gaat dus
vooralsnog verder.

Maar dat kan niet volgens de franse bankwetten… dus worden die nu aangepast. Er
is ook een trucje in de maak voor de financiering van bedrijven. En de minister van
Eco verklaarde: De islamitische financiële
wereld zal binnenkort ook een basis vinden
in Frankrijk. NA Londen waar dit al lang bestaat.. Op de Uni’s van Staatsburg en Parijs
is er ook al een cursus islamitisch bankieren
te volgen. De crisis waarin de moraal op
financieel gebied in het westen erg laakbaar
bleek, leidde er ook toe dat de charia-opvattingen over geld meer worden gewaardeerd.
Maar wat ook telt is dat Frankrijk heel veel
staatsschuld gefinancierd krijgt uit de arabische landen; met name Quatar (waar Fr.
ook een militaire basis heeft!).
Frankrijk dat de meeste moslims heeft in
Europa, heeft ook scheiding van kerk en
staat hoog in het vaandel staan. Maar nu
zijn ze in Parijs toch wat hypocriet aan het
“opschuiven”! Reaalpolitiek is goedkoper!

DE AMERIKAANSE BANKEN: FRAGIEL!
Goldman Sachs en enkele andere gaat het
weer voor de wind, winsten en grote bonussen dus. Obama kreeg ook van zo’n 10
banken de 70 miljard terug met dikke rente
(een rendement van 18% werd gescoord!).
Maar er zijn wel 100 kleine banken failliet
gegaan, AIG zit nog steeds in de ellende en
de verliezen op de steun in de autosector
zijn enorm gebleken. En men is ook bang
voor de TARP, opgericht door Bush, om de
“giftige leningen etc” te verkopen met staatssteun aan particulieren. Er werd gedacht
aan 700 miljard maar nu zijn er eerder
schattingen van … 3000 miljard te horen en
het aantal personeelsleden van TARP groeide van 2 naar nu 86 man.
Nu ook de WW fors oploopt zullen ook het
aantal probleemgevallen in hypotheekland
fors gaan toenemen vreest men alom. Dus
het is niet alles goud wat blinkt; de belastingbetaler zier er uit als die boer die
lacht met kiespijn.

EEN WERELD ZONDER A-BOMMEN?
Obama zegt nu , ook via de Veiligheidsraad
die hij zelf voorzat, dat hij zijn bommen
afbouwt en dat iedereen dat moet doen.
Resolutie 1887 is het geworden.
Nu 20 jaar na de val van de muur staan er
nog 23.574 kernbommen; 12.987 in Rusland, 9552 in de VS, 300 in Frankrijk, 192 in
de UK, 176 in China en nog wat in Israël,
Pakistan en India. En mogelijk binnenkort in
Noord-Korea en Iran ook een paar?
De resolutie werd braaf aangenomen en
fraai becommentarieerd. Het is natuurlijk
nogal romantisch en erg onwaarschijnlijk:
een illusie zeggen de meeste. Maar ook na
de WOII gebeurde dit in woorden en in
daden kregen we het omgekeerde. Ook al
zouden overigens alle landen democratische markt landen zijn geworden, zelfs
dan is er sprake van ,(mogelijk nog grotere?), rivaliteit.
Verder, ook al verbied je kernwapens, wat te
doen met de bacteriologische wapens en de
chemische? Waarbij we ook aan terroristen
moeten denken.
Nee, zeggen de realisten, kernwapens in
handen van verstandige democratische staten, dat is gewoon nodig. Want een we-

DE CHARIA IN DE FINANCIËN?
De burka is in Frankrijk verboden. Logisch
als je Kerk en Staat scheidt en de positie
vrouwen wil beschermen. Maar in de wereld
van het geld is de werkelijkheid dat er wel
700 miljard aan islamitisch geld is… Dat niet
tegen rente mag worden uitgeleend vanwege de z.g. riba. De profeet heeft dat verboden. Tja hoe moet je dan in godsnaam (!)
bankieren? Wel dan pik je een trucje uit de
doos: de bank koopt je huis, jij betaalt de
bank voor de service (ipv de rente) en dan
aan het einde, als je al het geleende terug
betaalde, krijg jij het huis in bezit.
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reldpolitie zonder echte pief-paf-poef die
heeft nu eenmaal te weinig prestige.
Immers, zie nu: Noord-Korea en Iran…

franse Strauss-Kahn, de zaken aanpakte.
Met wel 170 miljard at the end… het was 1
miljard in 2007! En nu zijn hun geldvoorraden al tot 750 miljard opgelopen. De
keynesiaan Strauss-Kahn wist haarfijn wat
te doen en hielp alle aarzelende regeringen.
Het coördineerde dus, waar het IMF dan
ook net voor is. Geweldige performance
dank zij Kahn en ook Sarko die hem daarheen leidde.
Nu de storm even luwt gaat er het nodige
veranderen op lastgeving van de G20. De
arme en emerging landen krijgen MEER
stemrecht.. Want u moet weten dat België
nu nog meer stemrechten heeft dan Brazilië!
De niet-rijke club krijgt er nu 5% bij… niet
daverend maar dit is het begin. China, ZuidKorea en Turkije zijn nu blij met hun succes,
want zij drukten enorm. Jammer? Nee het
werd echt tijd. Want het oosten redt het
westen zo langzamerhand en niet omgekeerd. Andere tijden.

HERSTEL IN OOST EN WEST
De vrije val is over en er lijkt herstel te komen. De groei lijkt fors terug te zijn in het
oosten en het westen verheugt zich op de
“zet” die dat zal geven aan eigen herstel.
Maar in het westen lijkt een zekere consumptieverzadiging aan te komen… waardoor vervallen arbeidsplaatsen niet hersteld
zullen worden en , erger nog, er nog meer
naar het oosten zullen worden “verplaatst”.
Met name in de auto-industrie… Frankrijk
riskeert zo 5 à 6% extra ww-groei. Ook zal
de rebond in het oosten de grondstofprijzen
weer opschroeven. Want ze nemen nu al
70% van het verbruik van metalen en 60%
van de voedingsmiddelen voor hun rekening. Dus zal er in het westen ook weer
inflatie komen door prijsstijgingen. Zo ziet
het eruit in het actuele model van onze veranderde wereld… En daarom gaat het ook
niet “gewoon op de oude manier” door.
Forget it.

CORRUPTIEPOGING FMI-ER
De FMI-er Alex Segura die FMI-zaken deed
met Wade de president van Senegal ontdekte bij zijn bagages net voor zijn vertrek
een koffertje met erg veel cash erin. Hij
waarschuwde onmiddellijk de ethische commissie van het FMI en werd niet door de
douane aangehouden dus… De afgevaardigde had Wade en de zijnen op hun
duvel gegeven over hun financieel geklungel
en dat bracht de minister van Financiën van
Senegal tot het ideetje, wordt gefluisterd.
Niemand is veilig voor de schurkenregimes
in Afrika.

JEUGDWERKELOOSHEID
Kijk je naar de ww % in de EU-landen dan
zie je:
Nederland: 6,4%; Duitsland 11,2%; Frankrijk
22,6% (!); Spanje 36%... en de VS 17,3%. In
Frankrijk zijn er dat nu dus: 460.000
jongeren. Heel veel hiervan komt omdat de
opleidingen
niet
aansluiten
bij
de
arbeidsmarkt… De industrie ontwikkelt zich
razendsnel en een schoolsysteem beent dat
niet bij. Wat er met deze verloren mensen
gebeurt laat zich raden. Vele van hen
versterken de miljoenen armen van morgen.
In Duitsland en Frankrijk praat men nu al
over mogelijk 35 miljoen mensen die net niet
rondkomen van het minimum. Stel het u
eens voor: het nieuwe proletariaat.

OBLIGATIES OF AANDELEN?
Neem je de rendementen in de VS over 10
en 20 jaar dan ontdek je dat obligaties beter
scoorden dan aandelen! Met name
staatsobligaties. Zelfs op 30 jaar winnen ze.
Dus bent u een echte lange termijn belegger, dan denk eens goed na nu. Nadat u
uw aandelen tot 50% zag krimpen zal dat
wel wat makkelijker gaan.. Uiteraard zijn er
ook experts die u weer de aandelen in
praten. Zeker als u er niet op tijd uit was. Ze
moeten namelijk eerst wat bijkleuren! Zoek
het dus maar weer uit!

BRAVO VOOR HET IMF EN D. StraussKahn
Het IMF was bijna ter ziele vóór de crisis
kwam; niemand wist meer zo goed waarom
het eigenlijk was… Tot de klap kwam en
het IMF onder de zeer goede leiding van de
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DE MONDIALE VALUTASPELEN
Als je de eurokoers in dollars en yuans ziet
in een grafiek tussen 2005 en nu zie je twee
grafieken van exact gelijk verloop: de dollar
en de yuan lijken wel aan elkaar gekleefd te
zijn. Het verbeeldt de chinese taktiek op dit
gebied heel exact. En de dollarkoers volgt
ook braafjes de oliebarrelprijs… Want het
VS-tekort zit al boven de 14000 miljard en
de rente is laag als nooit tevoren. Dus leen
geld in de VS en stop het in aandelen in
Sjang Hai en Parijs en in… barrels olie…
Dus de EU weet het: gaat de dollar (tov de
euro) omhoog/omlaag , dan volgt de yuan
exact de dollar in koersbeweging. Wat voor
de europese industrie een dubbele straf is
als de dollar weer eens verzwakt… De
export lijdt dan bijna wereldwijd! Het enige
voordeel is dat de import van olie gunstiger
wordt omdat olie in dolars wordt afgerekend.
En dus: China profiteert daar nu niet van….
Reden waarom Peking nu aan de arabieren
voorstelt om olie anders te gaan afrekenen.
En de druk op China om de “kleverij” te
stoppen in de G7 en om dus te revalueren,
komt nu erg slecht uit… Dus doen ze het
gewoon niet.
Niets is meer zeker in onze wereld en daar
horen nu ook de valutaverhoudingen bij.
Arm Europa.
De pessimisten (die eerder helaas wel gelijk
kregen!) zien een reëel gevaar in een
afzakkende dollar die ook een sneeuwbaleffect in de financiële wereld kan veroorzaken… Dus zoiets als we net achter
ons lieten met ook weer flippende banken.
De chinezen houden sinds enige tijd stil en
geheim waarin zij hun reserves aanhouden.
Maar daar zit enorm veel goud bij weet
iedereen. In het geval van een instortende
dollar zullen zij overeind willen blijven en
hun mannetje willen staan in de dan zonder
twijfel uitbarstende handelsoorlogen. Want
Peking kan geen interne sociale onrust
hebben.. Zo dansen we aan de rand van
een nieuwe afgrond en niemand WEET het
nu opnieuw. Wat u doen moet? Wel beleg in
wijn en dan kunt u als alles fout gaat in elk
geval nog uw glaasje rood blijven drinken
van uw laatste centjes….

CMA-CMG ZOEKT VEEL GELD
Ze zijn nr. 3 op de wereld in bevrachting op
zee en het hoofdkantoor is in Marseille. Hun
nieuwe supertoren is net klaar,… maar twee
etages lager dan gepland dus. Centjes op!
Immers de wereldexport stortte in EEN jaar
in met 20% en stijgt nog nauwelijks. Wel 72
banken die hun financieren kijken met grote
zorgen naar de toestand. Er moeten gauw
150 à 350 miljoen gevonden worden om hun
met hun 3,5 miljard schuld op de been te
houden. In 2009 gaat het resultaat met 90%
omlaag is al bekend. . Er worden in de komende maanden 52 zeer grote schepen afgeleverd, besteld in de goede tijden. Dus
het wordt Jacques Saádé warm onder de
voetjes. Uitstel van betaling? Staatshulp
zoals Hapag-Lloyd? Of toch vreemd vermogen aantrekken wat de Saadé ’s nooit
eerder deden? Vooralsnog zijn er van de
17000 werknemers (400 in Frankrijk) nog
geen ontslagen aangezegd. Très penible!
FORD HERRIJST!
Ze vroegen geen staatssteun en gingen op
eigen kracht verder. Hun omzet zakte van
172 naar 146, minder dan bij de andere reuzen dus; hun winstval idem en dus ook hun
verkoopvolume. Dat zakte “maar” 15%. De
nieuwe man, Mullay, die van Boeing kwam
deed een prima job en hij keek bij zijn hersteloperatie sterk naar de europese tak van
Ford; met zijn kleine auto’s. En dat leverde
punten op. Het aandeel steeg met een
factor 7 en de amerikanen bewonderen Ford
dat zonder belastinggeld verder kwam. Dat
was precies wat Mullay vermoedde. Dus u
ziet het kan ook anders.. Maar nu GM weer
opkrabbelt en Fiat Chrysler pusht, wordt het
weer wat lastiger… Deze concurrentie, gesmeerd met staatsgeld, is echter een beetje
oneerlijk. Zo gaat het bij reddingsoperaties
met veel potentiële slachtoffers altijd…
rechtvaardigheid ontbreekt! En Ford maakt
WEER fors winst!
INTERNET/MEDIA
HET INTERNET LOOPT VAST?
Het verkeer op internet steeg (in terabits
per sec.) van 5 in 2006 naar nu.. 25! Door
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de video uitwisselingen, de sociale websites
(Facebook, Youtube etc.) en het gebruik van
smartphones. Het verkeer dat via mobieltjes
op het net wordt opgeroepen is nu 1 terabit/sec. maar zal in 2013 ca 20 zijn; een
gigantische stijging komt er aan dus. Dus de
omvang van de transacties is de grote
boosdoener: een SMS-je kost 1,6 kilobit en
een minuut video 80.000 kilobits..
Ook op het vaste Internet gaat het sterk omhoog, dat verkeer. En af en toe zijn er nu al
files en verstoppingen.. Mede omdat het
glasfibernet niet snel groeit: de operators
investeren daar niet zo veel. Zal het vaste
maandabonnement met onbeperkte verwerking van omvang zo kunnen blijven of
gaan we naar een volumetarief? Orange en
SFR verbieden al Peer to peer communicatie, in de VS wordt al getest wat een
volumetarief doet en in Nederland is men
begonnen met een systeem van meerdere
snelheden en prijzen. Het internet zit propvol terwijl de grootste loads nog moeten
komen. Wet van behoud van ellende!

