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DE ALS GEVAARLIJK INGESCHATTE A-GRIEP BLEEF (NOG) UIT;
MAAR OJEE, NOU DIE ONDERSCHATTE Q-KOORTS!
REGEREN IS DUS TOCH WEER VOORUITZIEN?
******

HET JAAR 2009 IN ENKELE LIJSTJES VERPAKT
-Wat ons overviel: Het H1N1-virus; de i-Phone; het pokerspel; groene algen en de minishort.
-De nieuwe woordjes : Agrocarburant; Bling-bling; Buzz; E-book; Ecohabitat; Geek; Sextoy; Taser.
-De eeuwigen: Tony curtis (84); Oscar Niemeyer (102); Olivia de Havilland (93); J.D. Salinger
(90) en Generaal Jaruzelski (86)
-Wat/wie profiteerde van de crisis: Het E-book; Anti-griepmiddelen; de goudprijs; Warren
Buffet; IBC (de grootste bank ter wereld uit China); de Dacia van Renault en de transfersom
voor Ronaldo (93 miljoen).
-De medische vooruitgang: genetische therapie; anti-AIDS vaccin; lasertechniek voor
bijziendheid; de 50% honderdjarigen die nu nog baby zijn; kanker vaststellen via een
bloedproefje; een nieuwe hartklep monteren zonder grote operatie; stamcellentherapie voor
ernstige brandwonden; een PC-programma voor insulineberekening voor diabeten
(www.diabeo.com) en de supersuiker uit de steviaplant.
-De onzinnigste functies van de i-Phone: electrisch scheerapparaat; sigarettenetui; een
alarmfunctie in geluid en licht; i-bier tappen (enkel visueel); zakspiegeltje en het
schietgeluid van een mitrailleur.
*******
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“EEN AMERIKAANSE PRESIDENT BEHOEFT VOOR HELEMAAL NIEMAND TE BUIGEN (“Zei
ene Dick Cheney toen Obama boog voor de japanse keizer. Had hij het zelf maar eens
gedaan , en VOOR de crisis!).
*****
“VREDE WENSELIJK VINDEN IS ZELDEN GENOEG OM ER OOK TE KOMEN. EEN NIETGEWELDADIGE BEWEGING HAD INDERTIJD EEN HITLER ECHT NIET GESTOPT” (Zei de
kersverse Nobelprijs winnaar in Stockholm met de naam Obama).
*****
WEL 40% VAN DE AMERIKAANSE WERKELOZEN ZIJN VAN PLAN TE VERHUIZEN OM
WERK TE VINDEN.
*****
ER WERD VOOR 30 MILJOEN AAN LANDBOUWGROND GEKOCHT IN 2009. DAT WAS IN
2008 10 MILJOEN..
*****
DE WW DUURT IN DE VS NU GEMIDDELD 26 WEKEN; DAT WAS 20 WEKEN IN 2006, DE LAATSTE PIEK.
*****
HONG-KONG IS IMPORTEUR NR. 1 VAN DURE ZWITSERSE HORLOGES: IN 2009 LIEP DAT TOT 860 MILJOEN €
OP.
*****
DE DOM VAN MILAAN, HET BEELDJE ERVAN DAN, IS 10 CM HOOG. HET VLIEGT NU WEG NADAT
BERLUSCONI ER EEN FORSE KLAP MEE KREEG. SYMBOLISCH EIGENLIJK: B. WERD DOOR DE KERK
GESLAGEN!
******
IN DE G20 LANDEN WAS DE SCHULD GEMIDDELD 80% VAN HET BNP EN HET ZAL IN 2009 120% WORDEN.
******
DE INFLATIE WAS GEMIDELD 2,3% IN DE LAATSTE 10 JAAR IN DE EU. MAAR DE PRIJS VOOR DE DIENSTEN
IN DE AUTOBRANCHE STEEG TWEE KEER ZO SNEL.
*******
TIGER WOODS KREEG PER JAAR 110 MILJOEN VAN ZIJN SPONSORS. DAAROM KON HIJ DUS WEL 10
MAITRESSES ONDERHOUDEN! GEEN KUNST!
*******
“IK GELOOF NIET DAT DE BELASTINGBETALERS NOG EEN TWEEDE KEER DE FINACIËLE EN DE REEËLE
ECONOMIE TE HULP ZULLEN SNELLEN “ ( Zei Claude Trichet, president van de CEB).
*******
“REGEREN DAT IS NIET HET VERDELEN VAN DE SUBSIDIEPOT” ( Zei Schäubele, de duitse minister van
Financiën).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

*VOORAF
Allereerst danken we Jan Speetjens
voor het hosten van LP op zijn web-site.
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Hij zal dat, liet hij weten, ook verder
blijven doen met beide onder-delen.
Hoeveel mensen LP via zijn site lezen
kan niet exact worden vast-gesteld.
Natuurlijk zijn we blij met de
continuering van zijn “hosting”!

bent u zeer welkom. We schuwen geen
onderwer-pen en flinke polemiek, dat
mag ook best! Een mens is immers
geen kouwe aardappel.
Dus “maak van MEER LP” voor 2010 uw
grote VOORNEMEN”!
We wachten , zoals steeds, met spanning op uw reacties!

De enquête, “over wie wat verder van
LP zou willen ontvangen”, leverde in
totaal van ca 80 lezers een expliciete
keuze op. Daarvan wilden ca 32 lezers liever verder enkel LP ontvangen
(zonder LP-OPINIO erbij). Zoals aangekondigd gaan we nu dus ca 48
lezers (die expliciet kozen) + alle die
(nog) niets lieten weten (ca 140 lezers) , dus in totaal dus ca 172
abonnees , verder BEIDE onderdelen
toezenden.

LEON en THEO

We scoorden ook drie opzeggingen,
waarvan er één ook duidelijke (persoonlijke) redenen aangaf en ons bedankte voor de jarenlange relatie.
Bent u LP (ook) echt helemaal moe,
heeft u er geen tijd voor of geen zin
(meer) in, geef ons dat aan en we zorgen dat u deze SPAM dan verder bespaard blijft!

DIXITS-VERBATIM
“ALS HIJ WEER WIL KANDIDEREN IS
DAT ZIJN ZAAK. ALS ECHTGENOTE
VOND IK EEN TERMIJN WEL GENOEG”
( Zei Carla Bruni recent; daar zal Sarko
niet blij mee zijn).
*****

Maar, kent u vrienden, kennissen
en/of familie die ook in LP geïnteresseerd (kunnen) zijn, of stuurt uzelf
nu LP al aan mensen toe (wat prima is
natuurlijk, maar waarvan wij dat niet
weten), geef ons ook hun mail-adressen; uiteraard met hun medeweten en
ze worden rechtstreeks bediend.

“IK KOESTER EEN BEPAALD IDEE
OVER FRANKRIJK EN GELOOF NU
ECHT DAT HET TERUGSTUREN VAN
DIE AFGHAANSE VLUCHTELINGEN
NAAR HUN LAND IN OORLOG, NIET
PAST BIJ HET FRANKRIJK VAN MIJN
DROMEN”. ( Zei minister Fadela Amara
van stadszaken die uit de Magrheb
stamt; ai!).

Ook roepen we lezers op die, -met
enige regelmaat-, als Columnist willen
optreden. In het kielzog van de
huidige vijf, die regelmatig hun hart
publie-kelijk luchten. Dus meldt u
aan, als u ons iets wil vertellen! Als u
niet al te fors te keer gaat, dus niet
echt bele-digend bent naar anderen,

FRANSE WEETJES:
-MITSHUBISHI DAT IN AREVA WIL
GAAN DEELNEMEN OVER ENKELE
WEKEN, HEEFT DE GEPLANDE VER5

KOOP VAN T&D AAN TOSHIBA, ONACCEPTABEL
GENOEMD.
DAT
MAAKT HET ZOEKEN NAAR MEER
EIGEN VERMOGEN DOOR AREVA
OPNIEUW ERG LASTIG. ZWAAR
WEER IN ZICHT DUS VOOR ANNE.
-IN 2008 ATEN DE FRANSEN 830 MILJOEN SANDWICHES JAMBON-BEURRE EN DAT IS 72% VAN ALLE SANDWICHES . KEBAB KWAM OP 250 MILJOEN, HAMBURGERS OP 150 MILJOEN. DAT IS UITERST GERUSTSTELLEND!

weten wat het” blé de Sainte Barbe” was. Een
lesje van een experte..
Leon,
dat valt me nu toch zwaar tegen van je, dat je
na al die jaren nog niet weet wat de provencaalse tradities zijn. Dat blé de St. Barbe
(zoals je intelligente echtgenote je ook kan
vertellen), zaai je op 4 december, te weten de
dag van St. Barbe, en de behoort tegen de
kerst dan flink te zijn opgekomen – dat betekent voorspoed voor het komend jaar- dan zet
je dat bakje bij de kerststal. Overigens heb ik
bemerkt dat jullie ook al die jaren geen goed
provencaalse crèche hebben. Waar moet dat
heen met die goddelozen. En op kerstnacht
zitten jullie te schransen terwijl je de zeven
smarten van Maria behoort te eten. Schande.

-17 miljoen fransen waren nog nooit
“op het net”. Maar 1/3 van hen wil
zeer binnenkort ook “aan het net
gaan” : een aantal dus van 5,5 miljoen.

Trouwens, in 2007 waren we met Kerst in
Pernes en toen heb ik geheel volgens de
tradities het gros souper bereid. Maar mijn
eega en een kennis weigerden de volgens
traditie noodzakelijke rite uit te voeren,te
weten driemaal rond de tafel lopen met het
houtblok dat op de haard zou gaan en het
provencaalse cache Fio op te zeggen voordat
het op het vuur gelegd zou worden. Daarna
ben ik vergeten om, voordat we naar de mis
gingen, de punten van het tafelkleed op te
knopen. Dus het resultaat is voor een ieder
duidelijk geworden, met echtgenoot lag in het
ziekenhuis, de krediet-crisis brak uit en de
oorzaak was maar al te duidelijk.

-Als de beschikbaarheid van de franse kerncentrales met 1% stijgt, maakt
EDF 300 miljoen € meer resultaat.
-Frankrijk telt 3.000 Zoë’s en dus
zouden wel zo’n 60.000 ouders bezwaar kunnen hebben tegen de naam
Zoë voor de eerste e-auto van Renault
die ook Zoë gaat heten.
-62% hebben een positieve waardering voor de politie en de gendarmerie. Voor Justitie is dat maar
42%!

Ik raad je derhalve zeer ernstig aan niet te
spotten met de goed provencaalse gebruiken
(voor zover ze je überhaupt bekend zijn natuurlijk). En ik kan je tegen gemodereerd tarief
nog wel het een en ander bijbrengen.
Groet, Lezer I.

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

PS: Hier is het nog altijd zwaar niks, sneeuw,
ijzel en hagel wisselen elkaar af. Auto’s glibberden over de weg en wij wachten de dag
des oordeels gelaten af.

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

Wij wensen jullie contemplatieve dagen toe, de
smarten van Maria indachtig.

Lezeres I. uit het Haagse, die ook vaak hier
vertoeft, heeft een klein Provence-ticje. En
dus kreeg ik er van langs toen ik zei niet te
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Beste I.,
Dat is even diep slikken en ik buig nederig
mijn hoofd. En besef dat ik me, zoals altijd
met die kerels, weer met futiliteiten over de
regio bezig hield. De pausen hier, de godsdienstkrijg de jodenmishandeling, truffels
zoeken en de soorten in de pastis. Niks
contemplatiefs bij te vinden. Maar hoe die
Heilige Barbara nou hier iets met het koren
te maken kreeg en in de rest van de wereld
de patrones was van de mijnwerkers, dat
kan ik ook niet uitleggen. Zij kende overigens weinig voorspoed want ze zat haar
halve leven in een toren opgesloten.
Waarom? Wel dat ben ik ook vergeten;
waarschijnlijk niet op tijd gepoetst dus. Zo
ging dat vroeger OOK in kathokringen. Ik
bemerk bij jou een verontrustende stille
drang om terug te keren in de schoot van
onze Moeder de Heilige Kerk. Zie ik dat
goed? Zoals net voor jou ook Tony Blair
deed, nadat hij de oorlog in Irak aanstichtte.
Want in de RK. Kerk biecht het wat soepeler: even mompelen, een rozenkransje er
tegen aan en clean is het zieltje weer!
Benedictus van Rome zal je met open
armen ontvangen hoor!
En wie je dat rare verhaal met dat houtblok
heeft wijsgemaakt benieuwd me ook. Je zou
moeten weten dat deze truc simpelweg
diende om het WARM te krijgen in de
provencaals Kerst kou! Laat je als toerist
niet alles wijsmaken. En dat tafelkleed opknopen dat was om te voorkomen dat het er
af zou waaien met harde mistral, in die ouwe huizen met veel kieren. Je zoekt het veel
te ver!
Maar je bijgeloof dat deel ik best wel.
Natuu-rlijk is onvoldoende contemplatie DE
oor-zaak van alle ellende op de wereld. Dus
ik ga nu gauw mijn yoga doen, mijn omega3 yoghurt eten en een kannetje groene thee
tot me nemen. Dat is een puik middel tegen
weer zo’n copieus diner als dat van gisteravond, ruim begoten met diverse kleuren en
voorafgegaan door een half flesje
Baroudoin pastis. En natuurlijk afgesloten
met een paar flinke glazen champagne. Ik
vrees dat ik van-daag nog wel drie keer
contemplatief moet worden om er over heen
te komen.

Dank voor je wijze woorden en kom maar
gauw hierheen. Dan leren we je dat volksgeloof wel even af.
Groet, Leon.
*******

Sollicitatie
bij een
notaris.
Een notaris zoekt een nieuwe
medewerker om zijn akten af
te stempelen.
Omdat op sommige
formulieren wel 10 stempels
nodig zijn,
moet de nieuwe medewerker
natuurlijk tot 10 kunnen tellen.
De eerste sollicitant meldt
zich, gaat zitten en de notaris
vraagt of hij tot 10 kan tellen.
"Ja, natuurlijk," antwoordt de
man "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 0"
"Ja goed," zegt de notaris,
"maar kun je dat ook
vooruit?"
"Nee," is het antwoord, "Ik
heb hiervoor bij de NASA
gewerkt en daar telden we
altijd zo."
"Niet geschikt! Ik wens u nog
een prettige dag verder en
stuurt u a.u.b. even de vol-
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gende naar binnen."

Beste Leon,
Ik las natuurlijk als eerste je commentaar op
mijn `geloofsbelijdenis`. Oorspronkelijk was
het mijn bedoeling om alleen jou deelgenoot
te maken van mijn geloofservaringen tijdens
mijn leven, vooral de eerste twaalf jaar. Ik
word daar nog wel eens verdrietig van, vroeger werd ik hels, vooral als ik zie dat de mensen om me heen het niet door hebben dat ze
bedonderd worden. Ik heb toen een allergie
opgelopen tegen vermeende bedriegers, en
kreeg ik een neus voor slecht vlees! Ik wens,
plat gezegd, niet bezeikt te worden. We moeten daar nog maar eens over bijpraten, we
zullen het gauw eens zijn denk ik.

De volgende sollicitant, als hij
gevraagd wordt of hij tot 10
kan tellen zegt:
"Jazeker, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8,
6, 4, 2. !"
"Ja, maar kunt u niet van 1 tot
10 tellen in de normale volgorde?"
"Nee," zegt de man, "Ik ben
postbode geweest en zo heb ik
altijd geteld als ik de huisnummers naliep."
"Bedankt en tot ziens, de volgende a.u.b.!"

Dat de boodschap van JC een zeer gave is,
daar ben ik het mee eens. Is ook niks mis
mee. Het gaat mij erom, voor jou mogelijk ten
overvloede, dat instellingen en instituten op de
meest afschuwelijke manier die boodschap
misbruiken, naar hun hand zetten, er een
eigen uitleg aan geven ten bate van en tot
meerdere glorie van zich zelf.
Genoeg gezeverd en zeer veel groeten,

De notaris weer, "kunt u tot
10 tellen?"
De derde kandidaat: "Zeker,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10."
"Dat is geweldig, waar hebt u
hiervoor gewerkt?"
"Nou, bij de gemeente."
"Bij de gemeente? Daar sta ik
van te kijken.
Zeg eens, niet dat het nodig is
maar kunt u ook verder tellen
dan 10?"
"Maar natuurlijk, boer, dame,
koning, aas!"

Lezer Jack.
INDERDAAD: we zijn het gewoon eens! En
ook al was het persoonlijk bedoeld, ik denk dat
je niets slechts te verbergen hebt. En dat
velen die droeve ervaring met je delen,
waaronder ook ik.
Groet en dank, Leon
******

Bij het enqueteren naar” wie wat verder wil
ontvangen van LP nieuwe stijl”, kwamen er
allerlei soorten reacties. Naast twee opzeggingen, helaas zonder nadere uitleg (altijd
jammer!) kregen we ook veel positieve reacties. De volgende reacties vielen op dus daar
berichten we u graag over.

******

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 60-09:

Deze komt direct uit de PC van lezer F.P.:

Lezer (en columnist) Jack las mijn commentaar op zijn Column en schrijft terug:

Beste Leon en Theo,
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VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Graag ontvang ik het hele pakket! Ik geniet
er van. Tot mijn spijt ben ik niet in staat geweest te reageren.
Hartelijkst, F.P.

L’ EXCEPTION FRANCAISE
INKOMEN EN VERMOGEN DER FRAN-SEN
Tja de franse staat is bijna failliet, maar wat
nou met de fransen privé? Wel ze klagen fors
zoals andere volken ook, maar de feiten liegen
niet. De “revenus” van de fransen gingen , qua
stijgingspercentage, wat op en neer tussen
1990 en 2009 maar… het inkomen steeg, met
2 à 3% jaarlijks, tot de groei naar 1% terugviel
in 2008… Met het vermogen (is vooral
onroerend goed nl 65 %) ging het ook zo:
jaarlijkse flinke toename’s van 4 à 10%... en
toen een duik van -2% in 2008. En ook hier
stijgt het ook weer. Un peu, na een duik van
200 miljard €. Dus klaagt uw buurman over
ses sous, dan geloof hem niet meteen.
Uiteraard is alles na omrekening van de
staatsschuld per kop, helaas totaal anders.
Ooit zal deze enorme geleende poet moeten
worden terugbetaald… Dat gaat nog wel wat
pijn doen. Dus er zit belastingverhoging en ook
lastenverzwaring (SECU bv) aan te komen…
Maar dat is nu overal zo: de VS voorop!.

Beste F.
Dat doet onze hartjes goed! We blijven dus
vrolijk doorgaan en waarderen je positieve
reactie zeer!
Leon en Theo
****
En deze komt ook over de lijn binnen van
Lezer J.R.
Beste Leon en Theo,
Ik zou graag beide kranten willen ontvangen. Wel moet ik bekennen dat ik zelden
alle items lees, ik selecteer, maar die selectie lees ik dan meestal met veel plezier.
Ga zo door! Met vriendelijke groet,
Wg J.R.
Beste lezer J.R. ,
Dat horen we graag. Ook deze reactie
spoort ons aan tot doorgaan en mogelijk
zelfs nog beter dan voorheen!
Leon en Theo

DE FRANSE PILLENSLIKKERS
De omzet aan anti-depressiva, Anti-psychotica en derg. is in dit land ruim 1 miljard €.
Wel 6 miljoen fransen (9% !) zitten onder de
anti-depressiva. De meesten in het noorden
( 15%, zo’n 10% in de zonnige streken. In de
EU zit het als volgt:
Denemarken zit op 31 (= aantal anti-depressiepillen per inw.); UK doet 30; Frankrijk doet
29; Zwitserland 24; Spanje 23; Nederland 20;
Duitsland 19 en Italië …15 (!).
De laboratoires (de fabrikanten) hebben stevig
gemissioneerd onder de artsen hier: men
schrijft vlot pilletjes voor dus. Terwijl onderzoek aantoont dat het zeer vaak ten onrechte
gebeurt. Nu krijgen zelfs kids vanaf 8 jaar al
anti-depressiva hier terwijl Prozac een
bewezen suiciderende werking heeft.
Geregeld komt zeer gevaarlijk gedrag voor bij
pillenslikkers, maar dat alles doet de omzet
niet dalen. Niemand weet meer hoe het tij te
keren. Ingeslepen gewoonte onder hoge
medische druk.

*****
Ook lezer M.S. laat electronisch van zich
horen; en schrijft:
Beste Leon en Theo,
Vooral een goede gezondheid torgewenst
en ook veel plezier met het maken van LP.
Mij gaf het in elk geval veel leesplezier, bedankt daarvoor!
Beste M.,
We blijven doorgaan; we can. En blijf met
plezier lezen daarom gaat het tenslotte!
Leon en Theo
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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FRANKRIJK EN ZIJN LANGDURIGE WWERS
Het lijkt in de franse genen te zitten: de
langdurig werkelozen zijn al jaren 40% van
het totaal. In de VS zit men op ca 10%...
Dat komt natuurlijk door het systeem van
ww-uitkeringen. Omdat de partiële ww in
010 deels zal verdwijnen, zal de ww in dit
land in 2010 nog fors stijgen.
Franse excepties zijn soms ook erg nadelig
vergeleken bij andere landen met andere
opvattingen.

FRANSEN ZIJN HITECH-GEK
Ondanks de crisis verkopen platte TV’s,
laptops, Smartphones en numerieke camera’s
als warme broodjes in Frankrijk. In 3 jaar steeg
de omzet in aantallen met factoren 2, 3 en
meer. Multimediaproducten zijn erg in, Smartphones alom. Het vroeger wat voorzichtige en
conservatieve land is nu geheel uit zijn bedaagdheid ontwaakt. Wat hoop geeft voor
morgen in een moderner Frankrijk.
DE APARTE DOKTER VAN JOHNNY H.
Hij kreeg een proces aan zijn broek van de
verzekeraar van Johnny Halliday. Omdat hij
mogelijk ernaast gepeuterd had bij de laatste
operatie in Parijs… Johnny werd overgevlogen
naar LA en daar werd hij opgelapt… en daar
heeft de Amerikaanse dokter kennelijk
commentaar op zijn parijse colega gegeven.
Nou is die dokter der stars ene Delajoux dus,
voor geen kleintje vervaard. Hij was eerder
gehuwd met de mooie Isabelle Adjani (niet
gek!) en werd al eens veroordeeld voor verzekerings oplichting. Hij kreeg een (onverzekerd) ski-ongeluk en draaide dat om in
een auto-ongeluk. Wat helaas uit kwam. Foute
boel dus. Zeker als je ook nog simuleert dat je
invalide bent… Ook werd hij al eens een tijdje
uit het medische vak gezet…
Waarom laat Johnny hem dan toch aan zijn
rug peuteren? Tja, dat zal nu gaan blijken, nu
20 miljoen claims in discussie komen voor de
rechters. Delajoux is echter een taaie..

FRANSE OVERHEID STEUNT DE BEDRIJVEN
De staat gaf vele fiscale voordelen aan het
bedrijfsleven in de crisis, voor wel 26 miljard
is nu gebleken. Zo’n 62000 ondernemingen
profiteerden ervan. En het parlement keurde
een budget goed met een tekort van 116
miljard… Daarmee wordt weer duidelijk dat
Sarko vooral gokt op de continuïteit in het
bedrijfsleven om de ww er onder te houden
en fitter te zijn ALS de groei weerkeert. En
ook is daardoor het uitgaven-nivo voor R&D
enorm gestegen: van 428 miljoen eerder
naar nu 4 miljard! Maar 30% daarvan ging
naar holdings, waardoor het maar de vraag
is of die dat in R&D omzetten. De verlaging
van de BTW in de restauratie liet zien dat
lastenverlaging helemaal niet leidde tot wat
“beloofd” was: meer werkgelegenheid en
lagere prijzen. Tja een staat zonder solidariteit in zijn bedrijfsleven, haalt het zo ook
niet.

DE MINIMUMSERVICE WAS TE MAGER!
Er werd weer eens fors gestaakt in het franse
vervoer rond de Kerst. Niet de sneeuw maar
de vakbondsboy’s legden de RER’s plat rond
Parijs. Tot enorme ergernis van veel fransen
en ook Sarko. Want nu bleek dat de afspraak
van een fatsoenlijke minimumservice met de
voeten werd getreden… wat er WEL liep was
gewoon een provocatieve aanfluiting! Maar
Sarko bleef er buiten, officieel, hij wilde echt
geen escalatie en speelde op de woede van
de reizigers… Over de afspraak om 50% altijd
te laten lopen moet nu echt nog eens wor-den
gesproken… maar dat is voor 2010… HET
jaar van grote waarheden dus… waar-op
Sarko zich in Marakkech nu voorbereidt.

RUKKEN NAAR LINKS IN DE CGT?
Thibault noemt het extreme linkse gerommel
een aspect van de pluriformiteit en wil
graag nog een vierde mandaat. Maar het
aantal leden zit nog maar op 650.000, ver
weg van de doelstelling van 1 miljoen. Zijn
links-radicale tegenpool, Delannoy, wijt dat
aan gebrek aan acties. Hij is heftig tegen het
reformisme van Thibault. Hij hergroepeert
communisten, maoïsten, NPA leden etc. en
maakt Thibault het leven zuur. Maar zijn
macht
is
beperkt;
vakbondsland
“deradicaliseert”, lijkt het. Of is dat te vroeg
gejuichd….?

10

Terug naar inhoud

niet bepaald verbijsterend… Niemand praat er
over, geen goed teken. Toch zijn de adviseurs
Rocard en Juppé geen knutselaars. Hij wil ook
van geen enkel verband met de huidige crisis
horen. Maar de president doet wel de schulden nog eens flink toenemen… maar hij
spreekt iedereen die potentieel zou kunnen/moeten meedoen nu zeer luid moed in.
Het zit weer eens niet echt mee..

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Ik wacht met spanning af of er nog vulling
komt voor deze rubriek. Er is niets leuker
dan
avontuurlijke,
excentrieke
en
onversaagde mensen. Toch?

Terug naar inhoud

PARISOT (Medef) ZIT NIET LEKKER
Ze moet volgend jaar weer verkozen worden,
maar of dat gaat lukken? Er zijn wat werkgeversclubs die bepaald ontevreden zijn over
haar aanpak. Zeker de UIMM (de Metaalsector) waarmee ze een grote rel had over een
zwarte kas en zo. En deze club levert de
grootste bijdrage aan de exploitatie van de
Medef (10%). Niet zo goed dus en ook nog
minstens EEN andere wil eruit stappen, hoorden we. Maar dat is toch een hele stap, dus
het zal wel meer gaan om een ander beleid
en, zeer goed mogelijk, ook een ander opperhoofd. De uiterst slanke Parisot is best sympha maar meer politicus dan lobbyist bij de
parijse politiek. Ze zal moeten gaan veranderen dus… Vooralsnog is er nu enkel een
schot voor de boeg gegeven.

POLITIEK EN HERVORMINGEN
SEGO HENGELT IN HET MIDDEN
Segolene probeert voortdurend Modemmers
binnen te hengelen voor een gezamelijke
lijst bij de aanstaande verkiezingen. Voor
haar regio dat moet u wel even weten.
Bayrou zei al zeer beleefd NEE, maar dat
hindert haar niet echt. Want ze weet dan de
“centristes” een beetje intern verdeeld zijn.
En waar men verdeeld is, daar zie je
Segolene. Om te beginnen in de PS! Nu
hengelde ze ook al een groene, die prompt
uit de club werd gegooid!
GAAT BESSON TEN ONDER?
Besson liep weg van de PS naar de UMP en
werd recent minster van immigratie. Vanuit
die plek organiseerde hij nu de discussie
over de : Identité Francaise… En dat gaat
niet echt lekker. Het was bedoeld om de
potentiële FN-stemmers weg te lokken maar
draait steeds meer uit op een “foute” discussie over de islam… Sarko praatte al
ernstig met hem en men zegt dat hij zou
kunnen worden geruild met Claude
Guénant, de SG van de president. Intussen
is Besson stoïcijns en zegt dat Sarko hem
totaal steunt… Maar dat kan gewoon niet.
Dus…. Is het allemaal nog niet voorbij. Het
verzet tegen de gang van de discussie
groeit… en het krijgt, mede door het gelijktijdige Zwitserse minaretten gedoe, een wat
foute draai. Ai!

