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PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN MOOI JAAR 2010
GEWENST!
OP 14 JULI 2010 ZIJN OOK 14 AFRIKAANSE LANDEN IN PARIJS UITGENODIGD OMDAT
ZE DAN 50 JAAR ONAFHANKELIJK ZIJN. DUS: MEELOPEN IN HET SOLDATENDEFILÉ.
OOK MOSKOU WAS UITGENODIGD… MAAR NU ZE VAN DIE AFRIKANEN WETEN ,-“OM
HUN HEEN”-, HEBBEN ZE VOOR DE EER BEDANKT! DAN MAAR IN 2010 BIJ DE VIERING
VAN HET RUSSISCH-FRANSE CULTURELE JAAR IN PARIJS ALLES OVERDOEN.
*****
OVER DE SUBSAHARA: “RAGOÛT DE TERRES CONFISQUÉES AUX AROMES DE
CORRUPTION”.
******
DE AUTOMARKT VAN CHINA IS NU GROTER DAN DIE IN DE VS…
MAAR HET DEFENSIEBUDGET VAN DE VS IS 600 MILJARD $, DAT VAN CHINA IS
MINDER DAN 100 MILJARD.
*****
DE TEGOEDEN IN DE ISLAMITISCHE BANKEN STEGEN MET 29%: TOT NU 822 MILJARD
$
*****
EEN AVONDJE TONY BLAIR KOST 100.000 $; ECHT WAAR! WANT HIJ HEEFT , ZEKER
NU, ECHT WAT TE ZEGGEN!
*****
EN 95% VAN DE MENSEN OP ONZE WERELD HEEFT NOG NOOIT……GEVLOGEN!
*****
OM 1 KILO VIS TE ETEN MOEST 2 KILO DIESEL-OLIE WORDEN VERBRUIKT…
*****
AL 70% VAN DE NIEUWE MEDICAMENTEN BERUSTEN OP DE BIOTECHNOLOGIE. DAT
WAS IN 2000 NOG MAAR 40%.
*****
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DE CHINEZEN GEVEN BIJ EEN SUPERMARKTBEZOEK 11 € UIT; DE FRANSEN DOEN
DAN MINSTENS 70 € IN DE KASSA.
*****
DE CHAMPAGNE VOORRADEN ZIJN NU AL 1,3 MILJARD FLESSEN; DAT IS 5 JAAR
OMZET…. VEEL TE VEEL. DAT WORDT WEGGEVEN!
*****
IN IDIA ZIJN ER NU MEER 500 MILJOEN MOBIELTJES EN PER MAAND KOMEN ER DAAR
15 MILJOEN BIJ. EN NEDERLAND HEEFT 16 MILJOEN INWONERS….
******
WEL 75% VAN DE CHINEZEN ZIJN VOOR DE MARKTECONOMIE; MAAR SLECHTS 50%
VAN DE JAPANNERS. HET “OUDE” AZIË , TEGEN HET NIEUWE.
******
IKEA DRUKT NU 198 MILJOEN CATALOGI IN 27 TALEN. EN DAT ELK JAAR DUS.
*****
“ DEZELFDE POLITICI IN IRAN DIE ONS NU ZEGGEN DAT ZE ENKEL EEN VREEDZAAM
KERNENERGIE-PROGRAMMA HEBBEN , ZEIDEN EERDER OOK DAT HUN VERKIEZINGEN EERLIJK ZIJN VERLOPEN” ( Zei Nicolas Sarkozy en Teheran werd erg boos).
****
“ALS DE ZEE ZICH TERUGTREKT BEMERKT MEN PLOTSELING DAT HET NIETS AAN
ZIJN LIJF HEEFT” (Zei de grote goeroe Warren Buffet recent over de crisis).
*****
DE VROUW VAN SCHWARZENEGGER WERD GEFOTOGRAFEERD IN DE AUTO MET
HAAR MOBIELTJE AAN HAAR OOR EN DIE FOTO GING DE PERS IN. EGGIE ZEI:
“THANKS VOOR DE BOODSCHAP; DE STRAF ZAL NIET UITBLIJVEN”.
*****

MARIANNE FISCHER KONDIGDE DE 260 MILJOEN STEUN AAN VOOR DE EUROPESE
MELKBOEREN. OP DE VRAAG VAN EEN JOURNALIST OF DAT WEL GENOEG WAS
ANTWOORDE ZE: “MEER IS ER NIET. IK HEB GEEN SPECIALE REKENING IN LUX…. EN
ZWITSERLAND WAAR IK GEWOON KAN TANKEN OM MIJN ZAKKEN TE VULLEN”. DE
DEENSE KNEEP HET NOG NET OP TIJD AF, MAAR DE LUXO’S HEBBEN HAAR ONGETWIJFELD UITGEFOETERD!
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REDACTIONEEL.

zijn, want bijna alles komt van BUITEN
Frankrijk! Het franse ontbijt is erg
onfrans, snap ik nu pas.)

*VOORAF
Beste lezers,
De laatste LP van dit jaar, voor de
tweede keer in twee “kranten” gesplitst. We verwachten nog reacties
van u op deze tweede proef om goed
te kunnen besluiten. Deze keer laat ik
het overzicht weg om tijdredenen.
We wensen u veel leesplezier,
Leon en Theo.

******
“HET VERWERKEN VAN EEN Z.G.
“FEUILLE DES SOINS” (factuur van arts
of apotheek) KOST 1,74 $. MET DE
“CARTE VITALE (plastic pasje voor de
secu) KOST HET MAAR 0,27 €. DAAROM GAAT DE OVERHEID NU BOETES
UITDELEN AAN (PARA)-MEDICI DIE
HET NOG STEEDS NIET WILLEN
DOEN…
*****

Terug
inhoud

“IN NEUILLY KAN ZELFS EEN GEIT
WORDEN GEKOZEN ALS ZE MAAR
UMP IS” ( Zei Montebourg PS over de
verkiezing van Jean Sarkozy in de
EPAD; en dat siert hem niks)

naar

******
IN FRANKRIJK HEBBEN SOCIALISTEN
EN GAULLISTEN ALLEMAAL EEN SOCIAAL-DEMOCRATISCH
PROGRAMMA” ( Zei Joska Fischer en hij verbaasde zich zelf)

*DIXIT---VERBATIM
DE BEJAARDENHUIZEN KOSTEN DE
SECU PER JAAR 8 MILJARD € IN
2010. IN 2000 WAS DAT NOG MAAR
2,3 MILJARD. VANDAAR MEDE DIE
FORSE GATENKAAS.

FRANSE WEETJES:
-De pastis verkoopt het hoogst in de
franse spiritualiën: 55 miljoen €/jaar
direct gevolgd door de whisky met 19
miljoen €.
-Sanofi-Aventis verbruikte 300.000 eieren per dag om het A-griep vaccin te
maken.
*******
“IK STA HET DICHTST BIJ DE
RAPPERS EN HUN SOORTGENOTEN”
( Zei de +80-jarige Charles Aznavour).
Bravo!
*****

*****
HET FRANSE ONTBIJT WERD STINKDUUR! SUIKER STEEG MET 95% (in
prijs), CACAO MET 70, THÉ MET 63,
JUS D’ORANGE MET 43 EN KOFFIE
ZELFS MET 27%. DIT IS EEN GENIEPIGE AANVAL OP DE FRANSE
CULTUUR! HIER MOET DIEPGAAND
ONDERZOEK NAAR VOLGEN. (Dat
zal dan mondiaal onderzoek moeten
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'Lieve Vader.
Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal
omgespit en kan je aardappelen planten.
Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen.

“DE PS IS EEN GROTE POLITIEKE
BUROCRATIE GEWORDEN DIE 80%
VAN ZIJN INSPANNINGEN RICHT OP
ZIJN INTERNE FUNCTIONEREN”.
(Zei Pascal Lamy, de franse baas van
de Wereldhandelsorganisatie die lid
is van die PS)

Ik hou van je.
Ahmed

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

*****
Dit is geen mopje maar de beschrijving van
een ongeluk in de tuin dat een lezer (en
vriend) recent overkwam. Niet lachen s.vp. , al
is hij weer in redelijke doen intussen. Het akelige is dat ik met hem binnenkort op vacantie
ga in de Magrheb! Zou u nog met hem meedurven? Het viel gelukkig erg mee!

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDE)N MOPJES
De oude Mustafa leeft al meer dan 40 jaar
in New York.
Hij wil graag in zijn tuin aardappelen planten,
maar hij is alleen en oud en zijn zoon leeft in
Irak. Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon:

De eerste serieuze dag buiten was
afgelopen vrijdag.
Maar het geluk was niet met mij.
Samen met Chris ging ik in de tuin aan
de slag (winterklaar maken).
Ik stond tussen de vijver en de zitkuil
en haalde alle plantenresten uit de
vijver.alles verdween in de zitkuil en
mijn eega deed het aldaar in een
vuilniszak.
Toen ik klaar was wilde ik in de zitkuil
stappen, maar de bielzen waren
spiegel glad geworden van alle planten
en het aanhangende vocht.
Gevolg: ik gleed uit, schoot met mijn
voet van de biels (zitting), verloor mijn
evenwicht en donderde dwars door de
zitkuiltafel (die mijn val brak) en werd
terug (richting vijver gelanceerd.
Maar ik was inmiddels wel een halve
meter lager, met als gevolg dat ik met
mijn knie een enorme klap tegen de
bielzen rand van de zitkuil maakte en
bijna over de rand in de vijver
belandde.
Dit gebeurde gelukkig net niet, maar
opnieuw vloog ik over de (inmiddels
lam hangende) zitkuiltafel.
Dit alles eindigde, ruim een halve meter
lager op de bodem van de zitkuil, met
mijn kop onder de afgebroken tafel ,
één been op de bielzen zitting en dat

'Lieve Ahmed, Ik ben erg verdrietig omdat ik
in mijn tuin geen aardappelen kan planten.
Ik weet zeker dat jij me had geholpen de tuin
om te spitten, als je hier was
geweest. Ik hou van je, Je Vader'
De zoon schrijft meteen terug:
'Lieve Vader.
Raak alsjeblieft niets in de tuin aan!
Ik heb daar namelijk 'het spul' verstopt.
Ik hou ook van jou.
Ahmed'
Nog geen 2 uur later staan de US Army, de
Mariniers, de FBI en de CIA voor het huis
van de oude man. Ze spitten de tuin spade
voor spade om, zoeken iedere
millimeter af, maar vinden niks. Teleurgesteld
gaan ze weer weg.
Dezelfde avond nog krijgt de oude man een email van zijn zoon:
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andere been….ik weet niet meer
waar dat was.
Wat ik wel weet is dat ik onmogelijk
uit die positie kon opstaan (alles was
nat en glibberig en ik was totaal mijn
oriëntatie kwijt.
Gelukkig was daar het meisje nog,
die mij uit mijn benarde positie wist
te “redden”, nadat ze eerst zelf van
de schrik was bekomen en
vervolgens ruim de tijd had genomen
om zich door mij te laten overtuigen
dat ik niets gebroken had.
Dat laatste was gelukkig ook zo.
In eerste instantie had ik niets.
Ik heb zelfs nog gekookt.
Maar later op de avond werd mijn
been stijf en raakte mijn knie op slot.
Zodanig dat ik uiteindelijk zelfs de
Night Care moest bellen (ik kon mijn
poot totaal niet meer belasten en
dacht dat de kniebanden kapot
waren.
Dat laatste zou catastrofale gevolgen
hebben voor ons reisje.
De zwelling was inmiddels enorm en
onderzoek kon pas als e.e.a. weer
normale proporties zou hebben.
Dus…..Zaterdag en Zondag lag ik
wederom in bed (met mijn been
omhoog en coolpacks eromheen.
Vanmorgen constateerde de dokter
dat ik vies geluk heb gehad.
Geen ernstige schade.
Wel minimaal een week niet belasten
en dan moet het voor eind van de
maand weer helemaal in orde zijn.
Moraal van dit verhaal:
Laat je vrouw het echte werk doen
en doe zelf de lichte
opruimwerkzaamheden!

Dag Leon,
Pensioen is een heel actuele discussie in NL.
"Hoe lang moet je nog?" is zo'n beetje de
standaardvraag als je de 20 gepasseerd bent.
Ik begin me daar langzamerhand stevig aan te
ergeren en stel daar de vraag tegenover: "welke bijdrage kun je leveren aan onze
samenleving?". En de daarop volgende discussie over de zware beroepen moeten we
constructief aanpakken. Onder andere de vaak
verguisde Arbowet zorgt ervoor dat zware beroepen uitsterven. Mijn kernpunt is dat je niet
moet leven om met pensioen te gaan, maar
ervoor zorgen dat je uitdagend (op zijn minst
tevredenstellend) werk hebt en dat in evenwicht met je leven brengen. Maar ja, ik ben
een beetje een idealist hè. Alleen je suggestie
al laat me afratelen.
En over zijn werk met/in China:
China is best wel leuk om een klus te doen,
maar het is ook een rommelig en erg druk
land. Voor een week of zo is dat prima, maar
ik zou er niet op vakantie gaan. Het reizen is
natuurlijk wel leuk. Je zit in tophotels, reist
businessclass, daar is niks mis mee. Maar je
maakt ook lange dagen (12-16 uur is gewoon),
want de klussen zijn zo uitdagend dat je het
wel compleet en goed wil doen. Maar zoals
gezegd: erg leuk voor een week.
En over mijn suggestie om columnist te
worden:
Een column vind ik wel een aardig idee. Ik doe
dat al in het ledenblad van de harmonie (onde
rde naam B.Obachter). Maar ik realiseer me
ook dat als ik dat maandelijks moet doen het
misschien te veel gevraagd is. Ik zal er over
denken.
Beste groet,
Lezer T.

Je vriend H.
Beste T.,
Dank je voor je reacties. Ik ben het met je
eens, maar iemand die met 53 met pensioen
ging (om daarna pas echt hard te gaan
werken aan LP!) heeft geen recht van
spreken.
En in China is zo’n discussie ook onbestaanbaar neem ik aan. Daar moet je maar hopen

BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 59-09:
Lezer van het eerste uur, T. reageerde over
een bericht omtrent de verlate pensioenleeftijd:

7

tot 65 te LEVEN! Ik hoop dat je besluit om
een “chinese column” voor ons te gaan
schrijven! Zou leuk zijn!
Leon

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 ook omdat
hier veel Armeniërs wonen, die geen vrienden
zijn van de turken. En dat alles geeft Sarko
moed.

*****
Lezer Sw. uit Parijs, met haar effectieve
geriatrische praktijk aldaar, laat bij
ontvangst van 59-09 het volgende weten:

TOERISME IN PARIJS
Ze komen nog steeds: het blijft een enorme
toeristentrekker. Hier wat over de top tien
attracties:
-Notre Dame
14 milj. bez. in 2008
-Sacré Coeur
10,5
-Louvre
8,5
-Eiffeltoren
7
-Musée d’Orsay
3
En dan nog enkele miljoenen voor attracties
als La Vilette, Les Invalides, Centre Pompidou,
Musée Branly…
Zo’n 70 miljoen in een jaar; in 2008 weer meer
dan in 2007. Daarbij komen nog 10 miljoen die
exposities bezochten. Half 2009 begon het
crisisverlies al weer terug te lopen hier, in de
grote toeristische motor van het land.
Frankrijk heeft alles om een wereldmuseum te
blijven; maar nu moet men ook in deze sport
op het gas. Renovatie is ook hier het parool!

Beste Leon,
Geweldig, waar haal je de tijd vandaan om
dit allemaal te schrijven?
Lezer Sw.
Beste Sw.,
Je weet best dat jij met je adviezen veel
voor mijn fitheid deed! Dus dat is EEN.
Verder moet je gewoon een stevige routine
in lezen/schrijven hebben opgebouwd en
genoeg doen voor je fitheid. Ook in het
vroegere leven; dus VOOR mijn zeer
vroege pensioen.. Dat is gewoon “mijn
geheimpje”, wat je ook rustig verder mag
vertellen tegen al je patiënten. Dank je en
veel succes!
Leon
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

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 BNP! Omdat
men in de eurozone woont is er nog geld te
leen tegen een redelijke rente, maar als er niet
gauw wat goeds ge-beurt 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 verho-ging
zou er 120 tot 250 miljard gebeurd kunnen
worden: BTW omhoog, sociale premies en
snijden in aftrekposten.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
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
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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
besparingsomvang 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.

Steeds meer mensen sturen hun kids naar
private scholen, weg van de ecole publique
dus. Waar het rammelt en ook de kwaliteit niet
meer deugt. En intussen laat de PS de deur
open staan voor de andere politieke par-tijen..
Aubry moet gauw hier iets begin-nen wat haar
in Rennes (PS-congres) niet lukte… Het
onderwijs schip verschiet snel van kleur.
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
pnsioenen is ondenkbaar! En het gaat om 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….”

PS DENKT ANDERS OVER FISCALITEIT?
Hollande publiceerde een verrassend boek
waarin hij vele heilige huizen sloopt. Hij
zegt openlijk: de fransen moeten de schulden oplossen en de betalen! Hij wil dat de
PAS als ze aan de macht komt er voor
iedereen inkomstenbelasting en ook de
CSG (sociale bijdrage)… Maar de percentages zakken dan wel en… zullen ook
progressief worden. Dus even op naar een
soort flat tax en dan weer niet… Ook moet
de successiebelasting worden veranderd.
De grote verandering in de PS is aanstaande: Hollande bond nu de kat de bel
aan. En gaat nu Sarko in het midden beconcurreren. Dus terugslaan met zijn eigen
wapens. Het wordt politiek weer leuker hier,
maar fiscaal mogelijk niet zo. Afwachten.
PS VERLIEST IN HET ONDERWIJS
Deze sector was vanouds HET visvijvertje
voor de stemmen der PS. Maar dat verandert nu rap. Al stemden in 2007 maar
24% op Bayrou en 17% op Sarko.De PS
aarzelt enorm deze achterban, die sterk
schuift en ontevreden is, echt in haar problemen aan te spreken. Want dan nem je
een risico en, je moet dan wel met een visie
en een plan aankomen. En wat moet dat
dan zijn?
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Maar ik zou zeggen: L’Exception Neerlandaise.

(vermogensheffing dus). Die weg wordt nu in
Frankrijk ook bewandeld, zo ongeveer.

PENSIOENCORRECTIES
AIR-FRANCE en FRANCE TELEVISIONS
zijn ex staatsbedrijven dus hun pensioenregelingen zijn alle wat erg leuk en ook
onderling verschillend. Vakbondskado’s van
vroeger. Dat moet nu van de regering
worden “gesaneerd” , bijvoorbeeld pensioen AL bij 60: dat moet worden bijgesteld
en nog veel meer. De gouden tijden zijn
voorbij…

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 e 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.

DE NIEUWE TAXE D’HABITATION
Tja die taxe is erg archaïsch want de basis
voor de heffing, de valeur locative, is laatstelijk bijgesteld in … 1970. Deze basis is
bepaald door zaken als het oppervlak, de
luxe-elementen (zo’n 8 nivo’s), en een m2
tarief dat is berekend op basis van de “standing” voor de plek waar u woont. In ons dorp
zijn er vele tarieven die dus afhangen van
de “standing” van uw buren… Dit mtr2 tarief
is locaal bepaald door de gemeenteraad.
Intussen is de reeële huur in Parijs het dubbele geworden. De tax (= het heffingsperc.)
is in Parijs 9,59% en werd 1% hoger in een
jaar. Let wel je krijgt meteen al in Parijs een
korting van 1782 € voor iedereen en dat nog
eens per elk kind dat je verzorgt. Dat is zo
ongeveer het systeem.
Tja en nu gaan de echte waardenivo’s van
het OG een rol spelen… Het moment van
ingang is aan de locale besturen. Dus dat
gaat nog verhit debat opleveren.
Een en ander gebeurt in het algemene kader van de fiscale herzieningen.
Ik moest mijn nieuwe huis 10 jaar geleden
zelf inmeten voor deze heffing en rekende
me plat aan de fictieve m2 voor een bad,
een tweede WC, de CV en god weet wat
nog meer. Het deed middeleeuws aan al
weet ik nog van een luxebelasting in
Nederland vroeger (heette weeldebelasting!), waarbij zelfs de inrichting een rol
speelde bij de heffing. Er kwam dus iemand
bij je kijken naar je meubeltjes! Dat is nu
weg sinds ca 60 jaar en nu is de marktwaarde de basis voor OG-heffingen in box 3

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 olifantengeweer! Tja het viel echt niet mee, maar men
vond alle kopers terug van 375H&H ko-gels
(oilfantenminutie) en het daarop gevonden
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 bewaard. Nu zit
hij vast en de dertig politici kunnen weer rustig
slapen. Hij noemde zich “cellule 34” maar hij
bleek de 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.
FRANSE HONDEN EN BELASTING
De fransen hebben 8 milojoen honden en zijn
wereld’s tweede na de VS. Wel 25% der
gezinnen hebben er een. Van hen is 15% een
poedeltje (caniche), dan komt de bastaard met
9% , dan de duitse herder met 7% en de
yorkshire en de labrador met 7%. Er bestaat
hier geen hondenbelasting al was die er ooit
wel. In Berlijn is dat per hond 120 € per jaar en
toegepast op Frankrijk zou je aan 1 miljard €
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komen. Idee voor Sarko? Of heeft zijn eega
caniches?

jaren van Chirac? Het is ook nooit goed maar,
Sarko moet echt BETER bud-getteren!.

PRESTATIEBELONING BIJ AMBTENAREN
Deze bestaat sinds 2008 voor de A-functionarissen, de hogere dus. In 2010 gaat hij
ook gelden voor de B-categorie (diensthoofden, directeuren) en dan ben je op ca
75000 personen. Deze beloning bestaat uit
een vast deel afhankelijk van de functie en
een deel afhankelijk van gehaalde doelen.
Voor een directeur kan dat 67000 zijn waarvan 40.000 variabel.
Voor een onderdirecteur 36.000 voor een secretaresse
16000 waarbij 5000 variabel is. Het jaar
2011 is de C-categorie aan de beurt. Tja het
is een element van cultuuromslag: prestatie
wordt betaald en niet gewoon lang blijven
zitten. Het invoeren is niet zo’n gigantisch
werkstuk maar het goed uitvoeren deste
meer. Want de hogere moeten nu wel goed
en konsekwent zijn onderhavige beoordelen, zonder dat wordt het weer niks.
Over het succes qua effect las ik nog geen
echt nieuws.

HANDEL IN RIJBEWIJZEN
Op 13 october sloeg de politie in Parijs toe,
viel binnen bij auto-examinatoren en rijscholen
en boekte 12 man in het gevang in. Want
sinds juni waren een hoop chinesezen die
geen woord Frans spraken in bezit van het
leuke papiertje. Bij het onderzoek van een illegalen “importeur was de politie iets opgevallen
en ontdekte een dame die valse paspoorten,
verblijfsvergunningen en ziekenfondskaarten
ver-handelde… Zij werd opgepakt en het
bleek dat de clandestiene operatie vanuit China werd geleid. Dat was toen afgelopen maar
de volgende stunt werden de rijbewijzen.
Maar dat was wat lastiger want die mensen
moeten natuurlijk examen doen… en ze
spreken en verstaan geen woord Frans!
Maar het is een kwestie van creatief zijn en
omkoping blijkt nu: de kandidaten worden
ondergebracht bij “omgekochte rijscholen. Enkele uren voor het schriftelijke examen krijgt
de kandidaat een microfoontje en een vibreur.
Buiten staat de rijschoolhouder en die trilt het
antwoord op elke gestelde vraag (multiple
choice). Dat kost de kandidaat 3000 €.
En er wordt ook een inspecteur (=ambtenaar)
omgekocht voor het rijden.
Men nam 30.000 € cash in beslag en vond dat
300.000 € in het buitenland was gestald.
Intussen zoekt men ook naar chinezen die prima rijden MET rijbewijs, maar die geen woord
Frans spreken en begrijpen..

JACHT OP ZIEKTEVERZUIM
Het is zover: de jacht op de zieke werknemers is open, ook op de ambtenaren dus.
Het laatste is nieuw, er was geen controle
en de algemene middelen betaalden het
salaris door. Dat gaat veranderen, er komen
hier ook controle-artsen en de werkgever
moet nu zelf het salaris van de zieke gaan
betalen. Vanaf 2010 gaat dat beginnen!
Het gemiddelde van 13 dagen ziekteverlof
(ca 8%) per jaar per ambtenaar moet omlaag vindt men. In de privésector werd die
controle al in 2003 ingevoerd en dat resulteerde in een daling van 10%. Ach, het zal
de SECU maar 350 miljoen gaan schelen in
2010 berekent men, op een tekort van 30
miljard! Maar het is ook een kwestie van
principe, van aanleggen van andere normen
vindt minister Woerth van Budget. En hij
heeft gelijk. Nu moet Sarko ook nog bezuinigen op zijn Elysée uitgaven… niet dat hij
vaak ziek is, nee dat echt niet, maar hij is zo
actief, ontvangt zoveel mensen uit de hele
wereld dat het erg veel kostte. Tja wat wil je
met een hyperpresident nu, na de doodstille

HET BOEK VAN MITTERAND
Het boek: Mauvaise Vie van deze flamboyante
minister van Cultuur verkoopt enorm: 200.000
exemplaren en 6000 extra-kopers sinds het
politieke gedonder. En de pocketuitgave nog
eens 10.000 , herdrukken komt er aan. Maar
zijn populariteit is sterk gedaald, zeker na de
deskundige aanval vanuit het FN hier. Daar
houden ze niet zo van losse zeden..
VROUWENEMANCIPATIE IN DE ETA
Iratxe Diaz is in Bretagne opgepakt want ze
staat te boek als No 1 van ETA, de baskenrebellen. Ze is 38 en politiek leider en al
voor drie jaar veroordeeld in Frankrijk. Ze zou

11

bij wel 20 aanslagen zijn betrokken met drie
doden. Men vond in een geheime wapenopslag een foto van haar met een baby op
de arm: haar baby volgens de politie. In de
ETA waren er altijd al veel vrouwen in de
top en er werden er diversen gepakt en
veroordeeld. Het feminisme is diep geworteld in de ETA, een traditie die nog niet
erg veel voorkomt. Al kenden we dit ook
bijvoorbeeld in de RAF wel. Iratxe moet
voorlopig brommen..

de prijs van de tabak… Dus prima business
voor de maffia, en wat minder voor de overheid. Sinds 2000 is de tabaksprijs met 75%
gestegen, maar het % fransen dat rookt is nog
steeds 30% (EU-gem. : 28%). En de omzet
steeg in 2009 met… 2,8%! De over-heid
beurde in 2009 meer dan 6 miljard…. En het
aantal sigaretten aankopen per internet in het
buitenland steeg met 150%... ze kosten “daar”
50% minder. Zo komt iedereen aan zijn
trekken. Ook de ziekenhuizen.

FRANSEN ZIJN “NULLE” IN ECONOMIE?
Het lijkt ook mijn ervaring: fransen zijn niet
zo best in economie. Het interesseert ze
vaak niet en daarom zijn ze steeds meer
niet goed in staat de actualiteit te volgen.
Dat komt ook niet uit de lucht vallen… Want
niet op de laatste plaats door het “linksige
schoolsysteem hier, zijn fransen wat antikapitalistich, wat anti-liberaal en wat te sterk
gericht op de staats-solidariteit. Het model
van de zorgende , dure, staat. Uit een
recent onderzoek blijkt nu dat dit vooroordeel nog niet zo veel “voor” is!
Er blijkt namelijk dat wel 71% zichzelf zwak
tot heel zwak in economie acht.. en bij de
lyce-umscholieren is dat ook hoog = 61%.
Ge-vraagd “waarom meer inzicht hier van
belang is”, zegt 79%: om de actualiteit beter
te snappen, 70% om beter met de bank te
kunnen omgaan en 57% om de eigen
onderneming beter te snappen! Als je hun
vraagt wie er “dus” meer aan economie zouden moeten “doen”, dan komt er: het
onderwijs 78%, het ministerie van financiën
76%, de consumentenorg. 76% en de
politici ook 67%. Dus eigenlijk ligt dit probleem nogal duidelijk. Historici zien een
duidelijke link met de geschiedenis van dit
land; dit alles zou ontstaan zijn tussen WOI
en WOII tijdens de grote crisisjaren dus…
Tja er is dus ook hier werk aan de winkel,
maar ik denk ook dat het in een aantal
andere westerse landen ook niet zo daverend gesteld is met dit onderwerp..

HOERA VOOR DE CRUISES!
Het aantal passagiers voor cruiseschepen in
Frankrijk verdubbelde in 10 jaar; vooral vanaf
2006 zette een enorme groei in. Bijna een haf
miljoen al per jaar: de grijze golf slaat toe. Zij
hebben nog de middelen hiervoor… Deze
luxe-industrie teert op hen en hun investeringen waren en zijn groot. De grootste
cruiseboot ooit is kortgeleden begonnen: een
reuzeschip. En nu maar bidden…
FALISSEMENTEN ALOM
Er kwamen er in september 2009 nog 6600
bij… Het werd de tweede hoogste maand
sinds de crisisstart. Aan elk van hen kleven
een aantal gezinnen en zo kom je aan een ww
van meer dan 10%, binnenkort. De wrede
gevolgen van een ingedonderd kaartenhuis
met kaarten van Wallstreet c.s.
DE DISTRIBUTIESTRIJD
Het ene proces na het andere in de distributie:
leveranciers tegen de grandes surfaces. En de
laatste worden bij herhaling beboet door de
rechter. Carrefour het vaakst, maar ook
Leclerq al een keer. De leveranciers procederen en groupe tegen de onfatsoenlijke
condities die er gesteld worden… en winnen!
Het komt door de grote concurrentiestrijd die
tussen de groten is losgebarsten, nu de omzet
krimpt en de consument scherp op lage prijzen
gaat. Het concurrentiespel is nu vol open
mede omdat de wet op de relatie leverancier
afnemer werd gewijzigd. Daarin was het
verboden artikelen onder de kostprijs te
verkopen… Nu plukken de consumenten
eindelijk de vruchten van de concurrentie..
zoals dat al jarenlang het geval is in alle

DURE TABAK: GOED VOOR DE SMOKKEL!
De gemiddelde inbeslagnames (in tonnen)
van sigaretten in Frankrijk stijgt sneller dan
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andere EU-landen. De hogere prijzen hier,
worden nu dus gesloopt.

periode van rijkdom niets garandeert over ook
goed primaire voorzieningen. Waarbij duidelijk
moet zijn, dat veel leerlingen die toiletten
bevuilden en dat de leiding dat niet gestopt
kreeg. Dat waren dan natuurlijk NIET de kids
van die propere ouders… zou je den-ken. Pas
sur!