Sinds 1975 niet vertoond: maar de omzet
van Microsoft liep echt terug. Zeker door het
grote echec van Vista en het nog tamme
begin met Windows 7. Maar ze kwamen nu
al weer terug met vele nieuwigheden in het
vlak van het Internet: De zoekmotor Bing,
meer veiligheid, gratis antivirussoftware en
ook Windows Phone (het nieuwe OS systeem voor smartphones). Dus zo kwam er
een eind aan de 23% terugval van de omzet
van 9 naar 7,4 miljard… En kan er nu ook
weer 14% van de winst naar R&D gaan, wat
altijd al hun policy was.
Ook is er besloten om minder arrogant te
worden na de vele processen rond monopolies die veelal werden verloren. Steve
Ballmer, de nieuwe CEO vond de weg omhoog terug dus. Een prestatie van deze
reus, die door velen wordt belaagd. Dus we
gaan weer meer positiefs over Microsoft
horen. Intussen gaat de oude baas en
grootaandeelhouder verder met zijn afrikaprojecten.
HET HYPERBOEK IS ER
Ik weet niet hoe het in het nederlands heet
dit boek dat vol zit met links naar het internet om zichzelf aan te vullen. Een uitvinding
van Attali (Fr., mijn idool) waarbij dus oude
boekentechniek met nieuwe media wordt
geïntegreerd. In het boek staan vele magische vierkantjes die heel precies naar een
aanvullende internetpagina verwijzen vol
met grafieken, foto’s en video’s. Daartoe
moet je eerst een klein programmatje laden
op je smarttelefoon. Daarna hou je je
smartphone bij dat zwarte vierkantje en hup
hij laadt voor de lezer het betreffende internetdocument dat aanvult. Die zwarte vierkantjes heten flashcodes dus. Het is een
geniale verbetering van een boek lezen.
Ook elders zijn er al flashcodes in gebruik:
in Sarlat (Dordogne) kunt u met een smartphone alle info ophalen op smartcodes in
musea en monumenten. U roept dus digitale
pagina’s op met een diversiteit van media.
Dus u weet het: ook uw stad en uw boeken
zullen binnenkort vol met zwarte vierkantjes
staan met flashcodes gevuld. U moet wel
een smartphone aanschaffen. Noblesse ob-

DE INTERNETMILJARDAIRS
De man die drie jaar geleden Twitter uitvond
en het al weer voor 2 miljard verkocht heeft
een nieuwe vondst. Hij vond nu uit hoe je
safe kan kopen en betalen met een kaartlezer op je mobieltje.. Een soort van super
Pay-Pal oplossing. Een smasher zeggen
experts!
De uitvinder, Jack Dorsey, was een taxibegeleider en verveelde zich. Hij wilde zijn
verveling opheffen via het NET en vond twitteren uit: via een kort berichtje op je mobiel
(140 karakters) met iemand via het net
communiceren. Dat doen nu al 15 miljoen
mensen. Jack onderhandelt nu over zijn
laatste vondst met alle banken. En geeft
vele lezingen overal ter wereld. Internet, de
grote rijkmaker voor iedereen met goede
ideeën en met internetvingertjes.
Hij sluit aan in een grote rij miljardairs…
Facebook, Youtube, Google… er zijn er al
een klein dozijn. Teken des tijds: inventiviteit
betaalt!
MICROSOFT KOMT TERUG
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lige! Hoe dan ook, dit is weer een revolutionaire stap in medialand.

was… een bekend, en ook een toegegeven
gebrek!
Dan zou het dus kunnen zijn, dat de
cockpitdeur was dichtgevallen en dat de
tweede piloot de code die hij moest intikken
(om de deur te openen) niet KON intikken.
Praktijk is namelijk dat de stewardess de
deur (van de cabine!) open houdt terwijl de
piloot op de WC zit (!!!). Wat ook wel eens
“vergeten” wordt dus … Zo gaan we verder
in speculatie en onzekerheid, en we weten
ook dat menselijk falen in een groot aantal
gevallen (mede) de oorzaak van vliegrampen is! De AF447 wordt mogelijk de
enige vliegramp die nooit zal worden
opgelost in de moderne luchtvaartgeschiedenis.

DIVERSI
HOGE VROUWEN
Nee er wordt niet bedoeld: vrouwen hoog ter
been op naaldhakken. Het gaat om hoge
posities dus. Kijk je naar de landen dan valt
op dat de noordelijke landen (Skandinavië)
boven 20% scoren, UK, Duitsland , Nederland rond 13% en de zuid-europese landen
en de zwitsers liggen op 8% en min-der…
Portugal/Italië op… 3%. Het Ber-lusconieffect!
In Frankrijk is er het volgende lijstje van de
bedrijven in de CAC40 (beursgroep Parijse
beurs): BNP PARIBAS: 29%; Michelin 25%;
L’Oreal en Pernod Ricard 21%. En in de
echt technische bedrijven is het, jawel, 0%!
Over de oorzaken zijn er vele tegenstrijdige
verhalen. Het merkwaardigste is dat vrouwen onder elkaar zouden concurreren!
Verder natuurlijk het feit dat vrouwen de kids
krijgen.. En waar het gaat om oplossingen
is het mogelijk nog verwarder: de roep om
wettelijke regels hoor je weer alom.
Nou is er sinds 50 jaar toch vel veranderd
natuurlijk, maar het gaat traag. En of de
demografische problemen nu zullen toelaten
dat et sneller gaat, betwijfel ik zeer.
We zijn weer even in een emancipatiedip,
en dat dus niet door de burka.

HET ELDORADO DER VACCINS
Recent ontdekte men in Thailand en de VS
een vaccin dat het AIDS-risico met een derde verminderen kan. Dan moet je echter
twee vaccins mixen. Het is de grootste vooruitgang bij de AIDS-bestrijding sinds heel
lang. Er zijn op dit moment 150 vaccins in
ontwikkeling: tegen kanker, Aids, griep etc.
Dat is mede omdat in 2013 nogal wat
medicamenten vrij worden en deze kunnen
dan generiek worden gefabriceerd. Wat de
omzetten van de huidige toppers stevig zal
doen dalen. Dus is er werk aan de winkel.
Bij Sanofi-Pasteur zijn er 28 in ontwikkeling;
zij zijn DE vaccinspecialisten. En maakten in
2008 een omzet van 736 miljoen. Als een
vaccin door een land wordt besteld dan is
het altijd feest bij hen, Voor de komende
drie jaar zal de omzet in deze sector wereldwijd zo’n 15 miljard zijn. Zo is het leven in de
vaccinindustrie die nu griepvirusomzet
verwachten.

DE RAMP MET AF447
Het onderzoek loopt maar de zwarte dozen
zijn nooit gevonden… En nu komen er natuurlijk vele verhalen los. Over de foute
pitotbuizen, maar ook uit pilotenkring kwam
er wat interessants. Luister naar de volgende theorie! Immers er was niet op het
mo-ment van de problemen een alarmsignaal ontvangen, wat zeer vreemd is.
Op zo’n lange vlucht vliegt men op automatiek en de gezagvoeder lag op het
moment van het ongeluk te slapen . Wat gewoon is. Dus de tweede piloot was verantwoordelijk… Stel nu dat hij even weg
was uit de cockpit (plasje of zo…) en dat net
terwijl het vliegtuig in het slechte weer
raakte… Immers het bekende weerbericht

ZWAAIENDE BOERENINKOMENS
Zie je de algemene salarissen en de boereninkomens in grafiek dan gaan ze door de
bank dezelfde stijgende weg. Maar dat van
de boeren zwaait enorm omdat de markten
waarop zij opereren onderhevig zijn aan
speculaties en marktgevechten. De pieken
en dalen zijn enorm en daarom moet nu
weer van overheidswege worden gesteund..
De stijging van de inkomens is er vooral
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sinds de hervorming van het Landbouwbeleid van de EU in 1992, maar daarna zijn
de variaties enorm veel groter geworden. De
wereldonrust heerst nu ook op de boerderij
en daar kunnen boeren nog slecht tegen.
En daarom moeten WIJ weer bijspringen,
zeker nadat de groene weiden wit werden
van de melkstromen.

centen. Het is een uiterst dynamische
wereld geworden in treinland nu de olie
opraakt..
DE VISSTAND IS (BIJNA) GERED!
Al 50% van de vis die we eten wordt
gekweekt op visboerderijen, weet de universiteit van Stanford ons te vertellen.
Sinds 1996 is de productie daar 3X zo hoog
geworden. Dat is goed nieuws tegen de
overbevissing dus…
Tja, maar nu blijkt dat die kweekvis wordt
gevoerd met… zalm, forel en tonijn uit het
natuurlijke water! En nu blijkt weer eens dat
je met cijfertjes en opmerkingen erg op moet
passen..

DE GROTE TREINOORLOG
De twee kampioenen op treinengebied zijn
Frankrijk (Alsthom) en Canada (Bombardier)
en ze vechten op vele plekken op de wereld
om orders. Ook op elkaars terrein.
Alstom doet 5,6 miljard ( 389 miljoen winst)
en een orderportefeuille van 20 miljard.
Bombardier doet 6,7 miljard (winst 353 miljoen) en heeft een orderboek van 17 miljard.
Ze zijn dus echt aan elkaar gewaagd.
Op het snelle treingebied proberen de fransen voorop te blijven en groot te worden, op
het gebied van de Kleinere treinen zit men
elkaar echter ook in de haren. De 21e eeuw
is DE treineeuw zegt men, dus er valt wat te
verdienen. Wat goed te zien is op een
wereldkaartje met orders in aanloop en verwachte orders. In europa veel in Duitsland,
Frankrijk en Italië maar ook Zwitserland,
Slowakije en België. Ook in Algerije en
Egypte beweegt het, idem in Saoudi-Arabië.
En zeker in China en India. Niet te vergeten
ook de VS (nieuwe transportpolitiek!) en
Brazilië.
Het is een hogelijk politiek produkt dus op
elke reis van Sarko gaat Mr. Kron van Alstom mee. Op sommige plekken lukt deze
weg ook goed, maar in de grote landen is
het beste produkt gewoon hetgeen men
neemt (China, India) los van veel politiek
gedoe. De sector groeit met 6% per jaar en
men gaat gelijk op. De enige concurrent
voor kleiner vervoer is Siemens die echter
niet zwaar meemixt. Maar nu is er ook in
China een grote ontstaan met 90.000 werknemers en 3,8 miljard omzet. Daar zit de
regering fors te pushen achter een snelle
infrastructuurontwikkeling, net als nu ook
(groene politiek) in de VS. En ook de russen
komen er al aan: Bombardier sloot een pact
met een Russische treinenbouwer en heeft
ook goede relaties met chinese produ-

LINKS EN RECHTS RIJDEN
De 186.000 inwoners van Samoa gingen
van rechts rijden naar links rijden zoals de
buren in Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië,
Thailand etc. Dat is een eerste links blok en
het tweede is Zuid-Afrika en Zuid-Oost Afrika (Kenia, Zimbabwe, Mozambique= ook
koloniaal verleden).
Dan zijn er nog wat linkse splinters in de
caraïben ( Bahamas, Jamaica, Gyuana en
Suriname) en dan natuurlijk nog Ierland en
het UK. Dus denk maar niet dat nu ook
rechts wint bij keuze van de weghelft: in
tegendeel dus!
DE GROOTSTE WERELDMERKEN
De crisis had nog weinig effect op de toplijst
van wereldmerken, brands. Coca-Cola blijf
on top, mede door zijn nieuwe Coca Zero.
Dan IBM, Microsoft, General Electric en
Nokia… staan er daarna. MacDonalds klom
van plek 8 naar 6 en Google gaat van 17
naar 10. Helaas voor Toyota, Intel en
Disney… zij zijn wat afgezakt. Tja een
gevestigd merk is goud waard; het is een
image dat diep in ons onderbewustzijn rust
en ons daarom vertrouwd is. En dan
verkoopt het wat beter. Om een brand te
worden dat kost een leven en een
vermogen..
NIEWE BOSS BIJ UNESCO
Ze is bylgaarse en werd na 5 rondjes
benoemd. En de gedoodverfde kandidaat uit
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Egypte Farouk Hosni moest in het zand
bijten tot grote ergernis van Caïro. Zelfs
Sarko was voor HEM omdat hij met Moubarak zo’n goede medestander heeft in de
Unie voor de Mediterrannée… Want Hosni
heeft ooit zeer antisemitische dingen geroepen in zijn tijd als minister van Cultuur in
zijn land. Dat leek voorbij, maar toch kreeg
hij geen meerderheid. Een troost is dat de
dame: Irina Bokova erg goed schijnt te zijn.
Wat in al dit politieke benoemingsgedoe een
geluk mag heten. Such is life at the top off
our World-organisations!

POLITIEK EN ENERGIE
Frankrijk kwam samen met Nazarbaev de
president van Kazakhstan na voorwerk van
een tunesische lobyïst. Sarko ging er begin
october heen om te tekenen. Olie en gascontracten voor GDF-SUEZ, een contract
voor Areva (mijnexploitatie) en militaire
zaken voor EADS-Thales. Die Sarko is de
beste verkoper van Frankrijk, en weet als
geen ander politiek en zaken te verbinden.
Frankrijk aan de gaspijp van Kazakhstan…
en nog meer. Bravo.:
EPR ONVEILIG?
Drie aurotiteiten uit drie landen ( Frankrijk,
Engeland,
Finland)
hebben
stevig
commentaar
op
het
VEILIGHEIDSCONCEPT van de nieuwe EPR, die Frankrijk en Finland nu bouwen. Het beheerssysteem is vinden ze te sterk verbonden (en
dus afhankelijk) van het beveiligingssysteem: foute conceptie dus. Geen
kleinigheidje… Gloeiende pech nu China er
net twee bestelde en Frankrijk ook. En dus
ook EDF zijn vertrouwen net had uitgesproken… En ook, dat zelfde EDF, net een
contract afsloot met Constellation in
Engeland om EPR’s naar de VS te exporteren…Maar Areva EN EDF trokken al het
boetekleed aan en zeggen het probleem te
kunnen oplossen rond einde 2009 (!); zeer
moedige uitspraak? Het betreft hier dus
geen antikern-militanten maar serieuze
technici, dus dit is wel “een beetje dom” van
de EPR ontwerpers. Deze grootste reactor
met zijn 1650 Megawatt had al eerder
negatieve pers uit Finland… Over techniek,
vertragingen en geld. De EPR wordt
geboren onder donker gesternte; dit is koren
op de antikern-molen!