Terug naar inhoud
-Affaires
DE HSBC-AFFAIRE
Het kwam tot grote herrie tussen de zwitsers
en de fransen toen bleek dat een Frans
personeelslid ca 3000 adressen stal bij HSBC
in Geneve en die aan de franse fiscus kado
deed. Grote paniek en Woerth begon er flink
mee te wapperen… terwijl de zwitsers de verrader veroordeelden. Hij werd eerst ook door
de fransen gearresteerd natuurlijk, op aanvraag van de buren, maar weer losgelaten
later. De zonde tegen het bankgeheim is hier
doodzonde! Maar ja, de fiscale paradijzenlijst
is net geweest dus de zwitsers staan er wat
gekleurd bij. Nu wordt de tipgever ene Falciani
al goed bewaakt om te voorkomen dat iemand
hem neerknalt. Toch vroeg hij, zegt men, geen
geld.. Hij handelde uit over-tuiging: een
klokkeluider dus die zijn oude baas

GRAND EMPRUNT=GRAND ECHEC?
Zit het nou wel zo goed met de grote
staatslening die bedoeld is om de toekomst
van Marianne te verzekeren? De prioriteiten
die er mee gefinancierd gaan worden zijn
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opknoopte.. Intussen grommen de zwitsers
dat ze hun gegevens terug willen. Maar
Parijs vond ook transacties die vanuit
Columbia kwamen naar HSBC… en daar
verkopen ze niet alleen bananen... In Nice is
er nu een grote lijst waarop de “foute fransen” staan, in volgorde van “aanpak”. Als
dat maar geen politici zijn…
Want nu gaat het NIET om een vervalst
lijstje met namen zoals bij Clearstream!

“deleb” = dead celebrity, in zwang na de dood
van Jackson
“tramp stamp” = is een tatouage op de
onderrug van een dame.
EN NOG WAT VAN DAT MOEILIJKE, MAAR
OOK, OH ZO MOOIE, FRANS.
Je schrijft assonance met één N in tegenstelling tot het werkwoord sonner.

Terug naar inhoud

Atmosphère schrijf je met één H , terwijl
athlète je zou kunnen verleiden om er twee te
schrijven.

NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
NOG WAT JEUGDTAAL:
Uit Frankrijk:
Revelon = broer (frère)
Shiaps = schoenen (chaussures)
Si si = heel goed (très bien)
Sus u = heel erg goed (très, très bien)
Tschoine = slet (salope)
Test’= vergelijking (comparer)
Violent = heel goed (super bien, très cool)
Vià = veel (beaucoup)
Wesh = hallo (salut)
XPDER = stikken van het lachen (explosé
de rire)

Banaux noem je ovens of molens voor publiek
gebruik, maar banals gebruik je als je schrijft:
des propos banals.
Cahot en chaos spreek je beide precies
hetzelfde uit, maar het een betekent een schok
en het ander wanorde, chaos.
Een ciseau is een ijzeren mesje waarmee je
hout, ijzer en marmer kunt bewerken. Ciseaux,
het meervoud, gebruik je als je een schaar
bedoelt.
Schrijf geen E tussen de U en de R, dus
conclure. Maar schrijf toch: je remuerai (en je
conlurai) en il diminuerait (en il conclurait).

Uit de VS. Nederland, etc:
“Unfriend” = het verwijderen van een vriend
van Facebook of Hyves. Was het woord van
het jaar volgens de Oxford Dictionary. “Het
blijft in omloop en heeft een lange levensduur”. Daarom dus.

Je schrijft sonner met twee N. Maar nooit
twee N na een O zie: assonance, dissonance
en résonance.

“hashtag” = dat gebruik je om op Twitter
berichtjes met delfde “tag” te vinden of met
eenzelfde onderwerp. Staat in Nederland
op: plek 3.

Déprédation betekent prooi maar moet niet
verschreven worden als depradation. Wat je
bijna zou doen als je ook dépravation en
dégradation kent.

“sexting” = gebruikt bij het verzenden van
sexueel getinte berichten.

Je schrijft dixième en denkt daarbij aan dix.
Maar je schrijft ook dizaine omdat je dan moet
denken aan douzaine.

“intexticated” =
veel gebruikt voor de
combinatie van autorijden en SMS-en.

Bovenstaande voorbeeldjes tonen aan hoe
wanhopig mensen kunnen worden als ze in
het begin proberen foutloos Frans te schrij-

“funemplyement” = slaat op mensen in de
ww die de tijd gebruiken om pret te maken.
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ven. Troost is wel dat maar erg weinig
fransen foutloos hun taal kunnen schrijven…

Als de historie krachtig blijkt en de “blancs” de
kerk WEL betreden bij een begrafenis en de
“rouges” buiten blijven staan. Dat toont dat de
scheiding van Kerk en Staat er is, maar niet de
humaniteit schaadt.

******
NOS BONHEURS FRANCAIS

Terug naar inhoud

Geluk is :
Als er steeds met de feestdagen vrienden
zijn om te vieren en het ook steeds iets is
wat levens verrijkt. Ondanks het stille verdriet dat iedereen kent.

PAROLES DES POLITIQUES
Over de bijna-benoeming van Sarko’s zoon bij
de EPAD:
Wat wil men nu? Een kandidaat afwijzen op
grond van zijn afkomst, zijn naam of zijn
gezicht?

Als zelfs de kat meer lijkt te snorren als ze
in bed tegen je aanschurkt. Extreme tevredenheid met weinig decibellen.

Jean is een politiek genie en het is niet vreemd
dat hij zo jong rijp is. Want als je de zoon van
Zidane bent speel je ook goed voetbal.

Als het dorpse straatleven inslaapt en
iedereen achter de kachel kruipt en de
wereld minimaliseert. En daarmee enkel
goeds bedoelt.

Dit land heeft in alle sectoren veel behoefte
aan jonge veelbelovende politici.

Als een begrafenis, in zeer guur weer, toch
mensen oproept de laatste eer te bewijzen.
Ook al was de overledene geen onbeschreven blad. Dat is beschaving, weet je
dan weer.

Bescheiden en intelligent. Hij heeft veel
geleden en ik lijdt mee met hem en zijn vader.
Hij is de beste onder ons.

Als de winter even wijkt en de zon zich
toont. Als om ons te zeggen: Wacht maar ik
ben er toch weer zo.

Er hebben zich veel feeën over zijn wieg
gebogen.
Laten we de jeugd toch een kans geven.

Als onze verre buur toch besluit om zijn oud
ijzervoorraad wat op te ruimen; zij het met
onbegrip. Een mens moet toch reparatiemateriaal hebben? Hij werd gewoon slachtoffer van de vooruitgang…

Wat is in godsnaam het probleem?
En over/van de ministers etc, die zich zorgen
maken over hun geliefdheid bij de grote chef
Sarko hoorden we:

Als de dorpspastoor bij een afscheidsdienst
verhalen uit het leven vertelt van anderen
dan de overledene en daarmee de manier
vindt om velen te troosten en toch niemand
te kwetsen.

Hij verdraagt geen kritiek over zijn wapenfeiten
die met het zwaard zijn bevochten.
Komt het door Carla dat hij niet meer zo houdt
van zijn kiezers?

Als de dorpspastoor onder zijn dienstkleding
een jeans draagt en oude Nikes. Hij is bijna
90 en was in Afrika, China en Frankrijk
geestelijk herder.

Opening nr. 1 werd geaccepteerd en ope-ning
2 is al minder populair. Een derde zal
verworpen worden ( PS: het gaat over intreden van niet-UMP-ers in de regering Sarko).
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kijkt echt op mijn carte, ook al roept hij
afwerend dat het niet persé nodig is.

Dat liegt er echt niet om, maar Sarko roept
altijd kritiek op. Hij is een keiharde franse
vader! Hij is DE juiste president voor dit land
NU. Maar hij zal ooit worden afgedankt
zoals het met Churchill ook ging!

Ik leg hem uit dat ik merkwaardig gedonder
heb met mijn leverancier van electrische
stroom. Ik nam deze toen we een jaar eerder
verhuisden: hij heet Direct Energie en doet het
goedkoper dan de oude club EDF. Die energie
dat is prima en ook DIRECT maar daar houdt
het dan ook, sinds 12 maanden al, wel bij op.
Ik belde DE op en een vriendelijk persoon noteerde mijn wensen om van hen per 1-12-08
energie te ontvangen. Alles werd op band opgenomen, prima dus, en ik zou een bosje papier thuis krijgen. En klaar was Leon! Flitsend
snelle transactie dus, maar ….het flitste daarna nooit meer bij DE, helaas.
Het ontvangen contract deugde niet: er stonden zaken op die ik NIET wilde en ook niet
had gevraagd, dus belde ik ze op. Nu kostte
dat geld natuurlijk; en mijn geld. Ik kreeg een
“collega” die me aanhoorde, maar nauwelijks
onder de indruk kwam van mijn klaagzang… ik
zou worden teruggebeld. Dat betekent: bekijkt
u het maar, weet ik nu na een jaar… Dus na
weken zonder enige actie, klom ik in de pen en
stuurde mijn gram aangetekend + AVIS DE
RECEPTION natuurlijk (voor 4,50 €), naar
DE’s Service Clientèle… Wat u zeker niet al
te letterlijk moet nemen.
Stilte was weer mijn deel, maar kijk, na twee
maanden kwam de eerste factuur! Welaan
daar klopte weer veel niet van: men eiste van
mij een tweemaandelijks voorschot op de
stroom terwijl nadrukkelijk was afgesproken
dat ik maandelijks (per internet) mijn consumptie zou opgeven om op basis daarvan de
factuur te krijgen. Dus echt geleverde KWH’s
en niet een schatting die ongeveer 3 keer zo
hoog bleek dan mijn consommation. Zo werd
ik dus bankier voor DE en daar had ik echt
geen zin in. Er waren nog DRIE andere punten
in het geheel niet in orde,
Dat pik ik niet, dus brief twee (Jawel: aangetekend+AR en 4,50 €) ging de deur uit om mijn
boosheid te betonen… En het bleef weer
akelig stil. Dus ik nam mijn calculator las op
mijn lijstje mijn echte verbruik af, rekende me
plat aan tarieven en wel 10 opslagen (van
departement, region en gemeente) en kwam
zo tot mijn ECHTE factuur. Dat zag er veel

*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
ADVIES VAN DE CONSEILLER
JURIDIQUE
Als je wil weten hoe je juridisch het best
kunt omgaan met erg weigerachtige
leveranciers bijvoorbeeld of ook met de
slippende overheden; dan kun je hier een
babbel maken met de conseiller juridique
auprès du Tribunal d’Instance de Carpentras. Een hele mond vol, voor deze vriendelijke maar ook scherpzinnige en koppige
oude baas, die je kunt spreken op het
gemeentehuis. Daar verschijnt hij een keer
per maand voor iedereen die hem wil raadplegen. Zo kom ik dus terecht op het gemeentehuis van het buurdorp Pernes omdat
de conseiller pas over langere tijd in Mormoiron zou zijn.
Ik meld me netjes bij de receptiedame die
afweet van mijn komst; En Mr. Alleins komt
er zo aan , zegt ze. En daar is tie al, en hij
vraagt me hem te volgen. Dat wordt apart
want hij gaat naar buiten, loopt een eind
door het dorp en duikt dan onverwacht een
poort binnen. Daar zit een plaatsje achter
met een deur en dan gaan we de trap op,
naar zijn “permanence” zijn kantoor dus.
Waar het stikkoud is en dus begint hij met
het indrukken van knoppen waardoor er
warme lucht begint rond te waaien. Dan
gaan we beide zitten en ik stel me voor: L.S,
d’origine neerlandaise et resident francais
depuis xxx Dat is geen overbodige opening
en ik toon ook altijd mijn carte de sejour, wat
steeds weer wonderen verricht. Want hij
weet nu dat er eens Frans onderdaan voor
hem zit… met alle rechten en plichten van
dien dus. De openingszet is gelukt, en hij
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beter uit. Ik stuurde deze knutselfactuur mee
met de cheque, met drastisch minder euro’s,
in een enveloppe naar hun incasso-cluppie.
Hij werd vlot geïnd en er gebeurde weer
lang niets… intussen was het al 4 maanden
later. Ik had geen geldig contract en
betaalde enkel een omgerekende fac-tuur…
En DE vond dat allemaal goed…?
Toch maar eens bellen, op mijn kosten, met
de beroemde klantenservice. Waarschijnlijk
een bos meiskes in Marokko, in een callcentre. Na lang wachten (uw wachttijd wordt
geschat op 3 minuten, dan weer 5 minuten
en dan nog eens 2 minuten) dus dat loop
lekker op voor MIJ! Dame Alina aan de telefoon en na veel uitleg moet ze me mededelen dat ze van die brieven en factuur niets
wist. Wel zag ze dat ik… een saldo had
openstaan. Aha dus er werd toch gewerkt bij
DE. Maar daarover moest ik bellen met de
Service de Recouvrement… Bij dat andere
nummer, hetzelfde gedonder, wachten en
minuten tellen dus en dan een ijzige tante
die ook niks wist van mijn brieven en me
dringend ried om snel het saldo te betalen.
Ik beloofde haar dat ZEKER niet te doen:
eerst antwoord op de contractfouten! Krak,
conversatie op nul…

op-nam (!), en hij wist ook niks van mijn
brieven en zou Service Clientèle verzoeken mij
te bellen… En dat zou nu ECHT gebeuren. Ik
dwong hem ook om hardop te zeggen dat we
NIET konden worden afgesloten omdat ik al
een jaar brieven schreef, GEEN geldig contract had en ik nam alles op. Klik, einde gesprek. Niemand belde terug natuurlijk…
Toen kwam er een nieuwe factuur waarin een
herberekening stond van de indexcijfers voor
het geschatte verbruik etc., het eindigde op
een saldo van -50 euro en ik had nu ook al tot
een maand verder betaald.. Weer alles volgens de gewraakte voorschotberekening dus
… ik werd langzaam echt kwaad.
En toen ontdekte ik, op Internet, de Mediateur de l’Energie… en schreef deze club een
mooie brief met bijlagen en stuurde copie aan
DE (aangetekend+AR!). Dat deed wonderen
…. De Mediateur zij dat ie ging beginnen, en
DE stuurde me een brief… zo’n computervodje dat mijn klacht over het vooruitbetalen in
studie was bij de Service… Consommateurs
…. Iets anders dan de Mediateur, dat was
zeker. Het kon even duren dat moest ik begrijpen, maar dat was echt geen verassing voor
me. Ik was dus aan de winnende hand, maar
had geen papier waarop stond dat ik ONDERWEG NIET zou worden afgesloten…

En jawel ik ontving dus een aanmaning over
het openstaande saldo… U begrijpt het vervolg… ik weer bellen, zij weer niks weten
van brieven en ik weer schrijven
(aangetekend +AR natuurlijk). Zo ging het
eindeloos door, ik betaalde niet ondanks
vele aanmaningen en corrigeerde de facturen op ECHT gebruik. En ik belde (en betaalde..) , schreef weer aangetekend, etc. :
het werd dus een ware papierslag. Maar
nooit kwam er ook maar EEN antwoord op
mijn brieven; intussen waren er al acht verzonden en verbelde ik voor tientallen
euro’s… En toen, het was kort voor Kerstmis in hartje koude winter, en ik kreeg een
AANGETEKENDE aanmaning om te betalen anders…. Werd ik van de draadjes afgeknipt!
Wel GVD, ik belde met de dienst Recouvrement (minuten wachten en betalen) en
kreeg na veel getrek een “responsable” aan
de lijn. Hij luisterde , ik zei dat ik hem nu ook

Pfffff, bent u er nog? Ik ben nu nog steeds
aangesloten, had intussen ook mijn kosten
teruggeëist (voor aanget. brieven, telefoontjes
en eigen tijd), een leuk totaal van 120 euro
intussen! En waarvan 50 € compensatie voor
geleden leed! Terwijl ik intussen er een sport
in zie en me eigenlijk OF plat verbaas OF plat
lach over de capriolen.
Maar ja ik wist niet zeker, hoe safe ik zat en
dus ging ik naar het mooie Pernes waar de
conseiller met stijgende verbazing mijn verhaal
aan hoorde en mijn dossierstukken tussendoor
las… Ik zag dat ie echt dacht in Rusland te zijn
beland… en dus zei hij (de Heer zei geprezen
voor zo’n aanpak!), dat hij NU de Service
Clientele van DE ging bellen. Echt waar; mijn
dag werd nog zeer mooi dus!
Ik ga u minutieus beschrijven wat er nu gebeurde; hij zette de telefoon natuurlijk op
luidspreker! Daar ging ie van start, en na het
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nummer kwam de computer van DE die
vroeg of ie 1 of 2 of 3 of… wilde intikken, de
conseiller koos 2. Nu vroeg de elektronische telefoniste of ie NU 1 of 2 of 3 of …
wilde kiezen. Hij deed 3, sterk geïrriteerd
intussen. Alles ging dus prima. En toen
vroeg nikkel Nelie of ie mijn klantnummer
wilde intikken, de 10 cijfers werden verknopt
en toen zei de andere kant (na al 5 minuten
betaald bellen!), “uw wachttijd wordt geschat
op meer dan 5 minuten….” En nu volgde
ook een heel verhaal over de hoge servicegraad van DE… Mijn conseiller liep duidelijk
roodroze aan, en we wisselde enige beleefde verwensingen uit aan het adres van DE
intussen… Weer die blikstem die nu zei dat
de wachttijd op MINDER dan 5 minuten
werd geschat… die intussen ruim verstreken
waren. Nog een paar van die bochten en
mr. le conseiller was nu op 95 graden , dicht
voor zijn kookpunt. Hij voelde zich superbelazerd en dat “in front off” een gewone
burger! Na, echt waar, in totaal 25 minuten
kwam er een damesstemmetje: Corinne,
Service Clientèle, je vous ecoute….. Dat
was niet tegen dovemansoren gezegd. En
Maitre Alleins sprak op barse toon: “Ici Le
Conseiller juridique auprès Le Tribunal de
‘L’Instance de Carpentras…, devant moi il y
a un client de DE qui s’appelle Leon Sp.”
Het meiske bleef doodstil en piepte toen
angstig…. Kunt u adres en telefoonnr. Van
Leon Sp. Even geven. Wat de Maitre nu
knalrood deed en ook op zeer luide toon.
Toen vroeg hij waarom DE al 12 maanden
NIET antwoordde op een 10-tal aangetekende brieven… De juffrouw wist het echt
niet. Toen donderde de maitre hoe ze het in
hun bol konden halen mij met afsluiting te
bedreigen… wat ze ook zei niet te weten…
En toen kwam haar laatste move: ze zou
hem doorverbinden met de Service de Recouvrement (hun Incasso-afdeling dus). Klik,
krak weg was ze…. De maitre was nu zo
heet dat er bijna stoom uit zijn oren kwam
en hij mompelde vreselijke dingen over deze
verachtelijke wereld en deze superlompe
firma …. En ik keek op mijn chrono, het was
nog steeds stil en we stonden op … 35
minuten bellen. Toen ik dat zei, klapte hij de
haak erop, veegde het woedezweet met een

zakdoek van zijn voorhoofd en zei toen tegen
me:
“Mr. ik stuur u nu door naar het Tribunal
d’Instance in Carpentras om bij de Juge de
Proximité een requete te deponeren”. En hij
tekende op een papiertje uit waar het Tribunal
was…
Mijn conseiller was geheel aan zijn tax en had
er enorm genoeg van en zou, indien er nu een
DE=-er zou zijn binnengekomen, een moord
hebben gepleegd. En daar was hij mee weg
gekomen, want ik val met mijn zaak nu absoluut onder de werking van de crime passionelle…
Merci Maitre Alleins, u bent echt solidair en we
zullen ze pakken!
Leon, dec. 2009

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
MA CAVE À VIN
Hier een grotere wijnvoorraad zelf aanhouden,
is lichtelijk overdreven, als u weet dat op enkele honderden meters tienduizenden flessen en
honderduizenden “losse liters” in tonnen op
ons wachten. Ja ik weet wel dat wijn zelf bewaren en regelmatig bekijken en beproeven
ook zijn charmes heeft. En in het licht van de
volgende verhuizing naar het centrum van
Marseille is een flinke voorraad aanhouden
ook niet slim. Dus maak ik voor mijn dagelijkse pinard, die hoort te worden gedronken bij
elk dejeuner en diner, zo’n 4 glaasjes rouge
dus in totaal, wekelijks mijn tochtje met mijn
lege vrac met kraan, naar Les Roches Blanches, onze cave coöperatieve ietsje buiten het
dorp. De naam komt van de grote gipsgroeves
die het dorp had, tot ze leeg raakten ca 70 jaar
geleden en er nieuwe voorraad gips werd gevonden in Malemort. Daar ligt nu de grootste
gipsgroeve van Europa, echt waar hoor.
Zo’n gang naar de “superton met benzinepompkraan” is echt een kleine belevenis,
omdat ik dan de pompiste tegenkom, die
woont in het buurdorp Blauvac, en die een
uitstekende partner is om wat te kletsen over
quasi-serieuze zaken, veelal van his-torische
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aard. Want wij beiden zijn daar goed in en
dat stimuleert ons zeer. Hij is uiterst
levendig en nieuwsgierig en praat ook erg
vrij. Vanwege zijn losse geest en ook omdat
hij een “étranger” is… Want Blauvac , zijn
woondorp, is hier al buitenland moet u
weten. Dat begint hier al na een heuvel
verderop, moet u weten.
De cave is van 1929 toen Mormoiron 800
inwoners had en er nog maar weinig wijn
werd verbouwd hier. De meesten maakten
hun pinard voor enkel eigen consumptie en
sommigen maakten genoeg om te verkopen. Via courtiers in Carpentras. Zo ontstond de cave om productie te bundelen en
te professionaliseren en ook om de verkoop
zelf ter hand te nemen. Het plan om “samen
te doen” met de boeren van Villes s. Auzon,
werd toen, uiteraard, verworpen als nieuwlichterij. Dus kreeg het buurdorp haar cave
La Montagne Rouge, een naam om effe af
te steken bij die “witten van Mormoiron”.
Maar in 2002 moest het toch gebeuren en
kwam de fusie, gedwongen door de pingping tot stand., onder de naam: Terraventoux. Van de ca 100 leden bij de start
werden in de 50-er jaren ca 260 wijndruivenkwekers in Mormoiron en wat minder in
Villes. In die jaren werd op grote schaal naar
de “edele rassen omgeplant”. Dat waren
hier vooral grenache en syrah. En de
wijncrisis van 1970 versnelde deze “upgrading”.
Daar treed ik dus nu binnen voor mijn litertjes en om wat te “bavarderen”. Want nu
nog gaat 50% in vrac de deur uit en 50% in
fles. Dat was 50 jaar geleden 90% resp.
10%. Een grote verandering dus. Zo’n 25%
gaat naar wijnverkopers en restaurants en
de andere 25% gaat naar de grootwinkelketens. En het dorp + toeristen slobberen de
andere 50% op via verkrijging in vracs: van
5 tot 30 liter is dat mogelijk. De 5 liter vracs
voor de simpele dorpspimpelaar komen van
de dagelijkse pinard die een boer gaf aan
zijn arbeiders. Als betaling in natura naast
wat “sous”. Voor elke dag was dat ca 0,7
liter en zo kom je dan per week op 7 x 0,7
liter = 5 liter, nog steeds onze huidige
minimum vrac-maat. Bij de fusie werden er
nog 40.000 hec-toliter gemaakt, 32.000 in

Mormoiron en zo’n 18.000 bij de buren. Maar
nu zakte dat al naar 30.000 vanwege forse
meeldauwproblemen en ongunstig weertje in
2008. Dat wordt op het veld geproduceerd
door zo’n 400 boeren en zo’n 17 man in de
cave maken er wijn van, doen administratie en
verkopen het edele vocht. En nu het nog
steeds tegenzit moet de kwaliteit omhoog,
want de consumptie der fransen aan wijn
zakte tot… de helft (!) waar-door de export wel
moest groeien. Nu de nieu-we landen hun
verovering uitvoerden wereld-wijd zakt de
afzet nog steeds gestaag… Vele wijnboeren
stoppen het bedrijf bij het pensioen en enkelen
nemen velden over en worden tot
grootverbouwers met hogere mechanisatiegraad.
In die wereld treed ik dus wekelijks minstens
een keer binnen om mijn gesprekje te hebben
met Jean, de geestrijke verkoper. Hij is intussen goed op de hoogte van de raakvlakken
tussen Nederland en Frankrijk in de historie…
en ik kreeg hem eerst redelijk plat gepraat. Hij
zei niet te weten dat d’Artagnan, een der musketiers, bij een vijandelijk bezoek aan Maastricht (spreek uit “maastrig”) sneuvelde , hij
werd een beetje bleek en zei dat Maastrig ook
recent al negatief in het nieuws was (de euro
werd er geboren). Dat de jongere broer van
Napoleon in 1810 voor bijna 10 jaren koning
was van de Pays-Bas, was hij ook vergeten.
En zeker dat Napoleon hem verjoeg ondanks
zijn grote populariteit in de Lage Landen . Hij
moest naar Wenen uitwijken en stierf daar in
ballingschap. Ook al zo’n triest verband dus.
Maar toen ik hem vertelde dat La France NU
nog aan Nederland grenst… werd het hem te
bont. Hij keek zeer sceptisch en dacht dat wij
België wilden innemen… Dat Vlaanderen etc.
ooit deel waren van de Pays-Bas, was hem
ook al ontgaan alsmede dat de fransen de herovering ervan door Den Haag verhinderden en
toen er wat wallons bij deden om tot België te
geraken. Ook al een verrassing, net zoals het
horen noemen van het caraïbische eiland Sint
Maarten/Saint Martin als raaklijn tussen La
France en Les Pays-Bas! En DE klapper was,
dat ik hem verzekerde dat Amsterdam ook in
Frankrijk ligt… Hij wist niet dat er een
piepklein onbewoond eiland ligt ten zuiden van
Australië, dat nog frans is… (en even
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nederlands was of course!). Hij nam zich
voor het te verifiëren en gaf het later toe en
werd een stuk opener over onze “histoire
commun” . Dus hij tapte sindsdien mij 5 liter
vracje wat voller, een handige jongen krijgt
er wel zo’n half litertje MEER in! Is mij dus
gebleken….
Het ging verder met wat , aarzelende vragen
over ons drugsimago, en ik legde hem onze
filosofie uit… En we kwamen samen tot de
ontdekking dat het liberale Nederland minder drugsdoden telt dan La Douce France…
Toen ik hem wilde wijsmaken dat veel Nederlanders als Petit dejeuner een beetje
heroïne snoven, geloofde hij me gelukkig
niet meer. We waren ver genoeg dus om nu
wat aan te rommelen. Dat wij zoveel talen
spraken vond hij erg overdreven, natuurlijk.
Maar voor een fransman verandert de taal
ook niet op zijn zomervacantie in de zon,
aan de zee, in de bergen of aan de oceaan
en zelfs ook niet tijdens zijn skivacantie in
de winter. Nergens voor nodig dus; alles in
eigen land te vinden..… Tja daar kon ik
niet veel tegen in brengen natuurlijk.
Daarna entameerden we het immigratie cq
integratieprobleem in onze vaderlanden. Hij
WIST van een Hollandse Le Pen, met zo’n
grote blonde kuif , ik wist wie Le Pen en zijn
FN waren en ook van de banlieu’s.. En natuurlijk ook dat in ons dorp alle handarbeid
op het land in zon en ook de winter wordt
gedaan door… de lokale “arabes”, legale
algerijnen en bij de (kersen)oogst vaker ook
clandestiene als piekversterkingen. Ik vertelde hem van de seizoenspolen die onze
groenten oogsten: asperges en nog veel
meer.. Hij huilde uit over hun grote hoeveelheid “radars” en de vele bonnen die ze
produceerden. Ik vertelde dat wij al tientallen jaren zo gepest worden en dus maar
kalmer gingen rijden. We deelden onze
smart dus. We werden het niet echt eens
over het gigantische medicijnengebruik van
de fransen in vergelijking tot die bij ons
“dans le nord”. Hij wist het zeker: mede
daardoor leefden wij korter natuurlijk! En
mijn poging om uit te leggen dat hier veel
oudjes sterven aan medicijnenvergiftiging,
hielpen geen zier. Ook won hij ruim op het
punt “fecon-dité” (het geboortecijfer) dat in

Frankrijk dra-matisch veel hoger ligt dan bij de
ollandais. Hij achtte volkomen duidelijk dat dit
verscholen lag in de genen der landgenoten,
die wereld-beroemd zijn om hun kwaliteiten op
het gebied van l’amour et la seduction….. Ik
hield toen gauw mijn mond over allocations
(uitkeringen) en belastingvoordelen hier bij
hogere kinder-tallen (zie het Quotient familial
bij les Impots sur le revenu). Ook liet ik verder
maar liggen, dat hier kinderen door de
overheid financieel worden aangesproken als
vader en/of moeder het bejaardenhuis niet
kunnen betalen… Wat weer erg modern gaat
worden, ook in Neder-land, denk ik.
Zo namen we en nemen we onze vaderlanden
door en ontdekken vele overeenkomsten en
verschillen tijdens onze wekelijkse “discussions”. En zonder dat het er dik bovenop ligt
zijn we beiden ambassadeurs van onze landen, kweken meer inzicht en begrip aan over
onze verschillen en werken zo “”à notre niveau
à nous” aan de verdere integratie in Europa.
Onze tolerantie en wijsheid wordt daarbij natuurlijk vanzelf geïnduceerd door de honderdduizenden liters pinard die om ons heen rusten
en gisten in de megatonnen en de duizenden
bouteilles.
Want: “ la sagesse est dans le vin” weten we
beiden en dus verbazen we ons niet over onze
erudities. Ik ga hem nu vertellen dat het houden van integratiecursussen, die er nu ook komen in Frankrijk…, de BESTE plek eigenlijk de
cave coöperatieve is, natuurlijk. Al ligt dat wat
lastig bij de moslim-immigranten… Maar voor
immigranten als ik is het bewezen de allerbeste plek. Gek genoeg praten we zelden over
wijn…, maar ja tussen die grote tonnen en duizenden gistende liters wordt het bijna genant
daar over te gaan praten..
Ik kreeg van hem enkele flessen mooi simpel
rood met op het etiket in grote cijfers “80”… Ik
was zo stom te vragen waarop dat sloeg. Hij
zei me eerst: dat is de minimumleeftijd waarbij
je hier aan “disparaitre” (sterven) kunt gaan
denken… En toen ik ongelovig fronste zei hij:
“Mais Leon , il y a quatre-vingt ans que notre
cave etait née”. En verdomd dat is zo! Het was
in 1929, dus dat andere grote jaar van een
enorme economische crisis.
Zo wordt het weer bewezen: In Vino veritas!
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Leon, Dec. 2009.