DE UITGAVEN VAN DE LOCALE OVERHEDEN
Ze deden er nog 230.000 ambtenaren bij de
laatste 4 jaar…. Nog niets snappend van
wat hun wachtte. Terwijl de centrale overheid in de remmen schoot en zelf ambtenaren niet vervangt. Hun schuldenlast
ging navenant omhoog: in 2004 hadden ze
nog iets van 87 miljard, dat is nu 113…
Uitgaven ditem: van 148 miljard naar 195 in
2007.. De staat geeft nog stevig aan de
localen en ook deze dotaties liepen fors op:
voor de regions van 8 naar 12 miljard (0408) en voor de departementen: 19 naar 21.
In-tussen zakte de staatsuitgaven van 380
naar 377 miljard in twee jaar. Iedereen voelt
al dat die stijging van 9% (!) in aangestelde
amb-tenaren bij de staat nu moet stoppen;
de da-ling is al ingezet. Maar de localen
wisten de stijging over dezelfde periode
liefst tot 56% (!!) op te jagen vanaf 1986.
Marseille bouwt nog een enorme schhatsen skate baan voor 45 miljoen, terwijl even
verder bij Aix er een particuliere werd
geopend: 10 minuten verder met de auto.
Zo gaat dat in gulle tijden en daarom
kunnen WIJ nog na de crisis schaatsen. Als
het ijsmaken niet te duur wordt natuurlijk…

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Talent is een gave. Een gave waarmee je iets
moet doen. Het probleem is dat het leven op
zich geen zin heeft. Dat is voor menigeen een
onverdraaglijke gedachte. Dus wat doe je
dan? Geef het zin, verzin wat. Muziek is daarin iets ongelofelijk krachtigs. Het fascinerende
aan muziek is dat het goed beschouwd totale
onzin is. En toch wordt je er door getroost.
Hoe het kan? Niemand die het weet. Dat is
toch magisch?
(Aldus een beroemd hedendaags componist;
een opinie die ik graag onderschrijf. Dus daarom ook LP!)

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
AUBRY KRIJGT GEEN VAT OP DE PS
Ze probeerde van alles om orde op zaken te
stellen en het luide gekakel in de pers te
kalmeren. Dus nodigde ze de “olifanten” uit om
met haar te debatteren over de lijn van de
PS… Maar enkel Delanoë sneed wat hout met
zijn opmerkingen over de staatslening en de
fiscale kado’s…. Maar er was nauwelijks een
samenklinkend geluid..
Daarna sprak ze met de groenen en de communisten maar die stuurden gewoon tweede
garnituur. En toen verloor de PS ook nog een
belangrijke post aan de UMP in Poissy. De
affaire Jean Sarkozy was het enige en dat
bracht Rocard tot de opmerking: “De PS is een
ernstig zieke die al lang geen gemeenschappelijk gedachtegoed meer heeft”.
Is Martine nu ook de draad kwijt? Wel ze heeft
zeer weinig mensen om zich heen die de PS

VUILE SCHOOLTOILETTEN
De controledienst checkte 850 scholen en
Vond verontrustende zaken rond de … toiletten. Die waren echt TE smerig om te gebruiken… De gevolgen zijn schokkend: 20%
van de leerlingen hadden urinewegen infecties en 15 % constipatie (omdat ze niet
tijdig naar het toilet “konden”). Het aantal
consulten voor jeugdigen bij urologen liep
flink op en het bezoek liep paralel met… de
schoolvakanties!
De properheids-charte die was gepland in
2008, kwam er nooit en nu ook nog de Agriep om meer hygiëne vraagt, is dat dubbel
jammer. Ouderverenigingen hadden er genoeg van en namen initiatieven in Baskenland en elders en kregen tienduizenden
€ los-gepeuterd om te garanderen dat hun
kids naar de WC kunnen… U ziet dat een
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goed kennen; een grote handicap dus. Dus
staat ze er een beetje alleen voor.. Er
mankeert dus nog een hoop in de PS.
En 2012 nadert rasser dan ze denkt.

En in een klap staat Francois, die deze coup in
stilte in de Corrèze voorbereidde, boven op het
PS-podium. DSK zal hem toch niet effe
geholpen hebben? You never know. De PS
heeft nu voer voor de discussie… wie volgt?

SEGOLÈNE GAAT IN DE FILMBUSINESS
Ze organiseerde eerder feesten voor de
“fraternité”. Erg duur en de laatste keer
moest het in de open lucht in Montpellier.
Want ze verloor haar grote sponsor Bergé…
na haar website echecs. Nu organiseert ze
in Poitiers een filmfestival van 3 tot 9 nov.
Over het thema: TRAVAIL. Uiteraard met
films die haar idee ondersteunen, dat
spreekt en mag. Intussen doet ze af en toe
een duit in het politieke/publieke zakje en
neemt steeds meer afstand van de PS. Tja
wat blijft haar nog over? Maar er is nog
geen enkel conceptueel aansprekend idee
van haar vernomen. Ze trachtte met lucht
haar aanhang te behouden maar die zien nu
dat ze in een ander vacuüm zitten.

HET ROYAL-PEILLON CABARET IN DYON
Vincent Peillon had in Dyon een conferentie
georganiseerd over: “Inventer la gauche de
demain” en had de “olifanten uit de PS’ gevraagd vooral NIET te komen. Maar dat ging
niet volgens Sego, die daar, niet-uitgenodigd
toch verscheen, aan een zijtafeltje moest gaan
zitten, vervolgens van tafel naar tafel wipte en
at the end gewoon op Peillon’s stoel, naast
mecaenas Bergé (!) plaatsnam. De laatste
ergerde zich zeer zichtbaar aan dit gedoe. En
de uitspraken van de ex-collega’s, en nu vijanden, waren er ook naar: Peillon zei : “Madame Sans-Gêne” en Sego zei: “Ik laat me
toch niet voorschrijven waar ik wel en niet mag
verschijnen”? De rel werd dankbaar opgepakt
door Aubry die sprak: “beste partijgenoten,
een beetje meer “fraternité” svp”.
Insiders vrezen nu dat financier Bergé nu wel
helemaal de geldkraan voor Sego gaat dicht
draaien. Een krant schreef over dit incident:
“Sego fait monter la moutarde au nez de
Pierre Bergé”.

COME-BACK HOLLANDE?
Hij komt met een verrassend boek: Droit
d’inventaires geheten. En het is ook een
sterk boek over een meer realistisch links
voor Frankrijk… Enfin ook aandacht voor
werken, saneren van de publieke middelen,
pal staan achter Europa, etc. Het zou
zomaar van de hand van Raymond Barre
kunnen zijn; zo’n enorme omslag is er in te
vinden.
Hiermee springt hij met EEN grote plons in
het grote linkse gat, waar een inhoudelijk
debat maar niet lukt. Een prediking van
hem: “Her-stel van discipline, het herstellen
van fouten en fors ingrijpen zijn de
sleutelwoorden van onze tijd…”.
Dit uit de mond van Francois vernemen is
een mirakel; maar hij heeft in elk geval zijn
kansen goed begrepen. In zijn kielzog nog
een surprise: Sego wil dat de PS open en
positief deelneemt aan het debat over de
“identité nationale”… DE grote politieke zet
van Sarko/Besson om het FN bij de volgende locale verkiezingen de wind uit de
zeilen te nemen. Uiteindelijk heeft de PS
door dat je tegenstander kunt ontwapenen,
als je hem bestrijdt met de eigen wapens!

NOG EEN HELE MOOIE VAN FRANCOIS LE
NEUF:
“Deze inventaris is geen ontkenning van onze
verleden. Ik wil aantonen waarin wij bron kunnen zijn van vernieuwingen en ook waar de
opbrengsten van onze vroegere successen
liggen”.
DE UMP-TACTIEKEN À LA SARKO
Besson, ex-PS pakte het op als minister van
Immigratie: een nationaal debat over de
IDENTITÉ NATIONALE, werd door hem aangezet. Tot nu toe altijd een beladen onderwerp
zeker in de linkse anti-nationalistische kringen..
De politieke timing is overduidelijk: om te voorkomen dat het FN , van de Le Pen’s, de ontevredenen gaat mobiliseren, proberen Sarko
c.s. hun de wapens te ontfutselen. Want zaken
als : terugvinden van de fierté voor vaderland
en vlag, het weer heilig verklaren van de
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Marseillaise, duidelijke grenzen aan de immigratie, bescherming van bezit en waarden… you name it. Dat alles moet nu over
de tafel in een nationaal debat! De jamais
vu dus.
En het mooiste is dat nu een ex-socialist,
Besson, ook is verkozen om de wat gescheurde gelederen van de UMP, te repareren om de slagorde voor de komende
strijd te versterken. Goed gezien van die
kleine strateeg uit Parijs/Neuilly.

website die uitleesbaar is met PC en met een
mobiele telefoon… Voor u het weet zit u zelf te
twitteren..
DSK CONTRA SARKO IN 2012
Zijn ster stijgt in de PS, zeker na de foute
inschatting van Hollande aangaande de europese verkiezingen m.b.t. de uitkomst voor de
UMP. Dat tikt in de plus voor DSK in de PAS!
Ook zijn grote prestatie in het heroprichten van
het IMF geven hem veel prestige in heel
Frankrijk.
Hij lijkt de enige valabele opponent voor Sarko
in 2012… ondanks de opvallende politieke
bekering van Francois Hollande..
Nou moet DSK wel oppassen met de dames…
en niet opnieuw zijn blazoen bevuilen. Anne let
op!

GROENGEVECHT: LINKS-RECHTS
De tijd dat groen iets van “links” was is echt
voorbij. Sarkozy tamboert nu al jaren op dit
onderwerp en eet zo de wat midden-linksen
mooi op! Na het FN nu ook de Verts dus. Hij
zette recent een nieuwe ster in Joanno
Chantal, 40 jaar, ex-karate-kampioen, mooi
en compostmaakster en anti-auto.. En nu
staatsecretaris voor Ecologie! Zij neemt het
op tegen de groene ster Duflot, ook al mooi,
al noemt Sarko haar Mme Souflot. Ze houdt
ook goed contact met Dany Cohn-Bendit,
die zich steeds vaker beklaagt over de vastgelopen koers van zijn groene partij. Duflot
is de meer ervaren politica, maar Juanno
heeft het grote voordeel van de frisheid en
de “straigt style”. Een verfrissing na het
politieke navelstaren in de groene wereld..

Terug naar inhoud
-Affaires
CHIRAC’S LAATSTE OORDEEL
Hij moet nu voor kast; zijn onschend-baarheid
geldt niet meer. Een kleine fragiele dame, juge
d’instruction, riep hem op de mat. Die kan het
verder wel vergeten… In de dertig jaar dat
Chirac in de UMP de scpter zwaaide ging het
vaker fout en hij offerde de nodige
“medewerkers” op: zij werden veroordeeld….Dat Chirac NU voor de kast moet is
zijn eigen schuld; hij “regelde” ook zijn
onschendbaarheid. Belsachelijk systeem, dat
nu zijn grenzen toont.
Kijk om hem heen: maar ene Roussin en ook
ene Giraud moesten brommen in een
corruptieschandaal. Lyceabouwers in Parijs
moesten geld voor de partijkas ophoesten.
Jacques ontsprong de dans. Toen kregen we
de betaalde privévluchten van de familie
Chirac, die zaak werd geseponeerd… Dan nog
de affaire van de HLM’s in Parijs. De sociale
woningbouw waar ook al projectontwikkelaars
in kasa’s moesten storten. Jacques ontsprong
de dans, ene Perol (nu weer groot retour,
moest even brommen. Na 10 jaar onderzoek.
En nu dus de fictieve medewerkers: hun
salaris ging ook al in de UMP-kluis. Alain Jupë
jacques trouwe medewerker, moest er aan
geloven. Gevang en uit de verkiesbaarheid
gezet voor jaren. Tenslotte De Villepin met

POLITIEK TWITTEREN
Ook in Frankrijk is twitteren razend populair
bij de ministers. Obama begon ermee, het
zenden van boodschappen van max. 140
tekens via zijn mobiel naar de Twittersite op
Internet. Het is een soort van onmiddellijk
commentaar op de actualiteit, met een zeer
persoonlijk karakter. Lichtvoetig, dichtbij en
snel dus. Nog hipper dan een blog dus.
Ministers die het doen: Pecresse, Estrosi,
Novelli en Darcos en vooral Kociusko-Morizet. Ook Mme Idrac laat zich niet onbetuigd… en Jean Sarkozy is er al een ster!
En op links is er ook al getwitter: Hamon
(PS) heeft regelmatig rond de 4000 mensen
die hem volgen. En hijzelf “volgt”, zegt hij,
1500 andere twitteraars.. Tot witter or not tot
witter, that’s the question! Voor de leek: een
SMS gaat van jouw telefoon naar een andere telefoon, twitteren doe je op een
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Clearstream: die hoort in januari hoe hij
verder moet. En wie weet, gaat de boze,
want veroordeelde Pasqua, nu weer
Jacques te lijf en diens vriend Balladur. In
wat hier Angolgate heet, wapenverkoop,
stiekem, aan rebellen in Angola… Met veel
strijk-stokmonaie. Ai,ai die Jacques dus..
We wachten weer af…

rechter in januari nog een surprise opleveren… En dan draait de zaak alsnog geheel
om.. Suspense dus.
PASQUA EN COURROIE
De laatste is de hoofdofficier van Justitie in
Nanterre en hij wordt binnenkort als Procureur
benoemd in.. Parijs! Maar nu is hij aangeklaagd door Charles Pasqua in het kader van
zijn “wangedrag” in het proces tegen betrokkenen in Angola-gate. Daar werd Pasqua
(en anderen) veroordeeld… voor fouten toen
hij minister van Biza was… Zijn boosheid was
enorm en zijn persconferentie droop van de
wraak. Hij stak triomfantelijk een geheim
memo omhoog, dat was gericht aan o.m.
Chirac, de Villepin . Toen president en minister… en waaruit bleek dat ze in detail wisten
van de illegale wapen-leveranties in Angola!
Ai! Het memo, een “secret de Defense (!), lag
ter distributie aan de deur van het hotel…
Pasqua gaat nu dus wel heel ver… En Chirac
en de Villepin staan nu zwaar te kijk… terwijl
ze beide NU al met de rechter te maken
hebben!
En tegen Courroie, die de heren ten onrechte
NIET als getuige opriep in het proces tegen
Pasqua c.s., diende deze die nu een klacht in.
Ook niet niks. Een echte “AFFAIRE D’ETAT”
dus!
Het gonst nu van de geruchten natuurlijk: rond
Chirac wordt nu stevig “opgeruimd” en dat kan
geen toeval zijn. Courroie is goed bevriend
met rijken als Bolloré, Bouyges, Pinault en dat
zijn ook “proches” van Sarkozy. Wat niets
hoeft te betekenen, maar het volk denkt nu
eenmaal anders?

GASTON FLOSSE IN DE BAK
Hij regeerde Frans Polynesië lang en is
eminence grise daar. Nu zit hij vast op verdenking van “passieve corruptie” met zijn 78
jaren.. De “vieux lion”, die door Chirac “son
frère” wordt genoemd, werd door aanhangers tot aan de gevangenispoort gebracht. Hij zou geld hebben gekregen (dus
niet gevraagd!) van bedrijven wat hij fors
ontkent. Natuurlijk spreekt hij van een politiek complot tegen hem. Weer een vriend
van Jacques die werd opgepakt… en dat
vlak na dat Pasqua zijn persshow hield over
Angolagate. Waar Chirac en de Villepin al
weer werden genoemd. Ze zouden daar ,
wetend van de illegale wapenhandel met de
angolese
rebellen,
hun
verantwoordelijkheid (als president en minister) niet
hebben genomen. Rond Chirac is het link
aan het worden… Linke soep.
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, na 5 weken proces, niet zo fraai voor De Villepin c.s.
Zijn tegenaanval was er op gericht zich als
slachtoffer van Sarko te positioneren.. en hij
wierp grote bergen ontkenningen de zaal in.
Zijn tactiek is gewaagd, maar het bewijzen
van “ernstig misbruik van positie” is er niet
echt gekomen. Dus kan de uitspraak van de

******
NOS MOTS ACTUELS ET NOS FRANCPARLERS
Hier weer eens wat uitspraken van regerende
franse politici en oppositionelen:
« Onze politieke familie houdt samen is
verenigd. Ze heeft het geluk een natuurlijke
leider te hebben » (Hortefeux UMP)
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« Onze primaire taak is het om een nieuwe
linkse beweging te scheppen. We moeten
iets maken dat in het volk verankerd is, iets
moderns en de relatie met de burgers
opnieuw uitvinden » ( Zei de burgervader
van Parijs Delanoë PS recent).

Meskin= arm (pauvre)
Neuf-cube= Seine- Saint Denis
Pelo= kerel (mec)
Poukaver= aangeven (denoncer)
Pu = let op (attention)
P4= gek (fou)
Racli= meisje (copine) idem: goni, go
Racave= vertellen (raconteur)

« Voor allen en voor alles moeten we ons
sterk voelen in onze kracht, vrij voelen met
onze vrijheid en gerust in onze gerust-heid »
(Zei, inderdaad, Segolène Royal).

U ziet het, nog even en wij oudjes kunnen er
echt geen touw meer aan vast knopen. Onze
wereld wordt gewoon uitgepoetst. Vooruitgang
heet dit.

« De kracht van onze regering is dat wij het
volk de waarheid vertellen » ( Zei Luc Chatel
UMP).

NOS BONHEURS FRANCAIS
« Het kapitalisme is het gelukt ons te doen
geloven dat het privé-eigendom gelijk is aan
het eigendom der produktiemiddelen » ( Zei
de altijd kryptische Besancenot).

Geluk is:
Naar de cave coöperative gaan voor mijn 5litertjes cuvée speciale en daar Jean aantreffen die uiterst nieuwsgierig is naar het
leven en sterven van “ollandais”. Hij praat
vrijuit want hij is ook “étranger” want hij woont
in Blauvac. Dan kan dat.

« Als ik me s’morgens scheer, dank ik aan
andere dingen. De tijd dat politici bedachten wat zij wilden vor zichzelf is voorbij »
( Zei Xavier Bertrand groot in de UMP).

Luisteren naar de dorpsklatsch van een
bevriend boerenpaar en ontdekken dat ook
een dorp als Mormoiron een heel dynamisch
sociaal geheel is. Met veel goed en veel
kwaad. Het vertoont zelfs trekjes van Sodom
en Gomorra.

« Frankrijk beleeft de langzame euthanasie
van zijn productie en lijdt onder een nieuw
record van haar publieke uitgaven » (Zei
een wanhopige Bavarez, die zich nu echt
zorgen maakt).

Terug naar inhoud

Weer een wrak of stuk oud ijzer zien aankomen op het terrein tegenover Rosée de Mer.
De gulle depositeur laat ons gratis meegenieten van zijn werkvoorraad “oud ijzer en
zo”. Soms moet ie even worden geremd met
verwijzing naar milieuregels en zo. Dat doet hij
dan uit aardigheid, niet uit overtuiging.

NOS MOTS ACTUELS
Nog wat “parlez-vous djeune”.. de taal van
onze jeugd.
.
Bédave = roken (fumer)
Bolos, nave= waardeloos (nul)
Boug(s)= mec(s) (kerels)
Bouiliave= seks hebben (faire l’amour)
Chevreau= prostitué
Daron= vader (père)
Daronne= moeder (mère)
Fossiles= ouders (parents)!
Fraicheur= in de mode zijn
Keus= mager (maigre)
Marave= neerslaan (massacrer)

De vreugde zien van de piepjonge boxer
Diana van onze duitse vriendin. Hij wordt nu
afgericht wat echt nodig is. Maar vergeet alles
als hij bij ons binnenkomt. Een en al blijheid bij
het weerzien.
Onze mooie rood-witte kat Hidde zich zien
draperen op kussens in de zon. Katten hebben
een uiterst kunstzinnige manier om zichzelf te
draperen op allerlei manieren. Je valt zelf in
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slaap als je er te lang naar kijkt. So very distressed!

reacties, zijn houding en zijn psychologie te
begrijpen”.

Aangemoedigd worden als ik mijn
krachttoertje rij op mijn VTT door het oude
dorp. Jonge meiden joelen en roepen “allez
pappi” en gooien zelfs wat bladeren naar me
als ik voorbijstuif. Het moet ook wel vreemd
uitzien zo’n ouwe grijze kop op een geelblauwe Mercierfiets. Ik zou het zelf wel eens
willen zien

“De manier waarop Mitterand zijn ideeën vorm
gaf, deed me hem bewonderen”.
“Bernadette en ik zijn onafscheidelijk, part-ners
en lotgenoten in eenzelfde avontuur. En
daaraan kon niets ooit iets aan veranderen”.
“De grootouders van Bernadette vroegen haar,
toen onze verloving er aan kwam: Is hij dan
tenminste gedoopt?”

Terug naar inhoud
PAROLES DES PRÉSIDENTS
Wat uitspraken van Chirac
psychiater..

bij

“Pompidoe zei tegen me: Doe mee aan de
verkiezing voor burgemeester van Parijs daar
kun je me het meest van dienst zijn”.

zijn

*****

“De laatste jaren ben ik weer geloviger
geworden. Ik geloof weer vast in God en in
het katholieke geloof”.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

“Mijn moeder kon me al niet bedaren; direct
na de laatste hap was ik al weer weg van
tafel. Ik wilde maar een ding: zwemmen,
rotsen beklimmen, etc. En met mijn vriendje
Zinino vocht ik vaak vandaar al die littekens
overal”.

DE PLAAG DER PLATANEN
Elke streek kent zijn “plagen”… soms opgeroepen door gebed, zoals de joden , gedeporteerd naar Egypte, dat deden met hun
gebed om de wrede pharao te straffen met
een echte sprinkhanenplaag. En sinds eeuwen kent de Provence zijn klassieke lijstje van
de vier grote plagen: het Parlement (indertijd in
Aix), de mistral, de regenrivier en dan nog een,
die me ontschoot…
Maar ik heb nu een waardige remplacant gevonden: de platanen! Ze werden in Napoleons
tijd geplant om de moerbeibomen te vervangen en, zo fluisterde men ook, omdat Napoleon “alles” anders wilde. Zelfs de bomen in
het zuiden van zijn keizerrijk… Daarom zitten
wij, provencalen en étran-gers, in de zomer
lekker koel onder deze enorme bladerpakketten op hoge stammen en takken. Een
prachtig gezicht en oh zo lekker afschermend
voor de bloedhete zon des zomers. Maar als
de “étrangers” weer zijn vertrokken (vroeger
heette een étranger een barbaar, wist u dat?) ,
komt de genadeloze herfst en winter. En dan
toont de plataan zijn ware aard. Hij laat, tergend langzaam, maandenlang zijn bladerdek
vallen…. Heel goed eigenlijk, want nu kan de
lager overkomende zon ons nog wat bijwar-

“Ik was een gemiddelde leerling, geen studiehoofd. Ik ging maar net over. Later dacht
ik: dat moet anders. Of ik doe niks OF ik doe
het goed. En vanaf toen werd ik een goede
leerling”.
“Poësie doet me reizen over de wereld en
brengt me ook in een ander universum”.
“Ik was nooit een luxe-jager, niet door opvoeding, niet uit mezelf. Ik hou van eenvoud”.
“Sumo worstelen is een ware kunst. Wat je
niet altijd van de politiek kunt zeggen”.
En hij zei in zijn recente boek:
“De communicatie tussen Giscard (d’Estaing) en mij was eerst moeilijk en later onmogelijk. Wat had ik het moeilijk om zijn
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men met zijn laatste zonnestralen.. Dus, zou
je zeggen, die boom heeft het goed gesnapt
toch?
Tja, wat die toeristen helaas nooit zien is de
heroïsche strijd die er vanaf oktober tot januari losbarst om het dorp vrij te houden van
de enorme hoeveelheden reuzebladeren. Ze
zijn geelbruin en dwarrelen naar onze straten en pleinen… Vele dagen doucement,
dus kalmpjes, maar dan plotseling, bij een
forse herfstbui en, natuurlijk ook bij een
krachtige mistral, in enorme ladingen. Met
honderduizenden, miljoenen zegt men in de
café Le Mont Ventoux, komen ze op ons
neer, zeker na de eerste nachtvorst, die hun
ophangpunten aan de boom verzwakte. En
dat is geen gezicht… vindt nu onze modernere burgervader en zijn college van wijzen.
Een dorp met standing ruimt die rotzooi uiteraard op… . Immers de bewoners betalen
geen belastingen voor nop! En hij moet als
jonge krachtige nieuwe bestuurder, na onze
wat conservatieve garagiste, ook zijn
moderniteit buiten elke twijfel plaatsen. Dus
moet onze, nogal stevig uitgebreide crew
van de voirie (gemeentewerken) deze hinderlijke donatie van de natuur weghalen.
Met alle mo-gelijke middelen natuurlijk.
Daarom zien wij nu, eerder geheel onbekende taferelen in ons dorp. De mairie kocht
enkele bladblazers, zo’n brullend machien,
wat je op je rug doet, met een slang eraan
waaruit een soort namaak mistral komt.
Daarmee blaast twee man voet-volk het
bladertuig op grote hopen, en die worden
dan weer verder verwerkt. En wel met een
superbladzuiger op twee wielen, achter een
dikke tractor, met uiteraard een aangepaste
dus dikke zuigslang eraan.. Hele hopen
verwijnen bij toverslag in de grote rijdende
container. Dat kost ook twee mannen: een
tractorchauffeur + een bladzuiger-specialist
… Zo trekt deze equipe zonder bladvrees
door ons dorp, wekenlang… Want de
plataan werkt niks mee: hij laat genoeg los
om de maire te ergeren waarna deze de
bladploeg mobili-seert. Maar als die halverwege zijn is het inde werktijd… en dan
begint het s’nachts enorm te plensen. En die
rotplatanen dumpen dan WEER een hoop
gebladerte, dat s’morgens alle gedane

moeite onzichtbaar gemaakt heeft. Dus opnieuw, ronde twee ingezet… Meestal volgt er
dan een stevige dag/nacht mistral en die is
heel erg gemeen. De reeds op hopen geblazen bladeren vliegen weer vrij door het dorp…
en de plataan laat nu alles los wat niet al te
vast zit. Gevolg een grote dorpsbrede puinhoop!
En eigenlijk zijn we dus maar enkele uren per
dag, op ca 15% van het dorpsoppervlak, netjes schoon zonder bladeren. Een dag later
weer ravages. Daarbij komt dat de bladerenploeg met zijn grote combinatie van tractor en
superbladzuiger, de straten verstopt… ons
dorp heeft tegenwoordig gewoon files! En de
voirie heeft ook nog steeds opnieuw de pest
in!
Tja, en nu de subsidies uit Parijs stokken en
ook de burgers beginnen te grommen als hun
taxes weer met 8% stijgen, begint de maire en
zijn wijze college te beseffen dat deze woeste
aanvallen op die platanenstreken, toch wel erg
veel geld kosten..
Nou is er best een andere mogelijkheid…. En
die is: laat die bladeren gewoon door de
herfstmistral wegblazen… in de richting van…
het departementale grondgebied, zuidwaarts
dus! Dan moet de DDE (de provincie) die
rotzooi opruimen, toch? En dat zijn niet (direct)
onze centen. En de opruimkosten zitten dan
niet in het gemeen-te uitgavenbudget… al
gaan natuurlijk wel, maar dat zit elders, andere
taxes omhoog. Maar dat zijn NIET die van de
mairie dus! Bingo. Een trucje dat veel bewoners al jaren toepassen: de bladeren op je erf
op een hoop poetsen die precies in de mistralrichting ligt… Je zorgt dat er s’nachts niets het
wegblazen belet en, s’morgens ligt alle troep
bij… de buren of op gemeentelijke grond!
Klaar dus! Dat doen zelfs de ge-meenteraadsleden zelf thuis ook!
Tja, ik vrees dat de maire dus terug zal komen
van zijn vlaag van moderniteit… gewoon te
duur voor de crisistijden. Als hij nou maar niet
in zijn hoofd haalt om de platanen om te
zagen, want ook het twee-jaarlijks bijzagen
van de kale platanen is een dure grap.
U begrijpt het: de onderhoudskosten per
plataan vliegen de pan uit… Dat is niet meer te
lappen in deze tijden. Dus vrees ik dat we binnenkort een nieuwe belasting krijgen: de
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platanenbelasting.. En een nog modernere
maire zal dan straks deze belasting enkel
heffen voor de bewoners die platanen om
hun huis hebben. De vervuiler betaalt immers in de moderne bestuurlijke filosofie. .
Net zoals we straks per vuilniszak gaan betalen, per kilo dus..
Om nou voor te stellen om te onderzoeken
of er genetisch gemanipuleerde platanen
“gebrouwen” kunnen worden die hun blad
eeuwig houden , (zoals hier de chênes
verts), dat durf ik niet hardop te zeggen.
Want dan krijg ik groot gedonder met de
aanhang hier van José Bové… die elke
OGM-er tot zijn aartsvijand rekent.
Nee ik weet het zeker: over drie jaar liggen
gewoon alle platanenbladeren op straat tot
de mistral ze, gedurende de hele winter,
weg blies. Waarbij hij steeds minder werk
krijgt omdat de natuurlijke rotting ook veel
oplost. DAT is pas ecologisch denken, monsieur le maire! Dat wordt dus de echte vooruitgang.

ven? Grapje.) maar zij komen nooit intramuros. Onder hun stand natuurlijk.
Dus ik val best stevig op hier… Ook omdat ik
echt de piepkleine straatjes kies, met de fraaie
soustets (huizen die over de weg ge-bouwd
zijn in tijden van overbevolking dan wel groot
gevaar) en waar ik dus onder door rij, andere
die ik ook beklim als ze scherp omhoog onze
“mor” (= heuvel, denk aan Mormoiron) opdraaien en weer andere om snel omlaag te
flitsen. Ik doe altijd: drie keer omhoog en drie
keer omlaag, in zo’n 20 minuten, een soort van
krachttraining zonder sportzaaltje dus.
Zoals het altijd gaat, waren mensen in den
beginne nogal verbaasd. Ze keken gefronst en
lieten het daarbij. Maar na een paar dozijn
keren kwamen de reacties steeds meer los. Ik
werd aangesproken en kreeg de vraag: waarom fiets je in dit ouwe dorp en niet mooi buiten? Daarop had ik een verrassend antwoord:
ik fiets liever niet in de zon (!), dat is zo heet
en in zo’n dorp met zijn smalle straten met
hoge bebouwing erlangs + soustets (over de
weg gebouwde huizen) rij je lekker in de
schaduw. Dat spaart een hoop zweet. Een
tweede argument is dat ik van die ouwe hoop
stenen hou en ik zo nog meer details zie van
de middel-eeuwse setting. Die verklaring
ontlokte een glimlach en acceptatie. De katten
en honden die ik passeer zijn ook al aan me
gewend: sommige blijven gewoon kijken
zonder zich ook maar een moment te verontrusten. Andere blijven schuw; het zijn deze
schuwen waar ik mee van doen heb.
Ik deed het intussen enkele jaren, wel zo’n 300
keer per jaar denk ik. Dus ik kom wel aan de
duizend km nu: dus ik heb 2000 km oud-Mormoiron onder de wielen weggedraaid intussen.
Uiteraard waren er ook enkele “moments penibles” , bijvoorbeeld toen ik op een haar na
tegen de facteur Nicolas opknalde die om een
hoek schoot met zijn race-postbrommer. Hij
kon maar net de bloemenuitstalling voor onze
bloemenwinkel vermijden… Waar ook net de
vele chrysanten stonden vlak voor Allerzielen.
We riepen beide “merde” en lieten het daarbij.
Licht pips om de neuzen. Ook de keer dat een
inwoner met auto geheel links om de bocht
omhoog kwam en ik voor die bocht omlaag.
Mijn remmen waren beter dan de zijne is toen

Leon, nov. 2009.