APPLE=GROENER DAN U DENKT
Apple werd geanalyseerd op groengehalte
door Greenpeace. En hun produktiemethoden bleken helemaal niet zo mooi
groen te zijn. Ai!
Maar Apple is slim en zag dat in de vergelijking met anderen steeds opnieuw de
producten en hun gebruik werden vergeten
in de groenbalans. En dus voegden zij die
ook zelf toe. En zie, nu zijn ze de kampioenen omdat hun produkten heel erg
zuinig zijn Hiermee werd iets verstopts plotseling erg helder: die vergelijkingen van
Greenpeace zijn methodisch erg verhullend.
Want al zijn je productiemethoden erg
groen, als je producten het ook niet zijn , is
de balans niet OK. Dus u weet het: groen is
nu zelfs bij Greenpeace niet groen genoeg
meer! Om Mister Steve Jobs te pakken
moet je echt vroeg opstaan.
HET TOERISME IN DE WERELD
In 2008 waren er wereldwijd ca 924 miljoen
toeristen, bijna 1/6 van de mensheid. Dat
waren er 2% meer dan in 2007. Wel 82 miljoen ervan kwamen naar Frankrijk ( 9%) en
ze bleven 500 miljoen nachtjes slapen. Dat
bracht ons land 8% van het BNP op en dat
is zo’n 13 miljard. De franse auto-industrie
vertoonde een handelstekort van …3,2 miljard. Dus: meer toeristen en en minder
autofabrieken?

TOTAL EN CHAVEZ
Exxonmobil en Conoccophilps vertrokken er
bij de nationalisaties van 2007. Maar Total,
verloor wat spullen, en bleef. En nu tekenen
ze een groot contract met de Venezolaanse
olieclub PDVSA en investeren 25 miljard in
Junin 10, een deel van de Orinocovelden.
Want die olie eruit pompen is een moeilijke
klus. Mogelijk komt er ook nog een exploratiecontract tussen beide. De amerikanen

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
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bleven stil, want ook Chevron zit op de loer
voor
een
exploratiecontract.
Chavez
schreeuwt hard tegen de VS en het westen,
maar kan niet zonder hen. Immers zijn toekomst IS olie… Want die poen, daarop drijft
hij.

de achterstand in roepingen in dit land.
Maar de paus ziet het met welbevinden aan:
liever een conservatieve en kleine kerk dan
een grote “linkse”. De paus gaat in 2010 op
bezoek in Duitsland ook vanwege de
kanonisatie van… Konrad Adenauer. Groot
staatsman en katholiek… Hij is op weg naar
heiligverklaring. Maar wat moet je met nog
een heilige erbij in een stagnerende hemel?

Terug naar inhoud

BERLUSCONI EN HET VATICAAN
In de Kerk eisen sommige leiders dat de
paus wat duidelijker stelling neemt
tegenover de verdwaalde Berlusconi, men
zwijgt nogal. De katho-krant Avvenir zette B.
flink te kijk en B. liet zijn krant toen Dino
Boffi de hoofdredacteur van Avvenir beschuldigen van homosexualiteit en sexueel
geweld. En noemde de artsbisschop van
Milaan: de bisschop van Kaboel! In 1994
viel de relatie Christen democraten en
Vaticaan in duigen toen de corruptie in die
partij werd weggeveegd. In het ontstane gat
sprong B. met zijn partij. En het Vaticaan
probeerde via de verenigingen banden te
ontwikkelen en niet meer via een politieke
partij. Kardinaal Ruini keerde zelfs Prodi
links maar katholiek de rug toe en hing
meer naar de kant van B. En die sausde de
Kerk met lage belastingen, etc. Maar nu zijn
veel kardinalen boos op het zwijgen van de
paus ook over het uiterst racistische gedrag
van B., die over immigranten enkel naars
zegt. Bepaald geen christelijke houding dus.
Maar nu B.’s populariteit flink daalde wacht
de Kerk liever op het na-Berlusconi tijdperk.
In dit land waar officieel Kerk en Staat
gescheiden zijn, maar kruisbeelden in publieke scholen hangen… en waar de Kerk
nog stevig macht heeft als het er op aankomt. Dus doet men quasi vriendelijk en
wacht op andere tijden. Mogelijk op een her
opstanding van de DC (Christelijke partij)
waarbij oude tijden zouden kunnen herleven… Maar de feiten zeggen dat ook in
Italië de kerkelijkheid snel afneemt.

RELIGIES
DE MARS VAN DE KATHO’S
In de franse katho-kerk heerst weinig vrede;
vele gelovigen vinden hun kerk reactionair.
De bisschop van Lyon moest dat ervaren
toen hij recent zei: “ Het is moeilijk om goed
ontwikkelde vrouwen te vinden. Een rok aan
hebben zegt helaas niets over iets in het
hoofd hebben”. En dat deed een storm van
verontwaardiging opsteken. De prelaat
moest zijn excuses aanbieden.
De actie tegen hem, hij heet Vingt-trois, luidde: “Vingt-trois we willen je hoofd!”. En er
volgde een levendig debat waarin de reactionaire lijn van het Vaticaan flink werd te
kijken gezet. En er werd gezegd dat er weer
genoeg priesters zouden kunnen komen als
die reactionaire houding zou veranderen.
Ene Anna Soupa is een der sterke vrouwen
van het protest. En nu gaat ze door heel
Frankrijk marsen organiseren om het protest
luid te doen horen en ook een terugkeer
naar Vaticaan II te eisen. Ze is erg energiek
en zal haar mond niet houden. De heren zijn
gewaarschuwd. Immers een echte vergelijking met standpunten van de RK Kerk
met die van de islam leidt tot een nogal
schokkend resultaat. Over “achterlijkheid
(=Wilders) gesproken!
DUITSE KATHO’S RECHTS-AF?
De paus ontving de nieuwe bisschop van
Limburg (Hessen) met veel egards: hij
besloot dat leken NIET meer parochies
mochten (mee)besturen. Immers zij waren
daartoe door de Heer niet beroepen…
Eerder werd een pastoor uit zijn ambt gezet:
hij zegende een homo-huwelijk in in
Wetzlar. Dit gebeurt in een overwegend protestant land waar geestelijken mogen
trouwen in deze kerk. En het staat haaks op

WINDMOLEN MAAKT DRINKWATER
Deze nieuwste molen produceert electriciteit, niets nieuws dus. Maar deze
electriciteit wordt gebruikt om lucht een
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condensatie-apparaat te voeden waardoor
de binnengehaalde lucht zijn water afstaat.
Het principe van de dauw in de ochtend…
Dat wordt dan gefilterd en klaar is het
drinkwater… en het zit..in de mast! De
uitvinder zegt er een te kunnen bouwen van
50 meter hoog die 25.000 liter water per dag
kan maken. Dat is 70% van een waterverbruik van een gezin per jaar. De waterprijs is zo wel nog niet erg klein, want dit is
duur, maar het is toch een uiterst elegante
oplossing. En je kunt hem ook in grote
droge gebieden inzetten zonder electra.
Daar zijn er in Afrika vele van… Slimme
man die Parent met zij Eole Water.

toenemende invloed van radicalisme (AlQaida) is ook niet mis. De gordel van
Mauretanië naar Somalië en nu ook al naar
Yemen is een band van onrust en economische strijd geworden. Een zone van
geweld en onrecht, waarin enkele machtswellustelingen gedijen. En meer dan forse
protesten, waarbij China steeds ontbreekt,
zijn het enige wat je hoort en ziet..
DE FATALE HULP
In een artikel schrijft een zambiaanse
economiste, Dambisa Moyo, over dit onderwerp. Ze gelooft niet meer in de miljarden
dure hulpprojecten, maar wel in micro-krediet als methode. En, hoe durft ze, ze is wel
positief over de chinese aanpak in Afrika!
Want in 1970 leefden 11% van de afrikanen
met 1 $ per dag; nu 66%. De jeugd heeft nu
wel betere opleidingen, maar nog geen
werk…
Er zijn vindt ze ook zeer positieve landen als
Zuid-Afrika, Botswana en Ghana en ook in
Ruanda begint het beter te gaan, ziet ze.
Ook vindt ze de uitgestoken vinger van het
weste naar China en zijn afrikaanse optreden wat raar. De VS leent zich plat in
Peking, idem doet Londen goede zaken met
hen en met Libië.. En, schrijft ze , de chinezen moraliseren niet en bouwen tenminste uiterts nuttige autowegen in haar
continent. Voor haar heeft de westerse
manier van helpen afgedaan: leve de neutrale chinezen. Kooplui zonder capsones.
Intussen werd dit boek erg bekend en veel
landen zullen het zien als “steun” voor hun
bezuinigingsdrift op ontwikkelingshulp.

Terug naar inhoud
AFRIKA
DE UITGLIJDERS VAN AFRIKA
Putches, verdraaide verkiezingen en nu ook
bloedige killings van protesterenden in Guinee. Zo’n 11 landen in Afrika zitten in de
ondemocratische hoek. Putchisten in Guinee, Mauretanië en Madagascar; landen
waar de Grondwet werd “bijgewerkt” om te
kunnen blijven regeren, Kameroen, Niger,
Burkina Fasso en Senegal en landen waar
de verkiezingen werden vervalst: Togo, Gabon,Ivoorkust en Kongo-Braz-zaville. Zo’n
10 van deze landen liggen in het westelijk
deel, subsahara, van Afrika. Het zijn vaak
buren en landen met veel instabiliteit. Nogal
eens gaat het ook om grondstoffen waaraan
landen als China of het westen behoefte
hebben en daarvoor wordt dan alles gedaan. Samenwerken met putschisten en
hun omkopen is dan het minste. Ook
worden er nogal eens verkiezingen
uitgesteld of gerommeld om een familielid
als opvolger aan te prijzen. Veelal is er
armoede en ook een erg lage op-leidingsgraad, waardoor volksmanipulatie een
gemakkelijk iets wordt. En de machthebbers
zijn bepaald niet bezig dat te veranderen;
het is hun zelfbehoud.
Wat kun je daaraan doen? Het westen en
anderen op grondstofjacht hebben er vaak
geen boodschap aan, een ontwikkeling naar
beter is een kwestie van generaties en de

DE CHINESE INVASIE IN AFRIKA
Er zijn nu al 1000 chinese bedrijven in dit
continent en er werd voor 106 miljard $ aan
zaken gedaan. Per halfjaar springen de investeringen met 81% omhoog.. In oliewinning, bouw, gas en kolenwinning… daar
zijn de chinezen actief. Het plaatje van de
geografie van de investeringen is Afrikabreed… zo’n 20 landen van de ruim 50. De
dikste: Zuid-Afrika, Nigeria, Soedan, Zambia
en Algerije ( (400-700 miljoen $). Dan Egypte, Mauritius, Tanzania, Ethiopië, Kongo,
Angola met een omvang van rond de 100
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miljoen. En dan nog: Libië, Guinee, Gabon,
Madagascar, Zimbabwe en Kenia met minder dan 100 miljoen. In 2007 werd in totaal
118 miljard door China in het buitenland
geïnvesteerd, waarvan 4,5 miljard in Afrika
(3,8%). Lijkt niet overweldigend maar de
handelsvolumes zijn rond de 106 miljard per
jaar… En Europa en de anderen dutten
voort…

president bevorderde. Nu noch de tsjechen,
waar ondanks parlementair JA de president
nog de Hoge Raad afwacht… Daar zit nog
een vuiltje aan uit Engeland. Daar zit ene
Cameron ongeduldig te wachten op zijn
beurt en hij is stevig anti-Lissabon! En deed
handjeklap met Klaus die dus ook daarom
remde… Immers als Cameron op de stoel
kan , door val van Brown of door normale
verkiezingen in 2010. Daarenboven is er
nog de zeer radicale burgemeester van
Londen die echt TEGEN is. Boris Johnson is
ook een geduchte concurrent van Cameron
in de tory-club.. Boris wil namelijk …. UIT de
EU treden! Of minstens wat bevoegdheden
die Brussel heeft of krijgt, weer aan Londen
terugkrijgen. Ook wil Cameron de PPE in
het europarlement verlaten en zich bij een
meer nationalistische groepering aansluiten.
Er zijn er al twee uit Polen en Litauen, die
echter ook antisemitisch en neonazi-achtig
zijn. Dus u ziet het: Cameron en zijn club
zijn niet de europese steun en toeverlaat en
ook daarom moeten we hopen dat op 1 jan.
2010 de verdragen van Lissabon ingaan.
Waarna we een president kunnen benoemen voor 2 jaar plus een minister van
Buitenland… En mogelijk zien we dan Blair
als president optreden, die veel plussen
heeft maar ook EEN dikke min… maar die
toch de steun heeft van Sarkozy en Merkel?
Of dus toch… Balkenende, die op de kleine
landen steunt?! De laatste wordt hier in de
franse pers openlijk genoemd als grote
kanshebber. En voor Buitenlandse Zaken
zijn er de namen van Steinmeier (DU),
Milliband (UK), Vedrine (Fr.) en Plassnik
(Oostenr.). Klaus liet intussen weten dat hij
zijn verzet opgeeft… het spul kan dus nu
verder rollen en Cameron MOET nu kleur
bekennen. Maar kenners zeggen dat Klaus
zijn laatste streek nog niet verleerd is en dat
hij opnieuw lastig zal worden. Deze geniale
man, liberaal-rechts op het fanate af, staat
nogal alleen in zijn land. Waarin hij vele
hoge posten met succes bekleedde. Hij is
een pure adept van Friedman en Thatcher
en laat dat luid weten. En hij voelt zich erg
miskend en duldt ook weinig tegenspraak..
Maar hij lijkt nu uitgespeeld in zijn land dat
een slechte reputatie in de EU opliep…

FOUTE BOEL ROND BEN ALI
Ben Ali regeert al vele jaren onbedreigd in
dit quasi-dictatoriale land en is zeer populair. Maar nu is zijn eega en haar familie
stevig in opspraak. Leila Trabelsi en haar
clan maken zich meester van de tunesische
economie is de beschuldiging in een recent
boek. Zij, haar broer en een neefje pikken
alles in van grond, onroerend goed tot andere mooie zaken. Maar nu groeit er steeds
meer protest tegen dit gegraai. Het boek
heet dan ook : De regente van Carthago en
meldt weinig goeds… Ali moet echt op zijn
solide reputatie gaan passen. Tunesië
ontwaakt en blijkt ook een corrupte topclan
te hebben….
DE VRESELIJKE DADIS CAMARA
Hij zei dat hij op kantoor zat toen 200 protesterende werden doodgeschoten en dus
“niets er aan kon doen”. Dat kon hij ook niet
toen hij de verkiezingen vergat na zijn
staatsgreep; hij wil gewoon de baas blijven.
Zijn elitetroepen voeren een ware terreur uit
en Dadis drinkt, gebruikt en is nauwelijks
aanspreekbaar voor zijn eerste minister en
anderen. Guinée is vervallen in een
keiharde dictatuur en er is nu weer een
zwaar probleem in dit deel van Afrika.
Helaas zet Dadis hier een soort van traditie
voort.. Intussen zijn er sancties tegen hem
genomen… maar of dat helpen zal?