Bij een hartverscheurende gebeurtenis die de
onmacht der mensen weer keihard toont..

Terug naar inhoud
A VERY SAD JOURNEY
Je was o zo jong,
Zo levendig en zo nieuwsgierig,
Je wou alles weten, begrijpen,
Want je hield enorm van het leven.

COIN DES POETES
Een bijzonder gedicht over de verwarrende
liefde der mensen.

Je groeide op, thuis,
Maar die wereld viel in duigen,
Dus zocht je waar je kon,
Naar warmte en een nieuw thuis.

DE BELOFTE
Hij verwachtte haar,
En wilde zo graag,
Dat ze stilletjes bij hem zou zijn.
En terwijl hij dicht bij haar lag,
Ontdekte hij een andere vrijheid.

Je vond nieuwe vrienden,
Die wezen je de zoete verdoving
Voor je grote, zo diepe pijn,
Een balsem voor je grote eenzaamheid.

Hij voelde zich als een dwarrelend blad,
Toen ze zijn lichaam beroerde,
En gaf zich aan haar over,
Nooit vergat hij meer,
Dat zijn prooi een gevangene was.

Maar het nieuw thuis,
Bleek hard en erg gevaarlijk
En zo raakte je weer in strijd,
Met allen en alles om je heen.
Je verzette je tegen alles wat mislukte,
Niet wetend hoe dat te doen,
Je werd chaotisch van je wanhoop,
En raakte toen elke weg kwijt.

Evelyn Palme S., uit Sorgues (vert. Leon)
*****
Als je dit poème krijgt van een vriend nadat
je een foutje maakte, mag je je gelukkig
prijzen..Mea culpa.

Je perste al je pijn eruit,
Luid, met geweld, extreem,
Maar ze begrepen je nog steeds niet,
En zo knakte je levenslijn.

IN AFWACHTING
De klok tikt traag door de zondagmiddag,
De abrikozenvla blijft steken in haar middagslaap
En blijft gesloten cirkel
Het avondmaal maalt in opgeloste vragen
En stelt steeds uit op tafel te verschijnen
Ook de telefoon is ingedut of doet alsof
Want kan geen uitleg geven van treurwilg
Met wortels te diep en vast in het verleden
En ook andere bomen kijken hulpeloos toe
En vogels vlerken rond en zingen heel wellustig

Men kwam je ophalen,
Voor een tijdelijk thuis,
In afwachting, met andere ongelukkige,
Van het weer beloofde, betere thuis.
Daar woon je nu,
Alleen, tussen veel vreemden,
Maar ook je lotgenoten,
Met meer wanhoop dan hoop.
Vol littekens van al je wonden.
Met een handicap voor elk geluk.
Met gapend tekort aan liefde.
Vervolg je de eerste mijlen
Van je levensreis.

Cor S., mei 2008
*****
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Bon voyage, mon petit.

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

Leon, april 2009.

Terug naar inhoud
DE CRISES
00
CRISISBALANS VOLGENS ATALI
Hij opent met: “We zijn nog lang niet uit de
crisis” Boem.
Om deze crisis te “managen” moet je , zegt
ie, paranoïde zijn, hypochonder en egocentrisch. Anders ga je ten onder.
Hij spreekt over “zeven principes”: een LTproject hebben, zichzelf blijven, aanvallen af
kunnen weren, aanvallen omzetten in
kansen, anderen goed begrijpen, radicaal
veranderen kunnen, zeer snel kunnen
handelen (en soms zelfs regeltjes negeren).
Hij zegt: We zijn nu nog niet eens helemaal
uit de financiële crisis want de banken zijn
nog zwakjes… En de staatsschulden zijn
enorm en er is een werkeloosheid die stijgt..
en die…blijft. In de VS en Europa!
Hij zegt dat zijn plan, ooit gevraagd dor
Sarkozy, zijn werk deed en nog doen moet..
en zijn rijtje in deze is verrassend!
Twee zaken moeten echt helemaal OM; We
moeten stoppen met WW te zien als een
ziekte, een “schande”. Het hoort erbij en een
ww-er heeft recht op alle hulp om er uit te
geraken.
De tweede zaak is de staatshervorming. Het
bestuur moet veel eenvoudiger, het totale
aantal ambtenaren (centraal en lokaal) moet
fors omlaag. En veel zaken moeten eenvoudiger en sneller kunnen.
Tja dit zegt een visionair van kaliber met
een onmeetbare eruditie. Die Sarko hoogacht en om raad vroeg. Dan moet je toch
even luisteren, dacht ik!

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

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
HET PLAATJE VOOR MORGEN
Regio

Bevolk.

Bnp

Groei

N-Amer.
L-Amer.
W-Eur.
O-Eur.
Z-Azie
O-Azie
Ocean.
Afrika
MO-Ma

5%
8,5
6,1
6
23
32
0,5
12
6,6

24%
6,6
35
5,6
2,3
18
1,8
1,5
4,6

2,5%
2,8
0,9
1,7
6,4
4,6
1,8
4,2
3,2

Is dit echt nieuws voor U? Koop dan snel
een globe; want u loopt erg achter.
DE VRAGEN VOOR MORGEN
Gaat de dollar echt onderuit? (Geld)
Is “Lissabon” een echte omslag? (EU)
Komt de inflatie terug? (Prijzen)
Komt er een betere regulering? (Fin.)
Kunnen staten geld krijgen? (Schuld.)
Zal het herstel blijven? (Beurzen)
Wanneer pft weer die de zeepbel?(Spec.)
Blijft de olie duur? (energ.)
Gaan de delocaties toenemen? (Concur.)

NOURBINI WAARSCHUWT: NIEUWE ELLENDE!
Hij heet al Dr. Catastrofe in vele landen omdat hij de vorige klapper erg precies aankondigde en toen (ook) niet werd geloofd.
En nu is hij weer opgestaan met opgestoken
wijsvinger. De enorme hoeveelheden circulerend geld zoeken opnieuw iets om “op te
blazen”. Een nieuwe zeepbel dus. Wat zal

Antwoorden onder nr. aan 33.84570
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het gaan worden? Er zijn al enorme bedragen gestopt in olievoorraden, het goud
lijkt geen maximumprijs meer te kennen, het
onroerend goed glijdt weg en zelfs het
internet lijkt wat leeg te lopen. Hij vreest dat
de beleggers opnieuw geld zullen willen
verdienen aan zaken die later intrinsiek niet
waard zijn waarvoor ze verkocht werden.
Zoals de getitriseerde pakketjes die de
bankwereld vergiftigden. Want de beleggers
zoeken rendement met hun sterk stijgende
liquiditeiten (die nemen nu met 30% jaarlijks
toe, was “vroeger” 15%. Dus het mechanisme werkt opnieuw en nu is het wachten
op het volgende “slachtoffer”. De centrale
banken spelen nu ook al, ongewild met
vuur, zegt hij. Zie de enorme schulden bij de
aangesloten overheden en de naar nul
neigende rente. Dus het oude spel begint al
weer: speculeren waar het kan, prijs opjagen en geld verdienen en dan, net VOOR
de klapper (de ploffende zeepbel) weg
wezen. Naar veiliger gronden. De wereld is
in handen geraakt van grote kapitalen en
organisaties die deze rond laten suizen over
de aardbol: banken, hedgefunds, staatsfondsen, og-projectontwikkelaars etc. Zij
draaien het systeem dol ten dienste van hun
rendementen en klanten, en springen weg
als de hamer neerkomt en laten dan de
staten en hun inwoners het gelag (weer)
betalen. Wie heeft er nog macht over deze
instituten? Niemand kennelijk, want de
verzameling van staten heeft dat nog nooit
georganiseerd. En de G20 zijn nog niet in
staat gebleken samen een flinke vuist te
maken. Dus blijft het ieder voor zich, en de
mammon voor ons allen. En Nourbini wijst
ons op de zingende sirenen. 2010 belooft
veel vuurwerk.

Een plaatje van verloren en gewonnen rijkdom/welvaart is schokkend. De in totaal
1400 miljard die verdampten liggen ruwweg
als volgt verdeeld…
Latijns Amerika: -90 miljard ; Noord-Amerika: 376; Afrika =12 (!); West-Europa: -900
(!); Oost- en centraal Europa: -218; Azië +
421; Oceanië +4,5; en Japan… -265!
Dat behoeft dus geen nadere toelichting, de
conclusie dringt zich verpletterend op. Let
wel: dit geeft vooral het economische POSITIE-verlies aan…
De 61 miljoen ww-ers en de 100.000 ondernemingen die het loodje legden spreken
ook sterk tot de verbeelding.
De voorraden zijn nu eindelijk op en dat
geeft ons een zetje… maar dat is altijd maar
tijdelijk. Men verwacht ietwat meer evenwicht: minder op de pof leven in de VS en
minder afhankelijk van de chinese export.
En de groei zal nu vooral komen uit de
milieu-industrie. Dat volgt op de groei eerder
uit de ICT-industrie (weer volgend op de
massa-productiesector, rail- en zware industrie en katoen en textiel, eerder). De wisselingen gaan nu sneller: vroeger zag je om de
50 jaar het stokje wisselen, nu is dat al 20
jaar geworden. We gaan dus nu qua innovatie en dynamiek naar de groene industriële groei…
WALLSTREET TEGEN AMERIKA
Amerika vecht tegen een crisis zonder
weerga, en Wallstreet deelt bonussen uit als
vanouds. Detroit is een stad in stervensnood
en zal snel door Washington moeten worden geholpen; vele andere zullen volgen. En
vele staten hebben enorme gaten in hun
begrotingen en gaan “failiet”. En dat alles
omdat bankiers hun fatsoen niet hielden en
hun vak verkwanselden. Transportbedrijven,
pensioenfondsen en vele andere bedrijven
en instellingen zijn in grote problemen
geraakt. En de verongelukten betaalden ook
nog om de schurken overeind te houden,
die nu opnieuw hun zakken vullen. De
uitgekeerde bonussen zijn vele malen hoger
dan de SOM van de budgettekorten van alle
VS-staten! Onmogelijk en ieder gezond
denkend mens weet dat dit slecht zal gaan
aflopen. Bankiers tegen de rest van de

DE ECONOMIE VOOR 2010 E.V.
De barometerstanden zijn: het aantal landen
in recessie daalt van ca 80 (!) in 2009 (nog
zelden voorgekomen in de historie) naar ca
7 in 2010; de wereldhandel gaat van -12%
in 2009 naar een bescheiden +2,5% in 2010
(= 2008) en de “stress” in de financiële sector neemt fors af. We halen weer wat opgelucht adem, voor de short term..
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wereld… Sarkozy en Brown zetten al de
aanval in en beloofden bankiers een knal
van een belasting op hun enorme bonussen
voor 2009, dus met TERUGwerkende
kracht. Merkel vindt het ook al een charmant
idee… En nu Obama nog. Een Amerikaanse
bank liet al weten dat ze de bonussen 2009
in aandelen zouden uitkeren; dat is het
echte bankieren in opdracht van God zelf.
Wat we ook al moesten aanhoren. De
wereld lijkt wel crazy geworden.
Maar Obama zit eigenlijk geheel klem
tussen de Wallstreeters. Zijn verkiezingskas
werd flink gespekt door de banken; hij kreeg
40 miljoen $, MEER dan McCain! Verder zit
in het Congres heel wat bankvriendjes… ze
zijn er veruit samen de baas! Ook in zijn staf
m.n. Geithner, zijn financiële minister,is niet
een vreemdeling in de bankwereld. Hij was
lang bij Goldmann Sachs werkzaam en dat
geldt ook voor de persoonlijke financiële adviseur van Obama ene Larry Summers. Hij
werkte ook voor een hedge-fonds dat hem
vorig jaar nog 5 miljoen uitkeerde… En van
Goldman Sachs kreeg deze ook 135.000 $,
voor “een kleine dienst”. In deze jungle moet
Obama regeren, en daarom is het nog lang
niet aan de orde dat de giganten, die weer
fors speculatief geld verdienen, in stukken
geknipt zullen worden. Wat de enige weg is
om grote rampen in de toekomst te voorkomen. De president van de VS heeft gebonden handen… Hij kreeg immers ook zijn
zorgverzekering door het congres heen? At
what price?

Om er economisch weer bovenop te komen
moet er nog veel veranderen in de financiële
wereld. Maar wat dan en hoe? Tja, daarover
hoor je van alles, maar een Frans rapport
van een beroemd Instituut: “Institut Montaigne” geheten, uit maart 2009, kreeg te
weinig aandacht. Zie hier wat deze club, van
topmanagers/deskundo’s, heeft aanbevolen:
1. Belasting NUL op alle activiteiten
van banken , DIE DE ECONOMIE
steunen (dus de NIET-speculatieve!).
2. Een heffing van 60/70% op de winsten op speculatieve activiteiten van
banken.
3. Voor Default Swaps (verzek. Tegen
failliet van een crediteur) moet een
open markt komen en een heffing
van 1%. Die moet in een fonds dat
leningen garanderen kan. (Dit product had de laatste jaren een omvang van 30.000 miljard (!); zo’n
fonds eerder zou nu dus ca 300 miljard groot zijn).
Zo ziet deze wijze club de remedie tegen de
linke speculatie die zo ontwrichtend werkte
en werkt. De think tank die het bedacht werd
gepresidieerd door Claude Bebear, de topman van AXA. En je moet er van zeggen dat
het een erg radicaal, maar ook erg effectief
voorstel is. Wat nu rust in diverse laden…
FISCALE PARADIJZEN BELAZEREN ONS
WEER!
Tja het was te verwachten, die zwartjoekels
op financieel gebied zouden natuurlijk iets
uitvinden om de G20 regels te ontduiken en
zo lekker door te klooien EN toch van de
“foute lijst” te blijven. Een regel is namelijk
dat lk van hen met MINSTENS 12 landen
fiscale verdragen moest sluiten: pas dan
ging je van de zwarte lijst… Nou dat was zo
gebeurd… ze sloten dus ook en vooral
ONDERLING fiscale verdragen af. Zo zijn
van 13 tot zelfs 67% van de afgesloten
verdragen “onder de zwartjoekels zelf
onderling dus”, afgesloten. Dus enkele
echte, met buurlanden, liefst om de herrie te
beëindigen, en de rest met “foute collega’s”.
En dan snapt u het wel: de ene zwartklojo

SOROS WIL EEN NIEUWE ECONOMIE
Soros richtte in Budapest zijn eigen economische hogeschool op. Om nieuwe wegen voor het kapitalisme te ontwikkelen. Hij
stopt er 50 miljoen in nu op de 100 verjaardag van de geboorte van Drucker, de
managementgoeroe die de ommekeer in het
kapitalisme voorzag in … 2010-2020! En nu
wil Soros een begin maken met het doordenken van het post-kapitalisme voor
morgen. Er zijn wel eens slechtere ideeën
gespuid!
FORSE VOORSTELLEN VOOR MORGEN
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gaat natuurlijk niet de andere om fiscale
inlichtingen vra-gen…. Monaco, Oostenrijk,
Saint Marin, Liechtenstein Luxembourg zijn
de grootste kunstjesmakers: allen meer dan
50% (dus minstens 6 van de 15 verdragen
afgesloten met “collega’s). Maar de OECD
zit ook niet te slapen en gaat nu de zaak
volgen..
Dus u ziet hoe lek de zaak (weer) is en ook
dat ze daar echt niet deugen. En ook dat ze
onder ons zijn…zwitsers, Luxemburgers,
liechtensteiners, monogasken, oostenrijkers…. En daarnaast ook nog de meer exotische namen natuurlijk. Het uitroeien van
het kwaad is een schier onmogelijke taak.
Heeft u nog wat in de ouwe sok dan reis af
naar… Oostenrijk… daar kunt u dat opmaken bij de après-ski of inleveren bij zo’n
zwart bankje. Een leuke en een nuttige
vakantie dus….

Duitsland
2500
VS
2350 – 2500
Het werd dus een succes, maar iedereen
weet dat het hier grotendeels het vooruittrekken van aankopen betrof. In Frankrijk
rekende men op 220.000 premies het werden er 600.000; de verkoop steeg in 2009
met 10%. Maar de aangekochte auto’s
waren vooral de kleine en zuinige. Dus het
openhouden van fabrieken, garages en verkooppunten lukte redelijk. Maar omdat de
premies nu stoppen zal dat in Duitsland tot
-20% in de verkoop leiden en hier tot -10%.
Wat de ww zal doen oplopen. Was het een
goede politiek? Ja, zeggen de experts, want
dit nalaten in de klap van de crisis zou
enorme cumulatieve effecten hebben
veroorzaakt. Bravo dus en nu maar bidden ..
DE CHAMPAGNE OOK IN CRISIS!
De prijs van dit edele “succes en feestvocht” steeg met 25% in de jaren 20052008. Maar dat is nu radicaal voorbij: de
omzetten stortten in.. -30% in GB, -50% in
de VS! Dat leidt natuurlijk tot een grote
prijsoorlog nu. Er ligt champagne te koop
voor 10 €, zo hoog steeg de nood. En de
omzetdaling gaat door: na 5% in 2008 zal
het in 2009 op nog eens -13% eindigen…
en 2010 ?? De grote merken duwen al hun
voorraad in de flessen van hun submerken,
dus probeer die namen te vinden bij uw
aankopen. Even helpen? Neem dus
Chanoine, Germain, Mercier, Montvilliers,
Irroy, Delamotte. Smaakt prima en is erg
goedkoop! Proost.

SHARIA-BANKIEREN KAN OOK FOUT
GAAN!
De klapper in Dubaï laat iets verrassends
zien; ook met de sharia als bankguidance
ging het stevig mis. Ondanks riba (renteverbod) etc. dus. Al moet u effe bedenken
dat ook bij de oude grieken dat niet mocht;
want Aristoteles zei pecunia pecuniam non
parit = met geld alleen mag geen geld
gemaakt worden… Let wel : al 700 miljard
wordt conform sharia belegd etc. bij de
islambankiers. En BNP Paribas en Societé
verkopen zonder een krimp sharia goedgekeurde bankproducten … Gelukkig kwam
Abou Dhabi Dubaï te hulp met een potje van
10 miljard en werd een ernstige afgang
voorkomen. De profeet draait zih nu om in
zijn graf en Amadinedjad heeft weer munitie
om zijn soennitische broeders op hun
donder te geven. Ach er bestaan ook al
sharia-goedgekeurde faillisementen, gelukkig!

INTERNET/MEDIA
FLIP HELPT CISCO MEER VERKOPEN!
CISCO is een grote leverancier van servers
etc. om het internet te bouwen en FLIP is
een piepe videocamera die Cisco nu ook
verkoopt. Een wat vreemd product in dit
bedrijf… Maar bij nader inzien toch niet
echt.
Immers CISCO verdient meer als het
volume van data over het net stijgt. En met
FLIP kun je video’s maken en daarna prik je
hem direct in je USB–ingang. Druk op Flips
knopje en hup daar gaat je filmpje naar een
andere PC. En met een hulpprogrammatje

WAT KOMT ER NA DE AUTO-PREMIES?
Het regende internationaal premies op autoaankoop, hier het lijstje:
Canada
190 €
Frankrijk
1000
GB
1100
Nederland
750-1750
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kun je met EEN click je filmpje zien en nog
een click en het is verzonden naar familie of
vrienden. Een FLIP video is wel 80 MB dat
is 16 keer een liedje in MP3 format.
Youtube vreet alleen al 10% van de
internetcapaciteit op… Dus Flip gaat enorm
helpen de data-load te vergroten en dus de
omzet van CISCO-apparatuur. Straks gaat
EDF hier nog E-auto’s verkopen! Flip is
sinds 1 nov. In Frankrijk al te koop.

Frankrijk zal dit niet meevallen: de omzet is
2 miljard € en de fransen smullen er 18.500
ton van jaarlijks.
Ik ben ook een zondaar en vind het gewoon
lekker, maar ik moet eens met zo’n eend
gaan praten. Ik heb ook wat gewetenswroeging.
RENAULT
LEEFT
VAN
LOW-COST
HANDEL
Renault maakt de Logan , via Dacia en nu
ook al een 4X4 om de reeks compleet te
maken. Hij heet Duster en komt binnenkort
ok naar Europa. Hij wordt in Roemenië,
Brazilië en Rusland gemaakt. De Dacia’s
verkopen enorm in de opkomende landen
en hun prijs hangt af van de plek. In Europa
zit Renault op het -5% segment, in Brazilë in
het middensegment en in India zit men bij
de 30% duurdere. Gelukkig heeft de
explosie in Europa (aankooppremies) de
terugval in de aankomende landen gecompenseerd… De Daciaverkoop is nu al 23%
voor Renault.. en dat zal stijgen. Hier zit een
winstmarge op van ca 6%... En dan ben je
echt low-cost. Goshn riep het 5 jaar geleden
en… deed het. Renault/Nissan is een echt
wereldmerk geworden en hij concurreert
met auto’s uit China en India! Dat zag hij
dus erg goed.

DIVERS
FOUTE GOUDVERKOOP
Goud steeg met 40% in een jaar en was
begin dec. 2009 1190 $. Frankrijk verkocht,
helaas te vroeg, 500 ton (op een totaal van
3000) voor 7,5 miljard. Dat had later dus 12
miljard opgebracht… DSK van het IMF deed
het beter: hij verkocht 212 ton aan India, Sri
Lanka en Mauritius) voor de huidige koers
en hij gaat nu nog 200 ton MEER verkopen.
De baas van de franse nationale bank zit er
een beetje dom bij nu..
KRANTEN CONTRA INTERNET
Waar halen de amerikanen hun nieuws
vandaan? Wel dat is nu voor 42% onder hen
het Internet en nog voor 33% de krant… Het
stuivertje wisselde in 2008 en de ontwikkeling schiet snel door. Dat bewijst dat
de strijd van Rupert Murdoch die samen met
Microsoft vecht tegen Google om de kranten
info op het net betaald te krijgen. Hoeveel
mense hebben al geen kranten meer, zeker
in de jongere gezinnen? En hoeveel laten
het maar bij het kijken naar het 20 uur
Journaal, dat bij vele zenders ook afglijdt
naar gezellig babbelen.. Niet zo best. Kan
Internet dit verbeteren?

DE KRUIDENBUSINESS WERELDWIJD
Kaneel, vanille, safraan, muskaat en kruidnagelen dat zijn de kruiden waar de hele
wereld mee kookt etc. Deze handel, al
eeuwen lang motor in de mondialisatie, is er
al sinds Alexander de Grote (300 v. Chr.)
die de weg naar het oosten opende.
Daarna kwamen de arabieren, de venetianen en de portugezen flink commercieel ermee op gang (+ de hollanders
zeggen wij dan, ná de portugezen..ook ). Nu
de mensen zelf meer reizen nemen ze niet
onbelangrijke hoeveelheden zelf mee weet
ook de baas van McCormik (eigendom van
de franse Ducros), de wereldleider in de
kruidenbusiness. Kruiden worden nog
steeds door mensen ontdekt voor de betere
keuken, dat trekt de markt hier. Smaken en
geuren komen en gaan weer in een soort
cyclus; nu gaat het weer bergop. Men her-

DE ANTI FOIE GRAS BEWEGING
De europese club voor de dieren wijst op la
France dat 75% van de foie gras produceert
voor de wereld. Ze zijn nu , voor de
feestdagen, superactief. Twee franse clubs
beweren dat 44% der fransen ook tegen de
produktiemethode zijn… waarbij de lever
van de eend 4 keer zo groot wordt. In GB
werkt het ook: Selfridges verkoopt het niet
meer en in Nederland doen Mövenpick en
Carlton (hotels) het ook niet meer. Maar IN
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ontdekt ook de therapeutische kanten ervan
en de schoonheidseffecten. Van shampoing
tot gembermelk voor de huid..
Het parfum Nu van Yves Saint Laurent
wordt sterk gedomineerd door… zwarte peper. Dus gastronomie, parfumerie, cosmetica en farmacie doen de vraag naar kruiden
nu exploderen. Deze markt van nu twee
miljard voor ongeveer 1 miljoen ton stijgt
jaarlijks met 10%. Gember zelfs met 20%
(nu 235 miljoen €), safraan met 15% (nu 84
miljoen €) en curcuma vliegt naar 30%
meer. Maar de productie stijgt slechts met
ca 10%, Indië voorop, gevolgd door China
(4%) en dan Bangladesh (2%) en Pakistan
(2%).
De prijzen schieten dus omhoog maar er is
geen beurs, geen notering geen internationaal lichaam op dit gebied. De markt is
sterk chaotisch en zit vol met kleine producenten in het ZUIDEN . Het gemiddeld productie-oppervlak is 2 hectaren. Er zijn enkele grootaankopers in de oude landen in het
noorden en in het midden zitten de handelaren die hun voorraad aanpassen op de
vraag en ook speculeren vanwege de
weersproblemen. De speculatie viert ook
hier hoogtij. Vietnam speelt met de peper,
Madagascar met de vanille, en Iran met de
safraan. Dat maakt het rode goud duurder
dan de truffels en de kaviaar. De fraude
viert ook hier hoogtij, Vietnam peper (de
beste) wordt gekocht in Malabar, dus er
ontstaat ook een flink kwaliteitsprobleem.
Maar de kleine boer moet direct geld hebben en verkoopt aan de eerste die komt. Er
is nauwelijks een marktstructuur en daardoor trekken grotere produktielanden als
Madagascar nawelijks echt profijt van hun
“schatten”. In een van de oudste markten
ever, is het nu nog een grote chaos… Hoe
ouder de sport hoe moeilijker hem te
veranderen… Tradities kunnen verlammend
werken.