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
VTV ( Velo Tout Village)
Het is de, door mij “uitgevonden” variant, op
VTT (= Velo Tout Terrain), dus zo’n fiets om
door alles heen te crossen. Zo’n fiets, een
geel met blauwe Mercier, heb ik al jaren en
opnieuw werd het “ big fun “. Ik ben helemaal geen fietser, maar vindt even flink uitrazen op zo’n superfiets, zo’n twee keer per
dag, best een prima bijdrage aan de conditie. S’morgens 5 km te voet door het oude
dorp , om 11.30 flits ik er dan op mijn VTV
even doorheen en dat doe ik om 5 uur nog
eens. En dan gaat ie weer een nachtje slapen in de garage.
Nou is fietsen hier in het dorp een zeldzaam
verschijnsel, als je even afziet van de vele
racefietsers uit heel Europa, die om de Mont
Ventoux blijven rijden en dan ook door Mormoiron komen (omdat ze er niet op/af dur-
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gebleken... Weer gelukkig niks. Wel een excuus uit het open raampje.
Dat maakte me wel bewuster van het risico
wat ik liep: ik rij wel door een middel-eeuws
dorp, maar ik ben NIET in de middeleeuwen natuurlijk. En zo’n dorp, met geen
strepen, veel kuilen in de weg en auto’s en
brommers die niemand anders verwachten,
da’s niet zonder een klein risico. Dus nou
denk ik toch over een helmpie… maar ja het
is al zo’n uit de tijd vallend geheel en om dat
nou nog erger te maken… Ik denk er nog
over dus, en doe intussen wel wat
voorzichtiger. Zou ik ooit een klapper maken
dan kom ik in het Guiness book of Records
natuurlijk: sport: Mountainbiken intramuros.
Met posthume toekenning van de “bul”. Dat
lijkt me leuk voor de nazaten: opa die op
een blauwgele terreinfiets door 1000 jaar
oude straten flitste. Tot hij neer klapte. Hij
ruste in vrede…RIP.

Die ontwaakt in vroeg zonlicht,
Om maar één levenszucht te gaan.
Wie wil niet ook zo leven,
Zo zuiver en in onschuld,
Geliefd voor maar heel even,
Licht als een veertje voor de dood.

Leon ,Nov. 2009.

Ik ben wat moe geworden,
Van het stof dat neerdaalde,
Op de moeizame wegen,
Van jouw en mijn lichaam.

Lone, nov. 2009.
*****

Iemand die dichteres Evelyn kende, bracht
haar tot deze mooie woorden… Maar met een
grote vraag eronder..
AAN DE LIEFDE VAN MIJN LEVEN
Ik wil je graag vertellen , mijn lief,
Wat me bezig houdt,
Wat weet je eigenlijk van mijn leven?
Zul jij je dat ooit afvragen?

Terug naar inhoud

De onbekende die stierf,
Doet het beste in ons nu pijn,
En het deert hem maar weinig,
Die liefde die wij elkaar beloofden.

COIN DES POETES
Op een vroege ochtend op Rosée de Mer
zag ik hoe mooi het kan zijn, om een detail
uit de natuur eens goed te bekijken. Dan
doet heel veel er even niet meer toe…

Is onze droom dezelfde?
Vechten we voor dezelfde melodie?
De vrijheid is toch het ons beloofde land,
In deze wereld vol strijd met dat wat we niet
weten.

ALS EEN DRUPPEL VAN DAUW
Geschenk uit de late nacht,
Schommelend aan een olijfblad,
Voortkomend uit het niets,
Op weg naar de koele aarde.

Evelyn Palme S. , Sorgues

Terug naar inhoud

Helder als jong en fris kristal,
Flonkerend als ruwe diamant

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
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ALGEMEEN.
DE CRISES
GOUD; DE CRISISVERZEKERING
Het zit nu al ruim boven 1100 $ per ons en
daarbij zal het niet blijven. De landen
hielden hun reserves tot nu toe aan in dollars en wel voor ca 70%. Maar dat is al naar
63% terug gelopen. Voor de aanvullingen
der reserves is dat zelfs al TERUG naar
maar 30%. Vandaar ook die zakkende dollar
voor een deel. China, Rusland en anderen
vluchten in goud in afwachting van wat de
valuta-ontwikkeling etc. gaat worden. Ook
de centrale banken in de EU stopten vlug
met hun goud uitverkoop nadat er sinds januari 140 ton de markt opging en dat mochten er wel 500 worden…. De ETF het fonds
dat het mogelijk maakt goud te bezitten
zonder het fysiek ook te HEBBEN liep op
van 100 naar 800 ton in VIER maanden. De
vrees voor een grote inflatie is sterk geworden omdat de vraag naar grondstoffen
omhoog schiet (geïmporteerde inflaties
dus). De wereldbevolking stijgt, en dus
daarmee de vraag en de produktie zakt in,
mede door uitblijven van investeringen daarin. Dus koop ook uw brok goud voor het te
laat is…
Indien u uw eega volhing met het fraaie
metaal heeft u nu geluk… want u heeft dan
al uw ijzeren voorraad voor de “winter”.
In een grafiekje zag ik het aan- en verkoopgedrag van centrale banken op goudgebied: Rusland kocht b.v. sinds 2004 100
ton MEER terwijl Frankrijk 500 ton wegdeed… India kocht 200 ton en zit nu op 577
ton. China kocht 400 ton, en ook Kazakhstan, Oekraïne, Mexico zijn grote kopers. Als Frankrijk NU pas zijn goud zou
hebben verkocht tegen de huidige prijs zou
het 12 miljard i.p.v. 7 miljard hebben gebeurd… In Engeland is het nog erger.
Gelukkig staat Frankrijk qua goud nog op
plek 5 op de ranglijst. Prudence dus nu!

de gelijke van de VS in vele opzichten en
WEET het; dus de G2 komt al in plaats van
de “G1= de VS”. De andere 18 van de G20
gaan dat ook voelen, want China is DE
schuldeiser van de VS… De voor aankondiging dat Kopenhagen het niet zou
halen, gedaan door China en de VS, toont
keihard aan hoe de zaken liggen. Al sloot
Frankrijk nu een deal met… Brazilië… Sarko
verzet zich! Hij zei: “We moeten niet toestaan dat twee landen hun wil doordrukken
omdat het in hun engere beider belang is”.
De EU is weer gewaarschuwd: de VS zijn
zich bewust van hun repositionering “naar”
China en kunnen dat ook niet meer veranderen. Obama begrijpt, wat Bush niet kon
geloven. Arm Europa.
CHINA’S NIEUWE HANDELSPOLITIEK
Vooraf: ik ben me ook zeer bewust van de
handelspolitieke manoeuvres van andere
landen dan China. De VS kan er, met zijn
protectionisme in bijvoorbeeld de landbouwsector, ook wat van. En ook in Europa (EU)
is het qua handel best tricky geregeld ten
opzichte van arme landen die willen exporteren. Gelieve dus het volgende in dit licht te
lezen.
Obama ging eerst naar Tokyo, dan naar de
APEC-conferentie (Asian Pacific Econ.
Conf.) , vervolgens naar Peking en tenslotte
ook naar Zuid-Korea. De econmische giganten aldaar kregen hoog bezoek dus. Zijn
equipe was erg ongerust over wat China,
samen met de anderen, hier doet… Uiterst
belangrijk, want China is de grootste handelspartner van de VS. En Peking steunt
zijn eigen topindustrie fors en benadeelt
steeds opnieuw de buitenlandse concurrentie… Ook houdt China haar yuan, ten
opzichte van de dollar lekker laag en beschermt zo haar 2000 miljard dollarreserve.
Ook wil de VS dat China meer importeert en
zo de consumptie verhoogt van haar produkten om tot beter handels evenwicht te
komen. Dit alles zat in het wensenkoffertje
van de Amerikaanse delegatie.. Maar in
Peking zijn het ook geen oenen en daar
wijst men de VS op de grote steunmaatregelen die men nam, de lage appreciatie van de yuan en ook de enorme

NEW WORLD COMING FAST
De tournee van Obama naar het oosten,
toonde het haarscherp: the new World is
coming fast! Het zwaartepunt van de huidige
wereld is al naar het oosten verschoven.
Japan neemt afstand van de VS; China is al
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tekorten in de VS… waardoor de dollar werd
wat hij nu is.
Maar het ergste is, dat China een riedel van
handelsverdragen sloot en sluit met zijn
aziatische handelspartners en daarbij de VS
uitsluit: Men loopt met een boogje om Obama c.s. heen. Want de VS was zo bezig met
zijn interne problemen dat ze haar handelsaccoorden daar, verwaarloosde. Zo kon
China ter plekke stevig gaan domineren. Het
bouwt daar de facto nu aan een “locaal vrijhandelsblok”, daarbij de VS uitsluitend.
Er is al een accord voor het onderling beperken van douanetarieven, een vrijhandelsverdrag China-Taiwan, idem met ZuidKorea en het gaat zelfs tot in de golfstaten!
En, Wen Jibao kwam ook net terug uit
Egypte waar hij een groot aanbod deed aan
de afrikaanse staten. Dat volgde direct op
een chinees bezoek aan Australië, waar en
verdrag kwam over grondstoffen (uit Australië!) en nog meer moois; zelfs een verdag
met Nieuw-Zeeland hoorde daarbij.
Ook zijn er al gesprekken om in de regio te
komen tot een unieke munt! Tegenover de
dollar dus;.. heel andere koek.
Dat heeft natuurlijk alles met de crisis te
maken; want de export naar de VS vanuit
China zakte in met 20%. En China moet ook
zijn werkgelegenheid vasthouden, zijn
grondstoffen veilig stellen, En wil dus ook
nieuwe handelspartners en leveranciers,
want de VS: dat is niet meer genoeg voor
hen. Daarom worden Korea, Japan en Australië aangehaald. Obama probeerde op de
APEC hetzelfde met Nieuw-Zeeland en
Chili… Ook met Taiwan en Korea, maar dat
bleef echt steken. Want de Amerikaanse
contracten zijn veel omvangrijker dan de
chinese en gaan ook over intellectuele eigendom, arbeidsrechtelijke zaken, milieukwesties etc. Niets van dit alles als China
contracteert. Men slaagt zo dus sneller en
beter… , terwijl de VS het al sinds 2002 niet
echt lukt, er tussen te komen. Nu wordt de
VS-import met zijn +9% voor veel OostAziaten ook veel duurder dan die uit buurlanden… En, nog mooier via Alena (noordamerikaans vrijhandelsverdrag) proberen de
aziaten nu via Mexico de VS binnen te
komen, door de achterdeur dus. Zoals ook

Amerikaanse bedrijven in China gaan zitten
om hetzelfde trucje uit te halen.
Redelijk wanhopig probeerde de amerikaanse delegatie aan te tonen dat er een
hernieuwde belangstelling was voor de regio
vanuit de VS. Want haar bedrijfsleven heeft
dat hard nodig!
De strategische veranderingen in de handelspolitiek van Japan en Z-Korea zijn tekenend voor de nieuwe toestand: Japan
krijgt hier locaal een nieuwe export-impuls
wat zijn teruggang in de VS compenseert.
Want men ziet hier scherp de opkomst van
Peking en het wegzakken van Washington… Zuid-Korea zag zijn VS-export met
11% dalen, het vroegere aandeel was 20%
en nu minder. China importeert nu al 24%
van hier. En zij horen de mooie intenties van
Obama, maar zien vooralsnog daar geen
daden volgen. De andere tijden zijn dus al
lang een realiteit.
LET OP PROFEET ROUBINI!!
Hij was de eerste die de crisis zeer in detail
EN PUBLIQUE aankondigde en verwierf
eeuwige roem. Wat zegt hij ons nu, deze
Mr.Doom? Wel hij noemt zichzelf Mr. Realistic, dat maar even eerst.
“De investeerders lenen massaal dollars tegen lage rente en kopen vaten olie. En hup
daar gaat de olieprijs weer. Veel hoger dan
de ECHTE vraag en de reeële economie
rechtvaardigen! Als de FED zijn rente optrekt krijgen we weer een klapper”.
Dus weer een zeepbel in wording. En het is
hoog tijd om de gigabanken te splitsen zegt
hij: ze zijn te groot om failliet te gaan, dus
moet straks de staat (=wij) WEER bijlappen!
Hij praat regelmatig met alle grote banken
en leiders van centrale banken; hij is een
internationale financiële gourou geworden.
Hij waarschuwt ook expliciet voor een zeer
trage verbetering op lange termijn. Zeker in
de VS. Hij waarschuwt ook hardop voor het
TE vroeg stoppen van overheidsstimulering.. want als ze daarmee de herstart
vertragen krijgen we forse inflatie. En de
groten der aarde luisteren nu wel naar
hem… zouden ze hem wel begrijpen?
Roubini spint er mooi garen bij, dat is zeker.
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ECONOMISCH VOORUIT KIJKEN.
Eerst Frankrijk maar even:: groei 2009
-2,5%, voor 2010 +0,5. Import EN export
omlaag, -7% en -11% (2010: =0,2 en
+0,2%) (!). Investeringen omlaag met 10%
(2010 : -2%). Inflatie =0,5 en +1%. En de
ww gaat door, boven de 10% en het aantal
faillissementen stijgt met 23%!
Dat is niet zo best dus.
Dan wat over de andere groten. Eerst de
groei maar weer voor 2009 en 2010.
De VS:
-2,8 en +1,5
Euroland::
-3,9 en 1
Duitsland:
-5,1 en 1
Italië:
-4,7 en 0,6
Spanje:
-3,4 en 0
Japan:
-6 en +1
UK:
-4,5 en 0,6
Wereldwijd: -1 en +2,5..
Dit lijstje spreekt weer boekdelen.

De veranderende wereldorde, gemeten naar
BNP laat zich zien. VS=Euroland, China is
1/3 VS resp. Euroland, China is bijna bij
Japan en groter dan Duitsland, Frankrijk en
UK.. En de WW-cijfers : Spanje is rampzalig
Frankrijk zit zeer hoog en de VS = gelijk
Euroland.
Het verkeerde , en zelfs enorm, zoals de
oude vader Cats al ooit zei.
DE VOLGENDE ZEEPBEL/CRISIS
De titrisatie zal het niet zijn en ook niet de
subprimes, die een volgende knal zullen
veroorzaken. Daarvoor wordt nu wel opgepast. Maar kijk uit: de centrale banken zijn
echt niet de activa aan het controleren en
hebben ook nauwelijks boekhoudkundige
normen aangepast. En de onbalans tussen
de landen met een overschot en die met
tekorten en het uitblijven van andere
koersverhoudingen zal opnieuw leiden tot
zeepbellen… die ooit gaan spatten. Zelfs
na het failliet van Lehmann Brothers is de
ex-pansieve politiek van de VS niet veranderd en de bankgiganten blijven, ja ze
worden zelfs groter. Veel te groot om ze bij
weer een crisis failliet te laten gaan, veel te
riskant dus. Het is zeer merkwaardig regeringen te zien die pretenderen te reguleren
en die lopen te smeken om de kredietvoorziening te hervatten! En de financiële
artiest blijft een flinke voorsprong houden op
de regulator. Want hij zoekt de gaten in de
regulering, die in een mondiale wereld ook
erg moeilijk is. Ook zijn het aantal spelers
en hun groei in personeel erg moeilijk te
controleren en de lobbies zijn machtig.
Dus als de Staten niet eens elk zichzelf
goed kunnen reguleren dan dragen zij allen
grote verantwoordelijkheid voor de volgende
plof. Waaronder een strijd in het eurogebied
tussen Frankrijk en Duitsland… grote overheidstekorten en een valuta-oorlog.
De druk op steeds hogere rendementen van
de laatste 20 jaar blijft. Dat komt door de
vergrijzing van de bevolking , de strijd om de
besparingen, de lage rente van activa zonder veel risico en de financiële innovaties.
Dit alles was niet op de laatste agenda van
de G20 te vinden....

Wat over de BNP’s en de WW van 2008:
VS:
14.196 (miljard $)
9,8%
Euroland:
13.535
9,8
Japan:
4908
5,5
China;
4342
??
Duitsland:
3650
8
Frankrijk:
2856
9,9
UK:
2668
5
Italië:
2328
7,4
Rusland:
1645
??
Spanje:
1604
17,9
Brazilië:
1538
??
Canada:
1502
8,4
India:
1147
??
Australië:
1029
5,7
Mexico:
992
??
Nederland:
872
5
Zuid-Korea:
848
??
Turkije:
748
??
België:
508
7,9
Zwitserland:
491
3,9
Zweden:
478
8
Indonesië:
477
??
Oostenrijk:
413
6,4
Taiwan:
392
??
Polen:
375
??
Denemarken:
340
3,7
Venezuela:
313
??
Argentinië:
223
??

24

NU EEN DOLLAR-TSUNAMI?
De centrale banken steunen als gekken de
glijdende dollar door aankopen ( van 2000
naar 7000 miljard in 6 jaar!), maar hun reserves exploderen nu, terwijl er ook 8000
miljard dollar in de VS rondzwerven …
Er verdwijnen nu maandelijks 100 miljard $
naar de opkomende landen en de grondstoffen. De olievoorraden zijn torenhoog.
De speculanten lenen tegen 0,25% dollars
in de VS om grondstoffen en o.g. te kopen
elders.. Als de centrale banken niet zoveel
dollars zouden kopen zou deze al 2,10 € zijn
nu! Velen zien een onhoudbare neergang
van de $ in de komende 2 jaar en dat zal
leiden tot hogere rente in de VS. Of een
ontkoppeling yuan-dollar. Als China zijn kapitaal restricties opgeeft en de ww in de VS
afneemt. Dus de exporteurs in de EU zullen
nog veel zorgen krijgen… Airbus verliest bij
een dollar boven 1,50 €, op elk vliegtuig.
Dol, doller, dollAr dus.

en 2009 met -31.000. OK dus. Maar
regionaal gaat het andersom:
2003 + 58000; 2006 +46.000 en 2007
+36.000.. Het ging van 1,1 miljoen naar 1,7
miljoen in 20 jaar!
Zo’n 130 kiljard uitgeven om ca 1,5 miljoen
banen te scheppen betekent: 90.000 € per
arbeidsplaats en dat is vier jaar het gemiddelde inkomen in Frankrijk.
Rest nog de SECU: met zijn miljarden gaten
in 2004 was het – 12 miljard, in 2007 bracht
10 miljard en 2009 wordt ca 24 miljard (!)…
2010 komt eraan met – 31 miljard…
En dat terwijl de staatsinkomsten door de
crisis omlaag gingen met: 57 miljard.
Een dom kind weet dat dit zo niet verder
kan: dus pas op, de taxes gaan omhoog en
uw ziektekostenverzekering zal een hoop
moeten schrappen! Harde tijden zijn in
aantocht!

WAT TE DOEN MET DIE “GATEN”?
De overheden steken tot hun nek in de
schulden… zie het lijstje:

DIE BANKEN? GEWOON STRAFFEN!
In Frankrijk wordt naarstig gezocht naar een
“straf” op rijke banken, die geen of onvoldoende krediet verstrekken aan de bedrijven en liever vermogens verdienen aan
trading. Want de politiek wil zich gaan
wreken zo langzamerhand, namens het
volk. De ministers van Financiën laveren
enorm om redelijkheid en vrijheid te behouden en niet de zaak vast te zetten. Wat
nog erger zou kunnen worden. De staatssecretaris van Financiën in Engeland is ook
al fors op oorlogspad tegen de bonussmijters. En in de VS worden vanaf december de topsalarissen gekort met 90%,
van alle banken die door de staat geholpen
worden. Maar pas op: altijd na elke crisis
waren de financiële markten de eersten die
opveerden; op zich dus “bon signe”. Want
op zich is het goed dat de banken snel het
staatsaandeel terug betalen met veel rente
natuurlijk.
In Japan bloeit de Nomura-bank ook weer,
want ze namen business over van Lehmann
Brothers, de faillieten. En ook veel van hun
personeel ging er heen. In Zwitserland is

TOTALE STAATSSCHULD;
Japan
200% van het BNP
Italië
127%
VS
97
Frankrijk
94
GB
89
Duitsland
84
Canada
82
En nuu het tekort in 2012:
GB
14% van het BNP
VS
11,7
Japan
8,7
Frankrijk
7,9
Duitsland
6,2
Canada
5,9
Italië
5,8
Frankrijk dus “in het midden of bovenin”.
Hier zijn de overheidsuitgaven bij de hoogste ter wereld: 56% van het BNP (1980:
25%). De staat laat zijn aantal ambtenaren
zakken: 2003 met -1000, 2007 met 11.000
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Credit Suisse ook al opgeveerd en lijkt zich
veel fatsoenlijker te zijn gaan gedragen.
Het grootste probleem voor de politici zou
nu moeten zijn die enorme staatsschuld
terug dringen, wat veel erger is dan de hele
subprime-erfenis. Dat is nu hun job en niet
alleen een gemakkelijk populistisch rondje
om de stoute banken af te romen. Dat is
korte termijn en TE easy. Al moet het volk
ook ZIJN woede eens kunnen koelen…
Aldus Jacques Marseille, een der geroemde
profeten uit Frankrijk. Luister goed als hij
spreekt!

kunnen blijven, maar enkel tegen 10% minder salaris. In een Frans ecomagazine stonden er zes winnaars en zes “lozers”per
sector. Zie het rijtje:
Voedingsector:
-Danone:
Pernod Ricard:
-Luxegoederen
LVMH:
GUCCI:
-Vrije tijd
Pierre Vacances:
Accor:
-Autoindustrie
Fiat;
Mercedes;
-High-Tech
APPLE:
NOKIA:
-Luchtvaart ind.
RYANAIR
Air France/KLM:

NOG EENS: DE VALUTA MORGEN…
De geruchtenstroom loopt over valutageschuif en olie betalen in euro’s. Want de
koers van de € tov de $ en de Yuan , en dat
is een rampje voor de EU. Het komt door de
lage rente in de VS maar ook door de hoge
schuldenlast in de EU. Is er een alternatief
voor de dollar dus? Nou dat zien sommige
experts echt nog niet in de euro: 65% van
de wereldreserves zijn nu in $ en maar 25%
in €. En het oplossen van de enorme schuldenlast gaat echt lang duren dus .. onzekerheden. Verder is er een mankerende coördinatie in de EU op economisch politiek
gebied… Dus voor 30 jaar blijft het nog wel
de dollar, als internationaal betalingsmiddel
bij uitstek. Wat wel opvalt is dat het witwassen steeds meer in euro’s plaatsvindt….
In plaats van petro-euro’s hebben we dus nu
narco-euro’s!
Tja, men is het hier niet echt met elkaar
eens, maar nu Angela aansluit bij Sarko wat
haar economische politiek betreft in de
nieuwe coalitie, zou het wel eens een beetje
anders kunnen gaan. Potje devalueren misschien? Dat verlaagt de schuldenlast en het
is ook een oude franse truc!

+4,1% omzettoename
-4%
+5,3%
-9%
+2,4%
-8,4
+11%
-13,6
+25%
-20
+18%
-4,3

Het gaat soms om marktaandeel wegpakken bij anderen of om betere en innovatievere produkten of om excellente
marketing. Maar het gaat bij alle om: beter
management en gebruik maken van je
sterkte.
WARREN BUFFET GOING STRONG!
Zijn fonds Berkshire Hathaway doet het
prima: winst 3,2 miljard op een jaar. Veel
beter dan voorspeld dus. Hij kocht nu ook
de treinfirma Burlington Northern voor 26
miljard op. Zo’n 40.000 mensen, 6700
locomotieven en 51000 km rails. De 80jarige grapte: Min vader wou me vroeger
geen treintje geven… Wonder Buffet is niet
te remmen en niet te imiteren.

CRISIS: ENKELE WINNERS EN LOSERS
Tja die crisis heeft twee kanten natuurlijk. In
algemene zin geldt natuurlijk: gaat je concurrentie over de kop dan heb jij meer
marktruimte. Of je loost flink wat personeel
omdat dat toch al eerder moest, want nu valt
het wat minder op. Of je reorganiseert nu
bliksemsnel, wat je eerder “politiek” niet kon
doen… Of je zegt je werknemers: jullie

DUITSE MADOFF MAAKT ARMEN!
Ja er is er weer een in de rij: Helmut Kiener
belazerde de duitse kluit ook flink. BNPParis verloor 60 miljoen, Barclay 200 miljoen… Hij, die bij de paus op bezoek mocht
en grote vriend is van Beckenbauer en Niki
Lauda! Psycholoog van huis uit, die eerst
fortuin maakte met verkopen van advertentieruimte in bladen en ook met ver-
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warmde kniekussens in een kerk in Bayern.
In 1994 ging hij in het beleggingswereldje en
al gauw leenden grote banken hem miljoenen. K1Global zijn fonds nam 3% provisie maar beloofde 30% rendement! En het
bleek ook hier gebakken lucht… Kiener lijkt
300 miljoen achterover gedrukt te hebben.
Hij kocht er twee helicopters en een vliegtuig van, en huurde een villa in Florida van
14000 m2 voor 20.000 $ per week. De vragen van de duitse toezichthouder wist hij 8
jaar (!!) te ontlopen, want bijna al zijn bedrijven zijn geregistreerd op de Maagdeneilanden. Ook heeft hij een diplomatiek paspoort
van… Guinée! Dat hem onschendbaarheid
moet verschaffen… De man met “pif” is nu
doorzien en is nu “paf”. Dat werd een duur
grapje voor velen, die hun namen nog liever
niet ventileren. Want: dat staat zo lullig!

dat is mooi dus. Maar laat er nu een tekort
zijn ontstaan bij de componenten-fabrikanten! geheugenchips, LCD-scherm-pjes
en optische opnemers..
Waardoor de verkoop niet de vraag kan
volgen en dus… prijzen stijgen; te beginnen
met componentprijzen dus. Vele fabrikanten
bouwden capaciteit af, sloten lijnen en ontsloegen personeel; maar niet alle. Ook
werden investeringen vertraagd, natuurlijk.
En zo zitten we weer eens in de “distributieketendynamiek”. Een oud logistiek probleem dat ene Forrester al ooit 60 jaar geleden snapte. De vraag springt op, dus elke
verkoper bestelt meer (vraag + voorraadaanvullingen), de fabrikant doet datzelfde bij zijn componenten leveranciers
waardoor bij HEN een vraag ontstaat die
mogelijk wel meer dan 50% HOGER is dan
de ECHTE marktvraag. En dan begint de
paniek en het opzwiepen, ook van prijzen.
De jarenlange enkel stijgende trends hebben ons deze oude les doen vergeten…
Wat weer gaat leiden tot faillissementen
als…. De vraag weer (even( terugvalt. Immers dan gebeurt het omgekeerde… de
vraag in de distributieketen valt weer
onevenredig TERUG. Weer paniek.
Want nu al zijn de analisten sceptisch over
de stijging van de klantenvraag: ze geloven
niet meer in verhalen, dat de komst
Windows 7 de PC verkoop zal doen stijgen.
Dat doen voorzichtig mensen nu niet meer:
dat deden ze wel gisteren. Zo zien we nu
gekke dingen elkaar opvolgen in hoog
tempo: de wereld slaat op hol. De waan van
de dag regeert overal. In de VS is er een
Linear Technology die de recessie gebruikte
om zich goed voor te bereiden op de hervatting… en zij hebben nu WEL componenten en deden en doen GEEN gekke
dingen. Ze dachten beter na en meden de
domme groeipaniek. Wijsheid gevraagd dus:
Jay (Forrester) kom uit je tombe! Het boek
van hem: Industrial Dynamics moet snel
worden herdrukt…

DUBAÍ: IN GROTE PROBLEMEN
Dubai stond en staat bol van de enorme
OG-projecten, waaronder het beroemde
Palm-eiland in zee… van 3,5 miljard $! Maar
de verkoop stokt enorm en de sculden lopen
gigantisch op. Ook prijsdalingen van 40%
zijn al geen uitzonderingen: bij het kopen
van villa’s maar ook bij het huren van hotelkamers in superhotels. De schuld, van private bedrijven en ook staatsfondsen is opgelopen tot 125% van het BNP, meer dan
90 miljard $. Nu worden de buren te hulp
geroepen vooral Abou Dhabi dus. Wat zich
voorbereidt op het gaan overnemen van diverse exploitaties in Dubaï.
Dus de familie moet nu de sjeik helpen, die
al vele privé-deelnemingen elders in de wereld moest verkopen, om drijvend te blijven.
Ook hier is de klap enorm aangekomen en
deze bavure heeft ook gevolgen voor vele
westerse investeerders, ook particulieren
die hier kochten dus. En nu moeten ze hier
allemaal ook “wachten” op wederkeer van
DE GROEI.. Die hier veel met de (stijgende)
olieprijs van doen heeft en niet enkel met
groei van economie…. Maar ook gewoon
met bevolkingsgroei… Die er dus zat is.

WAT A-GRIEP LOGISTIEK..
Hoe zit het met de vaccinlogistiek achter die
rare A-griep? Wel even een lijstje waarp per
land staan: aantal bestelde vaccins (in milj.