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE EU EN LISSABON
We schieten op na het dikke JA van de
Ieren wat ook het tekenen door de poolse
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En Klaus wachtte, met ons, de uitspraak af
van “zijn” Constitutionele Hof over het
verdrag van “Lissabon”..

G20 verband is er nu ook maar iets van
coördinatie. Dus in de EU wordt het een
ratjetoe van BTW,veranderingen en andere
fiscale verschillen. Idem prijzen van brandstof, tabak etc….
Het wordt weer een rondje ieder voor zich in
de EU en Brussel weet niet zo goed wat te
doen met het oude regeltje van … 3% !
Het wordt zwaar weer: Nederland wil al 25
miljard bezuinigen en Duitsland 35 miljard in
de nieuwe coalitie CDU-FDP.
Voor Frankrijk geldt: een dag leeft de staat
op eigen inkomsten en elke tweede dag
moet worden geleefd op de pof… Echt
waar! Zo kom je dit jaar aan een tekort van
140 miljard €.

DE SCHULDENRAVIJNEN
De crisis laat diepe sporen achter; de tekorten in 2009 en 2010 zijn afgrijselijk hoog.
En daarmee steeg en stijgt de cumulatieve
staatsschuld stevig. Een plaatje van goede
en slechtere “leerlingen in de EU-klas”.
Eerst de goede en u ziet per land de schuld
voor 2009 en 2010 op jaarbasis en de bereikte cumulatieve schulden einde van deze
jaren:
Duitsland: 3,9% 5,9% Cum: 73% en 79%
Zweden : 2,6% 3,9% Cum: 44% en 47%
Nederl. : 3,4% 6,1% Cum: 57% en 68%
Polen
: 6,6% 7,3% Cum: .54% en 60%
Nu de slechtste dus:
Uk
: 12% 14% Cum: 68% en 81%
Italië
: 4,5% 4,8% Cum: 113%, 116%
Spanje : 8,6% 9,8% Cum: 51% 62%
Ierland : 12% 16% Cum: 61% 80%
Frankrijk: 8,2 % 8% Cum: 80% 86%

BANKKOSTEN IN DE EU
Brussel volgt het een beetje en weet te vertellen dat de kosten van een normale rekening in Frankrijk jaarlijks 154 € zijn, in Italië
253 € (!), in Spanje 178 € en het gemiddelde
in de EU is 90 €… Nederland vraagt 45 €
net zoals Portugal, België moet 58 € hebben, Duitsland 89 en UK 103 €. Een wild
lijstje.
Maar nu zijn de rapen gaar: Brussel heeft
het niet goed uitgerekend en vergeleken
zeggen ze hier. Nou wij betalen hier EN in
Nederland die kosten en kunnen u mededelen : jawel het klopt. En wij hadden geregeld stevige aanvaringen met afboekingen
van kosten… Het is heel eenvoudig hier.
Zakken de resultaten dan wordt uw rekening
aanhouden gewoon iets duurder. Een oude
reflex uit de tijd dat de banken staatsbanken
waren. Ai..

Frankrijk vervolg: voor 2010 Staatsschuld
116 miljard + 30 miljard van de Securité
sociaal wat leidt tot 100% schuld tov het
BNP. Daarbij moet nog bedacht worden de
cum. Sociale schuld van 140 miljard en de
pensioen-verplichtingen voor ambtenaren
van 900 miljard €. Dat alles komt mede door
de lage BTW voor restaurateurs, de bijstand
ook voor jongeren + de aloude manier van
tekort verhogen + de crisisuitgaven die hier
nu nog bij komen. Intussen stijgt de import
en daalt de export. En dat alles in het licht
van een WW van meer dan 10%. Frankrijk
staat hiermee in Europa nogal alleen en
zeker gezien Duitsland en zijn nieuwste
plannen CDU+FDP. Dus de aanpak van de
franse tekorten kan niet meer lang wachten.

DE POST IN DE EU
De franse post wil niet geprivatiseerd worden en ze hielden (vakbonden en politiek
links) een klein referendum dat ca 60% tegenstemmers opleverde. Want LA POSTE
dat is voor de fransen beweren ze van levensbelang… Tja dat klinkt symphatiek.
Maar de omzet van La Poste is voor 82%
van ondernemingen en voor 18% particulieren. De briefpost schiet onderuit: sinds
begin 2009 al weer 6,3%! De totale omzet is
20,8 miljard, de winst 0,5 miljard, de schulden zijn 175% (tov eigen middelen). Ook is

NB1: Frankrijk zat in tien jaar altijd al ONDER het EU-gemiddelde.
NB2; Japan heeft een Cum. van 200%!! Al
jaren zeer hoog!
Nu moet er dus fors worden gesaneerd
maar niet zoals bij de reddingsplannen in
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de staat nu voor 100% aandeelhouder. Er
bestaat hier het dichtste kantorennet in Europa: er zijn 17.500 kantoren waarvan er
6500 vier uur/dag open zijn en 2500 twee
uur. In Duitsland is Die Post nu eigenaar
van DHL… en er wordt geld verdiend in
deze private onderneming ondanks moordende concurrentie. En de Nederlandse
TNT is nu al de grootste pakketdienst in ….
Frankrijk! Want 70% van de postbusiness is
NU al onder concurrentie hier. En in januari
2010 is dat 100%. In de VS ging het aantal
brievenbussen van 375.000 terug naar
175.000; de volumes gingen daar terug van
213 miljard stuks (2006) naar nu 175
miljard. Tja dat is dus de internationale feitelijkheid
op
postgebied,
waar
de
electronische diensten via internet enorm
hebben toegeslagen. La Poste krijgt van de
Staat een gift mee van 2,7 miljard, Maar
90% der fransen openen s’morgens hier hun
brievenbussen en maar 9% kijken in hun PC
voor post…
Wil La Poste straks mee kunnen doen dan
moeten ze echt fors gaan aanpoten. Want
nu bezorgt men hier 83% van de brieven in
een dag en dat is in Duitsland 92%.
En onze ervaring met de bezorging van post
is niet zo best: vaak VEEL te laat (ook zonder stakingen) en zelfs raakten we post
kwijt. En onze protesten werden NOOIT
beantwoordt!
Allez La Poste dus, het gaat erom spannen.
Maar ze hopen nog op… een ommekeer bij
de regering. He;las, no way.

listische partij die snijdt in uitkeringsland.
En nu zou een samenwerking met Die Linke
ondenkbaar zijn. Ook al gebeurt dat in
enkele Länder.
En de FDP won onder bezielende
aanvoering van Guido Westerwelle, die nu
vice-pemier wordt en waarschijnlijk minister
van Buiza. Traditioneel, zie vroeger de
legendarische Genscher, die hem nu nog
coacht. Deze harde carrière politicus, ook
homo, mat zich een menselijkere maat aan
in de campagne en sprong naar bijna 15%
en kwam daarmee gelijk aan de CSU! De
onderhandelingen zullen hard zijn, de FDP
zit sterk. En hun punten: belastingverlaging
en de stoel van Financiën, dat zit er best in.
Ook kan hij zeer goed omgaan met Merkel,
een sterk duo dus.
De samenwerking met het Frankrijk van
Sarkozy zal nu nog lastiger worden. Want
die zou wel eens kunnen botsen met de weg
die Sarko wil gaan in de NA-crisisperiode.
Met Westerwelle als minister van Buiza
krijgt Sarko, die veel buitenland doet er een
eigenzinnige partner in Duitsland naast.
Lastig of ook een voordeel? Angela zal hier
ook moeten helpen, zij kent Sarko goed.
Andere tijden dus… ook in de frans-duitse
verhoudingen! Want Duitsland gaat Frankrijk
vóórdoen hoe je saneert… En In Europa is
Duitsland forser terug dan eerst en staat nu
steviger naast Sarko.. Brussel opgepast
dus!
IERLAND KRABBELT OP?
De Ieren zeiden met 62% ja tegen Europa
en toonden hersens. Want nog een crisis
overleven ze NIET zonder Europa! Dat
weten degenen die leerden van het verleden. De toestand: - 8,5 % BNP; ww op
12,4%, Ind. Produktie -11%; tekort 2009
9,5% van BNP en de prijzen daalden met
5.9%. En dat na jaren van glorie voor dit
traditioneel arme land. Het 4 miljoen inwoners grote en overwegend katholieke
land , erg jong qua bevolking greep zijn kansen en trok ladingen europese immigranten
aan. Ook jong. En met een agressief wervingsbeleid van industrie lukte het de top te
bereiken met het hoogste BNP per kop in
Europa! Beter dan Luxemburg. Toen poet-

MERKEL WON EN VERLOOR
Ze bleek de grootste partij te hebben al verloor die wel t.o.v. de vorige keer. Maar ze
kreeg samen met haar keuze de FDP 333
zetels van de 622 terwijl de SPD terugviel
naar een ongekend dieptepunt van 146
(23%)mede omdat de nieuwe linksen Die
Linke naar 76 (11,9%) sprong.
Ze gaat haar tweede termijn in met een
uiterst moeilijke opgave: groei stimuleren,
bezuinigen op de uitgaven en ook nog belastingen verlagen.. een FDP eis. Een
kunststuk in crisistijd! De SPD nam eerder
haar grote verantwoordelijkheid voor Harz
IV wat enorme afkeer opriep: een socia-
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ste de crisis alles weg, de jonge immigranten vertrokken, ontslagen alom, leegstaande nieuwbouwhuizen en fabrieken.
Dell de redder van het eerste uur vertrok…
naar Polen, waar het nu goedkoper is. En
nu moet men dus na de klap opnieuw beginnen, een grote les rijker. Die geldt ook
voor ons: in de huidige open wereld kun je
vandaag on top staan en overmorgen in een
diep dal blijven liggen. Flexibiliteit is de nieuwe mode, echter in beide richtingen!

gens de sharia wat veel zorgen baart. Velen
van hen gaan ook terug voor de Koranscholen en sluiten zich af voor contacten
met zweden. Ook dit land heeft een groeiende groep jonge immigranten die op zoek
zijn gegaan naar een ideaal dat ze in de
radicale islam vonden. Intussen is de groep
uit Zweden in Pakistan losgelaten en keerde
terug.
Opnieuw blijkt dat moslimjongeren bij “ons”
niet een ideaal vinden en dat dus “importeren” uit hun herkomstland. Waardoor
integratie onmogelijk lijkt te worden.

SOCRATES BLIJFT MAAR VERZWAKT
Hij won, deze socialist, maar verloor de parlementaire meerderheid.
(36,5% tegen
eerder 45%). De crisis met zijn impopulaire
maatregelen koste hem 500.000 kiezers.
Maar de oppositie profiteerde er ook niet erg
van met hun 29%. De Centrum-Democraten groeiden naar 10,4% en extreem
links kreeg bijna 10%. Hij kan nu coalities
zoeken op links en rechts dus, en moet
goed uitkijken want zijn land steekt diep in
de ellende en er wacht een zeer lastige
weg. Ook hier verliest gematigd links en wint
extreem links. Maar rechts blijft hier nog op
wat grotere afstand dan elders.