Grumman heeft de samenwerking op scherp
gezet: snel orders of… stop met de kar. Zo’n
ding doet ca 152 miljoen het stuk en Duitsland wilde er 60, Frankrijk 50, Spanje 27,
GB 25, Turkije 10 België 7, Luxemburg 1 en
Maleisië 4. Afwachten of dit nog geldt!
De uitspraak van de rechters in de kwestie
van de voorkennis komt ook snel: opnieuw
kiele-kiele dus. Het zit bij deze titaan even
niet echt mee, al vliegt de tweede A380 ook
al.
Boeing zit nog veel rotter: zijn 787 Dreamliner komt opnieuw later te voorschijn. Komt
hij niet snel in de lucht dan wordt het een
fatale boel. Maar de leiding kondigde tegen
alles in aan, een tweede fabriek te gaan
openen in Zuid-Carolina.
De giganten hebben het zeer moeilijk en de
crisis straft hen dubbel. En EADS zit met de
torenhoge €.
WEG MET ALZHEIMER
Ene Baulieu ontdekte dat een eiwit TAU
genaamd, Alzheimer verooorzaakt en dat
een ander eiwit, immophiline) tau plat kan
leggen. Een majeure ontdekking, die
enorme problemen en kosten kan voorkomen. De ontdekking komt nu in Nature
en men hoopt nu dat er fondsen ter
beschikking komen om de research verder
te gaan doen. Dat zal toch moeten lukken?
Het zal een farmaceut ook een vermogen
opbrengen, immers!
PROZAC VERANDERT U
Tja, da’s geen nieuws, natuurlijk moet Prozac u van huilen naar lachen brengen! Maar
onderzoekers in de VS vonden bij 120
[patiënten dat Prozac u als persoon in de
diepte verandert: u wordt meer extravert en
opgefokt als u het regelmatig slikt. Due heeft
U een echtgenoot die niet helemaal uw type
is, smijt wat Prozac in zijn ochtendkoffie en
hij verandert als bij toverslag. Een onvermoede en onbedoelde bijwerking. En
weer anderen plegen zelfmoord, wat soms
ook een zegen kan zijn. Dus Prozac is echt
een wondermiddeltje!

EN BOEING: SPANNENDE TIJDEN
De eerste vlucht van de A400M, lukte wat
zeer opluchtte. Want er zit al 2,4 miljard in
dit militaire toestel dat zeven landen willen.
Maar nu moeten er wel bestellingen volgen,
de kassa is krap… Hun partner Northrop

Terug naar inhoud
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zetten in de gesprekken… En Turkije was
tegen de deelname van het franse EDF,
want Sarko wil de turken niet in Europa!
U ziet het die pijpen zitten niet alleen vol gas
(is te hopen!), maar ook vol met geopolitiek.
En als energie en politiek elkaar tegenkomen, dan wordt het spannend. Zoals we
weten van eerder, de laatste keer was…
Irak. Dat nu ook weer in deze puzzle is
betrokken..
Voor alle naïevelingen: kijk eens goed naar
olie en gas, pijpen en routes dus en besef
wie u te vriend moet houden als u warme
voeten wil en, een industrie die kan draaien.
Dat zijn ook mensenrechten, namelijk het
recht op werk en wonen…

OLIE (energie), WATER
NOG EENS DE GAS-PIPELINES
Er zijn nu twee lange gas-pipelines in aanbouw. Nabucco kost 8 miljard, en kan 31
miljard m3 gas per jaar aanvoeren. Vanuit
Azerbeidjan, via Georgië en Turkije, dan
naar Bulgarije, Roemenië, Hongarije en eindigend in Oostenrijk. Aandeelhouders: RWE
(Du), OMV (Oost.) en BOTAS (Turk.). Dit is
de “zuid-route” die in 2014 klaar moet zijn.
Ze maakt Europa onafhankelijker van de
doorvoer door Geogië, waar Rusland aan
“vast” zit.. De tweede is South-stream
(vreemd? Nee, want Nord-Stream ligt in de
Oostzee en Noordzee..), ze kost 25 miljard
en doet jaarlijks 63 miljard M3. Komt vanuit
Rusland, gaat door de Zwarte Zee naar Bulgarije en van daar naar Italië en vis Servië
naar ook Oostenrijk. Klaar in 2015 zegt
men. Eigenaren: Gazprom, ENI (Ital.) en
EDF (Frankr.).
Het valt u natuurlijk op hoe belangrijk het
EU-deel in Oost-Europa hiermee is en ook
nog Turkije…. Dat WE niet moeten in de EU
! Het is de olie- en gaspoort voor de EU!
Qua logistiek dan wel.
De LT belangen zijn enorm voor de EU,
waar de behoefte aan gas in 2020 op 600
miljard M3 wordt geschat. Daarvan komt
42% uit Rusland…. Met Nabucco heeft de
EU greep op het gas uit Azerbeidjan, Turkmenistan en Noord-Irak , de “concurrent van
Moskou in gas”.
Maar nu blijkt dat de gasreserve van Turkmenistan zwaar is overschat… Ai. En dit
land is ook meer bevriend met China en
Iran, helaas. Mensenrechtengedoe dus! Dus
deze pijp heeft zijn limieten , vooral in politiek opzicht.
De tarieven van Nabucco zouden beter zijn
dan die via Oekraïne: 1,7 € voor 1000 m3
en 100 km. En ook moet er om de 200 km
gepompt worden, en wie betaalt dat? En bij
Nabucco zijn de aandeelhouders Bulgarije,
Tsjechië en Roemenië niet in staat te betalen voor hun aandelen..
South-Stream heeft Poetin als belangrijke
drager die blij was met EDF als aandeelhouder. Hij drukte ook op de Oostenrijkers
door hun overvliegrecht van Rusland in te

DUITSLAND ZIT AL KRAP!
Duitsland importeert al 35% van zijn olie uit
Rusland; er komt steeds minder uit de
OPEC-landen en ook de aanvoer uit de
Noordzee daalde met 20%. Wat daar rakkt
het op… Er loopt een olie-pipeline van
Rusland naar Duitsland door Wit-Rusland.
Dat daaraan verdient natuurlijk. En opnieuw
is er nu herrie tussen die beide over de
transitvergoedingen.. Het gaat daar hard
tegen hard. Er komen dagelijks 400.000
barrel door die pijp.. en het grootste deel
gaat naar twee grote raffinaarderijen van de
Wit-Russen die het meeste van het eindproduct exporteren. Linke soep, deze
approvisie… Eerste tekenen van paniek om
olie.
HOERA VOOR DE E-FIETS
De fiets met E-motor en batterij is zeer snel
populair geworden. In 2009 verkocht men in
Frankrijk 20.000 stuks. Na wat chinese fietsen komt nu ook Peugeot met een E-fiets na
Matra. In de fietssector waar de omzet 3%
zakte is dat nieuw manna. Veel mensen
nemen er een in plaats van hun tweede
kleine auto, blijkt nu. In Nederland zijn 10%
van de fietsen electrisch, in Frankrijk nog
maar 1%. Frankrijk heeft 5,4 fietsen op 100
inwoners en dat is wereldwijd plek 4. Maar
hierbij gaat het vooral om racefietsen en niet
om “fietsen voor elke dag”. Er is nogal wat
kaf onder het koren: fietsen met rotte Emotor en knudde batterij. Maar vanaf no-
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vember 2009 zijn er normen voor dit produkt. Ook moeten er eerst nog wat rijwielpaden komen eigenlijk… Zeker ook omdat
de stad Parijs je 400 euros geeft als bonus
bij de aanschaf van een E-fiets! In Italië krijg
je van de regering zelfs 30% korting!!! En
dat werkt echt.
Koop er dus een en met Lithium batterij en
ook een die minder weegt dan 25 kg. En let
op: de autonomie. Die moet minstens het
DUBBELE zijn van uw dagelijks af te leggen
afstand. Anders wordt uw E-fiets een
ergernis!

dat zijn ca 6 miljoen E-auto’s, maar Toyota
rekent uit 5% en VW maar 1,5%.... Maar
Renault blijft optimistisch volhouden. Veel
landen willen met Renault meedoen en
Renault, dat in China de boot miste, wil
graag verder op deze gewaagde E-tour.
Goshn is erg verrukt van het Israëlische eplan Better Place. Hij tekende met hun een
contract intussen en de regering in Israël wil
snel naar de E-auto en loskomen van de
dreigende olieslurperij. Men gaat enorme
fiscale voordelen aan E-auto gebruikers
geven in Israël dus. En ook Australië,
Singapoer, Hawaï en Portugal zien er wel
wat in. De franse regering wil ook fors
meehelpen in Renaults batterijen fabriek in
Flins met wel 300 miljoen. De VS-regering
wil wel 1,6 miljard geven voor een
batterijfabriek in Smyrne/VS . Dus de politiek helpt hem ook fors mee…
Renault studeert op drie batterij-opties:
standaardopladen op uren met laag tarief (4
tot 8 uur laadtijd), snelladen in minder dan
een half uur OF batterijwissel in minder dan
3 minuten… Daarbij worden de batterijen
geleased voor 100 €per maand. Daardoor
wordt de E-auto minder duur als een diesel
die jaarlijks 12000 rijdt. En tenslotte denkt
men de E-auto te gaan verkopen voor dezelfde prijzen als de huidige dieselauto’s.
Renault ziet groen van enthousiasme voor
de E-auto, dat is zeker. En er is ook de nodige politieke steun voor hen te vinden in diverse landen. Toch wel intrigerend eigenlijk.
Om te beginnen moet je de moed van
Renault prijzen!

DE PRIUS IS ONVERSLAANBAAR
Hij kost 23400 € en loopt 4,7 l/100 km. En in
nov. 2009 verkocht men er in Frankrijk
9600! Terwijl zijn als concurrent bedoelde
Hodna Insight maar 19.800 € kost, hij
verbruikt 5,7 l/100 km en toch verkocht dat
maar met 1400 stuks. Iets wat Honda en
ook anderen niet verwachten! Maar
onderzoek wijst uit dat de Prius een soort
gadget is van de rijkere die zich als “groen”
willen vertonen en toch in een wat grotere
bak willen rijden. Dus de motivatie van de
kopers van de Prius is NIET financieel. Dus
Hona is nog wat vroeg, en moet wat
wachten op de andere E-auto’s die er nu
aankomen… en, mogelijk, bij het volgende
model een iets grotere versie brengen. Want
groen is NOG rijk en ook nog “luxe mag”;
maar dan wel discreet. Lessen die veel
kostten.
RENAULT ZWEERT BIJ DE E-AUTO
Goshn wil echt op E gaan: hij denkt aan
twee Renaults en twee Nissans met batterijen nu. En de overheid helpt hem. Hij wil
naar 0% CO2 auto’s en wil daar nu 2500
man aan laten werken.
Zijn investeringsplan hierin is nu 4 miljard tussen nu en
2014. Ondanks de vele onzekerheden als
geen infrastructuur, de dure batterijen, de
onzekere marktomvang… Hij heeft een wereldwijd plan voor E-auto fabricage en batterijproductie. VS, Turkije, Engeland, Portugal, En Frankrijk staan daarbij op de
kaart . En heel feërieke ontwerpen als de
Zoë en de Twizy zijn op de planken onder
handen. In 2020 is de markt denkt men 10%

NA VELOLIB NU AUTOLIB
In Parijs gaat het nu in sept. 2011 beginnen,
de Autolib. Je abonneert je voor 15 €
/maand en kunt dan voor 10 €/uur een Eauto oppikken in een parkeergarage. En
hem in een andere garage weer neerzetten
indien gewenst. De infrastructuur om het
mogelijk te maken kostte 250 miljoen
waarvan de parijse gemeenten 50 miljoen
ophoestten. De omzet wordt ca 100 miljoen,
de eerste twee jaar gaat met verlies
verlopen schat men. Het zijn 3000 auto’s in
27 gemeenten van Parijs…en men plant
uitbreiding: ook huren van thermische
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auto’s, ook trein abonnement etc. Een all-in
transportpakket dus… Men rekent dat een
E-auto van Autolib, 5 auto’s privé zal
vervangen… Marseille plant dit systeem ook
en dat zal een genoegen zijn, als we er
wonen..

forms in diepe wateren voorop liggen. Siemens ziet zijn plekkie op de hoge golven
nog lang niet bedreigd laat het weten.
Laat u door dit verhaal niet verkeerd meenemen: het aandeel van wind in het totale
plaatje is enkele %-en. Maar in het noordelijke deel van Europa, zeker in Denemarken, is veel wind op land en zee en daar
valt dus wat te doen. Want het rendement is
hier hoog dwz gewoon veel en altijd wind!
Dus wat in het algemeen niet zo waar is
klopt wel in de “windlanden”.

VALT AREVA 10 JAAR TERUG?
De nieuwe baas van EDF wil zijn bedrijf de
oude rol op nucleair gebied terug geven en
dus die van Areva herzien. Hij vindt het
oprichten van Areva en Cogema in 2001
een fout. Lagarde en anderen zijn verbijsterd en willen er niets van horen. Einde verhaal dus? Nee dus, want intussen bleken er
twee flinke “deboires” bij Areva: het geduvel
bij de EPR (afkeuring op veiligheid!) en
aankomende verkoop van T&D door Areva.
Waarmee deze club 40% van zijn omzet
verliest. Intussen zit Areva met enorme
schulden. EDF zou de 34% van Siemens
kunnen kopen… Een oplossing om aan het
geld te komen zou kunnen zijn, het 65%
aandeel in RTE (transport Électricité) verkopen (voor 3,8 miljard). En daarvan kun je
dan weer een mooi stukje van Areva kopen… Anne Lauvergnon trilt al, de roofvogels zwermen om haar nest en loeren.

GROTE TWIJFELS OVER WINDMOLENS
Ze staan vooral in Texas, China, Duitsland
en Denemarken en produceren op sommige
plekken veel electriciteit. Ook Engeland wil
er nu voor 33.000 Megawatt en Nederland
wil naar 6000 Megawatt. Maar pas op de
25000 Megawatt in Duitsland dat is maar
5% van het totaal: de kernenergie is daar
nog 25%! Om de jaarlijkse toename in de
vraag bij te houden moet men in Duitsland
1400 windturbines plaatsen.. en om een
kerncentrale te evenaren zijn er 2100 nodig.
Verder is de produktie erg onzeker: er moet
wel wind zijn. Een windmolen draait maar
2000 uur per jaar op zijn max; dat is 50%
van de tijd. In Duitsland nadert men nu al
een beetje het maximale dat kan met deze
opwekkingsvorm als tenminste het plaatsen
op hoge zee buiten beschouwing blijft. Dus
windmolens lijkt goed geprobeerd, maar hun
rendement is laag dus hun stroom duur.
Ook moet er fors in meteobeheersing
worden geïnvesteerd en ook in complexe
beheerssystemen voor een correcte produktie. Zij die er van droomden moeten het
nu horen: het lijkt erop dat ca 10% de
absolute bovengrens wordt… dus waar
halen we dan de resterende 90% + de groei
vandaan? Uit zonnepanelen? Daar is ook
nog een (transport) probleempje.. Dus
geloof me, zorg dat elk huis autonoom wordt
door een combinatie van geothermie en
zonnecellen, dan is al ruim 40% van de
energiebehoefte op termijn gepakt. En begin
als de donder met massale isolatieprogramma’s… daaruit kan de groei aan
energieverbruik worden behaald. Stop

SIEMENS VANGT WIND OP HOGE ZEE
Siemens is plek 6 op de wereldlijst vor
windmolens met 7% van de markt dus ver
achter Vestas en GE. Maar Siemens Wind
Power is zeer actief in Denemarken waar
het windturbines bouwt op hoge zee: de
echte Siemens niche dus. In dit segment
zijn ze nr. 1 op de wereld. Ze kregen een
contract voor 500 turbines van DONG uit
Denemarken en ook met E.ON in Duitsland
hebben ze werk. In totaal schoot Siemens
zo met 55% omhoog in verkoop en kwam op
3,4 miljard €. Het windmolenaandeel in de
totale omzet is intussen zeven keer het povere begin sinds 2004. Dus GE begint hun
voor de voeten te lopen en kocht daartoe
de noorse Scanwind op. Daarmee kopen ze
vooral nodige ervaring.
Op hoge zee is veiligheid nr. 1 weet GE en
stapt nu in de race. Op zee zijn de kosten ca
het dubbele van de landopstellingen. En
Siemens weet dat ze met drijvende plat-
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dreaming, kijk naar de cijfertjes. Dan blijft
het ook warm bij u thuis!
Let wel: daar waar de wind ruim aanwezig is
zoals in Denemarken en Noord-Duitsland is
de windmolen geen maf idee… rendementen zijn daar hoog en op hoge zee is
het nog beter. Maar het is niet DE oplossing
voor ons allen!

mijn serres die op onze terrassen komen in
Marseille dus inderdaad maar zonnepanelen
leggen. Om alvast wat stroom voor
verlichting en andere kleinere verbruikers
zelf te produceren… Met sub-sidie, dat
spreekt.
HET ECOLOGISCHE SILICON VALLEY
Het was (en is) de bakermat van de internetindustrie, die relatief wat afneemt nu. Maar
pas op: de nieuwe E-auto industrie,
zonnepanelen,
biotechnologie,hoog-isolerende bouw-stenen zijn nu daar ook in volle
ontwikkeling. Er werd een zak met 150
miljard aan staatssteun omgekiept voor
groene banen, en dat werkte.
Toppers uit de internetindustrie stappen
daar nu ook in, echte ondernemers. Ze
noemen het clean-tech wat duidelijk aangeeft wat hun aanpak is. Better Place zit
hier ook, zij zijn samen met de regering
aldaar, in Israël dus, zeer actief op E-auto
gebied. En ze gaan nu ook meer landen
benaderen, zoals Denemarken. Ook hun
inspanningen op auto-batterijgebied zijn
veelbelovend. Renault is er enthousiast
over… Hun bouwstenenproject is echt erg
interessant: ze kunnen nu bouwstenen
maken met maximaal 100 gr. C. om ze te
bakken in plaats van 1000 gr. voor de
huidige blokken Dat kan de VS 12% minder
energieverbruik opleveren.
Silicon Valley moet dus van naam gaan
veranderen; het is DE steunstaat voor de
groene golf die Obama wil.

EINDE ELECTRISCHE VERWARMING?
In Frankrijk is electrisch verwarmen met name in het zuiden een heel gewone zaak; wij
hebben nu ook deze oplossing en krijgen
die ook in Marseille. Maar er is een grenssituatie bereikt met electriciteit, en zoals bekend zijn kerncentrales zeer moeilijk op- en
neerschakelbaar. En verwarmen dat is afhankelijk van het weer en dat betekent relatief grillig. De EDF heeft een systeem van
“rode dagen”, wat betekent dat je op WILLEKEURIGE dagen in de winter via een
kastje TEVOREN een signaal ontvangt wat
aangeeft : Morgen komt een RODE dag dwz
een kwh kost dan 55 c (normaal rond 8 c.!)
dus uit met die grootverbruikers in huis.
Daarom hebben hier velen ook nog een
houtkachel met hete luchtsysteem er op. Zo
kunnen ze een deel van de mensen “afschakelen als het piekverbruik (voor verwarming in de winter) optreedt. Goed voor
die kerncentrales dus. Nu komt er een nieuwe wet hier die voor nieuwbouw het aanleggen van elektrische verwarming VERBIEDEN zal. Er komt n.l. een limietverbruik
van 50 KWH per m2 per jaar in die wet (=
voor 100 m2 dus 5000 KWH/jaar). En dat
kilt de verwarming op elektra (want warm
water, verwarming, ventilatie, airconditioning
en verlichting zijn de verbruikers). Want voor
i KWH electra moet je 2,6 KWH primair
produceren, dat is de conversie-index. Voor
gas en stookolie is die index 1.. Dus kernenergie stroom wordt minder attractief morgen (al is de CO-2 productie erg klein …).
Omdat 75% van de nieuwe appartementen
hier electrisch verwarmd is, betekent dat
nogal wat. Nu zijn de lobby-isten actief
geworden en dat leidt er toe dat deze norm
aangepast wordt per regio… En dan zijn wij
zuiderlingen natuurlijk weer in het voordeel.
Maar het is een waar-schuwing… Ik ga op

DE WATERBOL
Hij is bedoeld voor landen met nauwelijks
water dit grote ei dat heel hoge temperaturen verdraagt. Je kunt het makkelijk in
een boom hangen en is in staat alle vocht in
zijn omgeving op te vangen door middel van
condensatie. Onderaan zit een klein kraantje waaruit je het water uit de lucht kunt
aftappen. In een half uur heb je een kopje
water zeggen de Koreaanse uitvinders. En
filteren is niet nodig. Weer zo’n ei van Columbus uit een ander land!
HET (WATER)BASSIN VAN DE NIJL
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Egypte en Soedan tekenden in 1959 een
waterverdrag voor de verdeling van het
water: 18 miljard m3 voor Soedan en 55 miljard voor Egypte. De andere aangrenzende
landen willen nu dat dit verandert… maar de
beide groten willen dat niet.
Soedan
bevloeit er zijn 840.000 ha landbouwgrond
mee via zijn grote stuwmeer in Merou. Dat
ligt zuidelijk van het Egyptische stuwmeer
van Assoean. De zuidelijke buren: Ethiopië,
Kenya, Tanzania, Oeganda, Rwanda, Burundi en DR Kongo zijn de “verliezers”. Voor
hun bijna niks van de nijlgaven dus… Dat
gao niks goe da!

hoek. Ook nog onverdacht omdat zij als
minderheid, hier ervaring in hebben. Zwitserland deed velen echt schrikken en men
vreest ook besmetting naar andere landen…
Angst overheerst het verstand en het denken.
100 MILJOEN CHRISTENEN VERVOLGD
Er zijn ca 2 miljard christenen ter wereld
denkt men, nog ruim meer dan de 1,5
miljard moslims. Maar met 100 miljoen van
hen (5%) gaat het niet goed, zoals dat
mogelijk ook min of meer is met moslims in
christenlanden? (geen moskeeën/ minaretten etc.?).
De vervolging of belemmering van uitoefening van de godsdienst is aan de orde
in Irak, China, Soedan, India-Pakistan en
Vietnam. In Irak zijn er voortdurend aanslagen en vluchten de christenen: ze worden gezien als verlengstuk van de wersterse
overval op het land. In China zitten bisschoppen vast, die zich niet wilden plooien
naar de chinese regels. Het Vaticaan probeert te interveniëren daar, en met weinig
succes.
In Soedan regeert de charia, mogelijk ook
na de verkiezingen van 2010, nog. Het
noorden zijn de moslims en in het zuiden
zijn er christenen en animisten. De regering
duldt geen andere godsdiensten dan de
islam.
Indi-Pakistan kent anti-christelijke wetten die
men ten onrechte op de Koran baseert. Er
worden christenen verbrand en met geweld
verjaagd. Tientallen stierven al.
In Vietnam is het diplomatiek wat beter,
maar er worden nog steeds christelijke bezittingen gekonfiskeerd en er is geen onbelemmerde uitoefening van de godsdienst.
Het palet is dus geschakeerd…. Maar in
totaal wel toenemend verontrustend.

Terug naar inhoud
RELIGIES
IS OBAMA ONKERKELIJK GEWORDEN?
Hij kwam het hele jaar niet meer in een kerk,
zelfs niet met Kerstmis! Dat viel de Amerikaanse christenen, waarvan er vele op
hem stemden, erg op. Ze zijn er geschokt
tot teleurgesteld over. Maar we weten ook
dat hij afscheid moest nemen van zijn vroegere dominee, die nogal radicaal bleek. Ach
een relatie met God ontrekt zich vaker aan
de waarnemingen van andere gelovigen. Als
je WEL goed doet en niet in de kerk komt,
wordt je vaker gewantrouwd! Dus waarom
ook niet bij Obama? Natuurlijk is hij wat anders dan in zijn reclame-foldertjes stond…
Maar het is niet heel erg er naast, so far!
Waarbij ik nu weer duidelijk positief blijf ook
al denk ik dat de echte Obama iets heel
anders is dan verwaaide europeanen in hem
zien! Maar je moet hem wel op zijn yankee’s
inmeten!
DE JODEN SCHRIKKEN VAN DE ZWITSERS
In de VS sloeg het minaretverbod dat een
meerderheid der zwitsers wil, in als een
bom. Ze zien het als een breuk met fundamentele rechten van een minderheid. Ze
vraagt hen de godsdienstvrijheid te respecteren en wijst erop dat het verbod, 100 jaar
geleden in de VS, op ritueel slachten ook
“enkel was bedoeld om de joden te verjagen”. Steun dus uit een onverwachte

PALESTIJNSE CHRISTENEN, JODEN EN
CHRISTENEN
Palestijnse christelijke theologen schreven
een brandbrief aan de Nederlandse Christenen waarin ze oproepen tot veroordeling
en boycot van Israël.. Zo ver is het nu al
gekomen in het uiterst diep-snijdende conflict met zijn vele slachtoffers, moordenaars

30

en ook gelovigen, van diverse huize. Een
conflict, waar bijna niemand langzamerhand
meer een uitweg uit weet…
Nu dus ook touwtje trekken in christelijke
kring: de geloofsgenoten uit Palestina vragen om hulp en stellingname aan hun Nederlandse geloofsgenoten..
Die ook te
maken hebben met de Nederlandse en Israëlische joden… En die daar in de historie
al eens knap mee in de clinch kwamen te
liggen.
De schrijvers voeren de christelijke maat op
van de naastenliefde, die dwingt om voor de
“verdrukten te kiezen”. Wat juist is natuurlijk,
maar, zijn alle palestijnen enkel de “verdrukten”? Of ook partij en zelfs daders in dit
heilloze conflict?
Dat valt onmogelijk te ontkennen als de historie en de feiten worden bezien…. Vrees ik.
De joodse gemeenschap, kwam onmiddellijk
met een tegen oproep aan de Nederlandse
christenen: veroordeel de Israël niet, het is
politiek, riepen ze! En daarmee is het joodschristelijke gekrakeel compleet en duidelijk
dat de erfgenamen van Jezus en zijn voorouders weer eens tegenover elkaar raakten…
Wat in het hele gedoe van voor- en tegenstanders, slachtoffers en daders echt ook
geen jota helpt. De religie met haar machtige boodschap der naastenliefde kent nu
ook twee soorten naasten: de goede en de
slechte…
Dit zal naar de moslims en zeker naar hun
fanatieke fractie Hamas ook een zwaktebod
blijken te zijn. En alle gelovigen en hun goden zakken dieper in het grote moeras van
haat, wraak, dood en verderf… De kinderen
van Abraham offeren nu elkaar aan de
mammon, die de blinde haat heet.
Tijd voor een stille eucomenische retraite…

burgse trouwlustigen. Ze vertrokken erheen
met een grote trein met de bisschop voorop
en bleven er enkele dagen. Daar zijn dus
waarschijnlijk toen best wat nieuwe limbourgois geconcipieerd..
Nu doet een voorbeeld vaak volgen en dat
deed een turk, die lang in Duitsland werkte,
nu ook. Hij bedacht het moderne islamitische gebedstapijt! Want 5 keer per dag
op je knieën, ook tijdens de bedevaart naar
Mekka, dat is voor oudjes die daarvoor
spaarden geen kattepis. Een orthopedisch
doordacht, licht, ding met ook nog een zakje
voor pantoffels en medicamenten… En ook
een draagband eraan, want je loopt wat af
op zo’n hadj. Een echte vondst dus en
intelligent gemaakt. En ook nog een enorme
en groeiende markt! Hij stuurde dus zijn
oude moeder naar Mekka en die melde hem
dat ze enorm veel bekijks had gehad. Dat
legde hem geen windeieren, de orders
stroomden binnen. Uit Saoudi-Arabië waar
die wat dikkere moslims pijn aan hun knieën
krijgen vroeg men 10.000 stuks ineens; uit
Duitsland
kwam
een
order
van
een orthopedische kliniek die nogal wat
moslims met kapotgebeden knietjes had.
Intussen schat Pirisan zijn jaaromzet op wel
75000 stuks.. En dus gaat hij nu zelf een
grote fabriek voor deze spullen bouwen…
Uiteraard is dat slechts een begin: daarna
komen beeldjes van de Kaaba (ai dat mag
noig niet?), prentjes van Mohammed (mag
ook niet..) , kleine minaretjes (dat mag
alleen niet in Zwitserland), en dan natuurlijk
gezegende pantoffelen (Lourdeswater op
z’n islams) en wie weet ook nog pessariums.. Om die besneden p..’s wat te
ondersteunen.
De hadj is voor de saoudi’s een zeer grote
inkomstenbron: zo’n twee miljoen mensen
reizen af en aan, en blijven diverse dagen…
Dan mag zo’n slim tapijtje best ook wel van
Mohammed toch? Of moet je nou net pijn
krijgen aan je knietjes om te boeten? Want
dat was, zij de pastoor vroeger, in de K-kerk
ook zo: die kussentjes die waren enkel
voor… zieke, oude pastoors. Proost, zo kan
ie wel weer in deze kersttijd!