TEKORT AAN ELECTR. COMPONENTEN
Het trekt weer aan met de PC’s, de
mobieltjes en de MP3’s , etc. verkopen. En
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doses), het % van de bevolking dat gaat
worden ingeënt en de bevolkingsomvang (in
miljoenen). Daar gaan we:
Land
Frankrijk;
België:
UK:
Spanje
Italië:
VS:
Duitsl.:
Mexico:

vaccin
94
13
60
37
48
195
25
20

ent.%
74%
63
50
43
41
33
15(!)
9

Ze zijn er weer en aan hun verlening is toch
wel wat te zien. Wie daar scoort zit voor de
toekomst niet slecht, omdat eminente kennis
op sommige terreinen (voor de komende
eeuw zeker op de gebieden chemie, medicijnen, natuurkunde en in mindere mate
economie) essentieel zal zijn voor de plek in
de 21e eeuw. Wat betreft litteratuur en vrede
is het eigenlijk nog mooier maar daarvoor
koop je weinig macht en brood. Dus was het
lijstje van Nobelprijzen de laatste 10 jaar
best het bekijken waard en zie hoe het oogt:
VS 68 (!) ; UK 10 ; Duitsland 7 (!) ; Japan 7 ;
Frankrijk 6 ; Israël 3 ; Australië en Rusland
2 en “de rest “ 13…
Omdat de wetenschap DE uitdaging is in de
21e eeuw, gezien de enorme ontwikkeling
die al loopt, zitten de VS supergoed. De
grote EU landen komen samen (met 30) nog
niet op de helft van de VS. Alarmfase I is al
aangebroken.

bevolk.
63
10
60
43
58
300
82
107

Opmerkelijk! Sarko on top, Merkel onderaan… de VS in het midden…
De vaccins kosten in Frankrijk ruim 800
miljoen… en de hele toestand kost 1,5 miljard €. Dat is 6% van het gat in de SUCU
(Gez. Zorg).
Als enig commentaar hier enkele opgepikte
uitspraken van locale experts:

HOE KOMEN WE AAN DIE RADICALE
ISLAM?
Tja wat weten we daar eigenlijk van? Waar
komt die “ellende” toch vandaan eigenlijk?
Wel kijk even mee in de geschiedenis van
een paar landen…
Toen de amerikanen in de 40-er jaren aankwamen in Noord-Afrika , en later tijdens de
koude oorlog, werd de islam daar gemobiliseerd tegen het oprukkende communisme. Officieren in Algerije werden door de
VS opgezet tegen de franse kolonialen..
want men was bang dat het land in handen
viel van de sovjets! Zoals zelfs het Vaticaan
en de christenen voor deze kar werden gespannen.. Dat leidde in vele landen in het
MO, ook in Afghanistan, tot opkomst van
een zeer fanate islam. De CIA hielp enorm
mee van 1977-1988 (Zia Ul Hak) aan het
oprichten van vele madrasses (religieuze
koranscholen) in Pakistan . Dat werden er
toen meer dan 8000!
Israël deed hetzelfde met Hamas, toen een
tak van het salafisme. Een zuiver religieuze
beweging eerst, niet zoals Al Fatag, de
politiek-militaire tak. Het leger was blind
voor wat de sjeikh Yassine zei en wat hij
deed: Hij zegde tegen de communisten en
Al-Fatagh te strijden, maar deed in de

“Nu die 94 miljoen vaccins zijn besteld kan
niemand meer terug” ( Senator en arts Fr.)
“Dat vergelijken met de spaanse griep heeft
de sensatie en het catastrofe gevoel doen
toenemen” ( Infectioloog in Parijs).
“Dat onze aandeelhouders voor het nemen
van risico’s worden beloond is heel gewoon.
Als dat niet meer mag produceert er nooit
meer iemand vaccins” ( De CEO van
GlaxoSmithKlein, farmaceut)
Dus wij gingen braaf naar het zwembad in
Carpentras waar per dag, in 4 shifts van elk
4 uur, 1600 mensen werden geprikt. Meer
dan 11.000 per week dus. In volgorde van
risicogroep… Wij zitten in groep 7, de laatste: Plus 18-jaar en zonder risico… De
eersten zijn medische mensen, zwangere
vrouwen, babies, 65+ ers met risico, de 65+ers MET risico, de 2-18 jarigen zonder risico
en dan WIJ dus…
En wij baden: God helpe ons het zwembad
IN en UIT…
DE NOBELPRIJZEN
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moskeeën ook heel andere zaken. Toen het
communisme viel, gingen de ogen van de
VS en Israël pas open: niet de politieke
mooipraters in Damascus waren de baas,
maar de imams en de sjeiks in de moskeeën van Gaza. Zo werd er een wig gedreven tussen de arbeiderspartij in Israël en
de Fatagh en werd een plaatselijk conflict
uiteindelijk tot een grote religieuze oorlog….
Meer weten om het te “geloven”? Lees dan
Le grand Aveuglement, Charles Enderlin,
Albin Michel Fr.
Een les voor de toekomst? In elk geval een
erg schokkende verklaring van een ontembaar fenomeen nu… En U weet dat ook
de Taliban werden gesteund door de
VS/CIA in Afghanistan tegen de russen…
Wat nu erg zuur is gebleken.

ze goed gedaan hebben: zie Noord-Korea,
Irak en de kloof met de moslimlanden.
-Sarkozy heeft te fors gereageerd naar Iran,
en dat schaadt de dialoog. Sarko lijkt er
zeker van dat Iran een bom maakt, maar ik
en ook Panetta (CIA) zijn dat zeker niet.
-Een aanval van Israël op Iran zou een ramp
zijn en dat vindt Gates ook. Zou Iran een
bom willen maken, dan zal een bombardement de zaak maar een weinig vertragen , maar de power om het te doen vergroten. Enkel de diplomatieke weg is de
goede.
-De ontwapening dat is een goede zaak; de
VS en Rusland zijn serieus bezig. Wij hebben in 90 landen maar een beperkte bevoegdheid van opereren, zoals in Iran en
Syrië. En de Veiligheidsraad heeft vaak te
weinig autoriteit kunnen tonen.
-Er moet nodig een reorganisatie van de VN
en de Veiligheidsraad komen. Om zoiets als
Irak te voorkomen met zijn 1 miljoen dode
burgers nu. Ook de grote armoede is een
tijdbom in de wereld en het risico van een
terroristengroep met de bom is groter geworden.
-Onze rapporten ondervinden veel kritiek,
maar wij moeten ons aan de feiten houden.
Voortdurend worden we voorzien van intelligence info door veel landen, maar die is
vaak oncontroleerbaar en manipulatief. Na
de speech van 1,5 uur van Colin Powell,
waarvan alles was gelogen, begrijpen we
hoe we moeten oppassen. En de geheime
diensten spreken elkaar vaak tegen.
-Ik was ziek toen Bush Irak binnen viel, en
dat maakte nog achterdochtiger naar de regeringen en ook naar de media.
-Ik ga nu naar mijn huis in de Gers (Fr.) en
zal proberen wat te gaan tuinieren.
Zegt deze man, die bij vriend en vijand respect afdwong. En we hopen maar dat zijn
opvolger de zelfde onafhankelijkheid toont.

DE AIEA VAN EL-BARADEI IN WENEN
Na twaalf jaar aan het hoofd van het Internat. Atoom Agentschap ging deze egyptenaar er eind november vandoor. Hij kreeg
de Nobelprijs voor de Vrede, mede omdat
hij zich tegen Bush/de VS bleef verzetten in
Irak… Iets uit een recent interview met
hem in L’Ex-press:
-Na de oorlog in Irak is mijn organisatie van
een meer technische naar vooral ook een
politieke veranderd. En nu met Iran is dat
nog sterker geworden.
-De krachtmeting Iran-VS is gaande en wie
dat wint is maar de vraag. Obama, Amadinedjad of Nasrallah in Libanon?
-De VS financiert een groot deel van ons
budget, maar dat heeft ons niet omgetrokken onder Bush. En onder Obama hoeven we op het punt van druk uit de VS minder te vrezen.
-De neoconservatieve amerikanen zijn in
hoge mate schuldig aan de toestanden van
nu: Noord-Korea (ze verwoestten alles wat
Clinton goed deed) en met Iran is het niet
veel anders geweest.
-We zijn niet naïef zoals veel amerikanen
denken. Anderen vinden ons te nieuwsgierig! En er zullen nog veel meer landen gaan
proberen zich in het militaire kerngedoe te
storten: Brazilië, Zuid-Afrika. En we moeten
geen herhaling van de kwestie India krijgen..
Laat de conservatieven maar aantonen wat

INTERNET/MEDIA
INTERNET EN LEVEN NA DE DOOD
Er zijn steeds meer sites die dienen ter nagedachtenis van overledenen zoals www.
Etherna.fr.
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Daarop kunt u voor 3 € per maand van alles
kwijt: de organisatie van uw uitvaart, uitwisselen van voorwerpen of huisdieren, foto’s,
verhalen en ook uw laatste boodschap. De
site blijft ook na uw dood bereikbaar voor
een lijst van tevoren opgegeven mensen.
Erg belangrijk zegt de eigenaar van www.
Memoiresdesvies.com.
Want dan kan het geheel door velen nog na
de dood worden aangevuld een soort Facebook post mortem dus. Zo kunt u bijvoorbeeld aan foto’s en verhalen komen
over uw gestorven grootvader die oude bekenden daarop zetten. Of leuke anekdoten.
En wat heel apart is dat de overledene vanaf die site voorbereide boodschappen kan
blijven zenden naar achtergebleven vrienden en familie… Daarbij gokkend op komende gelegenheden? Tja, als er een hiernamaals is dan zullen eventuele foute boodschappen nog tijdig kunnen worden gewist
of niet verzonden indien ook de geadresseerde het leven liet. Nog even en we
krijgen zelfs Aller Heiligen nog on-line!

Novelli en Darcos en vooral Kociusko-Morizet. Ook Mme Idrac laat zich niet onbetuigd… en Jean Sarkozy is er ook al een
ster in! Op links is er ook al getwitter: Hamon (PS) heeft regelmatig rond de 4000
mensen die hem volgen. En hijzelf “volgt”,
zegt hij, 1500 andere twitteraars.. To witter
or not tot witter, that’s the question! Voor de
leek: een SMS gaat van jouw telefoon naar
een andere telefoon, twitteren doe je naar
een website die uitleesbaar is met PC en
met een mobiele telefoon… Pas maar op,
voor u het weet zit u zelf te twitteren..
DIVERS
CHINA EN INDIA: POLEPOSITIE AUTOVERKOOP
India doet het als auto-exporteur nog beter
dan China; betere kwaliteit en expertise dus.
Dit jaar exporteerde India al 300.000 auto’s
(+32% tov vorig jaar) en China viel terug
naar 220.000 met 57%! Want in India zijn
het de daar gevestigde grote wereldmerken
die exporteren en in China veel kleine locale
fabrikanten. In India een nieuw model ontwikkelen kost 225 miljoen $, in het westen
400 miljoen. Dat is ook zo voor China maar
zij exporteren vooral naar ontwikkelingslanden. India kan door betere kwaliteit
ook de westerse landen goed beleveren.
Renault en Nissan zullen binnenkort wel
400.000 auto’s in India maken en de export
naar Europa begint begin 2010 al. Ford
maakt er de Figo en ook die komt in 2010.
Volkswagen idem met 110.000 auto’s. En
PSA volgt ook al met een plan van 100.000
per jaar. Leiders zijn nu: Hyunday En Suzuki
die meer dan 400.000 stuks exporteren nu.
Tata motors zit hun op de hielen. Export
naar Engeland en Italië loopt lekker. Maar
pas op: China maakt veel auto’s en produceert nu meer voor eigen markt. Terwijl
India profiteert van de europese autopremies. In India is de eigen markt nog niet
meer dan 2 miljoen per jaar nu. Dus van
daaruit MOET je wel exporteren om schaal
te behouden. En China weet dat je in eigen
land altijd zoveel kwijt kunt dat de fabrieksbezetting altijd op 100% zit. Dat is in
India met zijn exportafhankelijkheid niet het

APPLE WINT VAN GOOGLE
Op de beurs steeg het totale aandelenkapitaal van Apple hoger dan dat van
Google voor de eerste keer in de historie.
Het zijn beide innovatoren Apple met zijn Iphone en Google met zijn I-tunes.
Nu zet Google ook de aanval in op telefoongebied met zijn Androïd systeem. De
bedrijven doen altijd nogal geheimzinnig en
hun toppers zijn maar weinig te zien bij de
journalisten. Op zich geen gekke keuze. Nu
gaat het er om spannen: Google beweert
opnieuw de baas te zijn in 2012…
Maar Apple is vooralsnog in een stevige
“winning mood”.
POLITIEK TWITTEREN (uit Politiek Fr.)
Ook in Frankrijk is twitteren razend populair
bij de ministers. Obama begon ermee, het
zenden van boodschappen van max. 140
tekens via zijn mobiel naar de Twittersite op
Internet. Het is een soort van onmiddellijk
commentaar op de actualiteit, met een zeer
persoonlijk karakter. Lichtvoetig, dichtbij en
snel dus. Nog hipper dan een blog dus.
Ministers die het doen: Pecresse, Estrosi,
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geval. Daar zit het grote verschil ook, maar
beiden samen zijn een forse macht op autogebied geworden.

er beter van wordt is de staat, althans op
korte termijn… Want de kanker etc. genezen, dat blijft een erg dure sport. De grenzen zijn dus weer eens bereikt.

GEZELLIG ZO’N G-TJE (G8/G20)
In 2011 wil Sarko deze G’s wat leuker laten
verlopen naar voorbeeld van die in Aquila
(Italië) in juli 2009. Daar zaten de secondanten van de chefs twee meter achter hun
heer en maakten aantekeningen die direct
op schermen van collega’s verschenen elders in het gebouw. En bij het diner waren
de secondanten zelfs NIET aanwezig! Dat
wil zeggen ze keken naar beeldscherm dat
werd gevuld door een camera in een bloempot op de dinertafel. Het is erg gezellig en
informeel op deze G-tje’s! Maar ja dat hoort
er bij als je op de Balkenende norm verdient.

WAAR BLIJFT DE STERKE DRANK?
Sterke drank is in te delen in locale sterk
spul en internationaal sterke slok. De eersten zie je vooral in Oost-Azië, China, ZuidKorea, vaak uit rijst, graan en aardappelen
gebrouwen. Zij zijn ca 85% van de markt
maar met een waarde van 35% in geld.
Voor de “internationalen geldt het omgekeerde: 15% in volume maar 65% in
waarde.
Dus nog even een blik op de verdeling van
de consumptie: 1% zijn de Cognacs, Armagnacs en Calvados; 3% tequila en gin;
3% liqueurs, 5% bourbon, whiskey; Rum
5%; Brandy 6% en wodka, jazeker, 23% (!).
De rest , 54% , zijn de locale versnaperingen. Ik mag graag een neutje, ook een
locale als Pastis en een Marc natuurlijk.
Maar Sarkozy maakt dat bij mobiliteit ondoenlijk. Het kost je rijbewijs, je halve pensioen en je ligt ook nog in de sloot. Maar af
en toe spoelt het goed door in de brains.
Proost. Het schiet me nu te binnen dat ik
vroeger een groot consument was van de
uiterst lokale (friese) Bokma als lid van het
ZIBGPB (Zeer Illustere Borrelgenootschap
Petrus Bokma). Een uiterst elitaire club,
maar o zo leuk! Maar toen waren er nog
alleen leuke agenten met veel begrip…

DE PIRATEN EN DE VISSERIJ
Een italiaanse tonijnvisser op de Seychellen
die vist in de indische Oceaan weet het wel!
Zouden de Italianen doen wat de fransen nu
al doen, namelijk een zwaar bewapend
commando op de vissersboten zetten, dan
was het niet zo’n puinhoop met die piraten.
Zijn productie is in enkele maanden met
30% gedaald, hij doet 13% van het BNP op
de Seychellen en geeft werk aan 2500
personen daar. Maar Italië en ook Spanje,
die een vissersboot gekaapt zagen worden
bij Somalië, zien het nog niet zo. De fransen
willen meer samenwerken met de militairen
van de Seychellen, want het gaat niet echt
goed nu. De piraten die zij recent daar inleverden werden wegens gebrek aan bewijs
weer losgelaten. Daar roept men nu ook al
om EU-hulp, maar dat lijkt voor dovemans
oren vooralsnog. Piraten overal: van Wallstreet tot de zeeën.

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

SIGARETTEN DUURDER EN MEER ROKEN
Het is op veel plekken in de wereld een rare
logica, ook nu weer in Frankrijk. De prijs van
een pakje ging hier van 3,20 € (2000) nu
naar 5,60 €… In nov. 2009 weer +6% dus.
En zie je de sigarettenverkoop, dan gaat die
eerst omlaag van 2000 tot 2005 en daarna
weer… langzaam OMHOOG. De enige die
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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 al te 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 ook een
pact met een Russische treinenbouwer en
heeft ook goede relaties met chinese producenten. Het is een uiterst dynamische wereld geworden in treinland nu de olie opraakt..

miljoen passagiers minder bij R. De prijsoorlog heeft een winnaar dus, de crisis doet
mensen sterk op prijzen letten. Het lowcost
model heeft zich ook als crisis-model.
DE A380 VAN AIRFRANCE-KLM
Hij vloog zijn eerste vlucht naar New York
met 500 passagiers aan boord. Nu gaan er
nog maar 4 vluchten per dag, een minder.
En dat levert veel besparingen op. Deze
reuzen hebben de dubbele capaciteit van
hun voorgangers: een A340 (252 stoelen)
en een B777-200 (270 st.) worden vervangen door een A380 (538 stoelen). Brandstof
vermindering: - 3 liter/passagier/100 km ,
minder
onderhoud,
minder
landingsrechten… Ook wordt het vliegen veel
aangenamer: anti-geluidspetje, verenkussens, zuivere wol voor de dekens, meer
zitruimte, en verder onderuitzakken kan ook.
De gevolgen voor de werkgelegenheid zijn
er ook…. Er gaan nu al enkele duizenden
werknemers
naar
huis
met
een
vertrekregeling.
Voorlopig zal dit alles de club niet uit de
rode cijfers tillen, dat gaat nog even duren.
Maar de verliezen gaan nu niet meer dieper;
de weg omhoog is gevonden. En de A380 is
nu ook DE opsteker voor deze maatschappij, om weer glorious te worden. Met
minder vliegtuigen en… minder personeel,
vooralsnog.

GEEN LUCHTVAARTCRISIS IN MO!
Er zijn er drie in het MO die vliegen: Emirates (de mastodont), Etihad en Quatar Airways. En het zijn grote afnemers van Airbus
(26%!) en Boeing (14%). BNP PARIBAS
voorziet en terugval in passagiers: 28% in
2014 en 58% in 2019… , maar Airbus gelooft er niks van. Emirates gaf nog een
winst van 205 miljoen het laatste kwartaal…
Maar dat is ook wel nodig als je bij Airbus 53
A 380’s bestelde… voor 17 miljard $. Pfff.
Tja wat gaat die kerosineprijs doen op termijn van 10 jaar? Goedkoper wordt ie echt
niet.

GESLAAGDE GENTHERAPIE
Twee spaanse kids hadden het geluk: ze
bleven leven, nadat hun oudere broertje al
stierf aan de genetische ziekte die ze
hebben. De behandeling was in Parijs en
bestond uit het overplanten van eigen stamcellen nadat ze genetisch aangepast waren. Daarbij deed een virus het trans-portwerk. Er hoefde maar 15% van de mergcellen te worden aangepast en het werkte
al. En binnen twee jaar zijn alle ziekteverschijnselen weg, zegt Patrick Auburg van
de INSERM in Parijs. Een mooi succes
waarna vele anderen kunnen volgen. Als ze
de “juiste” ziekte hebben, vooralsnog. En
ook het geld…

RYANAIR HAALT AIR FRANCE IN!
Voor de korte afstand vervoerde R. per
maand 6,8 miljoen en Air France zakte naar
6,1 ! Nettowinst R. ook naar 387 miljoen +
80%... AF verlies. Nog twee jaar geleden
was er een verschil in omgekeerde zin: 2

DE GROOTSTE WERELDMERKEN
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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 heel wat beter. Om een “brand” te
worden dat kost een leven en een
vermogen..

dat kun je niet op/afschakelen!) en wel op…
kolen /olie/gas..
De batterij van een E-auto kost… 12000 €,
dat zal in 2020 ca 6000 € zijn, maar dan nog
zal een E-auto ca 5% duurder zijn dan de
“oude benzine-auto”. Ook al kost de brandstof van een benzine-auto voor 100 km 10 €
en de troom voor een E-auto 2 €! Dus als je
weinig km maakt worden de afschrijvingskosten van een E-auto nogal hoog
(batterij-aandeel) . En een E-auto heeft
maar een actieradius van 150 km! Dus…
dat is geen kilometervreter.
Gelukkig is er nog wat tijd, want in 2020 is
maar 3% van het autopark electrisch… en
daarna is er in Frankrijk stroom zat om ca 4
miljoen E-auto’s te voeden.
Zo, voor dromers is het nu weer even genoeg! Het spijt me echt: het is niet anders.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE VS VERWARMT GROEN (Zie Noord-Am)

GRENZEN VOOR DE E-AUTO!
Ziehier het CO2 lijstje voor auto’s
per km):
-E-auto in Fr. (stroom uit kernc.)
-E-auto in EU
-Auto op benzine
-E-auto (stroom via gascentr.)
-E-auto (stroom via kolencentr.)

WIE KRIJGT T&D / AREVA?
T&D heeft wereldwijd 30.00 mensen in
dienst in 50 landen , waarvan 5000 in Frankrijk. Het is DE onderneming op het gebied
van transport van elektrische energie ter
wereld! En, Areva is de eigenaar, wat op zijn
beurt voor 91% van de franse staat is. Zo!
Nou kan Areva (lees de franse staat dus)
niet de enorme hoeveelheid geld ophoesten
om T&D aan te passen aan de enorm
groeiende markt. Vooral omdat het aantal
kerncentrales enorm toeneemt dus: dat is
weer Areva’s business zoals bekend. Dus
dwingt Sarko nu Anne L. (de PDG van
Areva) de tent te verkopen… En nu zijn er
dus drie gegadigden: Toshiba (Japan, kernenergie), General Electric (VS,idem) en …
Alstom-Schneider (Frankrijk). De koopsom
ligt rond de 3 à 5 miljard €, die Areva weer
nodig heeft om zijn eigen enorme groei te
financieren.. Maar ai, Anne raakt wel haar
cashmachine kwijt: 600 miljoen winst in
2008! Volgt u het nog?
De grote projecten liggen vooral in de VS,
China, GB en Italié voor T&D en de concurrentie heeft deze kennis dus ook hard nodig.
Maar opgepast:ondergaat ze straks ook niet
het lot van een Pechiné (alum.) dat ooit
werd verkocht aan Canadezen en waar in
Frankrijk NIETS van over bleef…?

(in gram
22 gram
100
110
110
250 (!)

Ziet u de pijn? Die E-auto is een fenomeen
als je de stroom waarop ie rijdt, maar goed
=schoon produceert! Anders is ie vuiler
dan… een benzine-auto! Dat is effe schrikken, als u ook weet, dat als de olie op raakt
cq duurder wordt en dus veel landen de
kolen zullen aanspreken omdat kern-energie
(zon/wind) er (nog) niet voldoende is (cq
kan) komen!
Daarbij komt ook nog dat het maken van de
batterij voor de E-auto erg veel CO2-uitstoot
kost. En, ze hebben een nogal korte levensduur: dus een E-auto heeft in zijn leven
meerdere batterijen nodig. Daarbij komt ook
nog het afnemende rendement van batterijen als ze ouder worden. Dat zal beter
worden, maar nogal langzaam.
Het wordt allemaal nog wat erger als er
teveel batterijen van E-auto’s buiten de daluren worden geladen: dan moet er extracentralecapaciteit bij (GEEN kernenergie,

33

Maar GE is toch ook een beetje Frans: ze
heeft hier 10.000 werknemers! Dus moet
Sarko ook met de GE-baas praten. Ai,
Alstom-Schneider kijken verontrust toe. En
nog erger, Alstom werd gedwongen, 5 jaar
geleden, om T&D af te staan aan Areva!
Alstom is namelijk de hoogspanningtent en
Schneider doet de middenspanning.. En de
vakbonden willen het liefst dat de tent bij
Areva blijft… want anders kost hun dat weer
leden. Dit is dus de puzzel en dat is “pas
evident”! Hoge politiek in energieland.

bevat lithium, waarzonder geen PC, mobieltje, MP3 speler werken kan. En nu is het
ook nog DE grondstof voor de Lithium-ion
batterij voor E-auto’s etc.
Het arme land vond dus zijn grijze goud! Ze
begonnen met exploitatie en stopten er 6
miljoen in; er zijn 300 kilojoen nodig om echt
te exploiteren. Er is nu vertraging opgetreden want alles ontbreekt in dit gebied, waar
het s’winters gewoon -20 wordt. De jacht is
open en de franse miljonair Bolloré, die in
batterijen wil en die ook een e-auto zal lanceren .En kwam monsters nemen voor
onderzoek. Want Bolivië heeft 70% der
wereldreserve… Nu komt al 40% uit Chili,
13% uit Tibet en 10% uit Argentinië. Ze
willen samen met de regering graag een
bedrijf opzetten hier, en weten dat er eerder
een amerikaans bedrijf hier na veel gedoe
wegging. Want de indianen weten hier alles
van de eeuwenlange roof van rijkdom door
blanken. Nu wil Boloré ook een batterijenfabriek oprichten hier en mogelijk zelfs
een montagefabriek voor zijn E-car de Bluecar. Ook zijn er aardig grote milieu gevolgen
wat hier ook zwaar weegt. En natuurlijk
zweert Boloré dat hij geen enkele schade
zal achterlaten..
De race is begonnen maar Morales heeft
veel lessen geleerd van zijn buren en zijn
historie. Dat zal dus nog niet meevallen!

ZWEDEN GAAT NUCLEAIR
De nieuwe zweedse premier heeft niets
tegen kernenergie…Dit land met zijn fanate
milieu-opvattingen gaat overstag. En dus wil
de huidige regering de drie kerncentrales
wel laten draaien, klinkt het. En nog leuker
is dat er in het noorden, in Lapland, uraniummijnen zijn die sinds 1980 dicht gingen… Dus dat stoppen van die drie centrales in 2010 is mooi (bijna) van de baan.
Wie had dat nou gedacht: Zweden!
WEG MET PLATTE TV’S?
Ze vreten stroom dus… in Californië denkt
men over een VERBOD op platte tv’s! De
wet zal in 2011 voorschrijven dat nieuwe
TV’s 33% minder stroom moeten gebruiken
dan nu… De fabrikanten zijn gewaarschuwd
en ook de kopers. Al lijkt het gebruik niet
groot, vermenigvuldigd met 38 miljoen (dat
zijn het aantal platte kopers dat men nog
EXTRA verwacht) is het een hoop stroom.
De besparing is gelijk aan het verbruik van
850.000 gezinnen! Er is bij fabrikanten van
elektronica best enige paniek daar, want dit
gaat de verkeerde kant op. Of net niet?
Ze zijn erg boos over deze vrijheidsbeperking en wijzen dwang af. Er zijn ook andere
manieren om te besparen klinkt het. Maar
een feit blijft dat de nieuwe elektronica al
zo’n 10% van de electra-rekening is nu. En
Schwarzenegger ield altijd al van fors optreden.

GASRUZIE INDISCHE OCEAAN
In de Golf van Begalen is de grenskwestie
nooit opgelost, en nu blijkt er flink gas te
zitten. Shri-Lanka sloot wel grensverdragen
af met India en Myanmar, maar Bangladesh
niet.. Dus wordt er nu geherried over de miljarden m3 per dag, die er zitten. Bagladesh
stuurde al oorlogsschepen en Myanmar trok
troepen samen aan hun grens. Er is in onze
wereld enkel nog ruzie over energie en helaas zijn er nog meer plekken waar olie- en
gastwisten loeren.
IRAAKSE PIPELINES
Irak kan zijn olie en gas nu enkel kwijt via
Chatt-el-Arab aan de Perzische Golf en via
Turkije naar Ceyhan. Omdat het zijn olieproduktie gaat verdubbelen (nu 1,5 miljoen
barrel/dag) wil het nieuwe pipelines er bij.

HET GRIJZE GOUD VAN BOLIVIË
Er is een grote woestijn van 13.000 km2 op
een hoogte van 3700 meter in het zuidwesten van Bolivië. Dit oude droge meer
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Maar om te beginnen wordt de kapotte pipeline naar Syrië die naar de middellandse
Zee liep (Banyas) hersteld die van Kirkoek
af kwam. De amerikanen bombardeerden
die in 2003. Deze gaat straks weer 0,7 miljoen barrel/dag vervoeren over 800 km. Het
is een oudje, dat in 1952 werd geboren. U
ziet het: de oudjes moeten weer meehelpen.
Maar nu kan de iraakse olie worden getapt
in de (gevaarlijke) Perzische Golf (Iran), in
Turkije (dat vele pijpen zal hebben) en
Syrië… Strategisch ook niet dom dus.

putatie: ze draaien uiterst politiek aan gaskranen als dat helpen moet. Nou denkt hij er
aan pm europese gasleveranciers, die hun
gas ook in Europa kunnen afzetten in te
zetten om russisch gas in de VS te slijten.
Voor zo’n 85 miljoen m3 per jaar in enkele
jaren dus. Maar de nieuwe technologie om
gas te winnen uit in aardlagen hier zit hem
dwars, de reserves daarvan verdrievoudigden. Dus ook voor een bedrijf dat 1/5 van
de wereldgasvoorraad controleert heeft het
hier nu moeilijk, en het verdiende al 36%
minder de laatste jaren. Ze kochten overal
bedrijven en leenden enorm: +48 miljard (=
+31%) recent nog. En EDF is de eerste die
voor hem 1,4 miljoen m3 gas per dag zal
gaan leveren hier. Daarvoor krijgt EDF dan
idem geleverd in Engeland waar het ok
actief is. En als de industrie herleeft zal de
gasafname fors stijgen weet Hattenberger.
Hij is Amerikaan en kan het weten.

STRIJD OM IRAAKSE OLIE
De reserves van Irak zijn 115 miljard barrel;
dat sop je niet op in een dag. En, het is
goedkoop winbaar. Drie nieuwe velden kunnen samen de produktie verdrievoudigen in
10 jaar. Als Irak en de buitenlandse olieboeren het goed aanpakken. Dus nu heet
het : Wie van de drie? Of vier?
Dus Irak gaat “de beruchte piek” verschuiven dus. Intussen hebben BP en CNPC
(China) de condities van Irak geaccepteerd,
ook al was het niet echt een koopje. BP
krijgt zijn kosten betaald PLUS 2 $ per
barrel PLUS een 10% toeslag op elke
NIEUW geproduceerde barrel. Dat zou kort
geleden niemand hebben geaccepteerd..
Anderen zijn ENI (Italië) dat nu daar werkt in
een veld van 6 miljard barrels en Shell, Exxon en Conocophilips onderhandelen nog.
Op korte termijn gaat de dagproductie hier
naar 6 miljoen barrels per dag. De veiligheid
is natuurlijk een enorm obstakel en leidt tot
schaarste aan personeel en als Maliki bij de
verkiezingen zijn plek verliest is er ook een
extra-risico.
Overigens is de iraakse productie onderwerp van veel spanning in de OPEC… waar
het spel nu verstoord raakt. OP
En, TOTAL onderhandelt nog, waarbij Sarko
flink mehelpt. Hun retour hier is heel lastig.