DE BIO IN EUROPA
De bio is in bij de consument dat is zeker,
maar bij de europese producenten is het
nog smalletjes. We eten bio-kiwis uit Chili,
bio-wortelen uit Israël en bio-myrtillen uit
Polen.. In Frankrijk komen vrachtauto’s vol
bio uit de UK, België en Duitsland omdat
daar het bio-areaal daar maar 2% van het
totaal is. In 15 jaar ging het areaal van
100.000 naar 500.000 hectaren en sinds
2007 kwam er slechts 1% bij… Er is een
gebrek aan gecertificeerde landbouwgrond.
Toch groeit de bio-consumptie per jaar in
Frankrijk met 25%. Kortom het gaat niet zo
lekker in de europese bio-productie. Er loopt
een studie want de produktie per hectare
daalt sterk bij bio-productie en de productie
is georganiseerd in vele kleine producenten
en dat is verontrustend. Het optimisme was
dus te groot; bio heeft ook veel productieproblemen. Uw bio dat gaat langer duren
en hij wordt duurder…

DE TALIBAN VAN ZWEDEN
Een jong zweeds echtpaar met klein kind
zijn in arrest in Pakistan. Met hen reisden
een iranees, een Pakistani en zeven turken.
Een van hen was losgelaten in Guantanamo
en probeerde opnieuw de grens Iran-Pakistan over te gaan bij zijn arrest. Het
zweedse meisje ging al eens eerder naar
Somalië in 2006; 17 jaar en al zwanger van
haar vriend. En dus niet op vakantie naar
Dubaï zoals haar moeder dacht. Ze was
daar ook al met die 25-jarige vriend en ze
werden ook daar gearresteerd en in Ethiopië
opgesloten. De vriend had in Somalië gevochten, bleek toen. Terug in Zweden liep
de jonge vrouw met kind in een burka en ze
is ook presidente van de vereniging van
zweedse moslimvrouwen. Zweden is geschokt, dit land met zijn 9 miljoen inwoners
heeft nu ca 17% immigranten van zeer diverse nationaliteiten. Daaronder zijn 15000
somaliërs, de grootste groep na hen uit
Eritrea. En deze gedragen zich sterk vol-

TERRORIST WERKTE BIJ CERN
Hij was een wetenschapper bij CERN in
Geneve en werd opgespoord via de “grote
oren van de VS”. Hij werd in Wenen gearresteerd nadat hij ook was gevolgd door
de fransen en bleek dat deze man via andere Al-Qaida leden was betrokken bij het
voorbereiden van aanslagen in Frankrijk. Op
economische doelen en op de kazernes van
de franse troepen die in Afghanistan
vechten. Opnieuw blijkt dat er jonge mensen met goede opleidingen en banen, radicaliseren en daarbij heel ver gaan. En dus
ook, gelukkig maar, vaak voor hun eerste

36

klapper worden gepakt. De grote oren en de
geheime diensten zijn dus geen luxe meer..
Hij werd opgespoord door zijn speciale
teksten in mailtjes waarin vaak “martelaar”
en “offer” en gebedsteksten voorkwamen
als: “Laat Allah de mouhadjien bijstaan”. En
het meest verdachte was dat hij al die
teksten crypteerde die hij naar Al-Qaida in
de Maghreb stuurde. Want de geheime
dienst let op gecrypteerde berichten en op
speciale vocabulaire van fanate terroristen.
Dat noemt men predictieve linguïstiek en het
schijnt te werken. Ook bij hoogbegaafde
fanatici dus.

bevatte technische fouten… Dus geen veroordeling VOOR maart 2010 mogelijk!
In een tweede zaak, waarbij het gaat over
een vervalste balans, lijkt ook niets te gaan
lukken; niet voor zelfs 2012!
En wat de derde zaak betreft, het in diskrediet brengen van linkse afgevaardigden
tijdens de verkiezingen, zijn grote moeilijkheden bij het correct formuleren van de
aanklacht ontstaan.
Toch zal het voortdurende geraas over deze
affaires hem verder kunnen doen verzwakken en zal hij mogelijk toch voortijdig af
moeten treden. En dus zoeken zijn medestanders nu al hoe je de parlementaire
onschendbaarheid, opgeheven begin 90-er
jaren, weer kunnen herstellen… Komt er
dan nooit een einde aan dit geforceer van
de rechtsstaat in Italië?

Intussen is er een anti-frans sentiment ontwaakt in Geneve: tegen de fransen die hier,
net over de grens, komen werken. Dat
werden er al 65.000 in 2008 en het waren er
eerder maar 30.000. Erg veel op een kanton
van 450.000 mensen. Diverse politieke stromingen/partijen verwoorden dit gevoel in
het canton wijzen op de 7% werkeloosheid
en deze grote franse werkersmassa. Zij verdubbelden hun zetels intussen bij de verkiezingen. Ze willen niets horen over “xenofobie” en zeggen zelfs dat de fransen over
de grens in meerderheid Le Pen zouden
stemmen… Het verdriet bij de franse
bestuurders in de Haut-Savoie is intussen
groot over deze rellen: “onze buren die altijd
zo beschaafd waren, keren ons nu de rug
toe”, heet het. Kreten als: “invasion francaise” en “racaille d’Annemasse (franse
grensstad)” zijn er voorbeelden van. Opnieuw blijkt hoe nauw de geesten worden
als de welvaart wegebt. En nu is er uiteraard
groot protest ontstaan tegen het plan van de
Zwitserse spoorwegen om de treinverbinding met Frankrijk essentieel te gaan
verbeteren… “Dat zal het hier komen
werken van dat racaille (!) van Anemasse
nog versterken in onze stad van Calvijn”,
aldus, weer zo’n rechtse club..

POLEN IS OPTIMIST
De consumptie blijft op peil, de kleine
bedrijven zijn zeer actief en er is vooral veel
hoop. Een aperte uitzondering in de EU dus.
Is het onwetendheid of een teken van vasthoudendheid? Ongetwijfeld iets van beiden.
Maar hun groei is 1% (hoger dan alle failliete oostelijke buren!) en zelfs de grote EUlanden. Minder dan de 5% van eerder,
maar toch. En de zloty viel van 3,2 naar 4,2
ten opzichte van de euro in korte tijd. Maar
dank aan de vooral interne markt van de 38
miljoen polen bleef het doorrollen omdat het
minder afhankelijk is van export dan anderen. Het land ligt zeer strategisch in het
hart van centraal Europa en heeft een
gediversifieerde economie. De flinke salarisverhogingen en de belastingverlagingen
(max. naar 32%) deden de rest. De winkels
zijn 7 dagen open, en het op de pof gaan
nam met 40% toe. En steeds meer mensen
gaan ook bankieren. Ze hadden geen gedonder met de subprimetroep en de vraag
naar nieuwe woningen is erg hoog. De bouw
is dan nu ook de grote motor. Ook wordt er
nu weer wat meer aan de wegen gedaan,
wat erg belangrijk is geworden. Maar de
overgang op private initiatieven in deze
werkte eerder nogal remmend. De euro dat
zal eerder 2014 worden gezien de koers van
de zloty en het begrotingstekort, maar Polen

ONTSPRINGT BERLUSCONI DE DANS?
Zijn onschendbaarheid werd opgeheven en
dus moet hij nu voor de kast. Maar voor de
zware beschuldiging van omkopen van een
getuige die veel wist over geheime fondsen,
is intussen uitstel verkregen: de aanklacht
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doet ook de Europese Kampioenschappen
Voetbal met Oekraïne samen. Daarbij krijgen ze nog 67 miljard van Brussel en de
kleinere bedrijven zien het dus zonnig in. De
grote oost-europese markt lacht hen toe; er
kwamen in korte tijd 19% meer kleine
bedrijven. Als dan ook nog het wat herstelt
in Duitsland komt, dan is dat prima voor
Polen. Want wil men de achterstand redelijk
snel inhalen op de rest, dan is 4 à 5% groei
nodig. Polen ziet het al gebeuren; ze zijn in
Polen erg veel gewend aan ellende en wat
er nu is, vinden ze eigenlijk gewoon een
kleinigheidje!.

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
WAT INDIA ECONOMISCH REMT
Vele buitenlanders willen in India investeren
en bedrijven oprichten en natuurlijk ook
Indiase ondernemingen. Maar vaal loopt
hun bouwplan stuk op weigering om de
grond te verkopen door de boereneigenaars. En de staat laat het afweten want
politici willen herkozen worden. Het gaat om
erg veel grote investeringen uit Europa
( Renault), Verdanta uit de UK (metaal),
Info-sys uit de VS maar ook van Tata uit
India. Tientallen miljarden aan investeringen
lie-pen vast op grondruzies. Mogelijk meer
dan 200 grote projecten zijn intussen vastgeroest. Ik zag een lijstje van 10 grote
(vooral westerse) investeringen die in blokkade verkeren met bedragen van 1 tot 20
miljard per project.
Uiteraard betekent dit ook een zeperd voor
de werkgelegenheid en de economische
groei. Omdat India een oude en serieuze
democratie is kan het ook niet gaan zoals in
China waar de overheid simpelweg grond
afpakt en zelfs dorpen of wijken sloopt zonder veel overleg. India groeit, maar dus
langzaam, vanwege de zwakke infrastructuur en vanwege grondruzies. Zo heeft
elke cultuur zijn specifieke, soms wat merkwaardige, problemen. Maar India groeit…

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
POETIN EN MEDVEDEV
Ze bewegen zich wat van elkaar weg, lijkt
het. Dus moet Poetin met de verkiezingen
van 2012 in het vizier wat gaan oppassen.
Immers het door hem bedachte stoeltje
wisselen met Medvedev komt in gevaar.
Vooralsnog is er geen groot conflict ook niet
na de warme communicatie met Obama.
Ook liepen enkele aanhangers van Medvedev over naar Poetin… Dus het beweegt
in Rusland en het is niet 100% zeker of het
gaat lijken op Blair-Brown… Voor Europa
zou Medvedev met een ook gematigde
premier best goed uitkomen, want een
nieuwe gasoorlog daar staan we niet op te
wachten en ontwapenen moet ook verder
kunnen toch? Maar we weten dat Poetin
nog zelden voor een hobbeltje stopte..

Terug naar inhoud

RUSSISCHE BASES BUITEN RUSLAND
De russen hielden de nodige pief-paf-poef
aan in de vroegere satellietstaten van de
URSSR, dat zag ik in een kaartje. In Kazakhstan, Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië,
Azer-beidjan, Kirghistan en Tadjikistan zijn
of bases, of radarstations of vlootdelen gestationeerd. En in Abkhazië en Zuid-Ossetië
zijn sinds de herrie met Georgië zo’n 3400
soldaten gelegerd. De verdragen zijn veelal
voor 50 jaren getekend… Dus dat moet u
ook even weten als Moskou zeurt over de
amerikaanse spullen in Polen etc…

OOST-AZIË
CHINA’S ZELDZAME METALEN
Het land heeft 95% van een groep zeldzame
metalen die nodig zijn voor hybride auto’s,
windmolens en zuinige lampen, harde schijven, platte schermen en digitale camera’s.
De productie hiervan steeg met 50% in 6
jaar dus willen ze in Peking op de remmen
gaan staan. Tot grote schrik van de afnemers die nu alles in het werk stellen om
elders deze zaken te vinden. Intussen is duidelijk dat China wel wil leveren maar dan
tegen vestiging van de nodige industrie die
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dat gebruikt … in China. En nu blijkt dat de
grote Australische mijn hiervoor ook al voor
52% in chinese handen kwam. Al in 1992
sprak een chinees opperhoofd: het MiddenOosten heeft de olie en China de zeldzame
metalen. Wat nu keihard waar blijkt. Ai!

Het gaat niet geweldig hier nu de export
zakte met 14% en de buitenlandse investeringen met zelfs 82%. De regering houdt
de rente laag en subsidieert fors in de
economie. En zal dit blijven doen tot het
grote communistische Congres van 2011.
Want ze willen daarvóór geen politiek
gedonder. De noodzakelijke ingrepen om
een nog groter tekort en een superinflatie te
voorkomen ontbreken geheel. De deelname
uit het buitenland in de telecommunicatie en
de grote distributie is vertraagd en de
(staats)corruptie en de burocratie Ieren
welig. Als de overheid niet ingrijpt blijft
Vietnam hangen in de huidige rol van lowcost producent en zal het pad der chinezen
niet vinden. Ze spelen daar nog slecht het
nieuwe spel van China en Zuid-Korea mee..

DE MAFFIA HERLEEFT IN CHINA
De maffia was er altijd al in dit land, maar de
Partij beweerde haar te hebben geminimaliseerd. Wat nu tot hun grote schrik niet
waar blijkt. Een groot maffiaschandaal
kwam aan het licht waarbij bleek dat het
heel groot en verbreid was inclusief haar
tentakels in de overheid en in notabele kringen. De oorzaak ligt bij de sterke groei in dit
giga-land , vooral na de 90-er jaren dus. De
verbindingen van rood-zwarte kleur dus tussen partij en maffia, veelal ook in de ministeries deden velen schrikken. Nu stuurt
Peking juridische experts naar alle gebieden
om de maffiavervolging aan te pakken. En
de manifestaties en protesten tegen maffioos optreden nemen in dit land hand over
hand toe. De maffia herleeft, ondanks de
doodstraf die staat op dit soort vergrijpen.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
GEVECHT MET DE BANKEN
Goldman Sachs lapt alle onlustgevoelens en
regels aan zijn laars en strooit, na zijn
“staatshulp” te hebben afgelost (met rente)
weer driftig in de rondte met zijn bonussen
en topsalarissen. Ze draaien als een tierelier.
Daarnaast zijn zij en hun collega’s ZEER
actief in lobbying dat doen ze samen voor
meer dan 200 miljoen $ per jaar en vooral
richting “congressmen”. Hun bijdrage aan de
verkiezingskassen waren ook nooit verwaarloosbaar: Obama kreeg zelf 40 miljoen,
MacCain 29 miljoen, Bush 34 en Kerry 14…
Verder zijn er de vele persoonlijke relaties
tussen regeringsmensen en bankiers. In de
VS is bijna alles openbaar dus weet men
ook dat Geithner zeker 80 keer belde met
de CEO van Goldman, JP Morgan en Citigroup en dat de wetssenator voor de nieuwe
bankregels ook al diverse keren per dag
contacten daar had… En de voorzitter van
de Bankencommissie in de Senaat is omringd met ex-banklieden. Onder hen de nodigen die ook grote bonussen ontvingen van
Goldman toen ze nog daar werkten. Een
van hen verdiende zelf nog 3 miljoen bij
hedgefondsen in 2008. Niks nieuws natuu-

DE PUISSANT RIJKE CHINEZEN
Mercedes verkoopt in China nu 50% meer
auto’s dan een jaar geleden terwijl wereldwijd de omzet daalde met 18%! En er
zijn nu al bijna een miljoen chinese miljonairs. Het aantal miljardairs schoot omhoog naar 129 komend van 3 in 2004. En
experts weten dat het er meer zijn die zich
stilhouden omdat puissant rijk zijn in dit land
niet erg populair is bij niet-rijken.
Ze zijn ook bijna allemaal 30-ers of 40-ers
deze rijken en zij zijn de grote klanten van
de dure bolides van Mercedes, BMW en
Bugatti die vooral in China worden verkocht.
Er is ook fors verdiend door hen aan het 440
miljard zware herstelprogramma en een
aantal van hen verdiende veel in de nieuwe
“groene business”. China heeft ons spelletje
goed begrepen en wordt een rijke imitatie
van wat wij waren en nu niet meer kunnen
zijn.
VIETNAM VOERT EEN K.T. POLITIEK
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rlijk en ook weinig illegaals. Maar het schetst
de problemen van Obama om iets te veranderen in die sector. Moet hij nu eerst de
banken aanpakken of.. de lobbyisten? Maar
nu loopt er toch een politieke beer los en
Obama probeert, met behulp van die druk,
nog een keer de banken te waarschuwen.
En er zijn ook al experts die zeggen: Velen
hebben het over de banken die elke dag
weer winnen, maar het zou best kunnen zijn
dat ze eigenlijk stevig verliezen. In reputatie
en power dan wel.
Dus de strijd is nog niet beslist, maar de
krachten en machten zijn enorm.. Intussen
gaat Goldman 23 miljard aan bonussen
uitdelen over… 2009! Dat bedrag gaat men,
na flinke strijd, in Duitsland invoeren als
BELASTINGVERLAGING… Verschil moet
er zijn dus.