BIDTAPIJTEN: IN DE TRADITIE VAN
LOURDES?
Ik was wel drie keer in Lourdes en zag deze
supercommerciële Mariastad met verbazing
aan. Een volwaardig filiaal van de roomse
commercie. Ik kwam daar niet uit gelovige
motieven maar uit naastenliefde. Want mijn
oude moeder was daar in 1937 met mijn
vader gehuwd, samen met nog 100 lim-

Terug naar inhoud
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L’Histoire se repète dus… Arm Afrika wordt
weer eens geholpen.
AFRIKA
Voor 2010 e.v.: HET HEIL KOMT UIT DE
AARDE (populatie 12%; BNP 1,5% en
groei +4,2%).

GEMENE MARKT IN OOST-AFRIKA
Vijf landen kwamen bijeen in Tanzania:
Kenya, Oeganda, Burundi, Rwanda en Tanzania. Ze wilden een gemeenschappelijke
markt à la EU scheppen. Vrije circulatie,
zonder douanerechten en ook, in 2012, een
gemeenschappelijke munt. Deze vijf straatarme landen slaan de handen ineen om zo
ook forser te kunnen onderhandelen met
andere en rijkere landen. En niet in de
laatste plaats ook om steviger te staan
tegenover Peking en New Delhi. En, geloof
het of niet, ook om in 2015 tot een politieke
Unie te komen. Er zijn ook al twee kandidaten om die unie dan aan te voeren…
Afrika leert van de anderen en tracht door
vereniging aan zijn armoede te ontsnappen.

AFRIKA WORDT OPGEKOCHT?
Het lijkt wel neokolonisme dat opkopen van
vruchtbare gronden in Afrika door grootinvesteerders. Hier zijn Goldman Sachs en
Morgan Stanley breed aan de gang in Afrika
en Zuid-Amerika. Grote landbouwproducenten in de VS en in de Arabische landen willen hier grond en oogsten stevig duur
verkopen. Dominion Farms uit Minnesota
huurt 7000 ha in Kenya. Het was niet
ontgonnen maar nu verkoopt men hier rijst
aan afrikanen en in Europa. Maar de locale
boeren en veehouders brommen: zij verloren hun gronden en kregen geen schadevergoedingen. Toen koeien er gingen
grazen werd de politie ingeroepen en er
stierven nogal wat beesten. Immers: in de
VS kan zoiets echt niet! De grote droogten
op de wereld, de bevolkingsaanwas en het
stijgen van de transportkosten doen vooral
deze run op grond ontstaan. Immers de producten stijgen fors in prijs intussen. De grote
investeringsfondsen stoppen intussen miljarden $ in deze business en in begin 2009
was hierover een grote conferentie in New
York. En er ontstond daarna een echte razzia op landbouwgrond. Door de VS, China,
Saoudi-Arabië en Japan.
Het geld voor de huur door een grote Amerikaanse landbouwer is intussen al “verdampt” en de belofte dat lokale boeren ook
wat mooie hectaren zouden krijgen is ook
niet ingelost. De corruptie slaat alweer toe
dus. Maar de vele families zijn wel hun oude
grond kwijt! Ook komen er nu grote overstromingen voor door de ingrepen van de
amerikanen waardoor de lokale boerderijen
en hun akkers weg spoelden. En veel dieren
sterven er door de pesticiden die de amerikanen gebruiken. Het westen rukt binnen,
de vervuiling start, de lokalen lijden , de
frustraties zijn groot en de corruptie is alom.
En de rendementen, daar is niks mis mee.

FRANKRIJK IN AFRIKA
Vanouds is Frankrijk aanwezig in dit continent, sinds hun koloniale periode. Maar
ook nu nog zijn er vele plekken met franse
soldaten, waarvan er vele ter discussie
staan nu. Het lijstje dus eerst maar:
Senegal heeft 1150 franse soldaten (gesprekken zijn gaande); Ivoorkust heeft er
950 (ook al in discussie); Togo en Kameroen hebben er enkele en dat blijft vooralsnog zo; Gabon heeft er 900 en ook hier
wordt al gepraat; de Centraal Afrikaanse
Republ. Heeft 230 fransen; Tsjaad heeft er
(in kader v. e. operatie) en idem Somalië.
Dan blijven er nog de Comoren en La Reunion over met een garnizoen (DOM). Het
wordt steeds warmer rond dit onderwerp, de
chinezen en de amerikanen zijn daaraan
niet vreemd. En Sarko trekt zich steeds verder terug omdat de franse steeds in conflict
raken en oude feelings oprakelen. Met pijn
in het hart zal Frankrijk dit continent MILITAIR moeten gaan verlaten en enkel nog er
kunnen zijn in internationaal verband. Economisch gezien zoekt Sarko al langer heil in
Zuid-Amerika waar dit probleem niet bestond en bestaat. Straf om historische redenen dus.
OEGANDA IS TEGEN HOMO’S
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Mijn ouders waren er ook niks voor, zoals
hun roomse kerk. In Oeganda is het zelfs
levenslang of de doodstraf voor homo’s.
Ook zij die het zien/weten en het niet aangeven zijn strafbaar: drie jaar in de bajes. Zij
die deze zaak verdedigen: 7 jaar in de bak.
Gordon Brown zei luid en duidelijk NEE tegen de oegandese president tijdens een
diner ; die zich er niets van aantrok natuurlijk.
Achterlijk Oeganda dus, zou onze Geert
zeggen. En ik zeg achterlijke roomse Kerk
en bijbelbelt, in Nederland.
En wie DE ISLAM (1,2 miljard ter wereld) in
zijn geheel achterlijk noemt is het zelf.
Excuus voor Geert is wel , dat hij in Venlo
werd grootgebracht in het rijke roomse leven.
In de roomse Kerk is dus homosexualiteit
ook niet echt populair, weten we En
pedofilie is er ook verboden maar het blijkt
in die kerk DE grote sport: nu dus Ierland
weer. Farizeïsme van de bovenste plank.
Dus maak vrouwen priester en het wordt
een stuk minder… en laat die altaarboys
toch gewoon trouwen! Achterlijk gedoe
toch?

Letland, Litauen, Roemenië, Slowakije….
En dan de club die er net naast zit: Nederland, Malta, Oostenrijk, Cyprus, Duitsland en Hongarije. Een waar slagveld dat
voorspellen kan hoe zwaar de sociaalpolitieke strijd gaat worden in de komende
10 jaren… Gode helpe ons!
DE BANENGROEI IN DE EU
In de EU liep het aantal aanstellingen terug
met 9 à 12% en dat is 360.000 à 420.000 en
het was 463.000 een jaar eerder. Frankrijk
achter Engeland, en Duitsland wat beter als
ook Italië. Jongeren moeten een baan
zoeken in België of Frankrijk blijkt daar
worden relatief veel jongeren aangenomen.
Zeker ook in de R&D. En de ICT branche
valt scherp terug hier. Enkele cijfertjes vanaf
nu tot half 2010:
België
: -20 à -30%
Duitsland
: -6 à -20
Spanje
:-8 à -22
Frankrijk
: -5 à 23
Italië
: -3 à -14
Luxemburg : -21
Nederland
: -16 à -25
Engeland
: -10 à -26
EU
: -9 à -22%...
een trieste boel. Want u weet dat
er elk
jaar meer jongeren op de markt komen. De
massa-ww is begonnen en die wordt nog
erger dus.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
VOOR 2019 e.v.: WE KRUIPEN UIT DE
RECESSIE (populatie 6,1%; BNP 34,9%
en groei 0,9%).

ARMOE EN RIJKDOM IN DE EU
In Frankrijk zijn de ghetto’s DE plekken van
de armoede. In de 400 ghettos hier waarin
4,5 miljoen mensen wonen, is de WW (1524 jaar) 42% (!), Een derde van de bewoners zit onder de armoedegrens, in de
rest van het land is dat 12%. Het is de
kanker van de Republiek zegt Jacques Marseille: het resultaat van een nogal mislukt
sociaal en integratiebeleid.
Maar verder is dit land nogal welvarend, zijn
de inkomensongelijkheden klein en valt er
niet erg veel te klagen. Maar het gros van
de fransen weten dit niet en zijn ontevreden.
Wel 58% zijn hier huiseigenaar, in 1978 waren er dat maar 47%. Zo’n 12 miljoen fransen hebben waardepapieren, dat waren er

“MAASTRICHT” = PRAKTISCH OM ZEEP!
Maatricht was de plek waar de financiële
normen tot stand kwamen: 3% jaarlijks tekort maximaal, en 60% cumulatieve schuld.
Wel dat is sinds de crisis een compleet
slagveld geworden: de braven zijn Bulgarije
(!), Denemarken, Zweden, Finland en Luxemburg…. De zwaar zieken zijn: Griekenland ( 12 en 115!), Ierland ( 12 en 60),
Engeland (12 en 65), Spanje (11 en 60).
Dan de middenmoters waarbij Italië uitsteekt
met 6 en 120 (!), België met 6 en 92 volgt,
Portugal doet 8 en 85 FRANKRIJK IDEM (!),
dan een bosje met lage totaalschuld maar
hoog tekort: Polen, Slovenië, Tsjechië,
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in 1978 maar 1 miljoen. De spaargraad is
hier hoog wel 17% van het inkomen; in Engeland en de VS is dat 6% en in Duitsland
10%. In 2009 stopten ze 103 miljard in beleggen in een levensverzekering. De bezittingen (- schulden) zijn hier 380.000 per gezin, dat was in 1997 amper 160.000.
Sinds 1992 is het bezit van de 10% rijkste
gezinnen gelijk gebleven, de ongelijkheid is
klein: 10% bezit hier 35% van de totale rijkdom!. In Duitsland bezit 10% zo’n 54% van
de rijkdom, in Italië is dat 42%, in de VS
71%, in GB 45%, in Canada 53%, in Zweden 58%.
Het deel van de bevolking dat onder de
armoedegrens (=60% van het mediane
inkomen) leeft is hier: 12%. In de EU is dat
17% gemidd. In Finland 13, Denemarken
12, Zweden 11 maar in Duitsland 15, in de
UK 19 en in Italië 19 en in Spanje 20.
En de immigrantenkids doen het op school
beter! Afkomst is hier dus een PLUS!
Wel dit plaatje doet de fransen goed: ze zijn
bepaald niet de armsten, de rijkdom is goed
verdeeld en hun immigranten doen het niet
echt slechter dan de fransen “de souche”.
Een plaatje dat weer eens wakker maakt
en… ook meer tevreden?

een grote chaos à la Yemen, Afghanistan en
(bijna ook) Pakistan.. We zijn van het
terrorisme nog lang niet af.. Zouden de
deense moslims nou ook wat credit krijgen
voor hun ferme en prijzenswaardige reactie?
Pas evident!
DE LONDENSE CITY HUILT
Het is echt heel erg fout in het land van het
“pound”. Bloomberg, de burgervader van
New York riep al vele financiële bedrijven uit
de city op naar zijn stad te komen nu de
bonussen hier fors worden belast… Want
deze “verrassing” kwam enkele dagen nadat
de grote bankiers net beterschap hadden
beloofd; maar Brown gelooft ze niet meer.
En wat meer waar is, zijn de komende verkiezingen: Labour krijgt punten als je de rijke
stinkerds aanpakt! En Mr.Darling deed dat
heel handig: over alles wat je meer krijgt als
het gemiddelde salaris betaal je een klap
belasting… Dus gaan nu de salarissen, die
maar de helft waren van het totaalpakket, de
rest was BONUS, omhoog natuurlijk. Zo
worden de spelletjes gespeeld dus… Tja
toch moet Brown c.s. oppassen: want de
dreiging van verplaatsing van aktiviteiten is
geen onzin. Maar Brown koos: hij belast
VOORLOPIG (!) de bonussen tot na de verkiezingen dus. Wat niemand van de tories
nu wil weten is dat Thatcher hetzelfde deed
in 1981. En dat leverde toen een half miljard
op. En nu weer dus.. Ook komt het hoogste
belastingtarief van 40 op 50% wat diverse
hedgefunds al naar Genève verjaagd heeft.
En naar Singapoer. Wel 70 van de 100 grote vermogensbeheerders zaten in Londen
en de helft van de grote banken. Maar nog
in maart j.l. bracht de banksector 62 miljard
op, 12% van het staatsbudget.. Nu de groei
echt zwaar terug viel is deze maatregel van
Brown best wat gevaarlijk, zeggen sommigen. Al zal een aardverschuiving vooralsnog uitblijven. Het is nu niet het beste
moment om de kip met de gouden eieren op
te jagen… Maar ja, die verkiezingen komen
er aan..

DEENS TERRORISME
Nee vooralsnog zijn de moslims in Denemarken niet terroristisch, ondanks de
insluiping in het huis van de deense
“karikatuurjournalist”. Hij werd in armen en
benen geschoten voor hij iets kon doen: de
politie woont er namelijk vlak bij.. De
Deense Moslim Unie ( 30 moslim-verenigingen) sprak meteen haar afschuw uit over
deze poging en toonde zich zeer geschokt.
Zo mogen we het horen dus! De goede
moslims spreken tegen ons en hun verdwaalde broeders in geloof! Dat klinkt
anders dan de reactie indertijd van de
saoudi’s die de deense ambassadeur naar
huis stuurden. Let wel: wij willen graag hun
olie, dus er werd tegen de saoudi’s nauwelijks geprotesteerd.
De somalische insluiper van 28 jaar heeft
banden met Al-Qaida in .. Somalië. Ook zo’n
land met de regering in de hoofdstad en nul
zeggingskracht buiten Mogadishoe. En dus

DE WRIJVING DU-FR IS GROEIEND
Het lijkt aan het oppervlak of het best botert
tussen de grote buren in de EU , maar on-
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derhuids zit het niet lekker. Merkel remt alle
pogingen van Parijs om de relatie te intensifïeren en zeker de spectaculaire voorstellen van Sarko. Zoals een gezamelijke
minister voor hun betrekkingen. Nee, Angela
wil met de voetjes op de glibberige grond
blijven. Laat de bestaande staats-secretarisen van beide kanten maar doorwerken
zegt ze; dat is vooralsnog genoeg. Het
meningsverschil deed de top van beide landen al verschuiven van december naar
januari. Merkel c.s. vrezen dat ze verkeerd
betrokken gaan worden bij een groot aankomend probleem… het niet tembare
begrotingstekort van Frankrijk. Waar ook
Brussel met schrik naar kijkt. En Merkel is
echt van plan met haar nieuwe politieke
partner haar tekort snel op te ruimen…
Frankrijk zoekt een alibi bij de buren voor de
Brusselse strijd, maar dat krijgt hij niet in
Berlijn!

linkse regering die Exarchia weer liet bewandelen door de politie. Dat was daarvoor
onmogelijk en ondenkbaar. Maar op 6 dec.
j.l. ging het weer even mis: grote kloppartijen zoals de traditie aangaf. Maar het
ergste bleef uit, omdat de regering op alles
rekende en enorm veel politie mobiliseerde.
Zo eindigt vooralsnog 2009 in relatieve
vrede… Maar de spanningen in dit land
blijven huizenhoog; hier is echt het oude
Europa te zien. Een land dat nooit modern
werd en nu in hoog tempo wegzakt.
Curatele van het IMF lijkt aanstaande en
straf van Brussel idem. Griekenland, oude
beschavingsbakermat, gaat de weg van een
versleten natie. Europees voorland, helaas!
Intussen maakte de spikslinternieuwe premier in Athene een monstrueus bezuinigingsprogramma, onder forse druk uit
Brussel. Om te voorkomen dat het budgetgat oploopt naar 15% (!) en de staatsschuld naar 136 % van het BNP ( Japan
200%). En hij heeft recht op wat hulp natuurlijk en vertrouwen ook… Dat is in de EU
ook de bedoeling. Maar na de vele jaren van
“list en bedrog” vanuit Athene is veel goodwill verspeeld. Uiteraard wacht de grieken
nu nog VEEL meer onrust… Sinds het oude
griekse, erudiete rijk, is het wel heel erg fout
nu! Zo gaat dat met zichzelf overlevende
beschavingen… als de romeinen, de portugezen , de Spanjaarden, de Oostenrijkers…
en bientot, de EU ook?
Brussel heeft intussen hardop gezegd dat
de EU zelf met de grieken “klaar zal komen”.
Daarmee is de politieke schande namelijk
dat de grieken (euroland!) door het IMF
zouden moeten worden gesteund, afgewend. De EU moet nu tonen dat het zelf wat
kan redden… dat wordt nog veel gedoe in
Brussel, waar er nog een paar zitten met
een schuldenlast tot in de het hiernamaals…
De euro in een crisis nu ook al? De grieken
hebben het nu plotseling tot een realiteit
gemaakt.. Wie had dit nou gedacht? Een
ware beproeving van de euro komt er aan.

FRANKRIJK WIL WEL MET RUSLAND
De russische markt is 140 miljoen consumenten, niet niks. En er zijn bedrijven die
daar het nodige zien zoals Renault (partner
van autoclub Aftovaz) die haar Loganfabriek
buiten Moskou best wil verdubbelen daar.
Ook Michelin wil wel haar fabriek daar ook
verdubbelen. En EADS idem , ze gaven al
5% van hun A350 productie aan de russen
en vliegtuigen daar verkopen is ook niet
gek.
Maar ja, Poetin heeft nog veel uit te leggen
zoals de inperking van vrijheden, moorden
op politieke tegenstanders, zijn grote schulden en de rammelende economie etc. Er
vertrokken ook al franse bedrijven zoals
Carrefour uit Moskou. En de verwachte
groei treedt ook nog niet in. Dus Poetin c.s.
moeten nog flink masseren voor het gaat
lukken!
GRIEKSE ONRUST
In 1973 verjoeg een studentenopstand de
rechtse kolonels en op 6 dec. 2008 was er
weer eens een opstand waarbij een jong
student van de Polytechnique in Athene het
leven liet. En even later viel toen ook de
regering in dit failliete land met een enorme
ww. Er kwam, na de conservatieven, een

WIE KOMT ER NA GRIEKENLAND?
Griekenland donderde omlaag op de lijst
van de staatsschuld kwalificaties.
De
noterinsboys lieten hun flink zakken en
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moest al 10 jaar 2,3% meer rente betalen op
staatsleningen. Het land staat ook onder
brussels toezicht met zijn 125% schuldlast.
Maar wie gaat er nu volgen? Spanje en
Ierland zijn goede kandidaten. En wat denkt
u van Groot-Brittannië? Tot nu toe zijn de
noteringen van Duitsland en Frankrijk nog
de besten, maar tja of dat zo blijft? Onze
kredietwaardigheid daalt…

De politie is niet erg happy en heeft steeds
meer moeite de handel aan te pakken. Ze
spreken ook over dokters die verslaafden
wel 30 doses methadon meegeven, die
prompt worden verhandeld. Het europese
drugscentrum zegt echter: de voorspelde
catastrofe bij het invoeren van de tolerante
wetgeving is hier geheel uitgebleven. Men
probeert hier de verslaafden in hun waarde
te laten wat hun reïntegratie zou moeten
bevorderen.
Maar daarover zijn in Portugal helaas nog
geen cijfertjes.
Drugs gebruik en – bestrijding blijft een
controversieel onderwerp , ook binnen de
EU.

SPANJE AI; NU EUROPEES VOORZITTER
Het gaat niks goed in het land van de verzwakte Zapatero. Zijn populariteit taant nu
het BNP instortte, de ww boven 20% kwam
en de staatsschulden enorm klommen. En
Zapatero krijgt er van langs, hij reageerde
ook erg laat, helaas. Nu willen de afscheiders ook nog zijn bloed en hun vrijheid:
opnieuw. Het broodnodige hervormingsprogramma komt ook niet op gang en, nu
moet Zapatero ook nog een half jaar in
Brussel presidiëren. Helaas een lame duck
dus… tot verdriet van ook Sarko.
Spanje valt dus 10 jaar terug…

GEWONDE BERLUSCONI PROFITEERT
Hij kreeg de dom van Milaan in zijn gezicht
wat veel consternatie gaf overal. Het was
maar een alleen opererende gek is
gebleken, maar er is een redelijk dreigend
klimaat rond deze politieke artiest. Na de
schrik is hij alweer opgekrabbeld zegt men,
en hij probeert een voordeeltje te slaan uit
zijn ongeluk. En laat dat maar aan deze
oude vos over. Hij zal er dus wat mee
winnen en de beeldjes van de Dom vliegen
de deeur uit voor 12 €. Zo ver gaat hij dus
om de economie te stimuleren? Grapje!

LEGALE DRUGS IN PORTUGAL?
Portugal ziet verslaafden vooral als zieken
en straft in die sector zelden. Aan zorg voor
hen wordt veel gedaan. Drugs zijn hier
legaal dwz de handel is wettelijk verboden,
maar aankoop, bezit en gebruik zijn legaal.
Je mag niet meer dan voor 10 dagen persoonlijke consumptie hebben. En de politie
stuurt ze naar medische centra. In Lissabon
is de drugshandel en het gebruik erg openlijk te zien. Een beetje à Les Pays-Bas?
Een amerikaanse denk-tank onderzocht het
drugsgedoe in dit land en noemde het systeem “een opmerkelijk succes”. Maar daartegen is nu zelfs in Portugal protest te
horen. De gebruikerspercentages stegen
van 8 naar 12% in de periode 2001 (nieuwe
tolerante wet) en 2007. En het aantal overdosis doden zou hier al 315 zijn; erg hoog in
Europa. Toch is de consumptie hier een der
laagste in Europa. Enkele cijfers:
Drug
Port.(% 15-64 jaar), and. landen
Cannabis 12% (15-64 jar.) , Fr. 30/Ned 23
Cocaïne 2%
Fr. 3, UK 8
Amphet. 1
Fr. 2 , UK 12
Extacy
1,5
Fr. 2 , UK 8

HET SUCCES VAN ARIANE
Deze europese raket is een succes: al 276
satellieten werden succesvol naar boven
geschoten op deze raketten. Er zijn nu 35
opdrachten in portefeuille en op de omzet
van 950 miljoen verdient men 2,5 miljoen.
Ariane 5 is een smasher gebleken en duwt
met gemak duizenden tonnen, inclusief twee
boosters van elk 500 ton, on orbit. Vanuit
Kourou in Frans Guyana lukt dat het beste.
Maar de concurrentie komt op: China, India
en ook Zuid-Korea zijn dat. En mogelijk ook
Japan nog. Arianespace reageert er al op
en wil ook wel andere raketten , ook van de
concurrentie, vanaf Kourou lanceren. Tegen
leuke vergoeding of course! Intussen wordt
er ook hard gewerkt aan Ariane 6, hij moet
vliegen in 2015.

36

ESA is de ondernemingsnaam, Frankrijk
speelt hier een forse rol in, en de onderdelen zijn Cnes en Arianespace. Een van de
weinig europese technologische combinaties die met succes draaien. EADS is de
andere, maar daar stapten de duitsers bijna
uit. En Areva zit ook al zonder Siemens, die
afscheid nam.
NASA is de grote Amerikaanse pendant en
daar maken de 50 staten geen herrie over…

de olympische winterspelen zullen zijn.
Enkel Venezuela en Nicaragua hebben
Abkhazië nog erkend maar nu ook het eilandje Nauru in de Pacific. Daarvoor krijgt
het van Moskou 50 miljoen $ om humanitaire hulp te organiseren. Zo gaat dat:
boter bij de vis dus…
OEKRAÏNE KIEST VOOR RUSLAND?
Joulia Timochenko is de lieveling van
Moskou en presenteert zich in jan. 2010 als
presidentskandidaat. De coalitie van atlantisten en pro-westersen is zuur en Viktor L.
is op oorlogsvoet met de mooie Loulia. Het
land is bijna failliet en Moskou is erg woest
en strafte, en straft, met gasoorlogen. We
weten ook dat 1/3 van het westerse gas uit
Rusland komt en 80% daarvan via dit land
loopt. Moskou, niet onhandig, tekende recent een nieuw gascontract met Oekraïne,
nu dus met Loulia. Haar gasprijs daalt nu en
de transitprijs (van ons) stijgt dus. Hiermee
staat Victor te kijken en Medvedev vindt
hem maar een naar russofoobje. De verkiezingen zullen leren hoe de verhouding
met Rusland erna zal zijn. En mogelijk gaat
Loulia vanaf dan de presidentsrol spelen.
Waarop Poetin nu al rekent. Moskou grijpt
weer eens naar de buren… Oude gewoonte.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
Voor 2010 e.v. : EEN ZEER PIJNLIJKE
ERVARING (populatie 6%; BNP 5,6% en
groei +1,7%).
POLEN ZIT NIET MET DE CRISIS
Polen heeft nog 1,2% groei en is de topper
in de EU. En een stad als Katowice doet
het zelfs erg goed: = 5% nu. (Du: -4,8%;
Fra. -2,2%; UK -5,2%..).Deze stad had het
moeilijk vroeger en was smerig, maar het
manna uit Brussel deed erg goed en ze
veerde op. En is nu de bruisende stad waar
de mensen pragmatisch zijn en dynamisch
en snel de ins en outs van de markteconomie leerden. Ze ligt vlak bij de duitse
grens wat een groot voordeel is. Immers de
poolse infrastructuur is nog belabberd. Haar
ww is dan ook “maar” 8%. Opel laat er haar
Astra maken, wat nu GM niet verkoopt een
risico inhoudt. In deze stad zijn lonen wat
hoger en bijgevolg oook de huren. Maar
men is opgestaan en wil vooruit. En nu de
zloty 30% zakte tov de euro zit het met de
export prima en de europese fondsen blijven
storten wat zeer veel helpt om te moderniseren. En ook voor 2010 lijkt Polen in de
lift.

ESTLAND DOET AAN E-DOMOCRATIE
Na Finland experimenteert men ook hier
met E-democratie, bijvoorbeeld met stemmen per PC… De regering is hier in hoge
mate ook zelf geautomatiseerd, twittert in
eigen gelederen, ook door ambtenaren die
kabinetsbesluiten DIRECT door geven naar
de bevolking. Alle regeringscommunicatie
gaat per internet, behalve zaken van nationale veiligheid. Ook kiezen gaat per computer, waarbij de kern de ID-kaart is. Een
kaart voor: belastingaangifte, bankverkeer,
busticktets, medisch dossier, rapporten van
schoolkids. Bij verkiezingen stemt U per
PC, u mag twee weken uw stem wijzigen,
want de computer neemt de laatste om te
tellen aan de uitslag. Finland hielp hen ermee, maar kwam vreemd genoeg minder
ver als Estland! Hier werd de opkomst groter
na het e-stemmen. Bij alle positiefs is er ook
het slechte souvenir toen Rusland in 2007

ABKHAZIË-GEORGIË: AFSCHEID
Het oude paradijsje van de sovjets nam bij
een burgeroorlog in 1993 afscheid van
GEORGIë, maar pas bij de oorlog RUSLAND-Georgie was het afscheid definitief.
Moskou verklaarde de club onafhankelijk
maar liet ook 300 soldaten achter daar. Op
maar 30 kilometer van Sotchi waar in 2014
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de hele electronische infrastructuur saboteerde dagenlang. Intussen zijn hun ervaringen veel waard voor andere noordelijke
landen als Noorwegen en anderen. Ondanks alle nieuwe probleempjes is Estland
overtuigd dat het best goed komt met de edemocratie. Estland is nog niet gehinderd
door de remmende voorsprong, dat komt
later wel eens.

sterke locale beweging eiste dat… Maar dit
is niet naar de zin van velen in India. Er is
nu veel politieke onrust hierover. Want
Hyderabad, de grote stad met zijn culturele
en technologische centrum ligt in het nieuwe
Telangana. En ook ander gebieden met afscheidingsdrang zullen dit voorbeeld gaan
gebruiken. Met alle risico’ s van dien voor
deze giga-federatie. Die qua omvang zeker
DRIE keer de VS is (met ruim 50 staten) en
ca 2,5 keer de EU met zijn 27 landen…
Het rommelt weer eens in India.