LEKKER GOEDKOOP ONTZOUTEN
Twee techneuten zagen het: en richten
meteen Saltworks Technologies op. Er waren twee systemen om zout water te ontzouten: je vernevelt het water met hoge druk
pompen waardoor het zout en het water te
scheiden is (water laten condenseren) of je
verwarmt het “gewoon” tot je het zout scheiden kunt van de damp… Erg duur grapje
energetisch gezien. Dus zagen zij het anders: met lage druk pompen wordt het water
versproeid in een elektrisch circuit waar
stroom wordt gemaakt met ionen. Dan gaat
het via membranen die de negatieve en positieve ionen scheiden, en zo kom je aan
ontzout water. Tegen VIER keer lagere
energiekosten dus. En je kunt het ook op
grote en kleine schaal toepassen…
Tja, 97% van het water op aarde is zout
water… Dus met zo’n mooi machien is er
straks niet te duur, toch weer zoet water op
droge plekken.. Daarbij komt goed van pas
dat steeds meer mensen in gigasteden aan
het (zoute) water kruipen… Zoals ook
schrijver dezes gaat doen in Marseille.
Bravo die Canadezen!

GAZPROM WIL OOK DE VS ERBIJ!
Gazprom de grootste leverancier ter wereld
van aardgas heeft een nederzetting in de
VS, geleid door John Hattinger. Hij wil in 5
jaar 5% van deze aardgasmarkt en de VS
beleren met vloeibaar aardgas dus. Maar
Gazprom heeft ook hier een rauwe re-

ISRAËL PIKT HET WATER IN

35

Palestina en Israël hebben nu ook fors
herrie over water. De palestijnen zeggen
dat ze 80% van het Jordaanwater inpikken
ook om de grondwaterstand aan te vullen.
En de enige bron in Gaza is ernstig (voor
90%) vervuild.. Israël wil hier ook geen grote
grondmachines naar Gaza laten gaan… om
het waternet te repareren..
Palestijnen verbruiken nu per kop: 70 liter
/dag en de israëli’s 300.. Het minimum dat
inernationaal geldt is: 100 liter
Op de westbank hebben 200.000 palestijnen dus GEEN stromend water..
Dat gaat niet goed en zet kwaad bloed…
voor vele generaties en.. weer opnieuw!

Terug naar inhoud
RELIGIES
HOE KOMEN WE AAN DIE RADICALE ISLAM?
Tja wat weten we daar eigenlijk van? Waar
komt die “ellende” toch vandaan eigenlijk?
Wel kijk even mee in de geschiedenis van
een paar landen…
Toen de amerikanen in de 40-er jaren aankwamen in Noord-Afrika , en later tijdens de
koude oorlog, werd de islam daar gemobiliseerd tegen het oprukkende communisme. Officieren in Algerije werden dor de
VS opgezet tegen de franse kolonialen..
want men was bang dat het land in handen
viel van de sovjets! Zoals zelfs het Vaticaan
en de christenen voor deze kar werden gespannen.. Dat leidde in vele landen in het
MO, ook in Afghanistan, tot opkomst van
een zeer fanate islam. De CIA hielp enorm
mee van 1977- 1988 (Zia Ul Hak) aan het
oprichten van vele madrasses (religieuze
koranscholen) in Pakistan . Dat werden er
toen meer dan 8000!
Israël deed hetzelfde met Hamas, toen een
tak van het salafisme. Een zuiver religieuze
beweging eerst, niet zoals Al Fatag, de
politiek-militaire tak. Het leger was blind
voor wat de sjeikh Yassine zei en wat hij
deed: Hij zegde tegen de communisten en
Al-Fatagh te strijden, maar deed in de
moskeeën ook heel andere zaken. Toen het
communisme viel, gingen de ogen van de
VS en Israël pas open: niet de politieke
mooipraters in Damascus waren de baas,
maar de imams en de sjeiks in de moskeeën van Gaza. Zo werd er een wig gedreven tussen de arbeiderspartij in Israël en
de Fatagh en werd een plaatselijk conflict
uiteindelijk tot een grote religieuze oorlog….
Meer weten om het te “geloven”? Lees dan
Le grand Aveuglement, Charles Enderlin,
Albin Michel .
Een les voor de toekomst? In elk geval een
erg schokkende verklaring van een
ontembaar fenomeen nu… U weet dat ook
de Taliban werden gesteund door de
VS/CIA in Afghanistan tegen de russen…

DE SUPER ZONNEBOOT
Hij kostte 6 miljoen en is van de rijke heer
Immo Stroeher. Hij heeft 38000 zonnecellen
op 470 m2 om de grote lithium-ion batterij te
laden. Van 3Mwh dus genoeg om 70 uur op
te varen met 9 knopen=19km/uur). Eerst
gaat een zwitser ermee de aarde rond, met
dit ding van 35 m. lang. En daarna heeft
Immo een leuk bootje om te spelevaren. Zijn
kennissen zijn verrukt!
DE GROENE SMARTS VAN ULM
Mercedes heeft een ontwikkelingscentrum in
deze stad met 500 medewerkers. En wil ook
groen gaan… natuurlijk met de EIGEN
Smart, met dieselbron. Er zijn 200 Smarts
op hun parking en elke medewerker kan via
internet in no time toestemming krijgen om
een Smart te pakken voor 10 € per uur of 49
€ per dag. Hij mag hem hebben zolang hij
wil, maar via GPS wordt hij wel gevolgd.
Voor alle gevallen. Af en toe wordt de auto
op gebruik gechekt, tanken kan op een speciale kaart en is voor rekening van Mercedes. Hun plan E-Smarts te nemen is nog
even opgeschoven. Want de eerste 1000
zijn pas einde 2009 klaar. Ze zijn voor de
VS en Frankrijk vooralsnog. Dit concept
wordt nu ook in Berlijn bestudeerd: de
gemeente levert de plek, Mercedes de
auto’s en RWE de electra + laadstations.
Parijs gaat het in 2010 doen met 3000 auto’s ook voor de omliggende gemeenten.
Groen gaat van start!
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De Abbas dreigde ook al met een derde
Intifada… En intussen blijkt dat de foundation alle mogelijke sommen voor grote
aankopen in een mum van tijd kan fourneren. De “judaïsering” van Oost-Jeruzalem
zal wat David aangaat nog veel verder
groeien. En nu maar hopen dat zijn blinde
vertaling van historie in huidig recht door
meer mensen dan zijn achterban wordt
gedeeld. In elk geval: u weet het nu ook, de
Joden waren er het EERST staatkundig
gezien! Tot zich nog een ouder volk meldt
natuurlijk…

HET GODDELIJKE WONDERDEELTJE
De boson van God heet het ook het boson
van Higg is de officiële naam. Dikke sommen bewezen dat het er echt IS maar nu
moeten de wijsneuzen het ding nog echt
VINDEN ook. Het gaat ons verklaren hoe
de zwarte materie is opgebouwd..
In de LHC de deeltjesversneller in Geneve
gaan ze nu, een tweede keer, het botsen
van protonen met van alles anders weer
proberen. Vorig jaar werden een paar
magneten oververhit van de racebaan van
27 km diameter 100 m. onder de oppervlakte. Het is een mythisch gedoe ook al is
het merendeel der mensen best met iets
anders druk. Als het er echt is, dan breekt
een nieuw tijdperk aan zoals na de ontdekking van Amerika en het Apolloprogramma. Is er echt niks dan krijgt het aanzien der wetenschap een dreun. Dus mensen gas geven, we horen het graag.

VROUW PRESIDENTE IN EEN KERK!
De evangelische Kerk in Duitsland kreeg de
eer: Margot Kässman wordt haar eerste
vrouwelijke presidente van deze grootste
protestante kerk met 24 miljoen leden.
Moeder van 4 kids, doctor in de theologie,
feministe en met de nodige levenservaring.
Een echtscheiding met veel ophef ook..
Haar motto is geworden: Verhef u dus in
hoop.
Tja, stelt u zich voor, als de (duitse) paus
naar Duitsland komt, zou hij haar een hand
moeten geven. Want zij kust zijn ring in
geen geval. U ziet dat nazaten van de R.K.
Kerk soms minder dwalen dan de moeder…
In 2009 mag een vrouw in andere kerken
nog niet eens priester c.s. zijn… Eigenlijk
zeer schokkend.

OPGRAVEN VAN GELIJK IN JERUSALEM
David Beeri is bezeten dor het opgraven van
het joodse verleden onder Jerusalem. Want
koning David leefde hier en bouwde zo’n
3000 jaar geleden en dat is terug te vinden.
En de arabieren werden er pas de baas zo’n
ruim 1000 jaar geleden. Dus als het
criterium voor VAN WIE IS JERUZALEM
zou zijn wie de EERSTE daar was, dan
maakt het joodse volk een goeie beurt! Dus
de foundation Elad graaft stevig vlak naast
de moskee Al-Aqsa ten zuiden van de
tempelberg vlakbij het huidige joodse kwartier dat de opgravingen scheidt van het moslimkwartier. En als de bliksem koopt hij alle
terrein dan op of huizen om er snel “zijn
volk” in te huisvesten in Oost-Jeruzalem.
Geklungel van een fanate gek? Nou nee,
zijn opgravingen waarbij de oude tempelmuren zijn gevonden, worden met veel
argwaan gevolgd door de arabieren. De
hoogste rechter van de moslimrechtbank
hier roept al dat het allemaal een groot bedrog is. En hij is bang dat David zelfs tunnels onder de grote moskee zal graven
waardoor deze zou kunnen instorten.
Recent bezochten duizenden joden de opgravingen en er waren stevige gevechten.

Terug naar inhoud
AFRIKA
PARIJS ACCEPTEERT MAURETANIË?
Parijs wil het eigenlijk wel accepteren die
staatsgreep in aug. 2008 gevolgd door een
verkiezing recent. In het zicht van Allah’s
gekken verbleekt zelfs de democratie. AlQaida is furieus en zal het bij die bom voor
de franse ambassade in Nouakchott niet
laten. Dus was ook de chef van het leger al
in Parijs, om over veiligheid te praten.
Beetje dom want hij was ook al in 1995 bij
een “bijna-staatsgreep” aldaar betrokken.
Maar helaas, met zo’n zwak regiem als er
nu is, zal het ook weer fout gaan. Vrezen
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velen. De spaghaat is te groot als het er op
aan komt!

DE EU-PRESIDENT: WAT EEN GEDOE!
Lissabon mocht ook van Tsjechië en dus
groen licht voor de banenjacht op EU-topnivo. Blair de grote INTERNATIONAL, werd
afgeknald. Best te begrijpen politiek, maar
hij was een krachtpatser. Omdat er geen
tweede met spierballen is, zijn er nu wel 12
kandidaatjes uit allerlei landen, van Nederland via Luxemburg tot Fillon van
Frankrijk. Gerommel, geduw , getrek en geslijm. Kandidaten ontkennen fors dat ze het
zijn, achterkamertjes staan op rood en de
voorspelen lopen op hoge toeren…
Maar de verassing werd copleet: de belg
werd president, men verkoos dus de zwakte (?), en een potige dame uit Engeland ene
Ashton werd minister van Buitenlandse Zaken, een adept van Blair zegt men. En de
hollanders verloren: maar na een NEE
tegen dit Europa en wrijvingen rond Iraksteun eerder, was dat toch ook wel te
snappen.

AL 10 MILJOEN VLUCHTELINGEN..
In centraal en oostelijk Afrika zijn er al zoveel onderweg , weg van huis gevlucht en/of
gejaagd. De laatste dat waren er 1 miljoen
zegt de VN… De tol van oorlogen, geweld
en genocide pogingen. De aanklacht tegen
de president van Soedan is intussen in het
slop geraakt… Deze mensen worden nu,
deels, enkel met wat tenten en voedsel geholpen… Het westen werd ook steeds voorzichtiger. En in vele gebieden komt nu een
extra-hongersnood aan. Arm Afrika, wie
helpt ze ECHT?
WAPENSMOKKEL VOOR IVOORKUST
De presidentsverkiezingen daar, al langer
uitgesteld, werden opnieuw verschoven. En
intussen bemerkt de VN dat de diverse
groepen zich weer bewapenen daar; ondanks het embargo. Ze komen via Burki-na
Fasso en uit Guinée (van Camara, de
schurk). Het leger van Ivoorkust koopt ook
schiettuig van de mooie cacao-opbrengsten.
In het zuiden zitten de rebellen grote rivalen
van Bongo. Het in twee stukken gereten
land wordt hotter nu de verkiezingen weer
opschoven. Ivoorkust weer op weg naar
chaos en ellende.

DE KOSTEN VAN DE NIEUWE EU
De nieuwe president krijgt zijn eigen club en
dat doet 25 miljoen/jaar extra. Zo’n 1,5
miljard voor de president zelf en zo’n 4,5
miljoen voor zijn kabinet, nog 12 miljoen
voor de eurotops en die met India, Rusland
en China. En dan nog 1,9 miljoen voor
meetings met het parlement. Zonder 5
miljoen onvoorzien gaat het ook hier niet.
Deze 25 miljoen komen op de bestaande
615 miljoen die het functioneren van de
Raad nu al kent. Valt dus toch wel mee,
niet?

WANKEL ACCOORD IN MADAGASCAR
De westersen forceerden een akkord tussen de kemphanen, na het accoord van
Addis Abeba. Andry, de rebel, moest een
portefeuille herverdeling accepteren onder
de dreiging van het stoppen van hulp uit
Washington en Brussel. Nu moeten er voor
2010 verkiezingen komen en Andy wil de
leeftijd om te mogen kiezen naar lager dan,
de nu nog geldende, 40 jaar. Zijn concurrent
die in Zuid-Afrika woont, durft nog niet naar
huis vanwege arrestatiebevelen. En de bevolking lijdt erg onder de crisis. Het land
staat op plek 143 van de armste 177 landen.

NIEUWE ECON. POLITIEK DUITSLAND
Westerwelle van de FDP flikte het: hij kreeg
Angela aan een belastingsverlagingspakket
van 24 miljard! Hij vroeg 35 maar dat ging
de nieuwe kanselier echt te ver. Het dient
als belastingverlaging om de mensen met
kids te helpen! Ook kregen ze de successierechten omlaag en de belasting op bedrijfswinst. Dit is volgens de nieuwe regering DE manier om Duitsland weer vlot te
trekken. Wolfgang Schaubele, vroeger van
Biza gaat dat nu waar maken, maar hij zegt
ook dat er in vier jaar geen begrotingsbalans
KAN komen zo.. Westerwelle gaat zelf Bui-
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za doen en wil ook nog stevige bezuinigingen op het verspillen van overheidsgeld.
De wind is echt omgekeerd in Duitsland
waar Merkel opgelucht lijkt nu ze de SPD
even kwijt is! We gaan het zien, en eigenlijk
is het lichte steun voor de lijn van Sarkozy…
Want dan zijn er TWEE in de molen van
Brussel als het gaat om overschrijding van
de normen (3% resp. 62%) voor begrotingstekort/staatsschuld. Want nu zal ook
Duitsland in vier jaar geen evenwicht vinden
en Duitsland is de giga van de EU en samen
met Frankrijk zijn ze dubbelgiga. En dit zal
ook een bijstelling van de euro vergemakkelijken, die nu veel te duur blijft!
Zo speelt men elkaar de juiste ballen toe om
straks met een lagere euro de last van dis
schulden wat te verlichten… Jammer voor
de crediteuren!
Nu zijn ze het ook al eens over de nieuwe
EU-voorzitter: ze nemen EENZELFDE
kandidaat dus! En Sarko nodigde Angela
ook uit voor 11 november, de grote herdenking van de wapenstilstand in 1914.
Hoera, Angela kwam dus ook naar Parijs!
Goed voor een sterkere de EU dit soort
zaken….. of weer de verkeerde demonstratie van het verbond der machtigen?

en in Parijs 56%... Duitsland herenigd zich
sterker nu terwijl Frankrijk lijkt te fragmenteren en Duitsland maakte zich losser van
de VS en neemt stelling in Moskou. En gaat
daarbij een eigen weg. Los van Parijs.
Dus de omslag in Duitsland die Sarko zo
toejuicht is meer schijn dan werkelijkheid.
Zie ook de harde opstelling van Duitsland in
EADS, Areva en Alstom waar een fors stuk
industrie-samenwerking verdween. De achterdocht in Duitsland over een spenderend
Frankrijk groeit fors. Duitsland is sterk van
plan op te ruimen in zijn financiële zwakten,
maar Frankrijk heeft geen plan hierbij.
Dus ook al is een sterker Europa meer dan
ooit gewenst in de sterk veranderende wereld; de europese reuzen lijken van elkaar te
vervreemden. Enkel Europa kan nu nog
beide op een meer parallelle koers krijgen…
Aldus Bavarez, een profeet die al eerder
echt zijn brood verdiende met grote visies
die bewaarheid werden.
Wij zien nu de korte termijn vreugde en
Bavarez toont ons nu de divergenties in
aantocht op de langere termijn. Ai.
SIGMAR GABRIEL: NIEUWE SPD-BAAS
De SPD viel terug naar 23%... de partij van
Brandt, Schmidt en Schröder. Merkel buigt
steeds meer naar het midden en op links zit
die Linke ook nog. Lastig voor de grote, zeer
charismatische nieuwe SPD-chef. Hij staat
te boek als nogal rechts, al is ie TEGEN
kernenergie. Sigmar gaat er tegen aan: hij
maakt een grote tournee door het land om
de boosheid van zijn volk aan te horen. Nu
maar eens zien wat hij oppositioneel klaar
speelt tegen het duo: Merkel—Westerwelle..

DONKERE TIJDEN: Duitsland-Frankrijk?
Het lijkt nu zo lekker te gaan tussen de europese mastodonten: Angela ging met
liberaal-rechts en beiden wilden wel Rompuy in Brussel. Sarko was in Berlijn, Angela
in Parijs… prachtig toch? En beiden zitten
ook op een hoop schuld en willen nog even
niet knijpen voor Brusselse waarschuwingen. Dus samen sterk, lijkt het.
Nee, zeggen mensen als Bavarez: er komt
gedonder aan, sure! Want ze groeien.. uit
elkaar!
Allereerst de demografie: Frankrijk zal
Duitsland snel inhalen op 80 miljoen inwoners. Duitsland met zijn competitieve export van hoge kwaliteit zal de fransen verder achter zich laten (nu Duitsland 47%
export, Frankrijk 25% in de opkomende
landen), de ww is in Duitsland op 7,7 en in
Parijs telt men 9,8%. Het structurele begrotingstekort is in Du NUL en in Frankrijk wel
6,2%, de staatsuitgaven zijn in Berlijn 45%

HOE SPANJE DE CRISI OVERLEEFT..
Spanje is zwaar de klos met 4% verlies van
BNP en een super-ww van 18 (!) %. Dat zou
in menig land grote trammelant veroorzaken, maar daarvan (nog?) niets in Spanje
dus. Er is een soort van acceptatie en een
soort van “zwarte reactie”, à la italienne dus.
Dus er wordt stevig zwart geklust. In de
bouw en ook in huishoudelijk werk. Ze zeggen bij polls dat ze voor 75% de toekomst
niet fraai in zien, maar ook dat hun leven
nog ook is voor meer dan 35%. De flink
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getroffen jongeren worden goed in hun
families opgevangen en men verwacht weinig van vadertje Staat. Maar of dat heel lang
gaat duren is de vraag; de hervatting is niet
te zien en bijna 20% ww in zicht. In Frankrijk
met de helft is de reuring nu al merkbaar.

-premier B. komt welbewust niet in de film
voor: de maker acht hem te handig om hem
te laten exposeren. Wel werd zijn spot uit
zijn verkiezingscampagne er in opgenomen:
Daarin zingt men: “Dank God dat hij bestaat” terwijl wel 4 minuten lang een gelukzalig lachende B. op het scherm prijkt.
Dit fragment toont meer dan een interview
van een uur met B. aan, wat hij kan bewerkstelligen.

HET POLITIEKE TV-CIRCUS “BERLUSCONI”.
Een filmmaker uit Zweden, vergeleek Italië
met .. Iran! Wat daar de TV is kun je vergelijken met de islam in Iran. Hij toonde dat
ook aan in zijn film: Videocracy. Daarin laat
hij zien, dat een beetje lachen met die TVgekte in Italië, eigenlijk niet meer kan. Het
begint daar echt heel andere proporties te
krijgen. Het begon al bij het promoten van
zijn film, waarbij geen enkel TV-station zijn
“trailer” wilde uitzenden: niet de publieke en
ook niet de privé-TV dus. Maar op het internet werd het wel een echte smasher!
Nu is zijn film bij de best bezochte films in
Italië te vinden. Hij schetst in een interview
de italiaanse TV:
-TV in dit land is enkel pret en positief en
sexy. Nooit iets over problemen of schaduwzijden. In tegenstelling tot de kranten
daar, die overigens bijna niemand meer
bereiken. En de TV, die wordt totaal gedomineerd door mister B. , de premier zelf.
-Komt er verzet uit het rechtssysteem, dan
roept B. dat het een grote rode kliek is. Dat
hij WEER het slachtoffer werd, en hij krijgt
daartoe op TV dus ook alle kansen.
-De filmmaker laat in zijn film zien hoe het er
aan toe gaat op de TV-feestjes. Hij kwam er
in door zich als zweeds verslaggever te presenteren, die het succes van de TV in dit
land wilde verslaan.
-Hij schetst hoe in Italië alles door pret-TV
wordt gedomineerd en hoe B. al snel begreep hoe diep de impact was van “bloot op
de TV”. B. bepaalt zelf welk type vrouwen er
vooral rond moeten lopen en hij is een verslaafde sex-expert. De dames die op het
scherm komen waren eerst in de sponde
van B., of course.
-Hier kun je een roddelkoning met zijn piemel op TV zien; en niemand die er kwaad in
ziet. Alle moraal is vervangen door geld,
succes en door sex.

Tenslotte nog wat uitspraken van de
premier:
“Ik ben de Jezus Christus van de politiek. Ik
ben een geduldig slachtoffer die zich opoffert voor iederereen”.
“Mussolini heeft nooit iemand vermoord. Hij
stuurde mensen op vacantie tijdens een
binnenlandse ballingschap”.
“Er is niemand op het politieke wereldtoneel
die zich met mij kan vergelijken”.
“Ik hoef geen president te worden voor de
macht. Ik heb overal ter wereld huizen,
enorme boten, …supersonische vliegtuigen,
en prachtige vrouw, een geweldig gezin… ik
offer me op”.
“Vijfentachtig procent van de italiaanse pers
is links en onder de rechters ligt dat percentage nog hoger. Er is een kanker in Italië
die we moeten aanpakken: de politisering
van de magistratuur”.
Tja, ik hoef al geen italiaanse TV meer te
zien om te weten wat B. voorstaat. Voor mij
is dit lezen wel genoeg! En we moeten
vrezen dat wat B. in Italië laat zien, wel eens
ons eigen vóórland zou kunen zijn. Politiek
wordt steeds meer “beeld” en emotie. Je
kunt het ook zien in de performances van
een Segolène Royal (PS Frankrijk), die
zonder expliciete sex een soort van mystieke, zoete tot hysterische , show opvoert.
Zonder ook maar EEN politiek probleem te
beroeren. En haar centale begrip is: de
“fraternité”... Ze laat haar verwarde achterban. Als op de psychbank, gewoon wat
wegdromen…
De kijker raakte overal in het westen steeds
sterker in de handen van de commercie op
TV en Radio. Kijkers worden tot kritiekloze
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pretpakketten omgebouwd en men toont
hen liefst een droom- of sensatiewereld. Dat
dus de politiek in veel westerse landen
slapper wordt en ondeskundiger komt omdat
de kijker/kiezer de politiek niet meer interesseert. Het wordt zo tot een soort van
amateuristisch show voor egotrippers en
zakt flink af. En dan klagen die sexverslaafde cq amusementsgeile kijkers ook
nog dat de politiek niks meer voorstelt. Wel ,
elk land krijgt de pollitiek die het verdient, en
ook zelf kiest. En kootjesvolk kan nu
eenmaal geen goede politici uitzoeken: daar
hebben ze helemaal geen kijk meer op!
Waarom zou een politicus het nog goed
doen en in de politiek gaan is ook geen
erebaan meer, zoals het ooit echt was.

een lekkere dreun zouden willen verkopen.
Dat zal vanaf nu erg lastig gaan worden. De
cavalière zal er nu even niet zo voordelig
uitzien..
HET MKB VAN ITALIË GAAT ER AAN
Het zou in 2009 om een arbeidsplaatsen
verlies van 1 miljoen kunnen gaan in het
italiaanse Midden en Kleinbedrijf. In de
meubelindustrie (Italië heeft hier 11% van
de wereldmarkt) is het erg fout gegaan. In
de Wolrecycling idem waar India concurreert
ondanks de pogingen van chinese immigranten. Zelfs in de florerende schoenenindustrie is het malaise. Het model met
zijn centra van concurrentie, befaamd in dit
land, schijnt het onheil niet meer te kunnen
stuiten. Het beruste op groepering om kosten te kunnen verlagen d.m.v. sharing en
coöperatief optrekken. Veel werd en wordt
er gedelokaliseerd nu… Anderen zijn hun
werk kwijt omdat groteren wegtrokken. Het
ziet er met een uitblijven van groei niet al te
best uit.

(getapt uit de VPRO-gids, onder mijn aandacht gebracht door lezer. J.H.Waarvoor
dank!).
BERLUSCONU IN TROUBLES
Hij scoort nog maar 45%, het was nog even
gelden 65%. Hij roept OPENLIJK: ik vreet
die rooie rechters rauw op… Dit is de premier van het land… Nu zijn immuniteit is opgeheven gaat het hem niet lekker, maar de
straatvechter vecht terug. De ontevredenheid in het land doet ook een duit in het
zakje en ook het feit dat niemand in de EU
nog graag met hem van doen heeft.. Dus
bereiden zijn partijgenoten zich al voor op
het na-Berlusconi tijdperk. De minister van
Economische zaken van de Noordelijke
Liga, fel anti-immigratie en een collega , president van de Kamer die mooi rechts is en
niet xenofoob. Toch is het ongelooflijk dat
bijna EEN op twee Italianen deze mijnheer
alsnog ziet zitten… Teken aan de wand:
crooks for president!
Maar B. vecht terug, ook recent in Milaan.
Buiten gekomen liep hij een forse klap op
met een “beeldje van de kathdraal van
Milaan”. Uitgedeeld door een gewaaide. B.
was effe van de kaart, maar daarna toonde
hij zich bebloed en met gebroken neus aan
het volk. En verdween toen in het
ziekenhuis. Het valt niemand toe te wensen
natuurlijk, maar er zijn er meer die deze
gehaaide schuinsmarcheerder graag eens

OPKNIPPEN DIE BRITSE BANKEN
De britse staat is deels eigenaar van twee
megabanken: RBS 70% en Lloyds voor
43%. Dus heeft nu de minister van Financiën, die leergeld betaalde voor TE grote
omvallende banken het voorstel ingediend
om die reuzen kopje kleiner te maken…
Lloyds moet 600 kantoren afstaan en RBS
300. En Barclays en HSBC mogen die niet
overnemen: ze zijn ook al te groot. De staat
zal als douceurtje de RBS nog 28 miljard
doneren (aandeel wordt dan 84%) Lloyds
heeft bedankt maar de staat stopt er 6 miljard in om haar deel op 43% te houden na
verkleining. Het is de idee die meer deskundigen opperen: die banken zijn groter
dan het land aan kan… Zoals ook de ING in
Nederland overigens die ook wat vermageren moet. Maar deze op zich fraai ogende
truc doet het probleem nauwelijks verdwijnen in de UK: het blijft een klein stel
superbanken met alle risico van dien. Brown
verwacht, met vele anderen, binnenkort nog
een dikke steunoperatie… en waarvan dat
te betalen? De bank is groter dan de staat
geworden; groter dus dan WIJ allen!
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is er een uniek kenmerk: elke diamant is anders, wat de prijsvorming erg ondoorzichtig
maakt. Een traditie van eeuwen verdwijnt uit
Antwerpen: gesloopt door India en China.

CREMEREN IN DE EU
In Frankrijk wil nu 28% gecremeerd vertrekken van deze aardkloot. Dat was in 1980
nog maar 0,85 en in 1994 10,5%. Vanwege
het milieu zeggen de meesten (50%), vanwege de prijs zegt 38%. En zo ontsnap je
ook aan de commercialisering van de dood
… , zegt men hier. In Europa zijn de zwitsers de crematie kampioenen met 79%, dan
komen de denen met 74%, De Italianen
staan op 8,5% en Spanje scoort 20%. Dus
de Spanjaarden willen nog veelal in
spaanse bodem rusten. Het laat opvallende
verschillen schien mede gelieerd aan de
godsdienstige historie van de landen...
Ik ga in het vuur en ik zal anoniem verwaaien, vanaf een paar dierbare plekjes.
Basta!

DE KOPPIGE BASKEN
De basken wonen aan beide zijden van de
frans-spaanse grens en hun strijd voor onafhankelijkheid wil maar niet echt luwe; zoals in Corsica. De nieuwe regering, heeft
een heel andere mening, ze wil alles wat
ooglijkend eerder mocht nu gaan aanpakken. En ze zijn gekozen door een forse
meerderheid. Dus moeten nu fresko’s in
dorpjes die de glorie van de ETA verkondigen weg, alsmede foto’s van ETAgevangenen. Of dit de ETA zal uitroeien
mag worden betwijfeld, en sommigen vrezen dat er weer geweld uit zal voor komen.
De basken zijn een soort sekte die onuitroeibaar lijkt te zijn. Of een stam zoals we
ze nu ook tegenkomen in Afghanistan,
Pakistan en in Afrika. Zelfs een meerderheid
in eigen “land” kilt dit lastige virus niet.