Een amerikaans gezin heeft gemiddeld
15.000 € schuld via zijn kredietkaarten en
een amerikaanse student zo’n 4000 €. Een
gezin heeft gemiddeld ook 8 kaarten en een
student 5. Een voorbeeld:een jong echtpaar
van goede doen brachten bij hun huwelijk
50.000 (hij) en 40.000 $ (zij) schuld bij elkaar… en betalen nu maandelijks 2/3 van
hun
inkomsten
aan
de
creditcardmaatschappijen, zo’n 5000 $! Pfff! Zij
kunnen met hun goede banen nog maar
NET leven dus. Zo lang de (variabele) rente
maar niet stijgt.
Zo ziet het in de VS er uit nu de ww toeneemt en de salarissen zakken… De creditboeren waren de grootste financiers van de
vorige overheid.. De spaargraad is in de VS
5% van het inkomen ; in Frankrijk is dat
15%! En dan moet u weten dat dit voor kort
maar 2% was in de VS, het sprong omhoog.
Waaruit blijkt dat de amerikanen van gedrag
veranderen nu; de consumptie wordt nu
uitgesteld dus, wat ook de economie niet
echt helpt..
Dus er hangt een grote zwarte wolk boven
de amerikanen nu het aantrekken van de
economie achterblijft. Want als je betalingsachterstand krijgt is een strafrente
van 30% ook geen uitzondering hier. Nu
heeft Obama een wet gemaakt die woekerrentes op creditcards aan banden legt,
dat was hard nodig. Allemaal niet zo mooi
nu ook is uitgerekend dat de crisis minstens
10 miljoen extra-werkelozen opleverde. De
VS betalen nu een forse rekening voor hun
zorgeloze gedrag en het lijkt nog niet de
laatste te zijn.

DE ZIEKTEKOSTEN VAN OBAMA
Nee, hijzelf is goed verzekerd hoor! Maar nu
die arme 30 miljoen armen (dus niet ALLEMAAL vooralsnog!) ook nog. Het gaat
zeer stroef en Obama moet alle zeilen bijzetten. Niet enkel op rechts, nee ook in
EIGEN gelederen. Obama bezwoer recent
dat het de overheid niet meer zou kosten
dan 900 miljard. Maar het regende alternatieven… onder andere een van Baucus wat
kans zou kunnen maken. Zijn technisch
complexe plan maakt onderscheid naar nu
al zieke mensen zonder verzekering en stelt
fiscale correcties voor in het midden/kleine
bedrijfsleven (die de premie moeten betalen!). Zo komt hij op een dekking voor 29
miljoen armen tegen ca 774 miljard. Beter
dus?
Maar ook hier is niets te vinden omtrent het
grote probleem van de snel stijgende gezondheidkosten nu al.. Dus het verzet gaat
door zeker in de farma-industrie waar men
40 miljard belasting meer zou moeten lappen. Helaas is er nu ook nog flink herrie uitgebroken tussen de linker en de andere
vleugels in de democratische partij. Obama
is bezig aan zijn interne pièce de resistance,
dat is nu wel heel zeker!

AI,AI,CALIFORNIË
Schwarzenegger stopt er mee en laat zeer
veel zorgen achter in dit 8e land op de wereldranglijst, en eens zo welvarend. De groei
is er, maar wat kunstmatig en het overheidstekort explodeerde tot 4.5%. De ww zit
ook al op 12%!
Nu rollen de nieuwe kandidaten voor het
presidentschap al over elkaar heen. Uit de
democratisch en republikeinse hoek zijn er
elk een drietal, waaronder twee Silicon Valley miljardairs. De laatste hebben veel geld
om campagne te voeren en beloven het-

OP DE POF LEVEN IN DE VS
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zelfde: tekort overheid omlaag, belasting
omlaag en meer werk… een beetje à la
Friedman. Of dat gaat helpen? De rijkste der
Amerikaanse staten zit in de prut: teken aan
de wand.

kemphanen samen wat gevonden hebben…
Maar dat leek eerder ook al eens zo..

GUANTANAMO
Er zitten nu nog ruim 200 gevangenen, en
het Amerikaanse hooggerechtshof wil enkele van hen NIET berechten! Juridische
steekspelen zelfs rond mensen die na 6 jaar
nog geen enkele beschuldiging kennen! Onrecht in het kwadraat, à la Bush. Weer
tegenslag voor Obama; zijn deadline nadert
snel… En wel 40% in de VS heeft nu ernstige kritiek op zijn werkwijze!

OCEANIË
BRANDEND OLIELEK IN ZEE
Het lekte 10 weken en vloog daarna, bij een
stop-poging, in de fik. Op 200 km van de
australische kust, maar zelfs in Indonesië
spelen nu dode vissen aan. Intussen is men
bang dat het platform instorten gaat. Het
thaïse oliebedrijf weet het niet meer, terwijl
de olieslierten van 1000 km op zee drijven.
Wie helpt? Australië heeft er nu genoeg van
en eist maatregelen…

Terug naar inhoud

Terug naar inhoud

OOK HIER A-GRIEP
De berichten van daar zijn relatief schaars.
Ik vond enkel het grote olielek in de zee…
En natuurlijk, dat nu ook hier de A-griep flink
rondwaart. Wat bewijst dat je dit verre
werelddeel niet kunt vergeten. Want zelfs
zo’n dom virus weet waar het ligt!

LATIJNS AMERIKA
BACHELOT ZETTE DOOR (Chili)
Ze is de eerste vrouwelijke president in LA
en is ook nog ongehuwd en heeft kids van
diverse mannen. En haar eerste optredens
gaven nogal wat onrust ook. Het begon met
haar maatregelen betreffende het transport
in Santiago. Maar haar manier van leiden in
de crisis, is erg goed gevallen. Want so far
lukte het haar om economische redding te
combineren met sociale opvang. Bij haar
dus geen chaveziaanse toestanden vooralsnog. Bravo Bachelot dus… bewijs dat een
aartsconservatief land (Pinochet!) ook OM
kan.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
MAGRHEB EN EUROPA
Het botert niet lekker tussen Frankrijk en
Algerije en zijn komst naar Parijs wordt
maar weggeschoven. Dat komt door strijd
over enkele activiteiten in de algerijnse revolutie waar Frankrijk de zere vinger op
legde. Ook is Algiers boos omdat Renault
investeerde in Marokko… en ook is de oversteek Marseille–Algiers met 30% verminderd. Dat komt ook omdat nu buitenlandse importeurs al 25% vooruit moeten
betalen en buitenlandse investeerders moeten dat samen doen met een algerijnse
partij. De EU heeft Algiers gevraagd deze
regels op te heffen: zonder resultaat. Nu
komt er eerst een vriendschappelijke voetbalmatch tussen de landen in Algiers.
Ai. Ai, het verleden speelt weer zwaar mee
in deze relatie, ondanks die mooie Unie voor
de Mediterranée…

HONDURAS WIL NIET LUISTEREN
De oude president zit in de Braziliaanse
ambassade en zijn aanhang protesteert
buiten. Een stuntje van jewelste en de putsjschisten hebben de ambassade omsingeld
en dreigden binnen te gaan. Maar dat ging
zelfs hun toch te ver. En Zelaya blijft gewoon zitten terwijl een delegatie van de
OAS (Org. Amer. Staten) met de onrechtmatige praat. Lula en vel;e anderen zijn
geschokt maar de machthebbers willen nog
geen meter opschuiven. Hard tegen hard,
zoals in vroegere tijden. Clinton keek ook
verbijsterd toe.. Intussen lijkt het of de
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Maar het zit ook niet echt goed tussen Rabat (Marokko) en de fransen. Ook hier is het
bezoek van Hassan aan Parijs uitgesteld.
En ook hier speelt de oude affaire Ben
Barka een rol: en Parijs vernietigde de arrestatiebevelen van Marokkanen in Frankrijk
die daar iets mee van doen hadden (politieke moord).
In 2004 won Ben Ali de verkiezingen in
Tunesië met 94,49%.. De oppositie bleef
zitten met de rest. Ben Ali die al ruim 25 jaar
regeert na een putschachtige, vreedzame
machtovername is een verlicht dictator die
economisch erg veel goeds brengt en bracht
in zijn land van 10 miljoen inwoners. Met
wel 14% ww (wat nu ook in het westen zo
is); een inflatie van 4%, levensverwachting
van 74 jaar, 87% geletterdheid en 2% kindersterfte. En voor 100% moslims. Levend
van fosfaten, toerisme, opgestuurd geld van
emigranten en wat olie-export. En met 10
miljard aan deviezen in voorraad. Zijn familie en zijn vrouw en haar familie zijn stevig
in het zakenleven gegaan en worden nogal
rijk van hun hoge posities. Met name de
broer van eega Leila is een machtige
politicus en zakenman. En er zijn banden
met een grote smokkelimperium in dit land.
Frankrijk houdt de machthebbers best een
hand boven het hoofd… ook bij misdadige
zaken waarbij familie is betrokken van Ben
Ali. Er is een oppositie in dit niet fanate,
maar sterk gedirigeerde land, die echter
weinig echte kansen heeft.
Recent was er weer een verkiezing en het
werd dus een herhaling van de eerdere: Ben
Ali won met bijna 90%! De driekoppige
oppositie was er voor het decor dus. Hij gaat
op zijn 73e in de vijfde ronde.
Intussen werd er echter ook een journaliste
uit Parijs niet in Tunesië gelaten omdat ze
iets onaardigs over Ben Ali zou hebben geschreven. Parijs protesteerde natuurlijk en
zonder succes. Niemand in de (westerse)
wereld maakt zich er erg druk over: want
Ben Ali beschermde zijn land (en nu nog)
tegen radicalisme en stimuleerde de
economie aardig. En dat is vele politici best
wel een beetje minder democratie en ook
wat persbreideling waard… Intussen is er
toch het nodige protest van een oppositie-

groep die voor mensenrechten strijdt. Deze
spreekt over een familielid van Ben Ali dat
een radiostation heeft, een krant en nu ook
een TV-station gaat oprichten. Ook een
islamitische bak is hij aan het oprichten met
een filiaal in elk postkantoor. Ook deze
manoeuvre dient om de radicalen te
ontmoedigen en te ontwapenen. Ook al
reaalpolitiek
Tja, die ex-koloniale en andere westerse
landen hebben het ook niet altijd gemakkelijk om de terroristen te beteugelen al
moet het met hulp van wel of niet verlichte
dictatoren..
ISRAËL-VS: EEN SERIEUZE WORSTELING
In Oost-Jerusalem zijn er nu: 250.000 palestijnen en … 190.000 joden en in Cisjordanië 290.000 joden en 2.264.000
palestijnen. Dat is nu het “bezettingsplaatje"
nadat beide gebieden in 1967 werden ingepikt. Dus al bijna een half miljoen joodse
inwoners in bezet Palestina.
Daarover wordt iedereen en zeker Obama
c.s. steeds ongeruster. De druk op Netanyahou wordt dus enorm verzwaard maar
deze regeert dank zij de clubs als Liebermann en Obama moet maar afwachten
wat hij krijgt NA deze regering als hij hem
zou doen vallen! Dus kwam er een zeer
krom compromis: de kolonialisering zou
verder “beheerster” gaan verlopen. Dat betekent: de bestaande gewoon door vergroten en completeren en GEEN nieuwe kolonies voorlopig. Een soort halve bevriezing.. Dat is alles wat Mitchell kon bereiken en, .. voor zes maanden. De Arabische landen hebben Obama ook een
“geste” tot nog toe geweigerd, waardoor er
niet nog wat meer druk op N. kon komen.
Nu is het afwachten of dit alles voor het vervolg zal leiden tot MEER druk van de VS op
Israël of minder.. Dat hangt zeker ook af van
Iran en andere Arabische landen. Obama
c.s, hebben een zware dobber aan Israël.
En u moet het ook zien in de wetenschap
dat er in de VS nu 6 miljoen joden wonen, in
Israël 4,5 miljoen en nog ruim 1 miljoen elders. En de Palestijnen, dat zijn er zeker
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zoveel als Israël en de VS etc. samen aan
joden heeft..
Het zit nog lang niet mee nu de VS een benzine-leverings vermindering naar Iran hebben voorgenomen, unilateraal dus.. Want
Iran stikt van de olie maar heeft maar EEN
raffinaderij..

Intussen zijn de gesprekken in Wenen over
de uraniumverrijking onder leiding van de
AIEA ver gevorderd en deed deze club aan
de overlegpartners een voorstel: ¾ van het
benodigde uranium (voor vreedzame
doeleinden) moet voor Iran in het buitenland
worden verrijkt. Iran maakte zijn antwoord
weer eens spannend… en passeerde de
ultimatumlijn van de VN opnieuw terwijl alle
anderen inclusief Rusland het voorstel
omarmden…

VERSPLINTERD PALESTINA
Een franse journalist tekende de huidige
kaart van Oostelijk Palestina, ook wel cisjordanië genoemd. Waar ook de illegale
muur door heen kronkelt. Wat je ziet is een
enorme archipel van gebiedjes van diverse
soort: autonoom palestijns, gedeeltelijk autonoom (want vol Israëlische nederzettingen), natuurgebieden en stedelijke agglomeraties. En het toont hoe ingewikkeld een
eventuele “zuivering” bij een Palestijnse
staat gaat worden. En ook hoe sterk strategisch Israël zijn greep op dit gebied heeft
gevestigd. Het enige goede nieuws is dat
de groei er de laatste jaren 7% was en dat
de buitenlandse investeringen 600% stegen
sinds 2008. Maar het blijft een schokkende
prent… Gedonder van morgen dus.