OEKRAÏNE/GEORGIË: FORGET NATO!
Madeleine Allbright is voorzitter van de
strategiegroep van de Nato en ze voelt er
geen bal voor om de missie van deze atlantische club uit te breiden. De franse vicevoorzitter ziet het al aankomen: de beide zo
blij door Bush binnengehaalde landen met
oranje vlaggetjes, zei het hardop: forget
Nato, Georgië en Oekraïne! Obama wil niks
liever horen om de russische beer te pleasen… Foutje 150 van ene Bush.

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
Voor 2010 e.v. : EEN VERRASSENDE
HERVATTING (populatie 32%; BNP 19%
en groei 4,6%).

INDIA PUSHT DE INTERNE CONSUMPTIE
Suzuki verkocht 76000 auto’s in november
wel 60% meer dan een jaar geleden. Het
BNP stijgt met 8%, de consumptie met 6%,
was even geleden nog 2%. Het zal iets
afnemen vanwege het recente zeer droge
zeizoen waardoor de agrarische producten
stevig duurder werden. De centrale bank
verhoogt ook de rente dus daarom kopen de
indiërs nog gauw een goedkopere auto met
lage rente op het krediet. Het tekort loopt
ook hier op, crisis, tot ca 10% dit jaar.
Daarin zitten ook 17 miljard schulden van
kleine boeren. En daarom betaalt de staat
hier gewoon zijn ambtenaren wat later… Dat
kan hier nog net wel!

CHINA VERSNELT DE SMARTPHONE
China doet fors mee met de smartphone’s in
… Europa. ZTE , chinese producent, levert
steeds meer phones in Europa en de VS.
Ze zijn in Europa begonnen met goedkope
belkaarten, daarna verkocht men witte mobieltjes en nu zijn ze al aangekomen op een
marktaandeel van 6% ( 2008 was 3%). De
tweede chinese leverancier hier is Huawei,
die niet aarzelt zelfs voorop te gaan lopen.
Beide bedrijven zijn wereldwijd meer dan
80.000 personeelsleden zwaar. En ze leveren jaarlijks al 80 stuks nieuwe telefoons
van gewoon tot smartphones. Tot nu toe
onder andere namen, maar binnenkort onder eigen merknaam. Ze maken erg goede
spullen en verdringen steeds meer de ZuidKoreanen hier. Ook met fotolijsten en Eboeken en 3G keys zijn ze al sterk. Ze gaan
zelfs een researchcentrum bij Parijs oprichten. Ze zijn intussen stevige concurrenten voor Alcatel en Siemens.. ze leren
snel en ze zijn geduldig maar onstuitbaar.
Zij die nog steeds in China een goekope naaper ziet heeft het goed mis!

STAAT NR. 29 VAN INDIA
In het zuid-westen mag er nu van New Delhi
een staat bij komen, genaamd Telanga, een
arm deel van Anrah Pradesh. Want een

CHINA EXPOSEERT IN SJANGHAI (en
Hoe!)
In 1910 was de tentoonstelling van China in
Nankin spectaculair: de mangou-dynastie

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
VOOR 2010 e.v. : DE DREIGING VAN
GROTE HERVORMINGEN (populatie 23%
; BNP 2,3% en groei 6,4%)
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wilde even wat laten zien. Maar het rijk donderde een jaar later ineen….
Nu geeft China 45 miljard uit voor de expositie van Sjanghai, op 5 km2 terrein, met
200 deelnemers , men verwacht 70 miljoen
bezoekers en blijft 6 maanden open. Het
budget is groter dan dat van de OS recent!
Er werd enorm geïnvesteerd: in de metro,
de vliegvelden, electraproduktie etc. De hele wereld wil er heen: de VS geven 61 miljoen daar uit om te schitteren. En uiteraard
is het chinese paviljoen het allergrootste en
allermooiste. Peking lijdt niet aan een minderwaardigheidscomplexje. We gaan het
zien…

dan in de VS en 8 keer dan in Japan. Voor
elke leverancier zitten er honderden miljoenen omzet in, dus er wordt gepeesd. De
adviesbureau’s zijn ook aan het vissen en
willen graag hun concepten verkopen. Maar
de Boston Consulting Group weet het al:
China wil erg sterk meemixen in het ontwikkelen van concepten. Want zo is China:
zo snel mogelijk zelf weten hoe het moet en,
ook zo snel mogelijk ZELF dingen doen. Zij
willen GEEN ontwikkelingshulp ze willen het
ZELF doen zonder afhankelijkheden.
China s going strong, always.
150 MILJOEN NAMAAK MOBIELTJES
Het neemt met 50% per jaar toe en nu zijn
er al 150 miljoen nagemaakte i-Phone’s,
(heet hier Hi-Phone), Nokia’s. . Zo worden
de patenten dus ontdoken , etc. Want
Peking houdt zich daar niet aan, dat weet u
vast. Ze zijn zelfs soms nog beter dan de
originelen zoals een Hi-Phone die beschikt
over TWEE Simkaarten (dus hij kent twee
telefoonnr’s).
De westerse mobielfabrikanten hebben nu
zwaar de pest in en verliezen minstens tientallen miljarden omzet…

CHINA PRODUCEERT TE VEEL
Ze voeren de produktie maar op , hoger en
hoger. Alles draait om MEER productie en
straks gaan ze hun overschotten dumpen op
alle markten. Het staatsplanburo trok al aan
de bel en ook Washington nam al maatregelen. Dat draait dus uit op douanerechten op producten voor de VS . Als de
fabrieken hun producten straks iet kwijt
kunnen, krijgen ze natuurlijk betalingsproblemen straks. Peking denkt al veel aan
ombouwen van produkties naar producten
met meer toegevoegde waarde en complexer. Twee staalproducenten gaan al over
tot productie van polysiliconen en polymeren
voor zonnepaneelproductie. Maar ja die
fabrieken geven werk , inkomen en inkomsten aan locale overheden, dus dat stop je
niet zomaar even. En de yuan opwaarderen, dat ziet Peking al langer niet zitten.
Het reguleren van deze giga-economie met
zijn superdynamiek valt niet echt mee dus.

SCHIETENDE BUREN
Weer voor het eerst sinds de doden van
2002 werd er geschoten tussen de twee
Korea’s. Na twee waarschuwingsschoten
schoot een Zuid-Koreaanse boot op een
Noord-Koreaanse die in de wateren rondvoer van het zuiden. De noorderlingen
vluchtten achter de demarcatielijn van 1953
en daarmee was het weer stil. De gekkigheid van het noorden is intussen
spreekwoordelijk: men schiet raketten af,
dreigt met A en H bommen, schreeuwt
tegen Amerikaanse onderhandelaars en
gaat dan weer over op een deemoedig scenario. Intussen lijdt de bevolking honger,
laat China de noord-koreanen in haar land
werken en waakt erover dat iemand anders
zich TE fors met de dictator bemoeit. En
Obama praat maar door en weet dat hij pas
verder kan als de gekke tiran in zijn kist
gaat… Een kwestie van lange adem met
nog vele verrassingen in het verschiet.

CHINA WIL HEEL VEEL STROOM
Er ligt in Peking 600 miljard klaar om de
stroomvoorziening te verbeteren en uit te
breiden. Dus alle groten op stroomgebied in
de wereld spoeden zich China-waarts. Zoals
IBM, General Electric, Hewlett-Packard,
Westinghouse en ook ABB en Siemens.
China gaat alles doen onder de koepel van
twee electra-giganten State Grid en China
Southern Power. In 2008 leverden ze 3,4
miljard KWH wat het dubbele is van 10 jaar
geleden. En het wordt 4 keer zo belangrijk
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JAPAN TERUG IN DE DEFLATIE
In 2007 was de inflatie terug gekomen,
mede door de hoge prijzen in het buitenland, maar al snel kwam de deflatie
terug. Dat komt door de doorgaande vergrijzing die een consumptiestop veroorzaakt
en hoge overheidskosten en het komt ook
door het einde van de consumptiestimulans
van de overheid ( premies op milieu-vriendelijke electrische apparaten en auto’s).
Nu is dat uitgewerkt en moeten de winkels
gewoon hun prijzen verlagen om nog wat te
verkopen. Omdat in Japan veel mensen in
de steden wonen is dat een zwaar effect
immers de concurrentie is groot in de
steden. De consumenten winnen natuurlijk
bij de lage prijzen maar ze kopen, oud en
grijs geworden, nog nauwelijks luxe
artikelen en dure dingen. En de staat mist
steeds meer inkomsten en moet weer bijlenen. Terwijl de staatsschuld al 200% is
van het BNP: wereldkampioen Japan. De
grote kwaal der vergrijzing blijkt ontembaar:
het BNP daalt gestaag. Innovatie en dynamiek verdwijnen ook en dit beeld wacht dus
ook diverse westerse landen die vergrijzen,
geen kids willen EN geen immigranten! Kijk
dus naar het voorland Japan!

olieland zijn de leukste ter wereld: u betaalt
hier 11%. Het IMF ziet argwanend toe hoe
dit land ondergaat nu de VS problemen
hebben en men geneigd is de oliepoet op te
souperen. Mexico heeft het nog niet voor
elkaar: dat bleek bij de A-griep en ook bij de
massale drugshandel bestrijding.

NOORD-AMERIKA
Voor 2010 e.v. : VERLAMD DOOR
SCHULDEN
EN
WERKELOOSHEID
(populatie 5%; BNP 24% en groei 2,5%)

HOE MOET JE DIE RIJKEN BELASTEN?
Obama beloofde veel, ook om de mensen
met inkomens onder de 200.000 $ niet extra
te gaan belasten. Maar zijn zorgverzekering
en zijn steunmaatregelen kosten veel poen.
Zo’n 4,5 miljoen gezinnen verdienen boven
de 200.000 per jaar en zij betaalden samen
610 miljard aan tax wat neerkomt op 44%
van de staatsinkomsten. Dus denkt men nu
over een soort BTW zoals in Europa. Ook
wil men bepaalde door Bush verleende
voordelen aan rijken niet continueren. Het
maximumtarief gaat weer terug naar 39,6%
het was even 35%. Ook wordt de tax op kapitaalinkomsten verhoogd. En dan? Wel
men denkt aan een extrabelasting voor
echtparen die meer dan 1 miljoen verdienen: + 5,4% dus. Of een bijdrage vragen
voor de zorgverzekering aan hoogbetaalden. Bush verlaagde nog de belasting voor
de 400 meest verdienende met 25%!
Terwijl hun inkomen sterk steeg. De belasting oorlog is dus begonnen in de VS en de
democraten moeten oppassen. Want de
republikeinen zullen deze zaken graag
gebruiken om stemmen terug te halen. Een
balanceeract is dus gevraagd van Obama
c.s.

MEXICO TOTAL LOSS ZONDER VS
Dit land is voor 80% qua export afhankelijk
van de VS en nu de omzetten in de VS
terugvallen gaat het de exporterende buren
niks goed. In 1995 gaf de VS een zetje met
een hulpplan van 50 miljard en het lidmaatschap van Alena (VS, Canada, Mexico). En nu donderde het BNP met 10% in
elkaar.. door de vele staatssteun gaat het
intern nog redelijk goed, maar dat kan niet
eeuwig zo blijven. De ww in de grensstreek
stijgt nu al stevig. De regering doet praktisch
niets om de export te heroriënteren en leeft
op de oliepoet nu. En de belastingen in dit

GUANTANAMO
Er zijn nu 530 gevangenen uit deze instelling der schande vrijgelaten waarvan er nu
47 blijken te zijn teruggekeerd bij Al Qaida
c.s. en daarvan hebben er al 27 stuks intussen aan aanslagen meegewerkt. Dus vroegen republikeinen aan Obama om geen
yemenitische gevangenen meer vrij te laten
tot de regering daar garandeert dat ze niet
naar de oude club terug zullen keren. Tja
dat betekent hun opsluiten in een land waar
de officiële regering eigenlijk enkel de
hoofdstad en directe omgeving controleert.
En van de nu nog 198 gevangenen in G, is

Terug naar inhoud
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de helft yemenitisch blijkt. Daarvan zijn er
45 op de vrijlatingslijst geplaatst en zullen er
6 binnenkort vertrekken. De gevangenis in
Illinois gaat het restant ontvangen, streven
is naar een militaire berechting of… gewoon
zonder BEWIJS vasthouden. Dat laatste
schokt nu ook vele democraten. Maar
Obama wil koste wat het kost, dit symbool
van het slechte Amerika sluiten. En nu komt
hij (ook) klem te zitten.. De minister van
buitenlandse zaken van Yemen schat de AlQiada groep in zijn land tussen 200 en 300.
Waarvan de nodige ook uit Saoudi-Arabië.
Het lijkt nu een van de sterkste centra voor
het voorbereiden van aanvallen en het
opleiden van fanaten.
Obama zal er iets mee moeten, nu het grote
echec van de “regering in Yemen” blijkt.
Saoudi-Arabië vecht er ook al tegen de
sjiïtische Hoeti’s… die gesteund worden dor
Iran. En de facto is de VS nu opnieuw betrokken in deze oorlog in het noorden van
Yemen: de Yepakaf-oorlog is begonnen in
Pentagon-termen.

maar hun prestaties zijn nogal schokkend:
de kwaliteit deugt niet. En geloven dat de
groei doorzet, terwijl er nog 50%
analfabeten zijn, lijkt onmogelijk. Ook zijn
dynamiek en innovatie nauwelijks te vinden
in dit land. Ondanks pogingen om samenwerking bedrijven-universiteiten te stimuleren. En toch MOET er een kenniseconomie van de grond komen hier. Dus de
mogelijkheden lijken er te zijn, maar het
vuur opstoken ontbreekt nog. Chili moet nu
een bocht om, en snel. Want de onrust
groeit en de verwachtingen stijgen. China
en de VS zijn nu DE handelspartners hier,
Frankrijk staat op plek 9. Terwijl Frankrijk al
150 jaar veel zaken deed hier. Dus is ook
Sarko stevig begonnen met het intensiveren
van de handelsbetrekkingen met dit land.
Nu is Chili voor Parijs nr. 3 met 2,4 miljard
handel, na Brazilië en Mexico. Voor 620
miljoen wordt er hier al aan franse waar verkocht. Maar de handel is sterk getekend
door grote contracten en moet zich veel
sterker gaan afspelen met het middenkleinbedrijf uit het land van Marianne. Sarko
heeft de bakens al fors naar Latijns-Amerika
verzet, omdat het met Afrika en China niet
echt storm loopt. Op naar Chili dus, maar
eerst nog even wachten hoe de nieuwe
regering daar gaat uitzien. Intussen bleek de
gematigde liberaal Pinera 44% te halen in
ronde 1 en dus moest er een ronde 2 komen. De populariteit van Bachelet hielp dus
niets meer. Ondanks de poet van 5 miljard
van het lekker dure koper, DE schat van dit
land. En ondanks de lovende woorden van
het IMF. Wordt vervolgd.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
Voor 2010 e.v. : HET HERSTEL IS AL IN
VOLLE GANG (populatie 8,5%; BNP 6,6%
en groei 2,8%)
IN CHILI SCHIET HET NIET OP
Na de dictators kwam, nu al 17 jaar
geleden, een regering van links, midden en
radicaal aan de macht en de groei was indrukwekkend. Nu al meer dan 10.000 bnp/
kop hier. Het land verdient veel aan zijn
koper en andere grondstoffen, de inflatie
ging op plat (was > 15% lang), en door het
staatsfonds overleefde het land de crisis
best redelijk. De verkiezingen waren begin
december en de linkse kandidaat Eduardo
Frei lijkt niet erg te profiteren van de grote
populariteit van de vertrekkende Bachelet.
En de conservatief die klaarstond zei al dat
hij niet veel wilde veranderen…. Niet aan de
inkomensverschillen, niet aan betere
gezondheidszorg en niet aan beter onderwijs. Er zijn veel hoger opgeleiden hier,

WREED PROCES IN ARGENTINIË
Na 32 jaar begint nu het grote proces tegen
de ex-militairen die verantwoordelijk werden
gehouden voor de verdwijning van duizenden “tegenstanders” . Ze zaten achter
kogelvrij glas in de rechtbank en toonden
enkel hun arrogantie. Ze zijn nu nog steeds
overtuigd van hun gelijk: “commies” mag je
best zonder proces vermoorden, immers?
Een van hen las zeer demonstratief een
boek dat de titel droeg: Volver a matar
( Doorgaan met doden). De 280 getuigen
gaan nu hun afschuwelijke verhaal vertellen
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en het is te hopen dat enkele argentijnen,
waaronder de vader van ene Maxima, nu laten zien dat ze er spijt van hebben. Gerechtigheid is nodig, dat is het minste wat je
nog kunt doen voor de doden en hun familie.

daarom kondigde Teheran ook aan nog 10
verrijkingsfabrieken te gaan opstarten. En
ook hielden ze een grote luchtbeschermingsoefening tegen luchtaanvallen. Obama zit met twee dolle stieren in het MO:
Israël met zijn Liebermannn-ziekte en Iran
met zijn Amadinedjad-gelieg. Hou dat maar
eens uit elkaar! Toch moet Obama en zijn
vrienden dat klaar spelen, om de lont niet in
het kruitvat te laten terecht komen.
Intussen werd het weer knap onrustig in Iran
en het begon met de begrafenis van de
ayatolla die fel tegen A. was in Quom. Straten vol betogers dagen lang… Daarna
opnieuw elders en na Kerst in Teheran.
Daarbij werd geschoten hoorden en zagen
we op de telefoonvideo’s die het westen
bereiken. Want in deze open wereld helpt
het A. niet meer om af en toe een Probetoging voor zijn beleid te organiseren. Hij
durft Moussavi niet te arresteren, want dan
breekt de pleuris uit…. A zit niet echt lekker
in het zadel en er zijn er ook veel in de top,
die nu zwijgen… en afwachten. Vergissen is
namelijk dodelijk.
Intussen protesteert ook Duitsland, na eerder Frankrijk in juni, over het storen van het
satellietsignaal van Eutelsat voor de
Deutsche Welle-zender (DW), die te veel
belastende beelden (terug)zond naar Iran
c.s.
En Iran geeft nu de westerse machten een
maand de tijd om te reageren op ZIJN
voorstel over uraniumuitwisseling… De provocatie is daar een tweede natuur
geworden. Het lijkt steeds meer op de vlucht
naar voren.. En Obama gaat “doucement”
verder en wacht op de interne ontploffing
van het regiem.

Terug naar inhoud
OCEANIË
Voor 2010 e.v. : HET KLIMAAT IS ZORGELIJKER DAN DE FINANCIËLE ZAKEN
(populatie 0,5%; BNP 1,8% en groei 1,8%)
AUSTRALIË DE CRISISWINNAAR!
Australië heeft als een van de weinige industriële landen de recessie ontlopen. Al in
de eerste drie maanden van 2009 groeide
het bbp al weer met 0,4 procent, wat vooral
te danken is aan de snel groeiende export
van steenkool en ijzererts naar China.
Australië weet ook al heel goed waar die “
Abraham van de mosterd” woont…
Het “kiest” soms uit oost en soms uit west..
want het ligt, zuidelijk, maar toch ook
“tussen” oost en west en is van origine
(sorry Aboriginals!) joods-christelijk… Al zijn
er best al veel aziaten en arabieren..

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
Voor 2010 e.v. : DE OLIE VERMOMD ALS
SCHOKDEMPER (populatie 6,6%; BNP
4,6% en groei + 2,3%)
IRAN: DE GROTE BLUF OF…
De harde aanpak van de AIEA nadat Iran
bleek te hebben gelogen over zijn verrijkingsgedoe maakt Teheran woedend. Ze
noemden het “een tyrannieke actie”. Nieuwe
sancties zijn er al aangekondigd door de
EU… Rusland en China zwegen vooralsnog. De IAEA noemt de sancties overigens non-productief…
En daar staan we dan weer “voor aap”, en
Obama moet zijn geduld nu uit zijn tenen
halen en zijn zelfbeheersing wordt zwaar
getest. Opnieuw de bluf diplomatie dus en

IRAK HERLEEFT DANK ZIJ MOBIELTJES
De VS heeft slechts een positief iets aan
Irak gegeven: de mobiele telefoons. Het net
dat 5 jaar geleden ontstond bedient nu al 20
miljoen mobieltjes op een bevolking van 27
miljoen. Men is er gek mee ook al zijn er
best regelmatig technische problemen mee.
Want in Irak is naar buiten gaan link, dus is
bellen enorm belangrijk en van wezenlijk
belang voor de handel. De regering gaat
nog een vierde licentiehouder toelaten voor
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de som van 3,75 miljard, wat een leuk centje
oplevert in afwachting van een hogere olieproduktie. Dus George had ongelijk: Irak
wachtte niet zozeer op democratie en liberale economie maar wel op mobiele telefonie!

soldaten. Dus is het werkelijke besluit dat er
op korte termijn 30.000 MEER gaan, maar
ook dat op het moment van zijn herverkiezing de terugtocht al fors loopt… ook
al is er nauwelijks iets veranderd. De russische ambassadeur in Kaboel vatte het
prachtig en kort samen: “5000 soldaten
geen problemen , 140.000 veel problemen…”. En de russen weten er alles van: zij
vertrokken ook al ooit… (waaraan de VS
toen stevig meehielp!).
Er zijn nu dus 114.000 militairen totaal in dit
onbeheersbare land. Wat dus wel blijft op
lange termijn zijn dus drie dingen:
1. De jacht op Al-Qaida en Bin Laden
2. Zo gauw mogelijk harder optreden
en dan snel troepen verminderen
3. Nu Karzaï fors de schuld geven, dat
“dekt beter de aftocht”.

DE TALIBAN VAN PESHAWAR
Onder leiding van Mehsud vechten de taliban steeds professioneler. Ze leren uit
Iraakse ervaringen en ook van Al Qaida
collega’s. En daarbij gaat het om het opblazen van mensen en gebouwen, en dat zo
bloedig mogelijk. Eerst waren het wat bommetjes die beperkt knalden en die ze ter
plekke moesten af laten gaan: met handbediening dus. Nu is dat heel anders: enorme grote ladingen verstopt in rijdend materieel , veelal op markten, wordt professioneel per mobieltje tot boem gebracht! En
de nieuwste trucjes zijn: bom aanmelden, de
politie en mijnendienst gaat er heen en dan
dus … BOEM. Dat levert betere buit op.
Mehsud heeft ca 10.000 strijders te commanderen: pakistani’s, Tsjetsjenen, Ouzbeken, en ook arabieren. Elke dag vliegt er
minstens een bom in de lucht en scoort
tientallen doden en nog gewonden daarboven. En nu is ook het grote moorden
begonnen van sympathisanten van de “foute regering die met de VS heult”. Zijzelf, hun
families en hun dienaren, vooral ook de
politie en het leger, staan op de afschietlijst.
Er lijkt geen beginnen aan, de taliban
winnen WEER… de stadsguerilla is niet te
stuiten, zie ook Irak en Afghanistan.. De VS
stuurt wekelijks enkele drones, die kopstukken wegblazen maar ook onschuldige
burgers. De oorlog in Pakistan is al lang
begonnen en gaat de weg van die in Afghanistan. Het blijkt EEN brug te ver te zijn voor
de VS en het westen. Obama is hier ook in
zijn laatste oorlogsronde…. wedden?

Want er komt dus een moment, vóór de
verkiezingen, waarop Obama c.s. zullen
zeggen: met deze corrupte boel is het hier
niet te verbeteren, dus we gaan… Zoek het
voor het grootste deel, zelf maar uit. Daarom zo snel mogelijk dat opleiden van
EIGEN soldaten…
Dus allemaal camouflage voor een eervolle
aftocht: voor de verkiezingen maar helaas
NA nog vele doden. Daar moet zelfs een
man als Obama mee kunnen leven. Anders
is hij politiek dood… En zijn bondgenoten
kunnen dus ook niet anders en, niemand
kan dit HARDOP zeggen. Behalve LP
natuurlijk. Alstublieft! En daarom moest O.
natuurlijk zo lang nadenken vóór hij besliste… Intussen licht het accent al op
Yemen en Somalië.. waar Al-Qaida heen
vluchtte uit AFPAK. Dat komt Obama goed
uit nu…
TOTAL MIST DE BOOT IN IRAK
Irak heeft na Saoudi-Arabië de grootste
oliereserves: dat wist ene Bush ook. Nu er
weer gepompt kan worden wil iedereen zijn
deel, ook het franse Total, dat er kind aan
huis was (dat wist Chirac ook!). Maar nu
krijgt Total maar 25% van de 4 miljard barrels van olieveld Halfaya.
De russen+
noren, de engelsen+Nederlanders van Shell
zij kwamen er beter af. Maar die slimme

OBAMA BELAZERT DE KLUIT OOK !
Tja, zijn imago is niet zo, maar hij is natuurlijk verre van naïef. Dan zou hij geen week
overleven op zijn plek. Want zijn besluit om
er 30.000 MEER te sturen naar Afghanistan
is enkel om zijn gezicht te redden; hij weet
dat het daar verloren is, ook met veel
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snorremans De Margerie (Total) zei: de
eersten zullen de laatste zijn… En daarmee
doelt hij op de slechte vergoedingen in die
contracten! Long term contra short term,
dus.

praat over religie etc., veel drankgebruik
(gelukkig vooral Heineken!) en ook de
nodige go-go girls en nachtclubs. En van
radicalen merkten we niets, we bezochten
diverse moskeëen en je moest er enkel je
schoenen uit doen. Kortom niks te zien van
een K-Marokko.. Zelfs Wilders moet het wel
goedkeuren. Maar inderdaad de oppositie
heeft beperkte ruimte, maar dus ook de
radicali’s op religieus gebied. Het is daar
nog geen EU dus.. maar ga er maar eens
kijken. Prima bestrijding van belachelijke
vooroordelen.
Intussen laait de ruzie Marokko-Algerije flink
op; het gaat als vanouds over de West-Sahara en Polisario. Ondanks het plan van
Marokko voor grote zelfstandigheid van
West-Sahara. Maar de gesprekken door de
VN zijn gestrand en nu escaleert het weer,
Algiers ontving Polisario-aanhangers en Marokko hield hen aan bij hun terugkeer naar
Casablanca… Met een flauw smoesje dus.
De koning is goed link over de gang van
zaken en de militante die haar paspoort
kreeg ingetrokken, ging in hongerstaking.
En dat viel wereldwijd op. Intussen is eea
wat gesust maar het was wel erg druk tussen Parijs, Brussel, Washington en Madrid..
om zo ver te komen. Dit is niet zo goed nu
ook de onrust in Mauretanië vrij groot is.. De
instabiliteit lijkt nu omhoog te kruipen vanuit
de sub-Saharabelt naar boven in de Magrheb. En dat doet Al Qaida erg goed; daarop zaten ze te wachten… en, ze zochten
ook nieuwe “centra”. Nog beter gezegd:
daaraan werkten ze dus graag aan mee!
Een verontrustende ontwikkeling… zeker
voor een Marokko dat alle zeilen bijzet om
uit de diepe put te kruipen.