ANTWERPSE DIAMANTEN ZIJN INDISCH
Sinds eeuwen was de Antwerpse diamantenmarkt een vooral, joodse, armeense, maronitische aangelegenheid. Maar dat is nu
voorbij: 80% is in handen van indische handelaren. Ze zijn ook in het bestuur van het
Antwerp World Diamond Center de baas.
De crisis bracht hier ook een omzetverlies
van 33%, maar dat trof geen indisch bedrijf,
enkel de anderen. De kleine handelaren
onder de nu nog 1800, zullen snel verdwijnen, is de verwachting: geveld. Op 1 km2
wordt hier 20 miljard omgezet, door de
joodse handelaren met hun koffertje aan de
polsen geketend en de indiërs in hun mooie
kostuums. Achter de schermen is de
machtsstrijd fel bezig en indiërs winnen snel
hier. Indiërs kwamen hier in 1980 en zagen
brood in de hele kleine diamanten, die ze
gekloofd kregen in India en voor erg weinig
geld. Intussen zijn deze piepdiamanten
bestsellers bij Wallmart en Leclerc. Al 55%
van het kloven en polijsten is nu in India en
China te vinden. De bedrijvigheid ging terug
van 25000 naar 8000 mensen, vele shops
zijn stoffig en leeg. De indiërs zeggen te
blijven in deze “stabiele financiële omgeving”… wat betekent dat het ijzersterke verbond tussen de grote (indische ) handelaren en de banken, stand houdt. Zij
bepalen het prijsnivo hier. En bij diamanten

Terug naar inhoud
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MEDVEDEV IS GEEN STALINFAN
Uit de staatshoek komen regelmatig positieve berichten over Stalin en zijn tijd. Tot
verdriet van Medvedev die zegt dat je niemand die het volk vermoordde kunt prijzen… Deze opinie gaat sterk tegen de
meerderheidsgevoelens in, want in de metro
hangt de tekst: Stalin gaf ons weer geloof in
ons volk! Het duurt nog wel even voor Stalin
en zijn tijd in Rusland zullen worden onderzocht en bekritiseerd. Een slecht teken.
Poetin zwijgt officieel, maar hij is over Stalin
veel “genuanceerder”. Hij staat dichter bij de
nationalisten, de rechts-radicalen. Dit kan
nog leuk worden, bij een volgende
verkiezing….
DE EU KALMEERT IN HET ADRIATISCHE
Kroatië en Slovenië hebben besloten hun
ruzie over grondgebied nu voor te leggen
aan het internationale Gerechtshof. Bravo
dus! Ollie Rhen van de EU zette flink daar42

toe aan en daarmee kan Kroatië ook dichter
bij zijn EU-lidmaatschap komen. Zou die EU
nou toch een kalmerende invloed blijven
hebben op wilde herrie over wat km2 ? Dat
is wel te hopen want vrede is al zo’n
schaars goed geworden .

DE ICT VAN INDIA
Deze sector doet al 6% van het BNP (was
1,2% in 1998). Omzet 72 miljard waarvan 60
miljard voor software de rest is voor diensten. Al 2,3 miljoen mensen werken er met
nog 8 miljoen indirecte arbeidsplaatsen. En
het is ook al 16% van de export. Niet schlegt
dus…
Maar nu is er hier ook de crisis dus de export(groei) zakte. Die export brengt veel
meer op dan de verkopen in het eigen land
(4x meer!). Toch MOET men nu de binnenlandse markt aanspreken wat een groei van
ca 20% per jaar kan opleveren; de export is
nu even “maar” 4 à 7 % verhoging jaarlijks.
Ze hebben ook intern minder geld over voor
deze produkten maar eisen wel veel persoonlijke service, dus dure omzet. Ook IBM
moest daarom in veel steden kantoren openen nu. Anderzijds is ook de vrijheid van
handelen groter: de markt is erg gewillig en
weinig dwingend. Dus kiest men producten
met minder service-volume. Ook neemt hier
de outsourcing markt nu wat toe: ook weer
nieuwe business dus. De indiërs in de ICT
moeten nu ook creatief reageren op de
crisis net als China. En ook zij richten zich
nu meer op de gigantisch grote interne
markt.

NATIONALISTISCHE HONGAREN
De buitenlandse investeerders schrikken er
van: Dit land is anti-kapitalistisch en nationalistisch bezig. Een amerikaans bedrijf verloor er zijn radio-zendvergunning en gaf die
maar aan een lokaal bedrijf. Suez zag zijn
waterleveringscontract in een klap opgezegd worden door een gemeente. Reden?
Corruptie…Sarkozy vroeg al nadere uitleg
(hij is zelf half-hongaars…). De president
Bajnai wordt door de oppositie beschuldigd
van “bevoordeling van de buitenlanders”.
Als de Fidesz, de nationale partij , het volgend jaar de verkiezingen wint, na 8 jaar
oppositie, dan ziet het er slecht uit. En de
buitenlandse banken houden ook hun hart
vast. Hongarije keert zich af van de “markteconomie”. Te veel heimwee naar vroeger.

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
INDIA CONTRA CHINA!
Peoples Daily (het blad v.d. partij) in China
bevatte een virulent artikel tegen India over
de valse pretenties dat het een supermacht
zal worden. Er staat in dat “zijn omvang
puur het gevolg is van de britse kolonisatie”.
Zo! India maakt stevig handelsruzies met
buurman China: het verbood recent de import van speelgoed uit dit land. Ook het nucleaire pact VS-India zit Peking niks lekker.
Maar het zwaarste probleem zijn de aloude
grenskwesties: Delhi wil de hoogvlakte Aksai Chin terug en China wil een stuk van de
staat Pradesh (Zuid-Tibet).
Peking verzet zich daar ook tegen een irrigatieproject.. Maar voorlopig heeft men elkaar nodig voor de top van Kopenhagen…
dan staan ze samen tegenover de rijke landen. For sure. Dus toch een kleine burenruzie?

INDIËRS MET NUMMERS
Ze krijgen allemaal een identiteitsbewijs; 1,1
miljard indiërs. Allemaal daarna in een grote
data-base die in het hele land toegankelijk
is. Nu zijn er nauwelijks registraties van
personen in dit land van 7X Frankrijk. Wat
ook betekent dat mensen een hoop services
niet kunnen krijgen nu. De Identificatian Authority of India gaat ze allemaal nummeren
en een dossier geven: basisdata + biomedische data die voor een groot deel bij de
volgende volkstelling in 2011 kunnen worden verzameld. Daarvoor wordt ieder die bij
een overheidsloket verschijnt geregistreerd.
De baas van het grote bedrijf Infosys gaat
de kar trekken. Het zou gaan om de armen
te helpen, maar iedereen weet dat het zeker
ook gaat om fiscale en fraudezaken. En
om de Nationale Veiligheid. Men begint
daarom ook aan de kustregios om de klan-
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destiene immigratie te remmen. Daarbij ook
denkend aan Mumbai november 2008..

jard). China schoot de VS fors voorbij… en
Europa , dat is zelfs niet te zien… Resultaat
van veel inspanningen uit Peking en vier
grote bezoeken van de chinese president
aldaar. De chines importen zijn nu 39 miljard; de olie-export naar China is al 56
miljard $. Overal waar het westen afhaakte
kwam China: en bouwde wegen, bruggen
en electriciteitscentrales. En reduceerde fors
een stuk armoede hier; wat nu ook de Wereldbank openlijk erkent. De mensen-rechten? Wel daar blijft China mooi buiten: in
Guinée waar nog recent 200 mensen werden afgemaakt investeert het… 7 miljard.
China treedt op als collega, gelijke en niet
als vader of ex-koloniaal. Dat is HET verschil. De chinese president zei het zo:
China is het grootste ontwikkelingsland en
Afrika heeft het grootste AANTAL ontwikkelingslanden”. (sic).
China heeft nu al 900 bedrijven in Afrika en
er werken daar nu al 1 miljoen (!) chinezen.
En als je de spreiding ziet van de investeringen: ze zijn bijna OVERAL. Niet (nog
niet?) in de Magrheb (behalve in Algerije,
Libië) en nog niet Zuid-West Afrika. En ook
niet in Somalië, of course. Dit plaatje toont
een groot echec: dat van de EU die zijn
buurmarkt, die enorm groeit, compleet heeft
verwaarloosd. En nu lekker zit met een
flipperende export naar … China c.s. Dom,
dom, dom… DE vergissing van de 20e
eeuw! En dus HET succes , alweer een,
voor de chinezen, want in Afrika is de groei
nog gewoon 2 à 3% gebleven…!

GENERAAL AANGEHOUDEN
Generaal Fondeka bracht een bezoek aan
zijn beide dochters die in de VS studeren
en, hij werd voor verhoor opgeroepen.
Omdat er verdenking bestaat dat hij bij oorlogsmisdaden zou zijn betrokken tegen de
Tamil tijgers. Sri Lanka protesteerde natuurlijk luid, want het is hun opperbevelhebber! Maar de rondgaande rapporten staan vol met narigheid, van BEIDE
zijden overigens. Wat ook te verwachten is:
het is een burgeroorlog geweest en daar
vloeit altijd het meeste bloed. Dichtbij is
altijd heviger. En de VN wil ook hier een
onderzoek gaan instellen… drukke boel.
THAKSIN DE REBEL (Cambodja)
Hij was ooit de premier van buurland Thailand en is nu raadgever van Cambodja’s
regering. En dat leidde tot een echte rel
tussen beide landen die toch al herrie hadden om een oude tempel aan hun grenzen.
Hij is de Berlusconu van Thailand, zegt
men, er uit gegooid in 2006, miljardair en
veroordeeld voor oplichting. Cambodja dat
een verdrag heeft met de buren weigert hem
echter uit te leveren. De ambassadeurs zijn
al over en weer terug geroepen. Hun Sen
wil dat hij weerkeert naast zijn land om
enkele verdragen die hem niet lekker ziten,
om te turnen. Thaksin is nooit gestopt met
agiteren en is uiterst creatief, zoals weer
eens blijkt.

CHINA’S HANDELSPOLITIEK: curieus!
De importen naar China vielen wel 25%
terug, naar 35% van het BNP, ondanks de
bewering dat Peking de interne consumptie
aanmoedigt. En men stimuleert vooral ook
de lokale industrie, er zijn zelfs voorbeelden
van rare dubbelinvesteringen in de infrastructuur. Alles om de werkgelegenheid te
redden. China doet het hele herstel “alleen”.
Zelfs de TGV maken ze nu zelf en ook de Eauto’s komen uit eigen fabrieken. Dat de
fransen nu meer en meer naar Brazilië kijken voor hun export, is mede daardoor logisch, want ook daar groeit het driftig…

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA HOUDT VAN AFRIKA?
In Egypte vond de tweede conferentie
Afrika-China plaats en er waren leiders van
wel 30 afrikaanse landen. Ze bespraken van
alles maar ok een samenwerkingsplan tot
2012! De afgelopen 10 jaar ging het tussen
beide “continenten” fantastisch: de handel
liep op tot 107 miljard $ (was in 2003 noch
een schijntje) en de investeringen bereikten
het nivo van 8 miljard (was 2003 0,5 mil44

tekort is hoog de staatschuld enorm. Ligt op
het nivo van België en Italië… Wie wil er
nog staatsobligaties uit Japan over enkele
jaren?

SINGAPOER VERZET DE BAKENS
Deze Stadstaat was heel sterk in de toppers
half-geleiders, farmacie en biotechnologie in
de 80 en de 90-er jaren. Maar nu gaan ze
ook sterker voor het toerisme.. nadat ze
ook al de F1 te gast namen. De Marina Bay
Sand van ruim 5 miljard opent in 2010 en
daar zijn ook twee bioscopen, een commercieel centrum, en een conferentie-centrum.
Resorts World Sentosa (4 miljard $) zal zes
hotels krijgen, met casino’s en een themapark Universal Studios waar je ook een echt
SHREK-kasteel vinden kunt. Dus de bakens
worden fors verzet. Het moet het aantal bezoekers van nu 10 miljoen op 17 miljoen
brengen, zonder zijn ernstige imago te willen verliezen overigens. De entree voor de
casino’s is 72 $ per dag en als je op de
zwarte wereldlijst staat kom je er NIET in.
Singapoer weet al dat leven in onze tijd
betekent “voortdurend veranderen”. Dat is
hun echte topsport, dat is bewezen.

EN TAIWAN ZOEKT HET OOK HOGER
OP!
Ook in Taiwan met zijn grote bedrijven met
high-tech producten., als TSMC (semiconductors) weet men wat de crisis is en
ook wat het betekent dat de marges op je
producten verminderen. Nu gaat de een in
intelligente telefoons en de ander in intelligente zonnepanelen en LEDS en weer een
ander in digitale kranten en boeken, waar
meer marge zit. Het oude model op electronicagebied is overleefd geraakt, het moet
fundamenteel anders nu. Acer is een van
hen en het stal plek 1 van Dell recent. Dus
ook Taiwan diversificeert en innoveert nog
meer dan vroeger. Er is nu ook en ontwikkeling om allerlei apparaten zonder PC
tussenkomst, dus direct aan het Internet te
koppelen. Wat dus suggereert dat de PC als
centraal apparaat tussen internet en andere
draagbare apparaten zijn plek kan gaan
verliezen. Stel je voor: elke telefoon kan
direct op het internet en ook elke TV… Dat
zou de zaak aardig opschudden! Taiwan is
groot in electronica en high-tech dus moet
nu veranderen om dat te blijven.

JAPAN VERZET DE BAKENS
De nieuwe regering gaat een andere weg,
men wil de interne consumptie aanjagen. Nu
dus ook een economische politiek en niet
alleen een financiële, zegt men. De tijd van
de zwakke yen is voorbij heet het. Dus
goedkopere importen nastreven en wat laten in de export… Ook remt men nu grote
infrastructuurprojecten, onder meer de bouw
van enkele superstuwdammen, wat af. In en
buiten Japan is er vreugde: Japan lijkt weer
te ontwaken uit zijn lethargie. Ook wat betreft de vermindering van CO2 uitstoot dus.
Ook de relatie met de VS wordt bijgesteld:
het nogal slaafs volgen van de politie-agent
zal minder worden. Meer gerichtheid op de
eigen regio dus… En de onderlinge verhoudingen moeten “broederlijker” worden,
minder hard, menselijker. Een hele verandering na tientallen jaren van conservatief koersen. Het land veert op…
Maar de experts zien nog niet hoe je deze
sterk vergrijsde club aan meer consumptie
krijgt… De grote distributie lijdt onder dalende omzetten hier. De luxewinkels: idem.
En de staat ziet de inkomsten zakken: het

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
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.
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Ze gaven na het bezoek een gemeenschappelijke persconferentie, maar het was
geen verwarmende boodschap die de G2
uitzond. En vragen waren: verboden! Ja Hu
Jintao had een hele lijst van transpacific samenwerking op vele terreinen… Maar Obama moet er alleen Iran, Pakistan en Afghanistan aan toe voegen. En hij zei zich in het
opkomende China te verheugen en dat ze
beiden niet hun macht ten koste van
anderen zouden moeten aanwenden. Maar
het was ijskoud tussen de twee en Obama
was zichtbaar gestresst door het verwijt van
de Amerikaanse pers dat hij niets voor elkaar kreeg. Hu bewoog ook geen spier toen
Obama nog even zei dat hij blij was met
overleg Peking en afgevaardigden van de
Dalai Lama…, zich zorgen maakte over de
koers van de yuan en ook nog dat de
mensenrechten universeel zijn. China heeft
geen lessen meer nodig van haar grootste
afnemer van spullen en … leningen! Met
iemand die zo’n schuld en ww heeft moet je
niet te veel aanpappen. Zo.
De stille revolutie in de multipolaire wereld
vordert snel en de resultaten zie je vooral
aan de duidelijk gebluste Obama. Hij wordt
in Europa toegejuicht, maar op zijn nivo niet
echt gepruimd. Obama heeft er een zorgje
bij.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
KEIHARD HERVORMEN IN MEXICO
Calderon had hervormingen beloofd en dus
stuurde hij 1000 politie-agenten naar de
nationale electriciteits industrie om daar een
en ander te sluiten, en wel met geweld. De
3 miljard die daar werden betaald aan
44.000 werknemers en 22.000 gepensioneerden, dat moest eindelijk stoppen, vond
hij. Want het bedrijf verliest 30% van zijn geleverde stroom door illegaal tappen en
slechte distributie. Er kwam een ander
Staatsbedrijf voor in de plaats dat 1,3 miljard
moest bezuinigen.. Maar dat was EEN brug
te ver: de vakbonden en de straat werden
woedend en ze eisten van de burgers dat ze
hun rekening niet meer zouden betalen.
Drie jaar heeft Calderon nog, en hij stak fors
van wal. Maar ook in het onderwijs is het
een rommeltje en ook daar lukte elke hervorming tot nu toe, echt niet. Hervormen in
Mexico heeft wat franse trekjes, lijkt het .
DE ISLAM IN CANADA
Een algerijnse die naar Canada vluchtte in
1994 gaat rond en predikt tegen de oprukkende islam in haar nieuwe vaderland. Ze
wijst op het multiculturele stelsel als de
boosdoener, waarlangs de “baarden” hun
weg vonden om nogal wat voorrechten te
verkrijgen. Bijna ook shariarechtbanken! Nu
worden bij hun TV-stations de mannen door
gehoofddoekte vrouwen vervangen: trucje
zegt Djemila, zo heet deze missionaris. En
religieuze symbolen dragen is in dit land
geen enkel punt van discussie. Ze zegt dat
de wind nu keert, en is daar blij om. Want de
conservatieve regering verscherpte al de
immigratieregels. Maar volgens haar moet
er nog veel meer gebeuren. Canada is een
zeer vrij, liberaal land en staat al een eeuw
open voor immigranten. Uit alle landen. Nu
gaat men toch wat selectiever worden lijkt
het. W’ll see, ook hier rommelt het...

ECHTE GROEI IN DE VS?
De recessie is voorbij; de groei werd weer
3,5 % in de VS. Hoerastemming? Tja dat
hangt er van af want deze groei komt puur
van interne consumptie en die dreef op
staatsstimulering (autopremies, koopsubsidie huizen, etc: dus staatsschuld!). Maar
de ww-cijfers werden slechter… dus de
beurs dook toch naar beneden ondanks het
leuke berichtje. Ook het aanvullen van geslonken voorraden is een deel van de stijging. Maar de echte groei… die lijdt nog
stevig onder een tekort aan financiering
door de banken. Obama doet zijn best om
de moed erin te houden, maar vooralsnog is
de groei (nog) niet echt… En zelfs 62% van
de amerikanen is niks optimistisch… En O’s
populariteit keldert ook… zelfs 60% vindt
zijn prestatie nu al onvoldoende!

GEEN WARMTE BIJ OBAMA- HU JINTAO!
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Dan die ellendige ww nog: in 43 van de 50
staten is stijgt de ww door.. sommige staten
tot rond de 15% nu al. Nu veel ouderen hun
pensioengeld verloren beconcurreren zij de
jongeren zonder werk. De jeugd-ww is al
boven 18% (Fr. 24%!). Men spreekt al van
een verloren generatie hier. En voor de toekomst is er al het risico te zien dat er te
WEINIG gekwalificeerde krachten zullen zijn
in de VS. Hollen of stilstaan, dat is nu het
moderne leven. En nu maar eens zien wat
Kopenhagen opleverde..

De beurswaakhond van de VS is fors in de
aanval gegaan. Met een andere aanpak
spoort men nu de grote fraudes op, vooral
ook die die berusten op het gebruiken van
VOORkennis. Een grote oprichter van een
speculatiefonds werd met zijn toppers opgepakt en er bleek een hele sliert aan hem
te hangen van “mensen die mee rommelden”. De SEC heeft geheel nieuwe methoden van info-verzameling, programma’s
voor grote data-analyses, en experts “aangeschaft”. Gekke transacties worden getraced en onmiddellijk wordt aan de topmanagers een verklaring gevraagd. Er zijn
mensen in dienst die vroeger werkten in de
maffia-drugshandel opsporing: zij zijn erg
goed nu op dit andere front inzetbaar! Ook
wordt nu nauw met andere controle instanties (o.m. FINRA) samengewerkt en dat
blijkt zeer vruchtbaar te verlopen.
De crisis heeft een schok gegeven, ook bij
de SEC. En nu ze serieus in de aanval gaan
blijkt hoe erg de zaak in de afgelopen jaren
uit de hand is gelopen… Nu heeft men zelfs
al terroristenjagers uit de 9/11 tijd ingeschakeld…! Immers: de gezochte zijn ook
gewoon FINANCIËLE terroristen! De snelheid waarmee zo’n stoffige dienst als de
SEC schakelt in de VS, toont aan hoe groot
de veerkracht is in dit rare wonderland.
Maffia opgepast, ook op Wallstreet nu.

DE AUTO-INDUSTRIE HERNEEMT
Ford uit de rode cijfers, en zonder staatssteun. GM ziet weer iets meer omzet en besloot OPEL te houden. Overigens excuseerde Obama zich daarvoor bij Merkel: hij
verloor onder de lobbydruk van Detroit zei
hij…En zelfs met Chrysler gaat het iets
beter nu. Maar pas op, het is herstel vlak
vóór de afgrond. Het herstel is vooral te
danken aan de wet die herstel mogelijk
maakt, buiten bereik van de schuldeisers!
Europa speelt een grote rol in het herstel
van GM: OPEL verkocht 1,5 miljoen auto’s,
Chevrolet 0,5 miljoen Cadillac 4500 en
Corvette nog 1100… Herstel dus mede
dank zij “good old Europe”.
BOEING RUZIET MET DE VAKBONDEN
In Zuid-Carolina is het uurloon 15 $ en in
Washington State 26. En als je dan een
dreamliner B 787 in elkaar moet draaien dan
scheelt dat veel slokken op een borreltje.
Dus wil B. nu wel gaan verkassen met 3800
arbeidsplaatsen tot groot ongenoegen van
de vakbonden. Pogingen om salarissen te
verlagen liepen uit in stakingen, een van
zelfs 60 dagen. Dreamlinervertraging dus…
Op naar Zuid-Carolina dus, nieuwe fabriek
voor 750 miljoen $ investering. Dat moet B.
nu wel snel helpen want de achterstand kost
een vermogen. Maar er is nog echt geen
rust bij de vakbond, dus die Dreamliners
vliegen ons voorlopig nog niet om de oren..
En Enders, van Airbus, volgt het met.. een
glimlach. De A380 is al in de luchten, al
twee keer zelfs.

DE ZIEKTEK. VERZEKERING IN CIJFERS
De strijd tegen Obama’s plannen wordt met
ALLE middelen gevoerd. Obama als euthanaserende Hitler op aanplakbiljetten, als
satan en ook als Stalin. De lobby van de
dure medici is ook enorm bezig alsook de
farma-industrie. Want u moet even dit
weten:
-De ziektekosten (in $ per kop/jaar)
VS 7200 $; Canada 3900; Frankrijk 3600;
Duitsland 3590; UK 3000, Japan 2600 en
Mexico 823..
-Idem , maar nu in % van het BNP
VS 16% ; Frankrijk 11% ; Duitsland 10%;
Canada 10%; UK 8%; Japan 8% en Mexico
6%.
-Levensverwachting in jaren.

DE SEC VALT AAN!
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Japan 83 jr; Frankrijk 81 ; Canada 81 ;
Duitsland 80; UK 79; VS 78 (!) en Mexico
75.
Dus de duurste ter wereld heeft bijna de
laagste levensverwachting en dat is de VS!
En dan nog dit ook niet onbelangrijk: 87%
van de amerikanen is verzekerd!
Publiek verzekerd:
Dat 29% via de Medicare, is voor de heel
zwakke inkomens (medicaid). Niet erg perfect qua dekking maar betaald door de centrale staat of de deelstaten.
Privé verzekerd:.
Dat is 58% vooral door de werkgevers met
veel verschil per bedrijf. Men betaalt premie
en heeft een eigen risico meestal.
Niet-verzekerden:
47 miljoen zijn niet verzekerd; jongeren die
goed gezond zijn en ze kunnen in noodgevallen naar de Eerste Hulpen gaan die
hun MOETEN helpen.
Dat is dus de prent waartegen u de lopende
hevige discussie moet plaatsen. Wat
Obama wil kost nog eens 800 miljard in 10
jaar wat velen te duur vinden. Terwijl je niets
hoort over de gigantisch hoge tarieven der
Artsen EN de zeer hoge administratieve
kosten! Want om iets terug te krijgen van je
verzekeraar moet je kruiwagens vol papier
invullen. Obama zal niet geheel slagen in
zijn opzet, maar hij vecht voor een forse
koersverandering. Aan deze kwestie is goed
te zien hoe FUNDAMENTEEL anders amerikanen denken vergeleken bij de meeste
europeanen. Maar bij “ons” hoor je ook
steeds meer ultra-liberale geluiden. En als
de kosten de pan echt uitvliegen, wat binnenkort zo is, dan wil ik ZE wel eens horen
in het “oude Europa”.
Intussen kwam het wetsvoorstel nipt door
het Congress en het zal nu ook in de Senaat
worden besproken. Een opsteker voor Obama en zijn achterban. En een schande in de
ogen van zijn fanate tegenstanders!

HELFT zou kunnen worden bespaard zou
dat verzekeren van die 46 miljoen amerikanen opgelost zijn financieel gezien. Daarover is nog niet gesproken in de politiek; al
weet men heel goed dat hun systeem een
van de duuurste ter wereld is! Wat ook
aantoont dat een land waar concurrentie en
efficiency aan alles kleeft op het punt van de
gezondheidszorg geheel uit zijn krachten
groeide en zelfs vastliep. En zo’n 10% van
de bevolking zonder voorzieningen achterliet… Het bezuiniginslijstje ziet er zo uit:
1. Stop fraude en misbruik
2. Leef gezonder
3. verbeter het zorgdossier
4. Zet gezondheid op plek 1
5. Stop met onzinninge “ziekten” te
behandelen.
6. Bewaak de medicatie beter
7. Regel euthanasie
8. Beheers de zware ziekten beter
9. Geef patiënten inspraak
10. Wees open over medische fouten.
Obama c.s. lezen helaas LP niet; er is
slechts één Amerikaanse lezer. Toch lijkt
deze, zeer lastige weg, veel beter, in COMBINATIE met zijn plan. En het saldo zou
positief kunnen zijn. Maar zo werkt het niet,
ook niet in mijn tweede vaderland, waar iedereen is verzekerd maar waar de
cumulatieve schuld in deze sector nu over
de 50 miljard ging…
CalPERS RUIMT OP
CalPERS is het grootste pensioenfonds in
de VS en betaalt 1,6 miljoen ambtenaren
hun pensioen, met een vermogen van 200
miljard $ (kleiner dan het ABP dus!). Na de
grote klappers stelt ze nu forse eisen aan de
ondernemingen waarin ze belegt en ook aan
de traders waaraan ze fondsen voor belegging toevertrouwt. Ze wil de rotte appels
die de crisis veroorzaakten eruit heb-ben.
En natuurlijk gaat het ook over bonussen bij
de ingehuurde beleggerfirma’s! Ook onderhandelt ze met de SEC over nieuwe regels
en toezicht. Maar nu hebben ze een orkaan
van kritiek over zichzelf afgeroepen: want ze
houden zich zelf OOK niet aan de regels die
ze aan anderen opleggen willen.. CalPERS

GROTE VERSPILLING IN ZORG VS
Die verzekering van Obama vinden ze in de
VS wel erg duur: kan het niet een onsje
minder? Nou of dat kan; experts schatten de
verspilling op ca 700 miljard $. Dat is ca een
derde van het totaal! Als hiervan slechts de
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roept nu dat zij “heel anders zijn”, maar dat
maakt niet echt indruk. Wie flink kaatst moet
de bal verwachten… Onrustige boel; erger
dus dan wat personele roerselen in de ABPtop..

Ook John Cain werd door de molen gedraaid: hij was te links! Hij is een echte
brandstichter, zal zelf nooit een meerderheid
bereiken maar richt bij het rechtse en naïeve
voetvolk veel schade aan. Hij vertegenwoordigt zo ongeveer de 20% in de VS die
Obama graag zouden zien hangen. Als het
moet letterlijk! Denk maar aan de KKK…
Brrr.

TUSSENBALANSJE 9 MND OBAMA
Het lukte hem zijn ziektek. Wet er, deels,
door te krijgen; met 5 zetels, maar hij
versloeg hierbij ook de Clintons. Die het ook
niet lukte. Uiteraard moet nu de Senaat ook
nog “yeah” zeggen. Het is een historische
overwinning: 96% verzekerd straks, vooral
de arme zwarten dus. Nu gaat de Senaat
gelukkig ook het debat aan: meer dan 60
stemmen waren VOOR behandeling! Maar
helaas, de ww steeg tot boven de 10%, niet
best… Hij zou graag nog een herstelplan
lanceren maar dat lukt niet bij de Senaat
met nu al 9% budgettekort..
Obama roept steeds tot zijn achterban: heb
geduld… maar helaas in New Yersey en
Virginia koos men republikeinse gouverneurs. Dat voorspelt weinig goeds voor de
verkiezingen van 2010. Maar so far lijkt
Obama nog niet in de put te zitten. Ondanks
onwillig Israël en corrupt Afghanistan met
veel doden… Wat een job! En de omstandigheden zijn ook nog eens catastrofaal..
De OostAzië reis was ook geen groot succes: hij kon Japan en Zuid-Korea niet dichterbij trekken. China toonde zijn onverzettelijkheid en bleef op grote afstand.
Een ijskoude douche voor de goedlachse
nieuwe president die dit fors kreeg ingewreven door de VS-pers. Het wittebrood is
op in Washington!

WIL OBAMA OOK NAAR DE MAAN?
De Ares-1x werd omhoog gevuurd door de
NASA; aan slanke raket van 100 meter
hoog. Waarin zes astronauten kunnen zitten. Daarmee zou de VS in 2020 naar de
maan kunnen vliegen dus… Zoals Bush
besloot te gaan doen. De proefvlucht met
gegevens van zeker 700 meetpunten op de
raket wordt nu gewaardeerd hij vloog even
omhoog en viel toen gecontroleerd in zee.
En het leek prima te verlopen daar in Cape
Canaveral, Florida. Maar in de politiek rommelt het: veel te duur hoort men daar. Moet
Nasa eerder, in 2017 al, met andere raketten uit de private sector weer naar het
ruim-testation vliegen? Dat is goedkoper
heet het. Maar met die Ares kan je ook verder dan de maan… en daarom hoopt NASA
dat de 3 miljard die men nodig heeft, toch
nog op tafel komen.
Het volk zal roepen: stop dat dure gedoe.
Maar de wetenschappers die weten hoe
enorm veel vindingen voor onze aarde uit de
ruimtevaart voortkwamen, die onze grote
problemen HIER kunnen oplossen weten
beter. Lees het laatste boek van Claude
Allegre en u wordt er stil van: dat gerommel
in de ruimte is DE bron van de technologische vernieuwing geweest op zeer veel
gebieden. Daarom gaat het hier dus vooral.

DE OBAMAKRAKERS
Rush Limbaugh lijkt de hardste kraker van
de politiek van Obama. Hij wil zijn kop eraf,
sure. Hij vergelijkt hem met… Hitler!
Vijf dagen per week vloert hij O. op zijn radiostation dat elke week door 20 miljoen
amerikanen wordt beluisterd. Een soort Le
Pen, maar dan nog veel erger. Feministes
zijn “feminazes” en het feminisme is er voor
vieze vrouwen om hogerop te komen… zo
praat hij. Vroeger greep hij ook de Clintons
al en deed veel kwaad aan hun reputatie.