Wenen liep overigens ook uit op een
knallende herrie tussen Frankrijk en Iran.
Immers Sarko riep als eerste openbaar dat
Iran de boel bedonderde en dat ook de
AIEA slap deed. Wat veel opzien baarde en
A. en consorte veel pijn deed. En in het
voorstel van het produceren van uranium in
het buitenland de AIEA komt
behalve
Rusland ook Frankrijk voor... Niet zo vreemd
omdat de fransen ooit een kernverdrag
sloten met de sjah, en dat opschortten toen
de ayatolla’s de baas in Iran werden. Ook is
Iran is voor 10% aandeelhouder van de
opwerkingsfabriek in La Hague (Eurodif)…
Die aandelen en zijn dividend zijn sindsdien
bevroren. Het contract hield ook uraniumlevering aan Iran in… via Areva en Eurodif.
Daar nog bovenop komt dat Frankrijk zijn
schulden acht te hebben voldaan omdat het
de fabriek in Tricastin bouwde waar Iran zijn
bijdrage niet geheel betaalde. Ook daarover
ging het natuurlijk in Wenen … Al hoorden
we daarover erg weinig. Weer zo’n verborgen hoekje in de relaties Frankrijk-Iran
wat ook verklaart waarom de fransen zo
goed op de hoogte zijn.
Het circus draait nog verder; dit is niet de
laatste ronde! Het leek er even op dat Iran,
een weekje na de deadline, de deal toch wel
wilde… Boze tongen beweren dat Iran zo
ook steeds tijd “koopt” om een militaire
dreun uit te stellen… al zal dat niet eeuwig
kunnen duren. We wachten wel weer af..
En intussen bleek dat Iran nog wat verder
wil babbelen, maar de “anderen” eiden nu
eerst een DUIDELIJKE reactie op de
gedane voorstellen… Het geduld vermindert snel.

IRAN WINT OPNIEUW TIJD
In Geneve kreeg Obama de dialoog met de
VS weer op gang… Dus er wordt gepraat.
En A. zit , na de grote rellen rond zijn verkiezing, weer wat vaster in het zadel. Zo lijkt
het. Ook gaan ze weer op het paadje verder
dat heet: tijd winnen, dat is zeker. Dus
keurde de VS-senaat nu goed dat de VS de
benzine-export naar Iran afremmen.. Want
Iran moet bij gebrek aan voldoende
raffinagecapaciteit 40% van de benzine invoeren. Dat is een unilaterale maatregel van
de VS die de middenstand in Iran zwaar zou
treffen. Die hebben voldoende goedkope
benzine hard nodig… Dus het exportverbod
zal de druk van oppositie en business in Iran
sterk opvoeren op A. Het nog steeds geldende bankingverbod internationaal is nu al
langer een groot probleem voor businesspeople, maar minder voor de regering
zelf. Dus Obama c.s. gaan nu de weg op
van drukverhoging als “katalysator” voor het
komende overleg. The dangerous games go
on..
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ACHTERGRONDEN: Turkije—Armenië
Wat zit er achter deze toenadering dat is
natuurlijk meer dan officieel wordt verklaard.
Zeker als u weet dat het bezoek van de
armeense president aan de armeense diaspora van 9 miljoen in vele landen, erg stroef
verliep. Men is daar woest over de vredespogingen! En past u op: de diaspora vertegenwoordigt veel meer rijkdom en macht
dan het sterk verzwakte Armenië, dat te
lang leed onder de russen. Armenië geeft
overigens ook zijn claims op op diverse
ingepikte gebiedjes… ook pijnlijk voor gevluchte armenen. Turkije moest ook veren
laten bijvoorbeeld hoefde Armenië niet zijn
troepen uit Azerbeidjan terug te trekken. Er
achter zit het duo Clinton-Lavrov (Min. Buitenland Moskou) want zo komt het lastige
Georgië weg uit de strategische gaslogistiek
in de Kaukasus. De pijplijn Bakou-TiblissiCeyhan en Nabucco moeten beveiligd
worden en Armenië is ook een geachte klant
van Rusland. En niet gezegd maar zeer
duidelijk is ook dat hiermee Turkije punten
verdient in zijn strijd om in de EU te komen.
Let op Turkije, een zeer jong en dynamisch
land in opkomst, dat nu ook afstand neemt
van Israël, waarmee het sterke banden
had… De turken zijn geopolitiek zeer wakker geworden en vrienden van de VS…
De simpele njetterij van sommige EU-leden
zal nog zwaar op de proef gesteld worden.
Over 10 à 15 jaar is het turkse probleem
met de EU voorbij, zeg ik u. En ze komen er
dus WEL in! Niet uit liefde natuurlijk, maar
uit opportunisme..

Wel de turken willen in de EU en dan moet
ook dit probleem weg zijn. Ook wil men betere relaties met het koerdische deel van
Irak waarmee men handel zoekt en investeren wil. En dat is ook Washington erg
welgevallig. De baas van de PKK Ocelan,
die 10 jaar geleden in het gevang ging liet
ook weten dat hij vrede nastreeft en hij riep
26 guerilla’s die in Irak zaten op te stoppen.
Ze kwamen al naar huis onder groot gejuich
van hun koerdische omgeving.
U ziet het Turkije gaat op een verlicht pad
en met verve dus. En ik zeg het u: dit land
met zijn 75 miljoen inwoners zal eens tot de
EU behoren. Dat is hun strategie en hun
keuze. Ze willen NIET bij het overbevolkte
MO horen , vol armoede en straks ook nog
deels met weinig oliegeld. En ook met Iran
wil men nu een betere verhouding, daartoe
was Erdogan ook al in Teheran. De turken
worden de vredesduiven van het MO. Ongelooflijk. En Obama is tevreden; hij is
ook voorstander van Turkije in de EU!
WEG MET DE BURKA
Een imam in Caïro inspecteerde de scholen
verbonden aan zijn moskee op hun regels
tegen de A-griep. En hij kwam een leerlinge
in een burka tegen van 11 jaar die hij direct
naar huis stuurde. En hij zei: Hou daar mee
op dit heeft niets met ons geloof van doen”.
En de sjeik verordonneerde de dag erna
deze regel opnieuw in alle scholen en universiteiten. De leiding van de school vloog
er uit, maar de studenten van de Uni’s protesteerden tegen deze “vrijheidsbeperking”.
Intussen is de moslimgemeenschap een
campagne tegen valse geloofs-interpretaties
gestart, maar dat zal ook nog veel discussie
opleveren. In dit land, waar nog een redelijk
grote Christengroep woont, tracht de overheid fanatisme te weren. En de gevangenissen zitten vol met leden van de
“Moslimbroederschap”.
Egypte gaat het gevecht aan tegen een
islaminterpretatie die niets met de Koran
etc. van doen heeft.

EN OOK: TURKIJE EN ZIJN KOERDEN
Na 25 jaar strijd tegen de PKK (marxistische
guerilla) met 45000 doden wil Turkije dit
probleem serieus oplossen. Er werden een
reeks hervormingen afgekondigd: recht op
identiteit voor de 12 à 17 miljoen koerden,
onderwijs in de koerdische taal, en deturkisatie van koerdische namen.
Erdogan
sprak in publiek over “oude fouten” en hief
de noodtoestand op in het zuid-oosten en
laat daar ook TV en Radio in het Koerdisch
toe. En er ziijn 20 koerdische zetels in het
parlement. Waarom dit alles?

Terug naar inhoud
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TRENDS/TECHNOLOGIE
DE LEZENDE ROBOT
Hij leest vooralsnog enkel japans met zijn
2300 ideogrammen en weegt 25 kilo. Hij
heeft twee camera’s als ogen en op zijn rug
een PC. Hij is geladen met een program
met spraakprogramma en een leesteken
herkenning en kan ook pagina’s omdraaien
voor een lezer. U zet hem uw japanse
leesboek voor en u luistert naar zijn
grappige stem. Iets voor oude zieke jappen,
maar geladen met een ander programma
ook voor de rest van de wereld.

Segway die je ook al ziet, waar je rechtop
staat en die heeft dan twee wielen. Maar
deze is voor BINNEN dus en hij gaat op een
batterij natuurlijk. Hij kan 6 km/uur en kan 1
uur rijden op een batterij. Honda maakt
hem en de prijs is nog onbekend. Sturen
doet u met uw gewicht te verleggen of met
uw voeten te drukken voor links rechts. En
hij stopt en rijdt weg afhankelijk van wel/niet
meer rechtop zitten. Voor oudjes die in
eigen huis niet meer kunnen lopen. Wel niet
vallen, dat helpt echt niet!
DE ZAKSCANNER
U heeft ook duizenden foto’s? En die wil u
op schijf etc. zetten? Wel dat kan nu thuis
voor 100 €. Pandigital verkoopt het apparaat geheten Photolink One Touch Print.
Het scant uw foto’s, ook negatieven en dia’s
en zet ze op de interne geheugenkaart.
Klaar en er zit een USB kabel bij natuurlijk.
Weg met die honderd albums dus!

ONZE SUPERHERSENS
Onderzoekers in de VS deden onderzoek in
het hersengebied van Broca. Daar wordt
het taalgedoe afgewikkeld in ons hoofd. Er
blijkt dat we daar drie operaties tegelijk
kunnen afwikkelen! En men vond ook nog
dat daar ook iets werd bijgedragen aan het
begrijpen van woorden, wat eerder enkel
werd toegedicht aan het gebied van Wernicke. Tja ons denken is ook al ver doorzien,
maar er is nog wel wat werk over.

BLIND EEN WONING ZOEKEN
Het kan nu bij diverse makelaars in Parijs al.
Ze bieden woningen aan op braillepanelen
met ook plattegronden erop. En ze praten
ook tegen de blinde. De firma die de software maakte daarvoor gaat verder en wil
dat blinden via internet een aanbod kunnen
aanhoren nadat ze via een sprekende vragenlijst en antwoorden hun situatie hebben
ingegeven. Daarmee wordt gezocht en dan
gepresenteerd. Tja er zijn genoeg blinden/slechtzienden intussen om zo’n investering terug te verdienen. Nu nog de
blinde makelaar dus…

DE ZEPPELIN IS TERUG!
Euro Airship gaat ze maken, de zeppelins
met een vaste wand. In 2016 schat ze de
verkoop op 10 stuks. Dit luchtvrachtschip
gebruikt 10 keer minder kerosine dan een
vliegtuig in verhouding berekend. Het bedrijf
ziet veel goeds in haar toekomst en zoekt
nog naar een financier voor zo’n 5 miljoen €.
GELUID ZONDER SPEAKERS
Het kan: met een plat vlak soort van
schilderijding dus kun je prachtige muziek
een ruimte in sturen. Dus in je auto enkel
een klein soort plaatje tegen het plafond en
om het beeldscherm van je TV heen zit het
ding ook, onzichtbaar verder. Een brits bedrijf: Surface Surround maakt het, maar ze
zijn nog bij de prototypes.
Onze woonkamers worden steeds leger; als
u tenminste ook uw TV weg doet en een
beeldprojector gaat gebruiken.

DIVERSEN OP PC-GEBIED
Er is nu een laptop van 1,2 kilo die 25 mm
dik is, laag verbruik, geen warmte-afgifte en
dus ook geen ventilatie . Deze fraaie PC
kost 400 € en heet PRAXIS SLIM AIR.
FREECOM uit Japan levert nu harddisks
extern die tot 2 TO gaan…met een dataspeed van 130 Mbits/sec en met een
startprijs van 119 €.

HET AUTOTOSTOELTJE
Het heet U3-X en is een electrisch aangedreven krukje op een wiel. Een soort van

DE HYBRIDESCOOTER
Jaja echt waar hij is er de driewielige
hybridescooter. Voor 9000 € loopt hij ook
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20 km op een lithium-ion batterij. Ook heeft
hij een motortje dat meeloopt en het geheel
drinkt dus 1,7 l/ 100km ( dus minder dan 1 l
op 50 km!). De tank is 12 liter. Erg compleet
verder en let wel hij loopt ook op twee motoren tegelijk: thermisch en electrisch in de
verhouding 65 resp. 35%. De batterij is in
drie uur vol en kan u alleen voedend, maar
20 km ver brengen. Niet weinig in de stad
overigens. Hij schiet weg want dat gaat
vooral electrisch dus . Al met al een opmerkelijk machien!

minder waar zegt Bavarez die vaker erg
gelijk krijg. Ziehier zijn betoog.
-We zijn in een soort van virtueel Pearl
Harbor terecht gekomen: de omwenteling
van de wereld en onderweg naar iets totaal
onbekends. Deze revolutie is economisch
( (cyclus-einde is nabij), geopolitiek (andere
wereldhierarchie), politiek (wereldinstituties
nodig+ remmen van protectionisme) en ook
intellectueel/ideologisch (einde van het neoconservatisme, ongeloof in de zelfregulatie
van markten).
We moeten ons dus niet vergissen in de
aard en diepte van de huidige crisis.We zijn
niet in een kredietcrisis, maar bezig aan een
omslag van de wereldhandel (naties die
consumeren en importeren versus naties die
investeren en exporteren), het gaat ook niet
eenvoudig over het ontdekken van OVERcapaciteiten maar om grote onevenwichtigheid in het gebruik van de besparingen in
de wereld en de verdeling van de toegevoegde waard EN het is dus geen economische schok maar een echt strategische
omwenteling op mondiaal level.
De langdurige afremming van de groei, de
nieuwe massawerkeloosheid, de toenemende belastingdruk zullen protectionisme
lostrekken en ook extremisme. De omslag
naar Azië zal xenofobie aanwakkeren en
autoritaire regimes oproepen en alternatieven voor onze democratie.
Het huidig kapitalisme zal door iets anders
worden opgevolgd waarin mensenrechten
een ondergeschikte rol vervullen. De wereld
wordt een prooi van dictators en extremisten
en vol conflicten. En bij dit alles is duidelijk
dat onze wereldorde geen nieuwe crisis als
we beleven nu, kan verdragen.
Bavarez acht het jaar 2009 cruciaal: nu
moeten we ons best doen te begrijpen, niet
te vervallen in blinde keuzes of oordelen, en
zeker niet denken aan “business as usual”.
We zullen een gezamenlijke weg naar grote
verandering moeten vinden.
Tsjou-en-Lai zei: Als twee olifanten de liefde
bedrijven wordt het gras stevig vernield.
China vervangt nu de URSS maar Europa
blijft het gras… We hebben de euro en de
uitbreiding maskeren dat we geen echte
integratie bereikten en dus onmachtig blij-