DE HERRIE TUNIS-PARIJS
Ben Ali, de baas van Tunesië eist nu
excuses van Parijs om zijn gedrag in het
koloniale tijdperk… Nadat Parijs hem opriep
om de mensenrechten te respecteren:
Kouchner vond de arrestatie van een
rebelse journalist “niet erg nuttig” en boem,
foute boel. Eerder was er kritiek geweest op
de afloop van de verkiezingen en Ben Ali
riep toen de steun in van de Arabische Liga
en Unie van Afrika. De mensenrechten
bevechters in Tunesië betreuren het ontstane debat, wat tot niets leidt. Opnieuw
werd duidelijk dat het westen met zijn beladen historie in dit deel van de wereld, niet
(meer) wordt geacht hen te mogen kapittelen, die het ooit zelf erg mishandelde. Wat
iedereen meteen begrijpt eigenlijk… En nu
WIJ enkel nog dus.
Frankrijk heeft nu al een heel rijtje te pakken
van boze landen, omdat het paternalistisch
optrad. En de Unie voor de Mediterranée
loopt ook niet echt lekker op deze manier.
Van de Maghreb is Marokko nog het enige
land waarmee de relatie redelijk is, maar
ook daar rommelt het al. De wrijvingen
westen-MO/Magrheb nemen zachtjes maar
duidelijk toe… En dat is nou net wat er Nu
NIET zou moeten gebeuren!
DE EU EN MAROKKO
Als Marokko dichter bij de EU wil komen,
met name in politiek-economisch opzicht,
dan zijn er enkele eisen te vervullen zie stevige wensen. Allereerst een doorzichtige
justitie (waarbij ik dan denk aan Guantanamo…) en respect voor de mensenrechten. Ook de persvrijheid, en vrije journalistiek zou meer aandacht moeten krijgen.
Volgend jaar praat Marokko met de EU over
een en ander.
Ik was er voor een korte vakantie en werd
erg verrast: een zeer jong dynamisch land
(45% is jonger dan 15 jaar!), een grote
bouwput, vriendelijk volk dat erg open met je

BARGHOUTI, DE MANDELA VAN PALESTINA
Hij zit sinds 2006 in Israël vast, want hij
organiseerde ooit de tweede intifada. Nu
staat hij op de AF-lijst van de israëli’s, met
nog 450 andere gevangenen om te worden
geruild voor de vrijlating van soldaat Shalit.
En, Hij is van Fatagh, maar kan ook lekker
met vele Hamas-aanhangers. Dus de geknipte figuur om de eenheid in de palestijnse gelederen te herstellen?
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Abbas zou hem zo willen inzetten hoort men
zeggen, al zijn er, uiteraard, ook tegenstanders. Barghouti is een charismatische
man en een boekenverslinder. Hij las de
biografieën van alle grote politici van zijn
aartsvijand Israël in het gevang. Hij komt
dus belezen ten ijs…
Nu moet het echter wel nog eerst lukken:
pas evident met de huidige Israëlische
toppers aan het roer.

geladen met een ander programma,
natuurlijk ook voor de rest van de wereld.
DE TENNISROBOT
Hij smasht zeer berekenend, en was een
groot succes op een beurs in Tokyo. Als de
bal zijn batje raakt calculeren zijn drie chips
razendsnel zijn tegenklapper en zijn camera’s zien ook waar de tegenstander staat.
En boem… Hij leert ook onderweg waar uw
zwakke kant zit en gaat dat dan gebruiken
tegen u. Hij doet het erg goed en het is een
showpiece om robot-geïnterresseerden voor
andere toepassingen, te laten zien dat er
heel veel kan. Nog even en u komt er een
tegen op het tenniscourt...

HARIRI BEZOEKT DOODSVIJAND
In Libanon zijn ze wel wat gewend intussen;
politieke moorden dat is daar vrij gewoon.
De laatste politicus die de lucht in vloog was
ene Hariri, premier toen en vriend van
Chirac. Het was de schuld van de syrische
geheime dienst, weet iedereen nu… Ook
zijn zoon die NU premier werd. Hij moet nu
regeren en Syrië is een machtige buurman;
dus ging hij als eerste daar op bezoek, bij
de jonge Assad. De druze Jumblatt moest
dat ook ooit al doen; ook zijn vader werd
vermoord door dezelfde machten. Parijs
heeft de weg geëffend voor eerherstel van
Assad en daarom zijn de saoudi’s weer
aardig tegen hem en moet nu ook Hariri
door de zure appel bijten. Damascus stuurde ook al een ambassadeur naar Beiroet..
Want Syrië, dat GEEN moslimstaat is
(Baath-partij aan de macht=socialistisch; net
als in Irak vroeger), moet een balancerende
rol spelen in de regio, Samen met Turkije
dus. Hoger politiek gaat vóór wraakneming
…Gesnopen?

DE SEA-ORBITER
Het is een grote toren met plateau’s eraan
en hij lijkt wat op een dolfijn die op zijn staart
over het water rijdt.. Hij is 51 meter hoog, 10
meter lang en 6 breed en zit voor 31 meter
onder water. Hij blijft “staan” dank zij een
ballasttank van 450 ton op 19 meter onder
water. Het ziet er futuristisch uit, maar hij
zou in 2011 al in het water moeten liggen..
Hij is bedoeld om wetenschappelijk onderzoek te doen, waaraan 10 jaar is gedacht.
En in de drijvers zitten 20 hydroliennes=
watermolens die uit bewegend water stroom
maken. Hij beweegt met propellers die elektrisch worden aangedreven. Hij gaat zwemmen in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee… en het is, uiteraard, een
Frans project. Er kunnen “maar” acht wetenschappers in wonen, dat is genoeg voor
wat spannende spelletjes niet? Alles klopt
dus nu nog genoeg centjes… de prijs is nog
niet geventileerd..

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE LEZENDE ROBOT
Hij leest vooralsnog enkel japans met zijn
2300 ideogrammen en weegt 25 kilo. Hij
heeft twee camera’s als ogen en op zijn rug
een PC. Hij is geladen met een program,
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 ,

HET WIEL VAN KOPENHAGEN
Het is knalrood in het centrum en u kunt het
wiel in een paar minuten in uw fiets
monteren, als u het oude wiel eruit haalt. Als
u remt laadt u het wiel op (er zit een batterij
in) en als u moe bent laat u het even voor u
werken; de elektromotor duwt mee. U commandeert het geheel via de pedalen… draait
u ze achteruit dan is het remmen , duwt u
hard vooruit dan is het helpen. Zeer eenvoudig en ook erg intelligent. Want er zit een
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chippie in dat u via Bluetooth allerlei data
doorgeeft. Dus aan uw i-Phone. Over de
snelheden, afstanden en de … luchtkwaliteit! Het komt in 2010 vol op de
markt… Wie zei dat Kopenhagen was mislukt?

zichten in de feestmassa. Een proefje toonde aan dat 95% van de foto’s OK zijn, niet
gek dus. Tja buiten feestjes fotograferen
hebt u er weinig aan. Dus moet u gewoon
meer feesten om uw investering te laten
renderen. Er zijn slechtere redenen daartoe
denkbaar. Veel succes en uw vrienden
zullen u dankbaar zijn. Want je kunt ook de
aandacht trekken en scheve smoelen
fotograferen natuurlijk. Ik bedacht nog een
toepassing: een val voor inbrekers… Maar u
riskeert dan wel ook uw Party Shot te
verliezen.

DE SUPER E-FIETS
Alles heeft ook in E-land al zijn overtreffende trap: wat dacht u van een E-fiets
van 3500 €? Hij kan 10 km op zijn batterij
met wel 20 km/uur. In 20 minuten is zijn
batterij weer op 80% opgeladen en je kunt
hem vouwen! Hij weegt maar 9,8 kilo (hij is
van carbon), maar de berijder mag maar
100 kilo wegen, tja dat verkleint de markt.
Ook moet je tussen 1,63 en 1,93 m. zijn om
er mee op stap te kunnen. Hij ziet er uit als
een rijdende luxe-bureaustoel met stuurhandels aan elke stoelkant. Ik zal goed op
de lijn moeten passen dus om er op te
kunnen… en ik moet ook nog wat subsidie
vinden. Ik vind eigenlijk dat ie in het ziekenfonds moet, want hij voorkomt heel wat
enge ziekten, toch?

DE SOUNDLINK VAN B&O
Het is een soeker zonder draadje die
muziek vanuit uw PC in elk vertrek van uw
huis kan laten horen. Dus een draagbare
discotheek. En niks installeren dus, u krijgt
enkel een USB-stick meegeleverd en het
werkt al. Uw muziek op de bad- en slaap en
werkkamer van i-Tunes en Internet radiostations. Op elke etage dus.
Een proefje zag er veelbelovend uit. De
speaker is 17x30x13 cm en heeft een batterij inclusief in zijn 2 kilo gewicht. Zelfs in
de tuin deed ie het. En hij heeft ook een
afstandsbediening. Voor volume en keuze
van muzieksoort. Het werkt op Bluetooth
techno en heeft een litium-ion batterij die
drie uur vooruit kan. En u kunt er ook uw iPOD of een MP-3 speler op aansluiten.
Alles voor 549 € zie www.bosefrance.fr

DE NIEUWE KOFFIE
De essentie van een espresso is warm
water, koffie en druk. En zo ontstond er nu
een nieuw koffie-apparaat dat zonder stopcontact werkt. Stop er gemalen koffie in,
warm water en in het handvat een gaspatroon voor de druk. En hup de zwarte bol
met handvat maakt in 30 sec. een prachtige
espresso voor u. Dit apparaat kost 85 €, 24
gaspatronen, goed voor 200 kopjes, kosten
8 €. Dus verschaf u dit wonder dat u mee op
reis kunt nemen naar elke plek waar u heet
water kunt vinden. Uitvindingen in koffieland, blijven ons verbazen. Kijk op
www.mypressi.com.

EEN SLIMME FOTOHOUDER
Hij heeft een digitale ontvanger, een USBpoort, een kaartlezer en een resolutie van
800x480 pixels. Je kunt er bestanden op
bekijken, foto’s, muziek op beluisteren en
ook nog TV zien. Ook uw MP3 kan er aan
hoor! Hij is van LENCO en kost 159 €. Een
koopje voor dit mooie gadget!

DE PARTYSHOT
U houdt een feestje en verdomme opnieuw
vergat u foto’s van het gebeuren te maken.
Stom. Dat hoeft u nu niet meer te overkomen als u 150 euro over heeft voor een
Party Shot van Sony. Het is een sokkel voor
een Sonycamera die 360 gr. draaien kan,
voor en achter over kan, die inzoomt en zelf
instelt. het zoekt voortdurend naar ge-

EEN MP3 OM TE SCHUDDEN
Hij heeft een radiotje, leest muziek en video
in, en is ook camera. U bedient hem door op
het scherm te tikken en door hem even te
schudden. Dan springt hij een toepassing
verder dus. En dat doet hij voor u voor 80 €
en hij heet de YOO 3001.

46

EEN FOTOTOESTEL MET PROJECTOR
De Nikon S1000pj kan foto’s maken en die
projecteren op muren en andere vlakken.
Het gaat heel simpel: gewoon op de projectieknop drukken en de lens effe bijstellen.
De projectiekwaliteit is niks slecht en hij kan
max. een beeldgrotte maken van een A3-tje.
Het is ook een leuk gadget maar de prijs is
nog wat minder leuk: 400 €.

wekken in een zelf gekozen paradijs. Dus zij
geloven slechts in het aardse paradijs,
willen niet naar dat “andere” wat ze nooit
leerden kennen. Maar helaas, het diepvriezen maakt ons weefsel stuk op -180
graden. Maar nu vonden amerikanen een
molecuul afgescheiden door een scarabee
uit Alaska dat -60 gr. verdraagt. En daarmee
kun je de kristallen in de weefsels behouden
voor destructie bij diepvriezen. Dus de oude
droom van bevroren verder gaan op weg
naar nieuw leven ontwaakt weer. Ach intussen heeft een DNA-wetenschapper ook al
ontdekt welke stof de vertraagde celdeling
kan versnellen bij het ouder worden. Dus
het wordt straks zo: u zorgt dat u in leven
blijft via DNA-trucjes en gaat het dan toch
fout door een smerige ziekte of infectie, dan
kruipt u in de diepvries en wacht tot de
mens u weer kan opstarten. Eeuwig leven is
onder handbereik gekomen. Ik spaar al voor
een grote diepvriezer. Nu maar hopen dat er
electriciteit blijft geproduceerd worden… ook
als olie en gas op zijn. Want anders ga ik
alsnog dood aan… de nieuwe oliecrisis.

DE VEILIGE BANK/CREDITKAART
Een Frans bedrijf vond een kaart uit met er
op een toetsenbordje en een schermpje!
Daarmee kunt u uw transactie over het net,
waarbij uw pincode niet kan, wel beveiligen.
De kaart genereert zelf een unieke transactiecode als u over de lijn betaalt, zoals nu
ook kan met een rekenapparaat extra per
bank om uw transactie te beveiligen. Die
berekening gebeurt uiteraard op basis van
uw pincode die u enkel weet en in de kaart
toetst en per transactie natuurlijk. De kaart
heeft het gewone formaat en het aparte
apparaat is niet meer nodig: het is dus ingebouwd. Visa is er al zeer in geinteresseerd. De betaalwereld wordt weer wat
mooier… Maar uw kaart verliezen aan
iemand die ook uw pincode kent, blijft even
link natuurlijk..

DE SUPERKOE
De Uni van Missouri vond haar uit: een koe
die 40% minder eet en toch dezelfde
hoeveelheid vlees produceert. Ze werd
zorgvuldig gefokt en produceert dus ook
veel minder metaan, wat belangrijk is als u
weet dat dieren meer CO-2 etc. produceren
dan onze transportmidelen! Dus wil nu
iedereen haar hebben. Straks maken
genetici nog mensen, die minder xenofoob
zijn, minder alcohol drinken en die met twee
woorden spreken. En met een langer lontje..
De wereld wordt erg mooi via genetische
manipulatie..

VERGOEDING BIJ LATE AANKOMST
Bent u meer dan 3 uur later dan afgesproken op uw bestemming met een vliegtuig, dan mag u 250 € eisen. Dat bepaalde
het Europese Hof recent. Ook bij annulering
moet er betaald worden vanaf nu. Een forse
tik voor de vliegmijen die bij grote drukte
toch al zoveel moeite hadden met “op tijd
komen”. En vliegt u ver dan kunt u tussen
250 en 600 € opeisen. Dat gaat geld kosten
en wie zal dat betalen? Immers het is het
resultaat van inchecken, veiligheidscontroles en ook vliegen… meerdere partijen
zijn in het logistieke spel. Nu begint dus het
gedobbel om de verdeling van de ellende.

EEN “MUG’S “IDEETJE
Er bestaan mannetjes-muggen die na de
ejaculatie de vrouwtjes afsluiten met een
druppel die als stopje werkt. De zaak moet
dicht om de zwangerschap te bevorderen…
Nu was er een slimme wetenschapper die
een stof verzon die de mug kan opeten en
die er voor zorgt dat de zwangerschap fout
loopt… Rotstreek niet? Maar ja deze mug is
de verspreider van gevaarlijke ziekten.

DE EEUWIGE SLAAP
De mensen wil eeuwig leven en al eerder
lieten mensen hun corpus diepvriezen bij
hun overlijden. Hopend op een toekomst
waarin een slimmerik hun weer tot leven kan
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Daarom dus. De arme mug n… zich dus
eigenlijk dood, op termijn dan.
Zou dit wel mogen van …. religie a, b of c?

rotzooi maar op te ruimen. En als EERSTEN. Waar niks fout mee is. Dus de solidariteit, die we dicht om ons heen zo goed
organiseerden, blijkt IN huis niet meer te
betalen en als je naar de hele mensheid kijkt
zitten we NOG steeds met 50% echt armen
op de globe.
Dat het dan best eens “bijltjesdag” zou kunnen worden, als we niet meebetalen en/of
inschikken, mag eigenlijk niemand verbazen. We krijgen nu een laatste kans te laten
zien dat we ons wat aantrekken van wat NA
ons komt. En dat kost me toch een hoop
moeite…! Onze laatste kans voor het geven
van het GOEDE voorbeeld zijn we al jammerend aan het missen. Dat gaat ons ALLEMAAL opbreken, weet ieder mens die nadenken kan.
En wat doen “we”? We lopen achter een berekenende volksmenner aan , die de echte
problemen NIET bespreekt, maar die integratie, achterlijke moslims en K-marokkanen tot de GROOTSTE problemen van onze
tijd uitriep. Wel, hij is door ons gekozen en
mag dat dus. Maar de rekening daarvan
komt straks ook BIJ al die andere facturen.
Dat telt lekker op. En daarvoor zijn alleen
WIJZELF verantwoordelijk. Want niets aan
je fouten doen als ze duidelijk blijken, dat is
pas echt ASOCIAAL. Mea Culpa..

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-OH, VERVLOEKTE OUDERDOM!
Op mijn leeftijd ga je je zo langzamerhand
wat schuldig voelen dat je nog redelijk gezond en monter leeft. Want je weet hoeveel
dat kost… Je ziet je pensioenen binnenkomen waarvoor je langer of korter betaalde;
de collectieve en de “eigen pensioenen”, die
je als ondernemer scoorde. En je weet, dat
ook je werkgevers meebetaalden. Maar ze
waren alle berekend met in het achterhoofd
dat het collectief, niet al te oud zou worden
en/of zeker niet op zo’n dure manier oud
zou gaan worden. De som was: 40 jaar premie lappen, dan ca 10-15 jaar genieten en
dan “disparaitre” (in de kist!). Wie kon vermoeden dat ze, overigens ook van “onze
centen”, het zo goed voor elkaar kregen dat
we nu de 75 met gemak halen en dat 90 ook
al aardig vaak de streep blijkt te zijn? De
medische wetenschappers, opgeleid op
staatskosten (wij betaalden dat ook!) en onze zo fraai en gezond opgebouwde woonplekken (ook al door ons betaald..), blijken
daar nu debet aan. Onze opzet is dus GELUKT! Dus we moeten blij zijn!
Maar de pret wordt bedorven door de gevolgen van dit “succes”: dure pensioenstromen
die langer duren en erg hogere zorgkosten
… Die “natuurlijk” nu ook voor rekening
komen van de huidige generatie en die
daarna. Voor hen die helaas, door een flink
gebrek in onze constructies, de welvaart ziet
verdampen en te horen krijgt dat de “broekriem moet worden aangehaald”. Wat niet
meer anders kan helaas …
Maar we mogen niet vergeten dat wij onze
welvaart ook beleefden, ten koste van een
grote meerderheid armen in de wereld. En
dat we de wereld stevig vervuilden en verrommelden, wat nu stevig opbreekt. De armen eisen hun deel en vragen ons ook de

******
DE BOM VAN IRAN
Expert 1:
Iran zegt niet naar een bom te streven, maar
alleen naar civiele kernenergie. Tja dat zeiden er wel ooit meer. Die nu dus wel zo’n
bom hebben. En toen de VS “dacht” dat
Saddam “weapons of mass destruction”
had begonnen ze met anderen een “preventieve oorlog”. Heel Irak in de poeier ,
vele doden aan alle kanten tot op vandaag,
en GEEN enkel spoortje van zo’n “weapon”!
Dus als DEZELDE geheime diensten nu al
JAREN zeggen dat Iran “slechts nog EEN
jaar weg is van de bom”, dan gelooft dat
geen hond nu. Maar het regiem maakt ons
toch wel flink bang! Zeker ook naast die
maffe Noord-Koreanen die het snode spel
ook maar steeds doorspelen en daarmee
aan Iran steun geven en v.v.
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Is Iran met bom nou echt link? Er zijn er dozijnen met dikke bommen, en die zijn dan
NIET link dus? We zijn het met Iran’s politieke standpunten helemaal oneens, maar
om nu weer een “preventieve oorlog” te
gaan beginnen? Dat is ook niks lekkers.
Bush verbood de israëli’s nog in zijn laatste
maanden er boven op te gaan… Als je kijkt
vanaf de positie van de iraniërs dan is hun
gedrag gewoon rationeel, ook al delen we
hun politieke idee niet. En zij mogen van
ons eisen dat wij niet “zomaar” hun regiem
omver gooien! De koloniale tijden zijn echt
voorbij. Maar, intussen broeit het IN de
iraanse bevolking…
Het parket waarin de VS zit is niks gezellig:
maar een preventieve oorlog beginnen,
naast twee andere, waarvan er een al 7 jaar
duurt, dat is ook niet eenvoudig. En dat weten Iran en Noord-Korea en … ook China en
Rusland, maar al te goed.

weg, de sabotage, die Bush wilde, is er nog
steeds als mogelijkheid.
Een militaire actie is niet uit te sluiten maar
die zal enkel de race kunnen verlengen.
Maar Iran kan ook operaties tegen Israël
lanceren via Hezbollah of zou de Straat van
Hormuz kunnen blokkeren. Wat voor de VS
inacceptabel zal zijn. Ook zouden er terroristische aanslagen overal ter wereld kunnen komen, maar dat zal Iran verder isoleren.
De Noord-Koreaanse gang van zaken heeft
Iran erg veel geleerd over vertragingstactieken en over de langzame Veiligheidsraad.
Denk ook aan de vernietiging in Syrië door
Israël van een atoomfabriek, waarbij geen
enkel arabisch land protesteerde! Sindsdien
is Damascus als partner van Iran erg verdacht… Dus de twee gevaarlijkste zones in
de wereld liggen wel geografisch ver weg,
maar zitten politiek gezien, erg dicht bij
elkaar.

Expert 2:
Er is geen twijfel over de militaire ambities
van Iran en ze hebben alles behalve nog
niet genoeg verrijkt uranium. Dat zou binnen
een jaar er kunnen zijn en dan… waarom
dan geen 1e test gedaan? Stelt u zich voor
wat dit of ook de huidige toestand betekent
voor de buren: Saoudi-Arabië, Turkije, Egypte en of course ook verder weg , Israël!
Zij veranderen nu allemaal al hun defensie
policies!
Wat voor narigheid Iran nu al maakt en nog
meer kan maken is duidelijk en uiterst gevaarlijk in het MO van vandaag. Het gevaarlijkste gebied ter wereld.
En de vraag of het hier gaat om de atoombom enkel voor de noordelijken te houden is
onzinnig. Immers China heeft een atoombom sinds 1964 en is in 1968 als zodanig
“erkend”.
Er is nu al sinds 2002 onderhandeld over
meer dan zes voorstellen. En de VS heeft
nu weer een aanbod gedaan dat eind 2009
afloopt. Maar Iran zal dat enkel accepteren
als de verrijking wordt toegestaan en ook de
eisen en vragen over hun nucleaire activiteiten van tafel gaan.
De weg van de sancties is ook al geprobeerd maar het brengt weinig op. De derde

Zo dat is dus het spel, met de knikkers. Wat
nog steeds doorgaat: met steeds een Iran
wat heen en weer gaat .. en tijd wint. Maar
dat nu intern erg veel gedonder begint te
krijgen. Waaraan het westen (VS + Frankrijk?) zeer waarschijnlijk wel wat mee geduwd hebben….Ga er maar aan staan,
zeker als je “eerlijk” opnieuw wil beginnen
en primair het overleg zoekt. Met rotzakken
is en blijft het kwaad kersen eten , en, met
dieven vangt men dieven of… wie niet horen
wil moet maar voelen. Bij dat laatste blijft
het voelen helaas waarschijnlijk niet beperkt
tot Iran alleen… Er ligt sinds kort een franse
basis tegenover Iran in Quatar… En Parijs
heeft een ook verdedigingsverdrag met
Quatar… en is ook Nato-lid. Voelt u hem?
Twee Experts+Leon, juni 2009.
******
-DE MUREN VAN DE ONMENSELIJKHEID
Muren waren er en… zijn er nog op diverse
plaatsen in de wereld. Helaas is Israël nu
het nare voorbeeld.. Hoe erg zoiets is kan je
begrijpen als je leest over de val van de Berlijnse muur, 20 jaar geleden. Ze werd in
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nood-tempo gebouwd in 1961 en nog sneller gesloopt in 1989, na 28 jaar dus. De tijd
tussen twee generaties.. Ze was 165 km
lang, 3,5 meter hoog, 300 schiettorens en
272 hondenrennen… Plus mijnen, electrische prikkeldraad, automatisch geschut…
Ze kwam er nadat 2,7 miljoen mensen
vluchtten naar hun paradijs, het westen.. Ze
was DE zwakke plek in het Ijzeren gordijn.
Tijdens haar bestaan vluchten er ca 5000
mensen op vele manieren en werden er
ruim 3000 gearresteerd. Zo’n 17 miljoen
woonde er, in steeds grotere wanhoop
achter.
De ontsnappingen waren alle spectaculair:
de eerste was een officier van de bewaking
tijdens het bouwen van de muur (!) en daarna waren er die de rivier over zwommen, die
tunnels groeven (57 keer gelukt), in auto’s
met geheime bergplaatsen en zelfs in een
luchtballon, wegkwamen. Eén vluchtte er
over zee, ging terug om vrouw en kinderen
te halen die hij verborg in een auto van een
vriend … en het lukte hun allen de muur te
passeren.
Wat moet er in de hoofden omgaan van politici die een muur bouwen als oplossing
voor sociaal-politieke problemen? Vaak
begint het impulsief om een urgent probleem op te lossen, vluchtelingen of bommenleggers en andere “aanvallers” te
weren. Maar ieder gezond denkend mens
weet dat dit uiteindelijk fout uitdraait: het is
het begin van een faillissement op termijn.
Of dat ook zo is met muren die gebouwd zijn
om mensen te weren, zoals die in NoordAfrika om de illegalen af te blokken in de
spaanse enclaves… dat moet nog blijken.
Want elkeen die een muur een schande
vindt , moet zich realiseren dat ze ook van
ZIJN belastinggeld worden gebouwd en
onderhouden. Nu ook nog, aan de zuidgrens van Europa..

natuurlijk “tonen”, en dan begint de jacht op
je noviteit. Door allerlei volk; goede en uiterst misdadige mensen. Die langs de wet
op de intellectuele eigendom willen komen
en dus je vondst te gelde willen maken met
veel meer winst voor hen. Wat een uitvinder
moet nogal eens duur worden betaald…
Uiteraard kun je eerst patent aanvragen
maar dat kost ook al een klein vermogen,
minimaal 50.000 € en vaak 70.000. En daar
kunnen al snel juridische kosten bijkomen
omdat er natuurlijk onmiddellijk geprocedeerd wordt tegen je als het “blijkt” dat jij
mogelijk andere patenten schaadt of inpikte.
Jaren van gedonder wachten je en tijd is
geld, ook hier. Intussen draait de wereld
door en vindt iemand anders nog iets beters. Een race tegen de wereld en de klok
dus; met weinig romantiek. De uivinder van
GPS procedeert nu al vele jaren en komt er
niet uit.. Intussen is er een miljarden industrie opgesprongen en de uitvinder kreeg nog
nop.
Je moet dus erg handig zijn en je verweren
tegen schurken. Zoals eentje die na wat
communicatie over Internet betreffende een
uitvinding, de computer kraakte van de uitvinder en alles stal… Of die andere die met
een industrieel in zee ging en ontdekte dat
die een sterk verbeterde versie stiekem op
de markt zette… en hem bedankte! Want je
hebt elkaar nodig: een uitvinder heeft zelden
de middelen een produkt zelf te ontwikkelen
en, laat staan te marketen en te produceren.
Er zijn in vele landen beurzen waar de uitvinder hun idee aan de man proberen te
brengen en daar lopen dan ook de rovers
rond. Bijvoorbeeld een die 100.000 € in
cash aanbod en die toen de uitvinder dat
weigerde, hem achtervolgde en bestal. De
raad is dan ook: vermijdt in het begin faceto-face contact als je nog niet echt weet wie
de ander is en neem betrouwbare getuigen
mee.
Vaak pikken werkgevers de ideeën van hun
mensen geluidloos in… Ze brengen ze op
de markt, verhogen het salaris van de slimmerik en vertellen hem nooit wat hij heeft
gemist! Of de betrokkene is een echte uitvinder, die lak heeft aan al dat gedoe om op
de markt te gaan en er aan te verdienen..

****
-IDEEËN JATTEN
Er zijn nogal wat uitvinders op de wereld,
slimmeriken die proberen eeuwige roem te
vergaren en/of grote rijkdom. Maar hun wereld is vol gevaren, want je moet je vinding
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En steeds opnieuw blijkt dat clausules van
vertrouwelijkheid/geheimhouding in papieren door een vlotte advocaat zonder veel
gedoe snel worden gekraakt. Dus vond u
iets uit, dan begint de ellende pas. En als u
een rotzak treft, gaat U failliet terwijl de ander stinkt van de poen. Wie vindt hier tegen
nu eens wat uit? Zeg het me en ik garandeer u vertrouwelijk met uw idee om te
gaan…

de slimheid niets met het uiterst simpele
produkt: inpakken en wegwezen, te maken
heeft, kun je Amazon niet met een mooier
product vloeren… Dat is het geheim van de
massa-distributie. Het is een nietsontziende
gigamolen die niemand kan stoppen. Zelfs
Nelie Smit-Kroes niet..
En nu is Amazon ook in de andere wat duurdere massaproducten gegaan, zoals camera’s en elektronica-apparatuur. Wat zijn
macht nog zal vergroten… Dit alles in de
naam van Koning Klant. Dus type in:
www.amazon.fr etc. …. En u bent snel en
goedkoop gelukkig!