DE VS VERWARMT GROEN
De VS gaat in de nieuwe technologie voor
zonnecellen: geen silicium meer, maar dunne cellen die plooibaar zijn. Nu is het al 50%
van de markt; in 2004 nog maar 4%. De
produktie van deze cellen is veel goedkoper,
het kost minder energie en ook minder
schaarse grondstoffen. Omdat ze plooibaar
zijn kun je ze ook op andere plekken dan
huizen inzetten: op boten en auto’s zelfs.
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First Solar is DE Amerikaanse fabrikant in
Arizona zit al in de S&P 500 op de beurs.
Hun produktie is al 30X die van 5 jaar geleden, waarde al 2 miljard. Met fabrieken in
de VS, Duitsland, en Maleisië met al 3500
werknemers. Nu sloot ze ook een contract in
China voor een produktie aldaar voor de
stad Ordos in Mongolië, voor een systeem
van 2 gigawatt (!). Wat de capaciteit is van
twee kerncentrales. De aanleg begint nu en
is in 2019 klaar. Obama’s groen begint nu
echt te werken.

LATIJNS AMERIKA
SAO PAULO DOET DE WERELDCUP
De stad telt in zijn geheel 20 miljoen
inwoners (land 200 miljoen) . En ze is de
economisch en financiële long van Brazilië.
Er rijden 5 miljoen auto’s (25% van het totaal) en 0,5 miljoen motoren. Er vliegen 500
helicopters, het grootste aantal NA New
York en de inwoners verdienen 600 €/
maand (landelijk 500). Het is een ware
meltingpot met een internationale gastronomie (Japans, MO, Europa). De stad
werd in 1550 door de jesuiten gesticht en
leefde toen van de koffie.. in de 60-er jaren
van de vorige eeuw begon de industrialisatie
waarna de diensten omhoog schoten. De
consumptie in Brazilië is groot , de dynamiek enorm. De 0-14 jarigen zijn 26% van
de bevolking en de > 65 6%... De mediane
leeftijd is 29 jaar en de levensverwachting
72. Het BNP is 1300, dat is 50% van het
franse; ze zijn de 10e economie op de wereld. Hun economie diversifieert zich steeds
meer en is zeer modern en er werden grote
olie en gasvoorraden gevonden.
Het land kent in 2010 weer een groei van
4% (het was slechts enkele maanden negatief), het begrotingstekort is 0,3% (!) van
het BNP de export loopt weer naar 10%
meer elk jaar, de inflatie is 5% en het inkomen 700 $ per maand gem.
Dit geweldige aanstormende land, waar ook
de misdaad welig tiert, gaat ons op voetbal
trakteren in 2014.. en dat geeft hier een
enorme kick. Ze komen er nu in de hoogste
versnelling aan…

UITVERKOOP OG IN MIAMI
Van de hele wereld komen ze om appartementen te kopen omdat de huidige lage prijzen een meerwaarde van 25 à 40%
op korte termijn beloven. In alle drie prijsklassen is er forse korting nu… van tienduizenden tot honderdduizenden $ per plek.
Miami Beach wordt nu zeer internationaal:
Zuid-Amerikanen, Europeanen en NewYorkers zien het erg zitten in Miami Beach.
Crisisvoordeeltjes! Kopen dus.
BORDEAUXWIJN IS UIT!
Diageo DE distributeur van sterke drank en
bordeauxwijnen in de VS, smijt alle flessen
tegen afbraakprijzen op de markt. En stopt
helemaal met … bordeaux; het is te duur.
Ze gaan over naar andere, goedkopere
wijnen. Nu zoekt men in Bordeaux nerveus
naar een andere importeur, die mogelijk een
flink deel van de Diageo-voorraad overneemt? Het zit de fransen hier ook al niet
mee… Hun blazoen op drankgebied verbleekt.
Dat is dus alleen goed voor ONZE
wijnkelders! Voorlopig dan.

DE VROUW NA LULA
Ze staat nu op 19% van de stemmen en het
was kort geleden nog maar 15%... niet genoeg om de 40% (!) van haar tegen-stander
José Serra te verslaan. En 2010 staat voor
de deur. Dilma Riussef, oud verzetstrijdster,
eerder minister en nu premier heeft moeite
het volk te overtuigen van haar politieke
rijpheid. Ook al volgt ze sterl Lula’s lijn. Ze is
Bulgaarse van origine , vocht tegen de dictatuur en zat in de gevangenis waar ze jaren
werd gemarteld. Als minister van energie

GUANTANAMO
Obama liet al weten het niet te gaan halen,
die sluiting, nog in 2009. Hij moet nog meer
landen vinden die gevangenen willen opnemen en enkele juridische hobbels nemen.
Iedereen is wel overtuigd van zijn oprechtheid, maar Bush liet te veel rottigheid
liggen. Deze smet op de rechtstaat haalt
dus ook 2010 nog…

Terug naar inhoud
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viel ze erg op en Lula koos haar als zijn opvolger. Nu moet ze kiezen: of dicht bij Lula
blijven óf ook afstand nemen om zich te profileren, want sociaal-democraat José Serra
staat hoog in de pelingen. Weer een voorbeeld, dat een populaire voorganger er niet
in slaagt om zijn opvolger met succes te lanceren. Brazilië staat weer eens op een
kruispunt, en iedereen hoopt dat de sterke
lijn van Lula zal continueren.

woont met goed opgeleide mensen en hun
historie is ook grotendeels die van ons.
Want een perzisch filosoof zei ooit: Je moet
zelf dat uitstralen wat je de wereld toewenst… Laten we hopen dat dit nog werken
zal en dat een herhaling van Irak c.s. uitblijft.
NIEUW SYRIË EN ZIJN ASSAD
Hij is erg veranderd Assad en was al twee
keer bij Sarko in twee maanden. De moord
op Hariri kleeft dus niet meer aan hem en
dat geeft hem ruimte. Ook Saoudi-Arabië
was al op bezoek: vergeven dat nare ongeluk met Hariri dus. Dus nu speelt Assad
volop zijn rol van bemiddelaar in het MO.
Tussen Iran en Frankrijk over Clothilde
Reiss die daar voor de rechter staat wegens
onrust veroorzaken. En hij hoopt dat Sarko
ook Obama nog wat milder stemmen kan…
Assad leeft namelijk, zonder olie, maar van
EEN ding: hij kan met (bijna) iedereen praten, zelfs met Amadinedjad. Vergeet namelijk niet dat Syrië in zijn top niet-islamitisch
is… het zijn Baathpartij jongens en die
waren/zijn rood tot communistisch! Weet u
dat nog? Zoals ook in Saddam ‘tijd in Irak.

Terug naar inhoud
OCEANIË
PROTESTEN KLIMAATVERWAARLOZING
Australië hoort weer vol bij ons allen; de
laatste maanden met overstromingen volgden op maanden met extreme droogte. Men
protesteerde nu ook thuis en uit, tijdens
“Kopenhagen”. Plotseling blijken zelfs verre
streken bij onze wereld te horen. Klimaatverandering verbindt dus ook!

Terug naar inhoud

ABBAS WIL STOPPEN
Hij wil in januari geen kandidaat meer zijn bij
de verkiezingen. Omdat hij er met Israël
geen gat meer in ziet en , omdat hij ook in
eigen huis niet meer populair is. Alle
partijen, zeker ook Washington, Londen en
Parijs zijn erg verontrust. Ja zelfs Tel Aviv is
dat nu ook.. Obama krijgt er nog een
probleem bij, want er is geen “opvolger”.
Intussen zijn de verkiezingen van 24 jan.
uitgesteld… en zal Abbas mogelijk nog even
doorgaan. Maar in zijn omgeving is men erg
ongerust nu. Het wil maar niks worden
tussen Hamas en Fatag.. doodsvijanden.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
IRAN EN DE VREDESLOGICA
Mitterand vond de kreet “vredeslogica” uit
vóór de eerste golfoorlog toen Koeweit bezet werd door Saddam. Dat houdt in dat de
wereld ferm blijft in haar afwijzing en zeer
geduldig duwen en masseren. Dat ging toen
bij de VS fout…. En HOE. Zou het deze
keer met Iran WEL lukken? We horen de
teksten van beide zijden, de paaipartijen,
zien de “uitgestoken hand” van Obama en
ook de zachte dreiging van de sancties en
af en toe een aanval. Waarbij deze keer
Frankrijk stevig oreert over “gesjoemel”.
Maar terwijl er gepraat wordt, nu WEER
over het voorstel van de ZES wat Iran wil
moduleren, draaien ook de centrifuges.
Mogelijk kun je zo de druk intern zo hoog
maken dat het regiem valt? Want Teheran
zal pas tekenen als de fanaten in het
bestuur zijn gevallen, wat BIJNA lukte in
juni. Als deze houding ergens zou moeten is
het met Iran, waarin een beschaafd volk

FOUTJE VAN DUO OBAMA/CLINTON?
Ze legden de lat hoog in hun aanwijzing aan
Tel Aviv: stoppen met die nederzettingen in
de Westbank! Maar dat werd dus niks en
toen ging Washington glijden… en het werd
“beperken van de kolonisatie”. Wat erg fout
uitziet en wat erg veel frustratie bij Abbas
opleverde. Die de brui er aan wil geven nu.
Hamas profiteert hier in volle omvang van
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natuurlijk. Ene Kissinger zou dit nooit hebben gedaan: die wist precies wat haalbaar
was en persisteerde altijd op basis van een
realistische inschatting. Clinton moest in het
zand bijten… Gelukkig is er daar nog veel
zand over. Intussen roepen de VS en ook
de EU over STOP van nederzettingen, maar
Israël maakte bekend weer geld te lenen
aan de kolonisten…

Het algerijnse voetbalteam werd in Egypte
gemolesteerd en dus vergrepen de algerijnen zich in hun land aan winkels en bedrijfspanden van egyptische kom-af. Want
er zouden ook algerijnse supporters in Caïro
zijn gedood, zeiden de geruchten. Geen
klap van waar, is nu gebleken. Maar nu zijn
toch de druiven zuur: want beide landen
stuurden ook vele supporters naar Kahrtoem om hun clubs te steunen. En de
Algerijnen mogen nu naar Zuid-Afrika. Dat
kostte dus heel wat onvrede op politiek en
nationaal nivo. Voetbal onthult de diepere
scheidslijnen tussen het westers gerichte
Egypte en het meer anti-westerse Algerije…
Voetbal wordt tot politieke signaalfunctie,
alweer eens, en nu ook in het MO.

LIBANON EN ZIJN REGERING
Hariri lukte het lang niet om een regering
van eenheid te vormen. Generaal Aoun,
christen en vriend van Hezbollah was de
lastige. Nu kreeg hij zijn zin: zijn zwager
wordt minister van telecommunicatie… Dat
betekent dat Hezbollah, dat zijn eigen telecom heeft (en zijn eigen wapens/leger!) nu
accoord gaat. Deze move heeft alles te
maken met de betere relatie Syrië en
Saoudi-Arabië (Hezbolla-vriend resp. soenniet) de peters van oppositie en meerderheid.. En ook het bezoek van El-Assad aan
Parijs deed een duit in het zakje. Maar
iedereen weet dat deze regering niet lang
goed zal functioneren.. Het rommelt daar
verder… Nu is er weer een nieuwe poging in
de steigers waarbij besloten werd dat
Hamas zijn eigen wapens = leger mag
behouden…

MEER BOMMEN IN IRAK
Het knalt er dagelijks en het aantal (burger)doden is weer gigantisch. Heel grote klapper
à la Pakistan en Afghanistan. En op de
zwaarst bewaakte plaatsen knalt het steeds
opnieuw: corruptie bij de veiligheidsdiensten dus.De laatste auto vol semtex was
van de waterfirma… en kwam uit een rebellenstad 60 km van Bagdad. Alles omdat er
half-januari verkiezingen zijn, die moeten
namelijk gesaboteerd worden vinden sommigen. De fracties in de politiek zijn weer in
volle en geweldadige strijd terecht gekomen.
Het parlement is ook een groot gevecht met
name over het koerdische probleem, een
echt olieprobleem dus. De arabieren willen
niets weten van een autonome Koerdenregio… Premier el-Maiki heeft zijn
politieke lot aan rust en orde verbonden en
Obama zet hem onder druk, want hij wil zijn
troepen hier weg. Naar Afghanistan en
Pakistan; = AFPAK nu…
Bush ’s erfenis is meer dan gruwelijk en het
aantal Amerikaanse doden is in het totaal
een schijntje, enkele procenten!
Daarom moet Washington geduld hebben in
Iran: en het gaat WEER over weapons for
massdestruction… weet u nog?

RELLEN IN ALGERIJE
Eind oktober waren er 60 uur lang straatrellen in Echems dichtbij Algiers door jongeren. Wel 20 agenten gewond en 35
jongeren in het gevang. Hun klacht: geen
redelijke huizen voor 1500 families want zij
komen niet in aanmerking vor nieuwe
woningen en leven op 30 m2. Al meer dan
15 jaar. Op andere plekken ook gedonder:
tegen stroomonderbrekingen, tegen uitblijven van schadeherstel door noodweer
etc. De eerstgenoemde rellen vielen samen
met gevechten tussen politie en jongeren
oostelijk van Algiers. Het maakt velen bang
want in 1988 waren rellen het begin van een
ander regiem. Algerije wordt weer een
kruidvat van onvrede… En het regiem
avanceert nauwelijks

BARZANI CHEF VAN KOERDISCH IRAK
Hij is de zoon van de (overleden) bevrijder
van Iraaks Koerdistan en kan niet stuk daardoor. Ook al zwemt hij in het oliegeld met

VOETBALHERRIE IN DE MAGRHEB

52

zijn aanhangers/familie dat hij aftapt om flink
rijk te blijven. Want olie is hier zat en vrede
ook. Dat geldt voor het noorden en niet voor
Kirkouk en Mouusoul waar de bommen
knallen en om de haverklap gijzelaars moeten worden bevrijd met grote sommen geld.
Maar er komt ook hier steeds meer oppositie, bijvoorbeeld de partij Goran die vooral
de jeugd wil aanspreken. Die een rechtvaardiger Koerdisch Irak willen. Deze partij
kreeg de laatste keer al 23% der stemmen,
dus moet Barzani actie nemen. Hij richtte
dus een anti-corruptie comité op. Maar de
20% provisies van de olieboeren aan politici
zijn nog dagelijks gebruik hier. Let wel : Barzani won de presidentsverkiezing met 70%,
dus morgen valt hij nog echt niet. Hij moet
ook het statuut van Kirkouk bewaren: dat
“het Koerdisch Jeruzalem” genoemd.
Het noorden van Irak, dat steeds rijker
wordt en, in het noorden zeer stabiel, moet
nog op zijn zuiden oppassen. Maar vooralsnog gaat alles goed en wordt er geld verdiend hier. Maar de openbare voorzieningen zijn nog lang niet op een acceptabel
nivo. Wat tot steeds meer onvrede leidt. Dus
Barzani moet met zijn krediet gaan
oppassen. Irak kruipt overeind, maar zijn
koerdische deel is al veel verder…

Dus heb je “vertalers” nodig tussen het
westen en dit land… En daarom zit Karzaï
en zijn clan er nu nog… Hij weet de weg en
dealt en het westen moet steeds door zijn
poortje. En het spel hangt aan elkaar van
persoonlijke relaties en anti-pathieën en dus
ook van “Pots-de-Vin” zeggen de fransen
heel mooi. Wil je in dit land iets bereiken of
veranderen, dan kom je in hun totaal andere
wereld terecht.. zoals we weer eens zagen
bij de recente verkiezingen. Ons probleem is
dus, dat WIJ daar rotzakken willen platslaan
(die ook voor ons link zijn, want kweekvijver
voor terreur!), en dat wij hun spel en cultuur
niet snappen. En dus “accepteren”we maar
het schimmige tussenspel “à la Karzaï”.
Onder het roepen van: “nu moet HET afgelopen zijn”. Maar WIJ weten niet wat HET
eigenlijk is, dat ontgaat ons volledig!
En leg dat maar eens uit in een westers
parlement, of erger nog, aan het kiezersvolkje!
DAT is dus “ons”probleem!
Intussen ontsloeg de burgemeester van
Kaboel een hooge ambtenaar en werd hij
daarna zelf door Karzaï vanwege corruptie ook ontslagen. Zou het echt
helpen?
DE STUDENTES VAN KABOEL
In Afghanistan is leren een voorrecht. De
graad van analfabetisme is onder vrouwen
87%, onder mannen 50%. Er zijn nu 4
miljoen jongens op lager onderwijs en 2 miljoen meisjes. In het vervolg onderwijs zijn
er maar 5% vrouwen… Wel 57% van hun
trouwt al voor hun 16e levensjaar en heeft
dan ook al een kind. Vrouwen krijgen gemid.
6,6 kids en 1 op de 9 vrouwen sterft hier in
het kraambed. Dat is Afghanistan nu …
waar de oorlog woedt tegen moslimterreur,
die welig tiert in de taibanregio’s..
Er zijn nu, ondanks de ernstige bedreigingen, enkele vrouwen op de universiteit
hier. Op de campus met 14000 stu-denten
is straks 25% vrouw. Ze zijn licht ge
hoofd”doekt”, in pantalon en soms zelfs met
ceintuur om. Naar het buitenland voor verdere studies, dat is hier een ware droom.
En ze willen straks allemaal werken, als de
familie (vaak ook hun broers) hun dat

TUNESIË ZOEKT DE EU
Net zoals Marokko zoekt nu ook Tunesië het
“”geavanceerde statuut” met de EU, een
superpartnerschap dus. Ze willen zich
daarvoor sterk maken in 2010 als Spanje de
EU voorzit na Zweden. Sarko is voor, Spanje ook maar Merkel is aarzelend. Weer zo’n
ontwikkeling die met twee handen zou
moeten worden aangegrepen: economische
samenwerking is DE manier om met Afrika
op goede voet te komen, een enorm grote
markt te betreden en ook om een goede
relatie met moslimlanden te scheppen. Als
noodzakelijk tegenwicht…
DE CORRUPTE KARZAÏ EN CO
Afghanistan is een politieke puzzel, met zijn
uiterst archaïsche ethnische groepen en
nauwelijks landelijke georganiseerde politieke stromingen. Een land waar geen westerse democraat ook maar IETS van snapt.
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toestaan. Een retour hier van de Taliban,
moet dus als een ware nachtmerrie worden
bestempeld. Daarover gaat het dus..
Dit is dus ook een kant van de westerse
strijd in dit land… die steeds meer westerlingen intussen willen opgeven. Te begrijpen als je ziet dat slechts met veel
(100.000) soldaten, en ten koste van veel
doden en gewonden, slechts enkele gebieden zijn gevrijwaard van deze hardhandige oerconservatieven, die het land
weer naar de Middel-Eeuwen willen terugjagen. De hamvraag is: moet je “met
geweld” de achterlijkheid verslaan? Moet je
het “laten evalueren” op eigen wieken?
Maar ga je weg, dan open je opnieuw DE
grote broedplaats voor de radicalen die AlQaida maar al te graag, met bommen, naar
ons toe zal sturen..
Dus: wat is ons het bevechten daar van
ONZE waarden waard? En wat onze
veiligheid? That’s the question! En
Omaba trok nog een blik van 30.000
soldaten open..

alle PC-boeren zich op de smartphones
storten. En ook de oude mobieltjesmakers..
zoals Nokia, Samsung en LG gaan deze
kant op. Dus ook Acer, ASUS en Toshiba
vindt je er al, bijna. We zijn er dus weer:
iedereen springt op de hoge marges en …
dat maakt ze weer kleiner. En zo draait onze
groei dus. Next move!
TELEFONISCHE THERAPIE
Het gaat prima vindt een Universiteit in de
VS die onderzoek deed naar telefonische
therapie-service. Bijvoorbeeld u boekt voor
8 seances van 30 à 40 minuten met een
pschychotherapeut die gespecialiseerd is in
gedrags- en cognitieve therapie. Een effectief middel tegen veel lagere kosten zeggen
ze. Zoals vroeger France-Telecom als slogan hanteerde: Een belletje doet goed… Nu
zijn ze hun beste klanten met al die zelfmoorden!
DE INTERNETQUEEN
Ze heeft een eigen website, haar pagina op
Facebook en ook haar eigen truc op Youtube. Daarop spreekt ze over haar activiteiten rond het onderwijs en de vrede. En ze
twittert ook en wordt daarbij door 1 miljoen
mensen gevolgd in haar privé-“ontboezemingen. Ze dat is Rania, de koningin van
Jordanië. Op de jaarlijkse conferentie LEWEB te Parijs houdt ze een speech over de
invloed van de humanitaire groepen op de
mensheid. Bravo voor iemand die zich toont
via moderne media en die daarmee tegengas geeft tegen de commerciële no-nonsens.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
HOE MAAKT MEN EEN IPHONE?
Het is een hoogwaardig technologisch product zo’n I-Phone en de onderdelen komen
uit de hele wereld. Ik zag de herkomst op
een wereldkaart ingetekend en was onder
de indruk. Het ontwerp is uit de VS natuurlijk, de Bluetooth commtechniek komt uit
de UK, het touchscreen uit Duitsland, het
flash memory uit Japan en de batterij uit Taiwan. En de assemblage doet men in
China… Het ding is een erg complexe
technische puzzel. En toch kostte het
ontwikkelingsbudget maar ..100 miljoen $.
Apple is een echte innovator en dat al heel
lang. Een knappe prestatie met mondiale
trekjes.

DE OMGEKEERDE VEILING
Wilt u goedkoop uw spulletjes scoren ( electronica, design of flessen wijn)? Wel dan ga
op www.sokoz.fr , maar dan moet u wel niet
te laat en ook niet te vroeg: ja clicken. Want
als het veilen start loopt de prijs langzaam
naar beneden. Maar pas op: als de minimumprijs wordt bereikt, of als de voorraad
op is: dan krijgt u NIKS. Lekker voor gokkers
toch?

PC-MAKERS WORDEN SMARTPHONERS
PC’s daar zijn de marges klein, omdat de
prijzen lijden onder de concurrentiedruk. En
nu de nieuwe mobieltjes eigenlijk “pratende
Pc-tjes” worden ligt het voor de hand dat

DE LEZENDE ROBOT
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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
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. In plaats van
oma dus de robot…

Een grasmaaier van Husqvarna maait vanuit
de zonnecel op zijn rug en met zijn interne
batterij. Hij weet na programmering precies
wanneer en hoe hij uw gras moet knippen.
En dat doet ie zonder benzine voor 3000 €
voor u. Voor ca 50 € per maand als je uitgaat van 5 jaar levensduur. Daar moeten
dan wel ook de benzinekosten vanaf…. Van
ca 2/3 liter = 3 € dus. Nou als u pensioen
hebt kunt u hier met spierpk’s nog best wat
“verdienen” en, u valt er ook nog bij af!
Maar nu de nieuwste fotolijst aangesloten
op Internet. Hij kan u de hele dag nieuws
laten zien, of collages van uw foto’s uit uw
PC. U laat hem met PC en/of Iphone communiceren om dit waar te maken. Die had u
toch al! Voor 500 € dit schermpje van 26 cm
diagonaal. Ook kunt u er aardfoto’s van
Google-earthe mee showen. Kortom u heeft
er een derde PC bij eigenlijk…

GPS VOOR SPEURHOND
Er werd een nieuw soort GPS ingezet bij het
speuren naar slachtoffers of sporen. Hij registreert precies waar de speurhond wel en
… NIET was en dus weten de begeleiders
waar hij alsnog heen moet. De uitvinder
kreeg hiervoor een prijs, en terecht!
ZACHTJES INSLAPEN (s’avonds)
Panasonic ontwierp software om s’avonds
te meten wat u nog aan bewegingen
maakt… Wordt het stillekes, dan wordt de
TV uitgezet of de muziek afgezet. En ook
gaat het licht omlaag en de airco/verwarming op “minder”. Zodat u zachtjes
naar dromenland vertrekt. Heerlijk toch?
Maar wat gebeurt er dan bij een nachtmerrie
later? Dat wordt het een echte kermis!
Foutje in het programma dus?

NIEUWE OGEN VOOR BLINDEN
Het is een ring vol electronica die je rond de
iris aanbrengt van een blinde. MIT (VS)
vond dit uit voor mensen met macula etc.
De ring ontvangt signalen van een cameratje dat op een bril is gemonteerd en dat
pulsen zendt die via een contactplaatje op
het oog, naar de oogzenuw gaan. En geloof
het of niet; de blinde ziet weer wat! Genoeg
om te kunnen lopen en zelfs om een gezicht
globaal te kunnen zien. Het testen is begonnen en het duurt nog wel even… Maar
er is dus echte hoop!

EEN HELPENDE COPILOOT
Het is een kastje dat u met rust laat als u het
goed doet in de auto, maar dat uw gedrag
nauw volgt. Gemaakt door VW, AUDI en
MIT. Hij legt vast technische data (bandenspanning, brandstofverbruik) maar ook
waar u was, waar u stopte en waar u tankte.
En als u dat wil geeft hij u op basis van deze
feiten alternatieven voor routes, waarschuwingen op technisch gebied etc. Een
soort van adviseur in uw manier van autorijden dus. Natuurlijk is het ook gewoon een
TOM-TOM als u dat wilt. Slim he? Of arrogant?

STEVIA DE WONDERPLANT
De Guarani-stam uit Paragay gebruikte de
stevia als suiker voor hun thee en nu is DE
vondst in de suikerindustrie. Pepsi Cola
voorop en het is 200 keer beter dan gewone
suiker en verslaat ook gemakkelijk de aspartaam en Splenda. Want er zijn GEEN gezondheidseffecten. De firma PureCicle uit
Maleisië is baas op deze markt met 15000
ha in Kenya, Paragay, Colombia, Indonesië,
Vietnam, Thailand en China. Ene Carl Horn
probeert dit monopolie nu te doorbreken met
het overnemen van de Max Havelaarformule
voor de koffie.: 100% bio en ethisch uitstekend. In Paragay bouwt hij nu een fabriek

SLIMME GRASMAAIERS EN FOTOLIJSTJES
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met een lokale partner en hij start in 2011.
Het kost wel 250 € per kilo, maar vervangt
dan ook 250 kilo suiker van 80 à 100 €. De
natuur is weer eens gewoon de baas en we
letten weer niet goed op.

nog wel wat. Renault is ook bezig met een
hybride vrachtwagen voor NA deze… En
weet u de achteruitkijkspiegel zijn ook piepklein, want dat zijn camera’tjes en de
chauffeur kijkt dus op een beeldscherm!

SUPERMUIZEN
Engelse geleerden ontdekten dat muizen
met een bepaald eiwit +20% langer leven en
ook fysiek veel sterker zijn. Enkel de dames
muis, overigens… Al in 1935 vond een wijze
dat ratten die heel ander voer kregen veel
langer leefden. Ne weten we dus meer. Na
wat DNA gerommel werd het nog beter. En
amerikanen lukte het ook, maar dan alleen
wat de fysieke kracht betreft. Weer andere
amerikanen gaven muizen rapacine, een
medicament dat je gebruikt om afstoting van
getransplanteerde organen tegen te gaan.
En ook die leefden langer. Dat medicament
kunt u op internet kopen… maar pas op: uw
afweer verzwakt ook er van. Dus u KUNT
wel langer rond hobbelen, maar u haalt het
toch net niet… vanwege een infectie. Eerste
de muizen en dan WIJ.

SUPERCRUISE SCHIP
Ze is 360 m. lang, 65 hoog en 47 breed en
heeft 2000 bemanningsleden (Mormoiron
heeft even veel inwoners…). Er kunnen
6500 gasten mee en het kostte 1,3 miljard $.
De koreanen bouwden het in… Finland en
de Royal Caribbean kocht het. U kunt er golf
op spelen, schaatsen, er zijn bomen op en
theaters, nachtclubs and what have we?
Probeer dat nou te kapen en vraag per
passagier 1000 $ losgeld en u kunt op
vakantie. Het ding heet: OASIS OF THE
SEAS. Boek snel, het loopt storm. Zou je er
ook op kunnen blijven wonen tot de dood.
Dan ben je eerder in het paradijs!
F1 BOOT: DE HYDROCOPTER
Hij weegt 6,5 ton, is 60 voet lang (ca 20 m.);
zijn mast is 27 meters hoog. En op
topsnelheid hangt hij 5 meter boven het
water waarmee hij nog maar met 2 m2 contact maakt. Hij vliegt dus en haalde recent
102,7 km/uur in Hyères. Het absolute record
in de zeilsport. Deze trimaran wordt al
gekoesterd sinds de 80-er jaren door een
achttal gepensioneerde ingenieurs van Dassault Aviation en EADS-Airbus. Ze vonden
steeds opnieuw sponsors die hun aventuur
niet wilden laten zinken. Het oversteken van
het kanaal deed deze superboot in de tijd
die Bleriot nodig had om erheen te vliegen
en om de wereld zeilen zou in 40 dagen
kunnen: de helft van de tijd die Jules Vernes
ooit voorzag.
De idee is erg simpel: een boot wordt “geremd” door zijn weerstand met het water
waarin hij drijft. Dus: haal hem uit het water
en dan speelt u formule 1 op zee. Je bestuurt hem als een vliegtuig: maar hij heeft
een echt rond stuurwiel, een joystick en
knoppen. Daarmee worden alle handelingen uitgevoerd om hem ten opzichte van
de wind te sturen en hem te balanceren als
hij hoog op zijn 5 meter “poten” gaat staan.
Tot 40 knopen snel, kan één man sturen;

OBAMA’S PARIJSE RESTO
Het resto La Fontaine de Mars werd bezocht
door de Obama’s in juni 2009. Sindsdien
staat het daar bol van de klanten de omzet
vloog omhoog. Veel amerikanen natuurlijk,
maar ook veel aziaten blijkt. Het werd een
soort bedevaartsoordje. De plek werd ook
gekozen omdat hij gemakkelijk te beveiligen
is. Obama at franse keuken of course en
betaalde 55 € per couvert. Dat is in dollars
best wel duur, voor een hamburgerfreak…
Hoe kom je aan zo’n uitverkiezing? Ach gewoon een kruiwagen natuurlijk!
DE SUPER VRACHTAUTO
Renault toonde hem en hij verbruikt 13%
minder. Met een nieuw ontwikkelde dieselmotor, allerlei geintjes om te besparen
via de boordcomputer, Achter diffuseurs à
la F1 en deflecteurs aan alle kanten om de
luchtweerstand te verkleinen. De vorm moet
lijken op die van een… waterdruppel weten
ze bij Renault. Hij is 450 pk en mag zoals hij
nu is niet op de weg vanwege de uitstekende deflecteurs. Maar daarop vinden ze
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maar boven 45 knopen zijn er minimaal drie
vereist. Die moeten dan “winchen” om de
zeilen te reguleren. Ene Thebault, breton
natuurlijk, is de motor van het project; hij
stak al zijn geld en energie hierin. Natuurlijk
kreeg hij ruzie met Dassault, ging bijna
failliet en kreeg toen hulp van Lagardère.
EADS helpt hem met twee ingenieurs die
adviseren. Recent moest ook nog een Zwitserse bankier te hulp schieten om de magische grens van 50 knopen snelheid te
overschrijden. Dat is zoiets als de geluidsbarrière in deze sport en de 8000 meter
halen in de Himalaya. Volgend jaar gaat hij
de transatlantische oversteek doen en daarna gaat hij om de wereld.. Hoe ziet dat dan
uit: de boot op 6 meter boven de golven, die
zelf tot ruim 5 meter zijn…
Dit is nu passie, die grenst aan “een lichte
waanzin”. Met deze man kon tot nu toe bijna
niemand leven; en daarom leeft zijn project
nog wel. Raspaarden zijn nu eenmaal geen
kuddedieren.

multipolaire wereld, waarin de crisis vooral
de ontwikkelde landen pakte en afbreuk
deed aan het leiderschap van de VS. Een
nieuwe strijd tussen politieke vrijheid en
economische vrijheid werd het dus.
De muur viel en de wereld viel richting oosten en zuiden. Europa werd snel democratisch en verenigde zich onder de euro. Het
werd geen wereldmacht die EU, maar meer
een samenwerking met veel verdeeldheid.
En Rusland brak met gisteren en zocht opnieuw een sterke positie met behulp van kapitalisme en veiligheidsdiensten. Maar de
grote winnaars zaten elders: China en India
zijn nu de nieuwe polen.
De crises en de risico’s zijn nu ons deel geworden. De mondialisatie stikt mogelijk nog
in nationalisme en protectionisme. Mogelijk
wordt ook de politieke vrijheid het slachtoffer. De G20 tracht de wereld te bestieren nu,
nadat het westen de “automatische piloot
eerst het werk liet doen.. Daardoor dus 9/11
en de krach van 15 september 2008. De VN
kan onze veiligheid ook niet meer verzekeren. En Europa dat zich vrijwillig aaneensloot betekende nog lang niet dat het ook
een politieke eenheid vormde.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA

Zo bracht de val van de muur niet de eenheid , maar vroeg wel om een echte wedergeboorte.. Dus aan het werk, europeanen!