DE NIEUWE MULTIMEDIABOX
Hij heeft een digitale tv-ontvanger, een
Multimedialezer en een draadloze Internetverbinding. Hij kan alle bestanden van uw
huis-pc halen en op uw TV tonen. En u bedient hem met uw afstandsbediening. Ik las
een test die erg enthousiast was… De tijd
dat u op uw PC kijkt lijkt voorbij, u kijkt gewoon op uw TV als u niet meer dan kijken
en luisteren wil… De Wyplayer kost 260-440
€ en u vindt hen op www.wyplayer.com
DE SUPERVENTILATOR
Dyson, ja die van de zakloze stofzuiger en
de dubbel draaiende wasmachine vond hem
uit. De ventilator waarin niks ronddraait en
die toch enorm veel lucht verplaatst. De
Dyson Air Multiplier heeft een aerodynamische motor en doet 450 liter lucht per
seconde. Ook voor een radiotor geplaatst
kan hij enorm snel warme lucht verspreiden.
En niemand komt er met zijn vingers tussen!
Bravo Dyson nog een prestatie van formaat
er bij!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-MORGEN VOLGENS BAVAREZ
Niets is lastiger dan accepteren dat je
wereld in elkaar stort en dat je op weg gaat
naar iets onbekends. Daarom denken nog
veel mensen, hoog en laag, dat de crisis
overgaat en dat we weer op weg zijn naar
herstel van het “oude en eerdere”. Niets is
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ven. Europa betaalt zwaarder dan de VS: de
groei zal 4,5% zijn en 2,8% in de VS en dan
weer negatief in 2010 en rond 1% voor een
tiental jaren. De werkeloosheid gaat naar
ruim 11% (26,5 miljoen). De herstructurering
der banken blijft steken dus moet er voor
950 miljard worden afgewaardeerd. De
schuldenlast gaat over de 100% van het
BNP en we riskeren ook een prijsval mee te
gaan maken. Dus: Europa vertoont dezelfde
kenmerken als Japan en zal ook deze weg
gaan...
Frankrijk zal daarin nog erg worden getroffen: met zijn desindustrialisatie,, verlies aan
concurrentiekracht, grote overheidstekorten
en een slechte handelsbalans. In de VS
ging alles fout door een lakse overheid,
maar in Frankrijk gaat het fout omdat de private sector wordt gesmoord in hoge overheidslasten. De drie franse kwalen blijven:
de lage produktiviteit in de publieke sector
en de schuldexplosies. Dan de smalle en de
heterogeniteit van de industriële sector
( enkele groten en weinig creatieve kleintjes)
en tenslotte de hoge blijvende
werkeloosheid die leidt tot veel maatschappelijke fricties. En de denkwijze hier zou opnieuw kunnen gaan leiden tot grote stagflatie zoals in de jaren 70-tig.
Omdat Frankrijk niet hervormt riskeert het in
een groei-nivo van 1% te blijven hangen, in
een hoge ww en een groot stel tekorten.
Men zal snel de arbeidsmarkt moeten flexibiliseren, de immigranten moeten integreren en betere opleidingen moeten cre-ëren.
De sleutel zit echter in herstel van de concurrentiekracht, dus de handel ontwikkelen
en overheid efficiënter maken. Zoals Duitsland nu al 10 jaar doet, en nu weer doorpakt. Frankrijk begon in Europa als laatste
met hervormen en ligt nu plat door de crisis.
Maar dat mag toch geen excuus zijn…

AIDS en zag dat het virus voortdurend veranderde zelfs in korte tijd van individu tot
individu. En concludeerde dus dat de “normale” weg die men bij het onderzoek van dit
soort virussen volgde niet de goede was. Hij
spitste zijn research toe op de mensen die
wel besmet waren, maar die niet de symptomen hadden. En hij zocht naar iets wat constant was bij het AIDS-virus. En vond dat
het virus een soort van BADGE heeft waarmee het binnen de lichaamscel kan komen.
En daarmee ging hij verder. Want het virus
zonder deze badge, kan zich niet in de
lichaamscellen nestelen en zich verspreiden
dus. En hij weet nu dat je tegen de BADGE
moet vaccineren om anti-lichaampjes op te
roepen dan is de behandeling effectief.
Intussen blijkt dat 25% van de amerikanen
het anti-lichaam natuurlijk hebben en daarom nooit aids as ziekte kunnen krijgen terwijl het virus in hun lichaam huist. Ook in
Afrika werd dit fenomeen intussen gevonden.
Nu staat dus alles op alles om het vaccin te
maken wat tot de productie van de antilichamen aanzet… er is nog een weg te gaan
dus.
Maar het beeld dat in 2015 de afrikaanse
bevolking zou zijn gedecimeerd is niet meer
geldig. De race in de farmacie kan nu snel
beginnen en Aids is overwonnen . En als u
ook nog weet dat een AIDSpatient helpen
nu wel 20.000 $ aan medicamenten kost,
dan is de economische impact duidelijk van
deze vondst. Claude Cherman is een tevreden mens..
Weer eens is bewezen dat EEN eigenwijze
researcher de oplossing vindt terwijl er duizenden tegelijk met hem zoeken op … de
verkeerde weg. Allegre zei het ook: de wetenschappelijke vooruitgang is heel vaak
toeval. Dus laat het toeval toe tot de fundamentele research en kil deze niet!

Aldus profeet Bavarez en dat is niet mis te
verstaan… Profeten in eigen land dat gaat
nooit dus zal hij moeten emigreren.

****
VERLOREN JONGE GENERATIE
Goed opgeleid, gemotiveerd, lang zoekend
naar werk en …. Na maanden geen job. Dat
is wat nu nog meer dan VOOR de crisis in
veel ontwikkelde landen gebeurt. In Japan,

-HET MIDDEL TEGEN AIDS IS DICHTBIJ
Een hooggeleerde uit het franse Pasteurinstituut deed jarenlang onderzoek naar
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15% DALEN. HET GAAT HIER WERELDWIJD OM
3% VAN HET BROEIKASEFFECT!!!

de VS en Europa is de jeugdww rond de
18% of nog hoger en de instroom van jong,
vitaal, dynamisch personeel stokt ook al in
de ondernemingen. In Spanje is nu 40% van
de <24-jarigen werkeloos, in Frankrijk 24%,
in UK 20%, in de VS 18% en Duitsland 11%.
In Japan (jeugdww 9%) bestaat dit al sinds
begin jaren 90 en de huidige werkeloze dertigers is voor 60% depressief en onder de
stress. Vaak moeten ze als ze willen werken, een werkje onder hun nivo accepteren.
Want onder de universitair opgeleide is de
ww zo’n 10% hoger onder de jongere academici dan bij de oudere. De babyboomers
hebben straks dus ook te weinig jonge werkende om hun pensioen- en andere kosten
op te brengen.
Een ander fenomeen is het werken via uitzendburo’s dat sterk toeneemt. In Japan
zijn er nu 3,2 miljoen 25-34 jarigen die zo
werken en dat was 10 jaar geleden zo’n 2
miljoen.
En economen zien ook dat voor elk percentpunt dat de WW stijgt de gemiddelde
salarissen 6 à 7% dalen in de jongerengroep. Ook later blijven ze achter; het plant
zich dus voort. Wat kan de regering hier aan
doen? Wel een minumumjeugdloon invoeren met lagere arbeidskosten voor de werkgever, wat nu in de VS gebeurt. Ook kijkt
men daar naar het duitse voorbeeld van het
leerplaatsen systeem. Hier is de jeugd-ww
ook lager en ze steeg ook minder dan elders. Hoe dan ook we zijn er nog lang niet
vanaf; het zal eerder nog verder verslechteren is veler inschatting. Een verloren generatie na de super verwende generatie die
wij ouderen zijn… (of waren?). Mogelijk zal
dit straks terugkijkend naar de 1e helft 21e
eeuw wel de ergste crisis blijken te zijn
geweest.

In 10 jaar ging de electraconsumptie van
koelkasten tot 1/3 terug! Vooral door betere isolatie.
DE CO-2 TAX
Hij komt er aan nu ook in Frankrijk, waar er
veel geraas over is. Zweden heeft al jaren
een zeer hoge tax (6x die van Fr.) en daar
is er veel steun voor deze belasting. Het
werd in Zweden al 1,6% van de belastinginkomsten en dat zijn 2,5 miljard €. Aan de
pomp moet je per liter 0,25 € meer betalen
hierdoor. Het heft geleid tot veel biodieselverbruik en tot warmtepompeninzet voor de
huisverwarming. Ondanks de initiale investering van 15.000 €. En de stadsverwarming
werkt al voor 80% op biomassa uit de bossen. De investeringen ook vooral in bedrijven op het punt van energiebezuiniging gaven hier ook een flinke zet in de crisis. Het
deed de groei op 3% blijven en de CO-2
uistoot met 10% verminderen. Dus deze tax
stimuleerde de innovatie, zeker op verwarmingsgebied, enorm. Ook lopen vele taxi’s
in dit land op ethanol of biogas. En nu besloot de staat dat alleen nog GROENE taxi’s
de passagiers voor vliegvelden mogen bedienen.
De weden zijn echte CO-2 fanaten. Waar
niets op tegen kan zijn. Al zullen ook zij ooit
horen dat die “menselijke”CO-2 echt niet DE
oorzaak was van de opwarming van de
aarde!

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
-IMMIGRATIE VOLGENS AUBRY (PS)
Tja, ze zei het echt, Martine Aubry: wij
(de PS) liepen achter de UMP aan bij
het immigratiefenomeen. Omdat we zo
tuk waren op de stemmen van deze
kiezersgroep. En nu zegt ze dus: Immigratie, dat is een KANS, ALS je het
maar goed “organiseert”. Dat is echt een
grote bocht om; nu zij ook, nadat

Terug naar inhoud

-CO-2 (HYSTERIE )
ALS EEN KOE PER DAG 1 KILO LIJNZAAD
KRIJGT ZAL ZIJN METHAANPRODUCTIE MET
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Hollande begon met zijn boek. Nu zal ze
toch niet ook gaan meedoen aan het
debat over de “identité nationale” dat
Besson , ex-collega opstartte? Een late,
veel te late bekering, vrees ment. Maar
ook: beter laat dan nooit!

En laat nou net in diezelfde tijd Europa (en
anderen zoals vooral Japan en Rusland)
terug vallen in bevolking…. En, daar is de
gemiddelde leeftijd dan 65 jaar! De mensen
worden er over de 100 en dat is een duur
grapje (pensioenen, medische verzorging..).
Ook zijn er onvoldoende jongeren om de
economie te dragen en de oudjes te verzorgen (daarom is Japan nu ook het verst
met huisrobots). De voedselproduktie in het
deze landen is geen echt probleem: water
zat. Maar wat de jongeren zullen zeggen,
die deze berg oudjes moeten verzorgen en
betalen, dat is heel andere koek!

******
-ONZE DEMOGRAFIE EIST (IM)MIGRATIE
Ach, (im)migratie ligt aan de basis van ALLE
landen: de VS dat is altijd vooral immigrantie
geweest en nu wordt die daar nog steeds
fors gestimuleerd! De wereld was altijd al
een groot gesjouw van mensen vanwege
honger, oorlog, armoede of een verkeerd
geloof..
De stemmen worden steeds luider over wat
ons wacht tweede helft van de eeuw. In
2075 is de wereldbevolking gegroeid met 3
miljard tot iets van 8,5 à 9. Voor de ongelovigen onder U: tussen 1950 en 2005
groeide de wereld ook van 2,5 miljard naar
6,5…. +4 miljard dus? Weet u het nog?
Dus we moeten in 2075 50% MEER mensen te eten geven etc. Dat deden we eerder
dus… geen paniek. Maar luister toch maar
even verder..
Allereerst dit: sinds 1970 neemt het groeipercentage AF… maar we schieten nog
even door naar 9 miljard, om daarna terug
te vallen naar …7 miljard. Want welvaart en
opleiding zijn de beste groeiremmers, dat
zie je in het “oude” Europa!

U begrijpt al wat er komt… die hongerige,
arme overvloed in het MO en Afrika zal “bij
ons” graag eten komen halen en ook
verzorging…. En wij MOETEN wel jongeren
binnenlaten omdat onze economieën instorten of kraken.
Dat komt dus goed uit zou een gewoon, niet
bevooroordeeld mens, zeggen. Dieu soit
beni dus!
Maar nee, in Marokko staan hoge afscheidingen tegen illegalen die naar de spaanse
enclaves willen (en dan naar het westen) en
in Lampedusa houdt Italië de stroom ook
met kracht tegen… Want die moslims, men
mot ze niet zo eigenlijk. Dat diverse landen
(vooral Spanje) 20 jaar als kool groeide nou
net door die hartstikke goedkope immigranten, dat vergeten we maar even…
Ach hadden we nou maar aan onze kids
geleerd dat anders gekleurde en gelovende
niet allemaal gevaarlijke profiteurs zijn…
Dan zouden we elkaar in de komende eeuw
goed kunnen helpen.

Nou zit deze aanstormende groei zit bijna
geheel in landen waar verrekt weinig water
is.. Wel 2,5 miljard zijn moslims (alle arabische landen en alle droog, enkel Indonesië
is niet “droog”). Van hen woont dus1,5
miljard in de droogte. De gemiddelde
leeftijd daar is daar dan.. ca 30 jaar! En daar
voedsel produceren daar is bijna onmogelijk. Daar komt nog bij dat tegen die tijd ook
olie/gas op zijn.. dus is er ook geen geld
meer om voedsel te importeren (nu leven al
veel droge, arme gebieden van geld van
Saoudi-Arabië). Dat wordt dus knap lastig.

Wat er nu komt, valt te raden. Wilders c.s.:
erg bedankt dus!
En voor de getriggerde moslimhaters onder
U: nu weet u ook waar die idee bij de geïmmigreerde moslims vandaan komt, dat zij
over enige tijd bij “ons” de baas zulle zijn.
Compris?

PS: Kleine troost: op Facebook
(Internet) kunt u nu 71.000
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vriendschappen vinden tussen jonge
moslims en christenen… Waarvan 7000
pakistani-indiërs zijn). Beetje hoop dus
toch?
Terug naar inhoud

TECHNISCHE TIPS BIJ HET
LEZEN.
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT (ongewijzigd)
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt
nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen
lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom
wijzigden, dat nu niet meer kunnen… “Elk
voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook
“vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op
125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem”
eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
………………………………………………………
………………………………………………………

50