-AMAZON DE UITGEVERSMACHINE
Deze internet-uitgever van boeken, maar
intussen ook van andere produkten, bestaat
15 jaar en doet al 20 miljard $ aan omzet.
Voor 91 miljoen klanten wereldwijd en met
22.000 werknemers in 25 entrepots met een
totaal oppervlak van 1,5 miljoen m2. Het
bedrijf van de grote getallen, de internet
supermarkt die iedereen vermaalt. De kosten zijn laag en dus ook de prijzen en Amazon weet hoe je anderen die omzet zoeken,
in haar grote machine kunt “uitpersen”. Er
zijn vele klachten van groot machtsmisbruik
door deze gigant. Niet door klanten, nee, die
kopen snel en goedkoop hun boekje en zijn
happy. Maar ale anderen dis in de ontwikkeling of produktie van boeken werken, praten
heel anders. Wil je toegang tot de massadistributie met je boek, dan wordt je in HUN
keurslijf gewrongen en flink uitgekleed. De
lage prijs van de klant komt daar vandaan
natuurlijk. Een mechaniek dat je in alle superdistributies tegenwoordig terug vindt.
Ook is er nogal wat te doen over hun asociale pesoneelsbeleid: het werk bestaat
natuurlijk uit een massa aan logistieke handelingen in grote depots. Want het heet:
order snel samenstellen, verpakken en verzenden: vlot, efficiënt en goedkoop. En dat
levert ook lage lonen op, zeer afwijkende
werktijden en nogal harde arbeidsomstandigheden. De vakkenvullers en “ont”vullers
van Amazon weten daar alles van. En komt
er een concurrent toch nog op, dan wordt hij
gewoon gekild door dumpingpraktijken. De
groten in de distributie hebben de macht,
omdat ze een enorme geldmachine draaien
en dus ook toegang hebben tot grote financiële middelen… Dus elke concurrentie legt
het loodje want is “geen partij”. Omdat hier

*****
DE HERSENS: PAARD EN DE RUITER
(Een bewerkt interview met een franse
hoogleraar psychiatrie).
-Is onze verbeelding ook een proces in onze
hersenen?
Ja, we zijn machines die dromen, die kunnen verbeelden. We weten al langer dat elk
mens zijn persoonlijke interpretatie heeft
van de wereld om hem heen. Wat nieuw is
is dat de neurowetenschappen ons leren dat
het simpele feit van commentaar geven, wat
ook de inhoud moge zijn, op zichzelf al een
biologische rol speelt en ook tot een hersenactiviteit leidt. We zijn dus gemaakt om de
wereld te herbezien, en hem te vormen naar
onze smaak en hand. Deze verbeelding ,
dit herdenken is een soort ademhaling van
ons hersens geworden.
We zijn dus zowel denkmachines als doemachines?
Dat is het resultaat van de evolutie. Sinds
het echec van de dino’s zijn niet de allersterkste en beste, maar wel het aller intelligentste. Zo zijn we de baas over de levende
wezens geworden. Deze vooruitgang bestond erin dat we de materiële beloning
leerden vervangen door de mentale bevrediging. Het psychische plezier was geboren
dank zij de ontwikkeling van een aanzienlijke mentale mogelijkheid tot simulatie.
Welke simulatie?
Als ik chocola eet of als ik denk aan chocola
eten, dat zet zo ongeveer dezelfde popula-
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ties van neuronen aan het werk. Dat is ook
bij de motoriek zo. We zijn zuinig gebouwd
en gebruiken dus dezelfde neuronen om
een beweging te maken als om die hem ons
voor te stellen. Wij zijn “simulerende wezens”. Het is een fantastische eigenschap
om ons gedrag te kunnen controleren en
dus te kunnen wachten om een fysieke drift
te vervullen kunnen we ons hem eerst voorstellen. Deze regulerende en rustig makende power komt dus voort uit dezelfde neuronen bundels, zowel de simulatie als de
uitvoering. Dus een actie bedenken heeft
geen aparte neuronen. Een beweging
maken kan dus ook niet zonder die eerst te
simuleren. De pure simulatie is het je voorstellen van die actie en die onderwijl niet uit
te voeren. Dat leidt tot het heroverdenken
van de oude idee dat iets bedenken specifiek en los zou staan van de uitvoering
ervan.

heid en interpreteren, anticiperen, te verbeelden… Maar de ruiter heeft ook handicaps, hij is niet snel genoeg en niet spontaan genoeg. Teveel nadenkend en te gecompliceerd. Overleven vereist levendigheid. De andere beperking van de ruiter is
dat hij het echte leven niet voelt: hij kan het
zich voorstellen, het van vorm wijzigen en
zich voor de geest halen maar kan het niet
levend voelen.
Herinneringen, voorstellingen kan het paard
zich niet alleen beleven. Hij heeft als een
kale computer geen programma om het te
ervaren. Anders gezegd: de cortex ruiter
kan het niet beleven. Dus vraagt hij aan het
paard om zijn gedachten levend te maken,
body te geven aan zijn gedachten. De ruiter
geeft zin en het paard geeft richting (le sens
en les sens).
-Dus de geest wordt enkel door de intellectuele activiteit gevoed?
Ja, alle menselijks wordt ontwikkeld in de
eerste levensjaren in de interactie moeder
en kind. Dat is het dier in ons: de liefde, de
aanhankelijkheid, de emoties, de nobelheid
van de gevoelens en de jalousie worden in
ons limbische hersens opgeslagen.

-U gebruikt voor de hersens de metafoor:
het paard met zijn ruiter.
Het paard is hierin het oudste deel van de
hersens, het dier dat in ons is. Het zijn de
limbique hersens. Dat houdt zich bezig met
de emoties, de zintuigen en de behoeften.
Dat zorgt ook voor onze voortdurende aanpassing aan veranderingen. Het is snel,
sensueel en intuïtief. Als ik achter me een
auto hoor spring ik op het trottoir zonder
nadenken. Dan moet ik springen als een
dier.
En nu komt de ruiter kijken, de neocortex.
Die becommentarieert, associeert, . Die legt
verbanden en metaforen. Hij begint het gebeuren te herbeschrijven: de auto reed mogelijk te hard, of het verkeer is mogelijk
slecht geleid daar, of ik had mijn geluksdag.

-U spreekt van een verband tussen het
werkelijke en de verbeelding?
De magie van de hersens is de subtiele
chemie die dierlijke, archaïsche functies
lieert aan een aankleding van die werkelijkheid. De tovenaar van de hersens
onderscheidt het reële en de verbeelding,
en schept zo een enorme uitwisseling
tussen het denken en de lichamelijke acties.
Doet de werkelijkheid pijn dan kunnen we
die helemaal verlaten. Maar is de omgeving
naar dan voorkomt onze verbeelding te hulp
om de beklijving van die negatieve werkelijkheid te voorkomen. Alles is mogelijk tussen die twee extremen. Het menselijke
privilege is om onze gedachten en dromen
te kunnen mengen met wat we echt uitvoeren. Van toeschouwers van het leven
worden we dus vertalers en later scenaristen.
_Is er nu een oorlog uitgebroken tussen de
psycho-nalyse en de gedragstherapie-

-Moeten het paard en de ruiter naar elkaar
luisteren?
De een kan niet leven zonder de ander. Het
paard brengt de levenskracht in met inbegrip van het heden en verleden en bewaakt
de aanwezige toestand. Ook leert het uit de
ervaringen en ontwikkelt automatismen om
te kunnen overleven. Het verzekert de verankering in de werkelijkheid. Daardoor kan
de ruiter afstand nemen van die werkelijk-
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wereld? Of is die oorlog nutteloos geworden?
Ik denk dat ook psychotherapie en plaats
behoudt. Iemand na tien sessies cognitieve
therapie weer in de trein krijgen is nodig en
goed. Maar psychoanalyse blijft nodig om
de zeer speciale aspecten te behandelen.
Het is de enige manier om met een ander
te herbeleven de diepste momenten van
zijn historie. Het geeft aan de betrokkene de
kans om de psychologische beperkingen
van zijn levenshistorie te begrijpen en te
kunnen hanteren.

veroorzaken. De webcams worden steeds
meer gebruikt en ze geven een kind langs
informatieve weg weer zicht op de werkelijke lichaamsbewegingen.
Uit een interview met Roland Jouvent.
N.a.v. van zijn boek: Le cerveau magicien.
De la realité au plaisir psychique. (Odile
Jacob 252 blz).

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
WAT CO-2 STATISTIEK
De VS heeft minder dan 5% van de wereldbevolking en consumeert 22% van de wereldenergie! Ze maken 20 ton CO-2 per kop,
drie keer meer dan Frankrijk. Dat als opening, eventjes.
Nog even een vergelijking VS, India, Frankrijk mbt olieverbruik en electriciteitsverbruik
per inwoner:

-U bent voorstander van een complementariteit?
Zeker, de neurowetenschappen leren ons
dat er meer gemeenschappelijks is dan we
ooit dachten. De hele beweeglijkheid van
de hersens worden gebruikt om houdingen ,
overtuigingen te veranderen, elk op zijn
manier. Je kunt zeggen dat cognitieve
therapieën weken aan de besturing van de
emotionele reacties terwijl de psychoanalyse deze zet in een historische context.
Hun doel blijft gelijk namelijk de tovenaar
zijn kunsten teruggeven om de wereld te
herbezien, de geschiedenis opnieuw uit te
vinden, en de realiteit te gebruiken om
psychisch plezier te fabriceren.

Land Olie (ton/inw.) Electr. (kwh/i)
VS
3096
13.616
India 0,126
543
Fr.rijk 1466
7573
China ontbreekt in dit rijtje, maar dat doet
niets af aan de conclusie dat er in de VS iets
geregeld moet worden. Obama doe wat dus.

-Een mens kan twee dingen tegelijk uitvoeren maar niet tegelijk twee dromen dromen.
Waarom?
Onze hersens verwerken vele zaken simultaan maar ons bewustzijn kan niet delen.
Daarom kan je niet twee dromen tegelijk
dromen en tegelijk dromen in de Caraibic te
zijn EN op de Alpe de Huez. Het is tegelijk
een sterk en een zwak punt van onze verbeelding. Het paard herinnert ons eraan dat
de realiteit een en ondeelbaar is. Dat maakt
nou net ook het nieuwe en het riskante uit
van de nieuwe technologieën van informatie/communicatie. Zo kun je in een fauteuil
een Ferrarri besturen met 300 km/uur, je
misleidt dan het lichaam. Om een voetbalspel op video te spelen beweeg je niet je
benen maar je handen… Zo gauw je stopt
gelden bij het trappenlopen weer de normale regels. Maar dat kan ook problemen

PREMIE OP AUTO IS ECOLOGIE!
De franse overheid en anderen gaven forse
premies om de autoverkopen te steunen en
dus ook de ww te mijden in deze industrie.
Beter gezegd, door deze ww uit te stellen.
Dus de som is: overheid betaalt werktijdverkorting ipv ww…, en geeft autopremies
waardoor de CO2 uitstoot afneemt. Immers,
de nieuwe auto’s zijn schoner, zuiniger. Dus
een hoop vliegen in een klap. Al is die klap
eenmalig indien de verkopen niet structureel
aantrekken en ook het gat dat NA de hausse ontstaat (vooruitgetrokken auto-aankopen: 54% der aankopen!) niet te diep c.q. te
langdurig is.
Frankrijk stoot per auto al het minste uit,
Duitsland doet 154 gr//km en Griekenland
162. Door de premietruc bespaarde Frank-

53

rijk de uitstoot van 120.000 auto’s , omdat
de nieuwe zuiniger zijn. Dus als je ook nog
CO2 rechten moet kopen dan verdien je ook
daar nog geld. Frankrijk hoeft dat niet omdat
het, wegens zijn kernenergie, weinig uitstoot. Hun doelstelling tot limitering van CO2
zal dan ook ver vóór 2012 zijn bereikt.

nu. En nu is het tijd eens goed te kijken naar
het TOTALE resultaat en ALLE na- en voordelen van immigratie.
De komst van de immigranten verliep rammelend; want ze werden geronseld in de
armste regio’s (goedkoopste!) en gingen
vooral aan de slag in de scheepsbouw en
textiel, die al spoedig omvielen. Ze werden
ruimhartig behandeld ook met WAO-uitkeringen, dat kostte de individuele werkgever
minder geld. En nederlands leren voor de
WAO was ook al niet nodig.
We trokken ook geen lessen uit de massale
emigratie van Nederlanders naar Australië
c.s. en daar hadden deze ook veel last omdat ze ook de taal ook niet alle spraken.. Velen kwamen retour of sappelden verder… tot
op vandaag.
Politici en “angsthazen” praatten erg veel
over de nadelen en de problemen van immigratie en plaatsten hen erg negatief. Ze
moeten nu sportief het petje afzetten en roepen: Mea Culpa!

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
(zie ook LP-OPNIO, editie 61-10)
HET UUR VAN DE WAARHEID NADERT…
Wilders wilde graag de kosten van de immigratie kennen en hij kreeg… de “opbrengsten”. En wel in een rapport van het SCP:
Jaarrapport integratie 2009 geheten. .
Leesvoer voor de ongelovigen en verdwaalden dus.
Een attente lezer van LP weet het: LP geloofde nooit in die enge verhalen over de
verdoemde immigratie en de foute integratie. Problemen werden hier nooit ontkend
met het doemdenken was voor LP altijd een
populistisch stuk vooroordeel met wat xenofoob zout erop. Ik meldt dus met enige
vreugde de volgende feiten:
-Ondernemerschap:
Het aantal surinaamse ondernemers verdubbelde in 10 jaar en verdrievoudigde
onder turken en antillianen. Het aantal
marokkaanse ondernemers groeide nog
harder… Straks werkt autochtoon nederland
nog voor allochtone baasjes… Dat wordt
pezen dus!
Het % ondernemers van turkse en iraanse
komaf is met 7% NET ZO GROOT als onder
autochtone nederlanders. Onder chinezen is
het zelfs… bijna het dubbele.
-Opleidingsnivo
Op 24-jarige leeftijd is 40% van de marokkanen en turken in ons land bezig met hoger
onderwijs. Verdubbeld sinds 1995 en vlak bij
de 52% wat dat is bij de “nederlanders”.
Straks staan er ook nog allochtone geleerden voor de collegezalen…

Immers…
De welvarendste landen hadden altijd veel
immigranten: de VS, Zweden, Canada en
Australië als voorbeelden.
De PVV vergat in haar plan ’De nieuwe
gouden eeuw” daarover met ook maar één
woord te praten. Terwijl het succes van de
Gouden Eeuw grotendeels afhing van de
joodse (geïmmigreerde) bankiers en de
VOC ook voor 50% uit immigranten bestond..
Want landen varen wel bij nieuwkomers: ze
werken vaak harder, stichten meer bedrijven, sparen meer, profiteren MINDER, en
doen het (vuile, akelige) werk dat wij liever
niet doen… Een historische wijsheid als een
koe… voor hen die objectief proberen te
zijn. Veel middenstanders zijn nu immigranten, veel vaklieden ook al, de asperges werd
met poolse handen uitgespit en de krant
kwam ook per allochtone fiets. We hebben
dus ook geprofiteerd van hun energie, wilskracht en ondernemingszin dus. Het gejammer over de ook aanwezige uitwassen, zegt
meer over de autochtone huilebalken dan
de allochtonen die (ook) in de fout gingen.

CONCLUSIES:
Het liep met die integratie niet erg lekker
maar er is sprake van een forse inhaalslag
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En nu komt de vergrijzing er fors aan: zo’n
775.000 ouderen gaan weg van de arbeidsmarkt in de komende 5 jaar (!). Daar staan
maar 420.000 nieuwe tegenover dus…. Een
gat van 355.000 dat deels gevuld zou moeten worden door de huidige werkelozen en
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Maar die
missen veelal de nodige competenties daartoe… of gaan bijna zelf met pensioen… Dat
zal onze economie fors gaan remmen dus.
Zie allereerst Japan (een ramp!) en ook
Duitsland (ook nu al erg link).
Dus moeten we het zeker ook van IMMIGRANTEN hebben: van de goeie natuurlijk
met talenkennis, opleiding etc. Niet zo dom
meer als we het eerder deden. Ook zoals de
VS c.s. dus al jaren VOOR ons deden… terwijl wij nog jammerden, de grenzen sloten
en onze reputatie in de wereld verkachelden! Achterlijk toch?
Wilders moet op de mat nu; ik eis een parlementair onderzoek naar de schade die hij
met zijn achterlijkheid aanrichtte. Aan de
voor poep gezette immigranten, aan het
misleiden van een wat naïef deel van onze
bevolking en aan het beschadigen van onze
reputatie in de wereld. Bij zakenlieden en…
bij potentiële immigranten van nivo! Wie
stemt er met me mee?
Weg met die achterlijke PVV dus: oprotten
die hap, die horen hier niet thuis!

te het vanwege de aankomende verkiezingen en wil de kiezers op (ultra)rechts aan
zich binden.
-Dat de Italianen en de Spanjaarden hier als
immigranten vroeger sneller integreerden, al
duurde dat ook meer dan een generatie. En
hij herinnert aan het gezegde rond de poolse vluchtelingen: Die Polen integreren hier
nooit.. Die zegt hij, zijn nu vervangen door
arabieren en zwarten, en niemand heeft het
over de wel degelijk bestaande discriminatie
en enorme werkeloosheid. In Frankrijk kun
je al ANONIEM solliciteren… om te voorkomen dat je al op je (voor)naam (Mohammed etc.) meteen in de prullebak gaat.
-In 1905 vroeg de franse overheid aan (katholieke) onderwijzers (priesters) de soutane
NIET meer te dragen en het kruisbeeld uit
de klassen te laten weghalen. Op straat
mochten ze wel in “rok” blijven lopen.
Waarom dan nu de hoofdoek verbieden? De
wet moet wel GELIJK worden toegepast
voor iedereen; dat is fundamenteel. En hij
zegt nadrukkelijk TEGEN de burka te zijn,
een uitwas van radicale gelovigen. En, waar
is waar, hij herinnert er aan dat hij er in eigen kring fors tegen vecht! (Wat controleerbaar juist is;red.).
Tja en wat dan met die protestante en joodse fundamentalisten. Joden met zwarte
hoed en pijpen krulletjes en de in pikzwart
geklede vrouwen in protestante enclaves
met zwarte hoofddoeken. Idem de orthodoxe vrouwen in Griekenland, Rusland en
Oost-Europa? Daar praat toch niemand
over? Die isoleren zich toch ook van elk
debat?
-Frankrijk is geen racistisch maar een BANG
land. Het wantrouwen, de nare voorgeschiedenis en ook de burka’s en andere uitingen
zijn daar debet aan. De moslims moeten
voortdurend zichtbaar zijn in het debat en
niet alleen als er weer eens een relletje is
over burka’s en ander afwijkend gedrag. Er
moet openlijk en continu over zaken worden
gedebatteerd.
-Ik spreek al 20 jaar over een moslim feminisme en ik zie steeds meer veelbelovende
ontwikkelingen. Veel verenigen bestaan louter door de wil van vrouwen om verder te

****
INTERVIEW MET TARIQ RAMADAN
Tja in Frankrijk wordt deze man uiterst serieus genomen en hij krijgt wekelijks interviews in de betere bladen hier. En, hij wordt
hier echt gelezen, zeker zijn laatste boek,
dat hier veel jongere van allochtone afkomst
zitten te lezen op stations et. Want Tariq, die
in Nederland met een K-smoes werd gewipt,
is voor de fransen en de engelsen (en nog
meer…) DE man uit moslimland die iets
probeert te doen aan het integratieprobleem. Uiteraard wordt hij nu hier geïnterviewd omdat hier nu het “ staatsdebat” over
de identité nationale plaatsvindt. We volgen
even het gesprek:
-Tariq vindt het debat iets te veel gekoppeld
aan de partijpolitiek. Klopt want Sarko start55

komen. Het zou beter te zijn ook eens naar
hen te luisteren.
-Islam en forse kritiek dat moet gewoon
kunnen. Diep geloof moet daar tegen kunnen. De westerse denkwijze heeft mijn
geloof verdiept en verbeterd. En me geleerd
dat ik me niet in dogma’s moet opsluiten.

er 175.000 nachten elk jaar, ze leveren al de
zwitserse olie (Libië).. Maar al hun gekerm
mocht niets baten. En juridisch kan dit
standpunt helemaal niet worden geïmplementeerd in het land van Calvijn, die godsdienstvrijheid “bevocht”!
Zo breekt de angst waarden af die zwaar
zijn bevochten en essentieel werden voor de
democratie en de tolerantie. Daarin steekt
dus het echte gevaar van die “wildersachtige” clubjes. In een onzeker tijdperk van
schui-vende waarden komen zij op de
proppen met oude waarden die lijden tot
moord en doodslag. Dus iedereen die er
mee lacht, lacht met een reeële kans op
maatschap-pelijke ontwrichting, zie oorlog.
Daarom moet je de “wildersen” dus WEL
bestrijden, ze laten de (boze) geest uit de
fles ontsnappen. Die de politiek er niet meer
in terug krijgt!
En wedden dat deze Swiss disease ook
besmettelijk is? Sarkozy c.s. zijn er nu al
bezorgd over!
******

*****
WEG MET DIE MINARET
De kiezers spraken en gingen het pad van
de rechts-radicalen. Het was een protest
tegen de “islamisering van Zwitserland”. De
polls gaven 35% aan maar het werd 57%;
mede gevolg van “angstaanjagende “aanplakbiljetten” die mensen angst proberen
aan te jagen. En de massa kun je echt bang
maken! De koele zwitsers, democraten in
hun land van meerdere godsdiensten, gingen in meerderheid het pad der domme.
Ook al riepen christelijke partijen, liberalen
en socialisten om hun “nee”. Enkel de
rechtse evangelisten riepen ook om “ja”
tegen torentjes. Torentjes zie je ook nog met
dozijnen in Zwitserse steden en dorpen,
vaak ook rond en hoog. En kerktorens zie je
nog veel meer. Maar een rond torentje met
een gek ding on top, dat maakt bang. Het
symboliseert de xenefobie. Slechts 4% der
bevolking, 400.000 moslims, evenveel als in
Nederland (!), maken dus 57% bang …. Het
zijn voor 20% turken en 57% komt van de
Balkan ( Joegoslavië, Bosnië en Kosovo).
Bijna hun buren…
Het bewijst dat bangmakerij werkt en dat
ons “beschavingsvernisje” uiterst dun is. De
middel-eeuwen met hun heksenjacht zijn
weer terug, zo simpel en link is het dus in
tijden met veel onzekerheid. In 1929 werd
ook de basis gelegd voor de jodenvervolging, ook een “afwijkende groep” die DE
schuld kreeg en later zelfs van staatswege
werd opgeruimd! Dat maakt mij nou bang,
ONS gedrag en het gemak waarmee dat
verandert. En het gemak waarmee regering,
politiek en kerkelijke leiders worden weggezet met hun waarschuwingen.
De zakenlui en de regering zitten met de
gebakken peren: men verkocht voor 10
miljard jaarlijks aan de moslims, ze sliepen

DE VS ZOEKT IMMIGRANTEN
In de VS is de inspanning om goed gekwalificeerde immigranten te halen verhoogd.
De 65.000 visa zijn voor 2009 al op nu, een
wat verbazende situatie voor velen. Want er
zijn 15,4 miljoen ww-ers in de VS. Maar
werkgevers mogen hoog opgeleiden voor
drie jaar binnenhalen en dat vaak ook nog
verlengen. Maar vaker worden de visa gebruikt om immigranten in de VS op te leiden
en ze daarna in te zetten in de buitenlandse
vestigingen van VS-bedrijven. Ook buitenlandse ondernemers in de VS profiteren zoals het indische INFOSYS. Maar die zijn nu
beperkt: van de 4500 van 2008 zijn er nu
maar 450 uitgegeven. Nu zijn dus de VSbedrijven actiever geworden met visa aanvragen voor zelfs 58 landen. Maar er komt
politieke weerstand: men wil vorkomen dat
buitenlanders in de plaats komen van een
ww-er op hetzelfde nivo. Maar iedereen
weet, dat slimme immigranten met veel dynamiek een zegen zijn voor de economie.
Ze leveren vaak werkgelegenheid op…
Ook Frankrijk laat immigranten komen in
beroepen waar niet genoeg aanbod is. In
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hotelbedrijf, in de zorg, koks, en in de mechanische industrie. Ook ingenieurs en
goed opgeleide ICT-ers worden gezocht
hier. Ook komen er veel buitenlandse studenten hier, die helaas vaak weer teruggaan
na hun studies. Wat veel minder gebeurt in
Canada en Duitsland. Maar je moet ook
oppassen want bepaalde werknemers uit
het buitenland halen vermindert ook vaak de
interne aantrekkingskracht voor dat beroep.
Dus daar gaat nu ook op worden gelet.
Welaan, zij die nog denken dat je een
moderne economie draaiende houdt zonder
gerichte immigratie is in een verouderde
wereld blijven steken.

IMMIGRANTEN ZIJN MINDERHEDEN..
Nu in Frankrijk de discussie gaande is over
de Identité francaise, kan het geen kwaad
de feiten eens duidelijk vast te stellen.
En dan is de eerste constatering dat de nietfransen (qua nationaliteit) kleine minderheden zijn in La France. Zo’n 3,65 miljoen
op méér dan 63 miljoen inwoners. Dat is
dus 5,8%... (Nederland 9%). Meer dan in
1999, toen was het 5,5%, maar het lijkt niet
op een “invasie”. In het centrum (Ile de
France) en in Guyana zijn er klonteringen. In
deze beide gebieden zijn het er meer dan
10%.
In de regio Parijs is er wat sprake van echte
ghettovorming: in Seine-Saint Denis en
noord-west Parijs. In de Elzas, Rhine-alpes,
Paca en Languedoc-Roussillon zijn er de
meeste niet-fransen te vinden. Maar nu
spreiden die zich ook over het zuid-westen
sinds 1999. Dit zijn vooral europeanen dus.
Omdat er steeds meer niet-fransen in
hotellerie en restauratie werkzaam zijn, vindt
je nu minder van hen in het noord-oosten en
MEER in het Zuid-Oosten.
Tja, dat zijn de feiten…. Maar de fransen
zijn vaak niet erg gerustgesteld met deze
getalletjes… Want ZIJ bedoelen vaak te
praten over de inwoners van niet-franse
herkomst… dus ooit genaturaliseerde immigranten PLUS de niet fransen qua nationaliteit. Maar die zijn voor de wet zo Frans
als maar kan: zelf voorzien van een paspoort door de overheid. En mede daardoor
is Frankrijk niet een land met een zakkende
bevolking… En ook bewijst dit dat de geboorten dus VOORAL plaatsvinden in gezinnen van FRANSE nationaliteit!
Maar hier is er dan ook een Le Pen die nu
wat uit de gunst is geraakt (Sarko pikte zijn
achterban in) en geen Wilders-double. Want
als je in dit land de islam “achterlijk” zou
noemen, dan ben je nog niet klaar! Dan ga
je echt voor de bijl: zie wat al enkele keren
met Le Pen gebeurde over joden en concentratiekampen… Wilders gaat in januari
voor Nederlandse rechters en ik denk dat hij
kans maakt op vrijspraak in het Nederlandse
recht. Tenzij haat zaaien bewezen kan
worden..

******
HONG-KONG WIL GEEN IMMIGRANTEN
MEER
Ze waren in 1990 erg welkom maar nu zijn
deze goed gediplomeerde mensen van uit
den vreemde een bedreiging geworden. Er
is er nu EEN op drie inwoners.. Dit stadsstaatje opende haar deuren vanwege de
vergrijzing en zijn lage geboortecijfer. Velen
uit China kwamen dus. In 1990 waren 86%
der bewoners autochtoon nu nog maar 65%
op de 5 miljoen van vandaag. En ook was in
het begin vooral het lagere deel van de
baantjes voor de buitenlanders maar nu zijn
het vooral veel hoger opgeleiden in de genetica en techniek die kwamen/komen.
Nu met de crisis wordt het ongemakkelijk en
neemt de weerstand toe tegen immigranten,
ook omdat ze “bij elkaar kruipen”. Op Facebook is er een “anti-mandarijns clubje” dat al
10.000 leden telt. Ook neemt nu de afstand
arm-rijk snel toe hier, wat spanningen geeft.
Dus besloot de regering nu de immigratie af
te remmen en de autochtonen wat te bevoordelen. En er kwam ook een Integratieraad die bevorderend moet optreden met
zijn budget van 5 miljoen €. Ook zijn er al
mensen die banendiscriminatie propageren,
maar daaraan wil de liberale regering zich
niet wagen hier.
De crisis brengt veel veranderingen ook in
het rijke en zeer liberale Hong-Kong.
*****
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Terug naar inhoud
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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