-NU, 20 JAAR NA DE MUUR.
De val van de muur sloot de 20e eeuw af, na
drie wereldoorlogen, geplaatst onder het teken van doodstrijd tussen de democratie en
het totalitarisme. Sovjet-Unie en marxisme
exit, maar of dat ook een overwinning was
van de vrije markteconomie valt te bezien.
Na het marxisme kwamen de natie en de
religie weer op de voorgrond als revolutionaire items. De oorlog veranderde van karakter met het terrorisme, nieuw in ruimte en
ook in de cyberruimte. En we werden ook
geconfronteerd met een nieuwe economie
van de zeepbellen, die uitliep op de grootste
krach ever van het kapitalisme.

****
EERST DE OLIE EN NU HET ETEN
Eerst de toon even zetten , nu we op weg
gaan naar: NEGEN MILJARD ETERS
Wereldwijd naar 9 miljard eters dus!. En dus
vraagt men zich af of we dat wel kunnen
verbouwen op de aardkloot. Die vraag ligt
op de studietafels van vele instituten zoals
INRA en CIRAD in Frankrijk. Want dit land is
nog “zelfverzorgend in zijn voeding” en wil
dat ook blijven. GB niet, daar is bijna geen
boer meer te vinden en men importeert van
Nieuw-Zeeland tot Brazilië. Zoals meer
noordelijke landen. Daarom vecht Frankrijk
ook voor zijn PAC, het EU-landbouwakkoord
waaruit het stevig aftapt. Het PAC subsidi-

De val van de muur maskeerde een beetje
de revolutie van de mondialisatie. In een
mondiale economie en communicatie (Internet) enerzijds en etnische strijd en religieuze tegenstellingen anderzijds. In een
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eert en zorgt dat de boerenstand blijft omdat
men redelijk kan leven.
De bevolkingen groeien, ook de welvaart
m.n. in China en India neemt toe en dat samen doet de vraag stijgen en, steeds vaker
ook de prijs. Het produceren voor biobrandstoffen doet er nog een schepje op.
Australië exporteert 60% van zijn productie,
maar zijn export varieert sterk door het
weer. Vooral in granen gaat het snel naar
tekorten en zakkende voorraden. De grote
producenten Brazilië, Argentinië en Oekraïne vragen om open markten om meer te
kunnen produceren.
India probeert de ontvolking van het platteland te remmen en China investeert enorm
in de landbouw. Want China moet 22% van
de wereld voeden en heeft slechts 7% van
de vruchtbare bodem. Afrika importeert heel
veel, al steeg de productie de laatste jaren
met een factor 3. Maar er gaat daar veel
verloren bij transport en opslag; men zegt
50%!
De VS subsidieert ook fors , ook aan de
voedselvoorziening van de armen daar (209
van de 307 miljard!).
De spanningen stijgen dus en de vraag is
hoeveel produktiehectaren er nog zijn. Er
zijn 1,5 miljard in gebruik van de 4 miljard
die er zijn dus ruimte genoeg. Saoudi-Arabië
koopt ook al landbouwgrond in Indonesië en
Soedan. Uiteraard gaat uitbreiden ten koste
van bossen, en de biodiversiteit. De zaden
moeten in kwaliteit worden verbeterd, ook
dat is erg belangrijk om er te komen. De wereld moet straks 3500 kcal per dag produceren om iedereen voldoende te eten te
geven. Nu is dat in Afrika 2400 per persoon
en in de rijke regio’s 4000. Of we moeten
allen terug naar max. 3000… dus rantsoeneren.
Dus het kan wel met zijn 9 miljard, maar dan
moeten we de verspilling opheffen en de
kwaliteit van de landbouw snel verbeteren.
Werk aan de winkel dus voor VN, FAOen
WHO..
(Mede uit: Sciences et avenir sept 2008).

De stijgende vraag, de achterblijvende
capaciteitsvergroting en, de enorme speculaties leidden nu al tot schaarste en
prijsstijgingen. En nu wijst een franse
landbouwexpert op echte aanstormende …
voedselschaarste! Hij predikt het enorme
strategische belang van de nationale voedselproduktie. Wat bedoelt hij daar nou mee?
Hier zijn betoog:
.De franse landbouw is revolutionair veranderd na WO II; in 1945 konden de 8 miljoen
boeren de 45 miljoen niet voedden en nu
voedden slechts 800.000 boeren de 65 miljoen inwoners en vele andere Europeanen.
De agro-industrie is no 1 in Frankrijk; er is
“overproduktie” dus. In 1990, bij de eerste
Irak-oorlog waren er nog voedselproblemen
maar nu, bij de tweede al niet meer.
.De ontwikkeling werd zeer gesteund door
de protectionistische politiek van de EU,
middels subsidies, waardoor de salarissen
in de landbouw goed waren/bleven. In 1960
vereiste een kilo kippenvlees 4 uur en 20
minuten arbeid; nu is dat nog 13 minuten.
Vroeger was “voeding” 23% van het gezinsbudget, nu is het nog maar 11%. Dat zijn de
positieve effecten van een politiek die nu onder vuur ligt.
.De graanopbrengst per hectare is sinds
1945 verzesvoudigd, de melkproductie per
koe nam met een factor 8 (!) toe (van 1000
naar 8000 liter). Een boer voedde toen 5
personen en nu 100!
.Wereldwijd is er sprake van een “dubbele
uitzondering”, zowel historisch als geografisch. Als we in 2050 de wereldbevolking
willen voeden op westers nivo moet Azië 2,3
keer zoveel produceren en Afrika 15 keer
meer. Een onmogelijke opgave… Eenderde
der mensheid heeft nu geen angst voor honger, eenderde twijfelt en eenderde moet permanente honger vrezen.
.De produktiviteitstoename zal ons in de toekomst niet kunnen redden; een herhaling
van de stijging van de 20e eeuw lijkt onmogelijk. Want erosie en verstedelijking nemen
vruchtbaar oppervlak weg. In Frankrijk per
10 jaar 600.000 hectaren en wereldwijd 1
miljoen hectaren per jaar. Irrigatie doet de
productie toenemen; er zijn nu echter al veel
watertekorten. Dat wordt erger met de

En nu het woord aan Bruno Parmentier:
voedselexpert uit Frankrijk.
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opwarming. Ondanks de technologische
vooruitgang op watergebied lijken tekorten
en conflicten niet te vermijden. En de tijd
van resultaten met kunstmest en bemesting
lijken aan hun einde… en ook energie, ook
nodig voor voedselverbouwing, wordt daarbij ook schaarser.
.Genetische manipulatie is controversieel
mede omdat de meesten denken dat er wel
genoeg voedsel zal blijven. Maar moeten we
niet planten ontwikkelen die beter tegen
warmte kunnen, die veel minder kunstmest
etc, nodig hebben en zeker minder water?
En moeten we niet planten “leren” ook op
zoute bodem te groeien en planten ontwikkelen die energie kunnen produceren?
Deze technologie is es-sentieel voor onze
toekomt!
.Wat gaat de liberale trend van de Wereldhandelsconferentie ons brengen? Deze politiek leidt wel tot voeding van de steden maar
niet van het platteland, want voedseltransport zal duurder worden naar afgelegen
gebieden. Van de 800 miljoen die nu honger lijden woont 650 miljoen op het platteland… Ook de enorme produktiviteitsverschillen in de wereld van 1 à 100/500
keer (!), zijn een groot probleem. En de
steden groeien verder.
Mexico heeft enorme last van de concurrentie door de VS en Canada: het land dat
de maïs uitvond importeert 7/8 miljoen ton
met hoge prijzen wat tot een “tortillaprotest”
(prijs + 50/-100%!) leidde. Tol van de liberalisering…
.Kunnen westerse landen niet beter hun
voedselproduktie afstoten en industrieel
produceren doen toenemen? Nu is slechts
15% van de wereldhandel agrarisch van
inhoud. Maar met de groei van China en
India zal dat gaan groe-ien. Al in 2007 waren de graanvoorraden erg krap, maar 57
dagen! Voedsel wordt steeds meer tot een
strategisch produkt, en we gaan naar prijsverhogingen en hongersnoden. Voedsel
wordt een onderwerp van nationale VEILIGHEID…
.En de EU en zijn Landbouwakkoord?
Zonder dit akkoord gaan in Frankrijk de
boeren van nu 800.000 naar 100.000 /
200.000 terug. En dat lijkt te gaan gebeuren

nu R+D, onderwijs tc. Een groter aandeel
gaan worden (nu is 40% van het EU-budget
landbouw).
Dus: we moeten erg gaan oppassen en
voorkomen dat er in het westen nieuwe
hongersnoden ontstaan. Naast lange
wachtrijen aan de brandstofpompen dus ook
lange rijen aan de voedselwinkels…
Aldus sprak landbouwexpert Bruno Parmentier, o.m. in zijn boek: Het voeden van
de mensheid.

Terug naar inhoud

-CO-2 (HYSTERIE )
DE AARDE WORDT NIET MEER WARMER !!??
Trouwe lezers van deze rubriek kennen mijn
scepsis over de wereldwijde bewering dat
de aarde opwarmt door onze CO2-productie. De geleerden met hun slimme computermodellen hebben ons dat haarfijn voorgerekend en CO2-uitstoot staat nu al gelijk
met moord. In Kopenhagen moeten we
weer, luid mea-culpa roepend, de rem gooien op de uitstoot. Want wij ruineren zelf
onze mooie aarde!
Natuurlijk moet je de ruimte niet vol blazen
met van alles, daar is elk normaal mens
tegen. Maar of je er nu alle schaarse middelen in paniek tegen aan moet gooien, om
ondergang te voorkomen, dat is nogal wat
anders! Want is het wel zo ZEKER?
En wat lezen we nu in Der Spiegel (nr. 47,
2009)? Wel, sinds nu 10 jaar is er een STILSTAND ontstaan in de stijging van de aardtemperatuur…Na een gestage klim van
1925 tot 1999 (met 0,7 Gr.) buigt de kurve
van de temperatuurverandering , sinds 2000
af naar beneden… En geen hond, laat
staan een geleerde hond, heeft ook maar
ENIG (zeker) idee over waarom dat nou al
10 jaar weer zo is! Er wordt natuurlijk nu
nog veel forser ruzie gemaakt over wat dit
betekenen kan… de zwartkijkers (vooral van
de VN-kommissie) zeggen doodleuk dat dit
natuurlijk best kan,; het stopt even, maar
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pas op, het gaat straks (op termijn dus)
weer gewoon verder… omhoog! Dit is
gewoon een kleine pauze vanwege…. En
dan niets meer dus. Ze weten het dus
gewoon ook NIET.
Andere, nog serieuzere collega’s , gissen:
het zou door de zwakker wordende zon
kunnen komen, want dat is door iedereen
vastgesteld. Minder zonnevlekken en minder aktiviteit op onze zon dus… Of, het zou
door stromingsverschijnselen in de Pacific
kunnen komen…waardoor kouder water uit
de diepten naar boven komt… Wel, dit zijn
nu net de steeds eerder genoemde fenomenen en dat door de tegenstanders van “de
CO2 zonden der mensheid”.
Ik zag een lange lijst van uitspraken van een
half dozijn gerenommerde instituties in de
wereld voor en tegenstanders dus, maar
waarin nu toch overheerst de toon van :
“Weten we het eigenlijk wel? Zijn we wel ver
genoeg om dit soort fenomenen te kunnen
voorspellen met onze “nog te gebrekkige
modellen”?
Wij arme leken staan stil in verbijstering: zijn
we nu opgejaagd door panische, niet al te
soliede wetenschappers? Halen we daarom
in Kyoto en nu weer in Kopenhagen alles
overhoop? En is de wat latente houding van
Peking en Washington, recent bij Obama’s
bezoek daar, mogelijk ook daarmee verklaard? Slaat dus bij deze twee, die dat natuurlijk wel goed uitkomt, nu ook de gerechtvaardigde twijfel toe?
Wel het New-Yorkse model voorspelde een
stijging van 3 graden einde van deze eeuw..
tenzij we veel minder CO2 zouden produceren. Maar nu is, terwijl de produktie stijgt,
er een stilstand ingetreden. Waardoor nu
niemand meer iets durft te zeggen over de
ontwikkeling tot bijvoorbeeld 2050. Ene heer
Latif, beroemd klimatoloog zegt het zo: “We
moeten de mensen uitleggen dat de températuren door de CO2-produktie niet van het
ene naar het andere rekord snellen, maar
ook onderhevig zijn aan natuurlijke schommelingen”. Dat kon zomaar een citaat zijn
van ene Allègre, die zijn collega’s al jaren
oproept om eerlijker te zijn over de onbetrouwbaarheid van de gebruikte modellen….
Er is iets als een omslag bespeurbaar, de

wetenschap die even werd geleid door VNdoemrekenaars, komt weer tot zichzelf, en
bekent dat ze “het nog lang niet weten. Niet
MET en niet ZONDER die computer-modellen”. We lijken wel weer in een andere crisis
te geraken: die van “die voreilige Wissenschafter” Ai! Wordt dus ZEKER vervolgd.
(En bestel vast voldoende stookolie en gas
(bij de russen); want het wordt mogelijk
koud deze winter! Let wel: ik zeg ook niet
dat CO2 niet een gevaar voor aardopwarming KAN zijn: maar wel dat die VNwetenschappers nu ook eens hun grote
twijfels zouden moeten bekennen!).
******
EEN OPSTEKER VOOR DE ONGELOVIGEN
Ene Knorr uit Bristol verzamelde metingen
van CO2 op Hawaï en in de Antarctis. In het
ijs liet hij boren en wat bleek? De hoeveelheid CO2 die in de “ijsjaarringen” zaten zijn
sinds 1850 niet gestegen; dus constant gebleven… Het CO2 dat in de atmosfeer komt,
door de mens, is al 150 jaar en is en blijft
ca 40%... Wel 60% van wat wij mensen produceren wordt in de natuur opgeslagen: in
planten, bodem en oceanen… Bevestigt ook
een geleerde uit Jena.
En ene Lucht uit Berlijn zegt: de oceanen en
de atmosfeer helpen ons erbij dat de verontreiniging niet erger wordt… maar HIJ schat
wel in dat de CO2 in de atmosfeer absoluut
massief steeg in die periode…
Deze verrassende uitkomsten zullen de komende klimaatconferentie zeker in verwarring storten.. want ook blijkt dat de opslag
van CO2 in bomen, bossen veel minder is
dan gedacht.
De werkelijkheid wordt nu gemeten en er
blijkt dat het aantal mysteries toeneemt. Wat
bevestigt dat de VN-modellen van foute parameters uit gingen. De sceptici verzuchten:
zie je wel, die modellen zijn onvoldoende
omdat we nog lang niet weten wat er eigenlijk achter die klimaatverandering zit.
Zeggen dat het de menselijke CO2-uitstoot
is, is wetenschappelijk absoluut NIET bewezen. Mijn weddenschapjes met enkele personen dat binnen 5 jaar de CO2 mythe zal
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zijn afgeschoten, beginnen qua rendement
te stijgen nu. Afwachten. Allègre schudt het
wijze hoofd al en de VN-geleerden gaan
vervroegd met pensioen…
Voor alle duidelijkheid: er IS een klimaatverandering gaande, sure. Maar dat is er
een in de grote cyclus van alle tijden en die
heeft NOP van doen met onze CO2-uitstoot!
Dus: ook ik vind dat de uitstoot minder moet,
maar geloof niets meer van de onheilsprofeten die ons de schuld geven. Dus maar
hopen dat er niet TE veel geld verkeerd
wordt besteed nu. Want al dat geld kun je
beter voor catastrofebestrijding gebruiken…
We zullen zien, maar de nieuwste wijsheden
zijn levensgevaarlijk voor de VN-computermodellen…

van afrikaanse en/of moslimimmigranten of
hun afstammelingen.
Maar kijk nu, er kwamen twee specialisten
op dit gebied met een heel ander geluid: de
een socioloog en de ander econoom. Het
zijn geen charlatans, ook geen politieke
stuntmannen, dus moet je wel naar ze luisteren. En ze melden uit hun onderzoek….
dat de beoogde integratie, “ flink op weg is
om te lukken” !!! Ondanks de geweldsverhalen uit de suburbs (van rechts) en de
geluiden over forse discriminatie-.verhalen ,
van links. Pardon? Wat krijgen we nu?
Ze onderzochten bij 6000 immigranten en
20.000 van hun afstamelingen hier hun
“integratie”. Het aparte is ook dat ze zich
niet alleen richten op de 20% die in de
ghetto’s leven, maar ook op de 80% in de
andere, gewonere, wijken. En ze gaan ook
niks uit de weg: niet de lastige familiestructuren, niet de mislukte arbeiderskinderen op
scholen en ook niet de ww bij gediplomeerden. Ook de gevaren worden niet gemeden:
de drugs, de bendes en ook niet het geweld.
Maar ze kijken vooral naar gegevens die je
zelden belicht ziet, en zie hier:
-2/3 van hun vindt dat ze sociaal beter zijn
geslaagd dan hun ouders!
- meer dan 2/3 van de ouders vindt dat hun
kids veel beter sociaal geslaagd zijn dan zij.
(Wat bij veel fransen NIET zo wordt gevonden!).
-de grote meerderheid zegt geen slachtoffer
te zijn geweest van echte discriminatie.
-een meerderheid (2e gen.) voelt zich veel
meer frans dan wat anders
-en het is niet de godsdienst die het verschil
maakt: Algerijnen voelen zich minder vaak
frans dan tunesiërs (komt door de akelige
burgeroorlog), dat wel.
-de meisjes/vrouwen voelen zich veel beter
geïntegreerd dan de jongens/mannen.
-de aziaten zijn een aparte groep in deze.
-en de subsahara afrikanen uit de betere milieu’s vinden dat ze geen werk krijgen naar
hun diploma’s.

EEN TIP VOOR TEGENSTANDERS!
Bent u ook moe van die jacht op CO2-vervuilers? Die elke industrieel als bandiet zien
en als terrorist tegen de planeet waarop we
wonen?
Wel dan is er een leuke remedie voor uw
frustraties, zegt de directeur van Euroland
Finance. Investeer dan in GROENE innoverende bedrijven! Zoals Aerowatt gespecialiseerd in wind en zonne-energie. Of in
Theolia met zijn windprojecten of in Voltalia.
En hij zei als grapje: Greed is good , but
green is better.. Laten we er ook maar eens
om lachen.

Terug naar inhoud
MIGRATIE
DIE INTEGRATIE IS TOCH GEWOON
GELUKT?
Een artikel met deze opmerkelijke kop
schreef recent Alain Duhamel, franse en
bekende journalist. Dat moet ik u dus echt
doorvertellen dus. Integratie-fanaten nu dus
even goed opgelet!
In Frankrijk start nu het debat over de “Identité Nationale” aangevoerd door de minister
van Immigratie hier. Hierbij gaat het uiteraard over de (mogelijk) mislukte integratie

Tja, dat is toch heel andere koek dan het
geijkte beeld dat we moeten consumeren
van de media en aan borreltafels.

61

Wilt u zichzelf dus ook niet blijven belazeren, wilt u tegengif tegen Geert W. en zijn
achterban, dan koop en lees: “Le Destin des
enfants d’immigrés” (Stock, 316 blz. 21,50
€. En geschreven door: Claudine AttiasDonfut (sociologe) en Francois-Charles
Wolff (econoom). Ik ga het DOEN!

lossing moet vooral politiek sporen… en het
beleid “ondersteunen”.
Ook hier het lange termijn gevolkg van een
onbezonnen immigratiepolitiek. Economisch
gedreven op de eerste plaats, gekleurd in
een sociaal/ontwikkelingspolitiek achtig jasje
en geanalyseerd zonder ervaring en op nog
al naïeve manier. Ook hier gaf de 2e generatie van de vroegere immigranten duidelijk
aan dat er iets helemaal fout was gegaan.
En ook hier: na miljarden te hebben verslonden, nauwelijks enig succes te hebben geboekt en een waaier van sociale problemen
te hebben veroorzaakt , de constatering
door alle politieke partijen (die er allemaal
verantwoordelijkheid voor droegen!) dat het
geheel was MISLUKT!
De rekening ligt nu bij de berooide belastingbetaler en een compleet verloren jeugdige generatie die verder verstikt in de ontstane doolhof. Europa leerde uiteindelijk een
stevige les: als je grote groepen binnenkruit
om economische redenen en je niet bekommert om het grote cultuurverschil en de dus
mslukkende opvoeding van de 2e generatie ,
komt eraan het einde een enorme factuur.
En die wordt dan opgesteld door de radicaal
rechtse opposities, die het volk meekrijgen
in hun ontevredenheid over wat “de anderen
fout deden”, maar die zelf ook geen millimeter sjoege hebben omtrent de vraag: Hoe
lossen we dit op? Dus het probleem blijft
nog een generatie bij ons, tot de gekraakte
jeugd oud en dood is. En wat is er dan nu
geleerd? Wel: enkel dat we nooit meer immigranten moeten toelaten, dat een geloof
als de islam “achterlijk” is en dat andere
culturen niet deugen. Leuke bagage voor de
toekomst niet?
Ik trek er nog een les uit: kennelijk is het
overal in het westen gelijk ellendig afgelopen. Dus ligt de oorzaak niet in nationale
politiek maar in westers denken, dat, beginnend uit economische motieven tot iets
kwam dat onmogelijk was omdat het niet
begrepen werd en omdat NIEMANd de
lange termijn wilde zien. Pennywise and
pound foolish dus.

******
MISLUKT INTEGRATIEPROJECT IN
FRANKRIJK
Defense 2e Chance was een organisatie die
niet-geïntegreerden een 2e kans moest geven, omdat ze flink waren uitgegleden.
Zoals je met de K-marokkanen in Nederland
zou kunnen doen dus.
De organisatie had in heel Frankrijk tehuizen en werd gesubsidieerd door twee ministeries: Economie, Defensie en ook nog vaak
een stad. Maar het liep niet zo lekker en dus
kwam er een onderzoek…. En het rapport
daarvan kwam in handen van Le Point, een
weekblad. En het was vernietigend: onduidelijke organisatie, te hoge doelstellingen,
niet goed ingeschatte belasting, rammelende directie, personele conflicten en een
te lage bezettingsgraad van de tehuizen.
Wat nog wel deugde bleef geheel onduidelijk. Enkele leidinggevende toucheerden
8000 € bruto per maand en anderen tussen
5000 en 8000. Zo’n 80 miljoen € budget en
900 mensen in dienst. Velen van hen waren
ook gepensioneerde militairen, die dus hun
salaris bovenop hun pensioen ontvingen! Er
was herrie, er vielen onterechte ontslagen,
het was een grote vechttent en, van de integraties kwam ook nog geen fluit terecht.
Kortom weer zo’n poging om iets te fixen
zonder echt inzicht in het probleem en de
oplossingsrichting. Zoals in vele landen, zeker ook Nederland, werd geprobeerd en
weer zonder veel succes. Geen goed inzicht
in het op te losen probleem, nogal politiek
leuke oplossingen die niet werken maar wel
leuk verkopen. Weer zo’n demonstratie van
een wereldwijd probleem waarvan we kennelijk geen verstand hebben op, wat zo
zwaar politiek ligt, dat we er geen echt goede oplossing bij kunnen vinden. Want de op-

******

62

INTEGRATIE IN MARSEILLE
Integreren moet, no discussion! Maar het
blijkt een lastige sport te zijn. Dus moeten
vooral de successen ook eens worden
belicht. Hier is er een!
Algerije won na 25 jaar een kwalificatie voor
het WK voetbal; ze versloegen Egypte! In
Marseille (met ca 150.000 algerijnen) was
het die avond groot feest: de binnenstad vol
feestende algerijenen, armeniërs, joden en
marokkanen; minder fransen, dat is waar.
Allemaal blij dat hun “land- en lotgenoten”
gewonnen hadden. Het feest was prima en
traditiegetrouw waren er at the end ook hier
de “knotse houligans” die aan het slopen
sloegen. In de bak dus met die hap; maanden gevang was hun deel.
Dat is Marseille dus. Zou u het voor mogelijk houden dat bijvoorbeeld in R’dam zo’n
feestje mogelijk zou zijn als, Marokko een
deelname zou winnen?
Ik vrees van niet en daar nou zit het verschil. Als je in Marseille of Parijs hardop zou
zeggen dat de islam achterlijk is, dan sta je
zo voor de rechter in deze superseculiere
staat. Bien sur! Dus Wilders zou hier nog
minder “een leven hebben”. Verschil moet er
zijn dus. En een goed voorbeeld doet toch
volgen? De burgervader van Marseille heeft
zijn sporen verdiend met, jawel, “het bij elkaar houden van deze stad met 200 nationaliteiten en 20% moslims”. Het heet ook
hier echt zo, net Amsterdam dus.! Dat is nog
eens wat anders dan 4% moslims
(Nederland) ... en nog 800 raddraaiende Kma-rokkanen. Is hier de integratie dan toch
beter gelukt? Weet men in R’dam dan ook
waarom? De collega-havenstad van formaat
geeft gratis advies! Maar daar hebben “overtuigde verlichte” geen boodschap aan; die
klampen zich vast aan hun cynisme en vooroordelen. Jammer voor de tweede havenstad ter wereld! Zouden ze daar ook niet
van de chinezen houden; die hun voorbij
fietsten in Sjang Hai? Andere tijden dus.

Amsterdam en komt uit Suriname. Hij zegt:
“Ik denk dat we aan de vooravond van de
grote verzoening staan. In die zin dat samensmelting niet meer lang op zich zal laten
wachten. Onze kinderen zijn intussen kleurenblinde kinderen, die zullen door alle
barrières heen gaan breken. En iedereen
zal meemoeten, want die verkleuring van
Nederland… Je kunt van vandaag tot morgen op je kop gaan staan, maar het proces
gaat toch wel door. Het gemiddelde autochtone gezin brengt 1,2 kids ter wereld, tegenover 3,3 van het allochtone gezin. Het kan
een generatie of twee, drie duren, maar
daarna zulen we tegen een ander Nederland aankijken”.
Prem heeft daar een punt… die K-marokkanen worden ook ooit huisvaders en zijn
dan “uitgeblust”. En ze krijgen ook kids die
meer nederlander en minder rebels zijn.
Want het moet toch verder? En zo is het
ook in de vele immigratielanden gegaan, de
VS voorop. Al was daar 50 jaar nog de
achter-lijke (!) segregatie te vinden; don’t
forget it.
En wat is daar nu in godsnaam op tegen?
Mijn kleinkids zijn een beetje nederlands,
een beetje indisch, een beetje portugees
mogelijk en ik zie er echt geen kwaad in:
integendeel! Hoeveel mixen hebben we al
op deze wereld? De Nederlandse immigranten van weleer: italianen, spanjaarden,
turken en lang voor hen, de sefardische
/askhenaze joden, zijn toch ook grotendeels
geassimileerd? In Frankrijk kwamen de Wisigoten, de Noormannen,de Franken, en
de merovingers uit het noorden afzakken .
Toen ook nog wat phoeniciérs (Marseille)
en lang daarna vele noord-afrikanen, armeniërs, Italianen en spanjaarden. In Spanje de arabieren in grote getale voor 700 jaar
samen met blanke christenen, joden.. En
nu loopt in dit land de scheidslijn eerder tussen Andalusië, Catalonië en Baskenland
toch?
En wist u dat de marokkaanse berbers (volk
van de K-marokkanen!) geen arabieren
zijn? Dat de noordelijke groep (er zijn er
drie) sterk gemengd is met europese
voorou-ders? Dat ze tot ca 1000 na. Chr.

******
INTEGRATIE À LA PREM (Radhakishun)
PREM is een nederlandse advocaat en entertainer/journalist of zoiets. Hij woont in
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christenen waren… Daar gaat weer z’n
achterlijk verhaaltje aan duigen! De Kmarokkanen werden geboren in Nederland
en hun ouders komen van europeeschristelijke stam Te gek toch?l
Het hele europese continent is het resultaat
van steeds andere grote volksverhuizingen… en toch lukte het steeds beter. En
dan nu nietopeens meer? Nee , Prem heeft
gelijk, het is de zoveelste keer het pijnproces van de acceptatie van “de vreemdeling” dat we meemaken en het duurt twee
à drie generaties. De integratie van hen die
vroeger barbaren heten , want dat was
latijns voor vreemdeling toen. Voelt U hem?

Leon.
Terug naar inhoud
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