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BESTEL NU OOK , VIA MAIL, UW EXEMPLAAR VAN LP-EXTRA, OVER:

ONZE ENERGIE VOOR DE 21e EEUW
-OVER BRONNEN, GEBRUIK EN OOK TRANSPORT VAN (OVER) MORGENEEN NIEUWE (GRATIS) THEMA-UITGAVE VAN LE PROVENÇAL
---------------------------------------------------------------LAATSTE NIEUWS OVER DE OPWARMENDE AARDE:
HET IPPC (VN) MAAKT STEVIG WATER EN DREIGT NU TE ZINKEN.
NA VEEL KROM GESCHRIJF OVER SMELTENDE GLETSCHERS, SNEEUW EN EEN
VERKEERD PERCENTAGE VOOR NEDERLAND ONDER DE ZEESPIEGEL… EN NOG
MEER, MOETEN WE VREZEN.
NU BLIJKEN DE DIJKEN IN NEDERLAND DUS HOOG GENOEG! WAT IN VERBAND MET
DE KOMENDE BEZUINIGINGEN, HEEL GOED UITKOMT.
LP IS ECHT EEN BEETJE TROTS DAT ZIJ, EN AL VELE JAREN, ZWAAR TWIJFELDE
AAN DE JUISTHEID VAN HET IPPC-RAPPORT.
IN DE RUBRIEK “CO2-HYSTERIE” KON EN KUNT U DAT ALLEMAAL (NA)LEZEN…
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DE ITALIAANSE FABRIKANTEN VAN PASTA’S DEDEN DE PRIJS, VAN 2006 TOT 2008, met
52% STIJGEN. ER LOOPT NU TEGEN HEN EEN ONDERZOEK NAAR KARTELVORMING.
*******

Geheime en Veiligheidsdiensten weten alles , maar ze “zien niks aankomen”..
Deze diensten verzamelen gigahoeveelheden aan info, omdat bijna alles mag en daarna
loopt het verwerkingsproces compleet vast…
Dus is nu de vraag: moet er ANDERS (mogelijk ook minder, maar meer gericht) worden
verzameld en/of moet er anders worden geïnterpreteerd? Of gaan dan de terroristen over
op rooksignalen? En op postduiven? Een probleem in de VS maar ook elders al: het is effe
wennen aan een totaal veranderde wereld!
*******

Er reisden in 2009 40.000 toeristen naar de Noordpool.
******
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DE TGV VAN WUHAN NAAR KANTON REED MET 313 KM/UUR EN OP DE FRANSE TGV-EST
HAALDEN WE 272 KM/UUR. DIE CHINEZEN RIJDEN ONS OVERAL VOORBIJ….
*****
VOOR DE GOUDEN MEDIALLES VAN VANCOUVER IS 2 KILO 24 KARAAT GOUD NODIG.
DAT KOST NU 72,500 $... HARDLOPEN GAAT WEER LONEN!
******
DE RECLAME ONTVANGSTEN IN FRANKRIJK OP TV SCHOMMELEN ROND 3 MILJARD €
EN DIE OP HET INTERNET STIJGEN SNEL EN LIGGEN NU AL OP 1.8 MILJARD. DE BLAEN
ZAKKEN GESTAAG, MAAR DE RADIO PAKT WEER MEER TERREIN.
******
ROLLS-ROYCE VERKOCHT IN 2008 VOOR 134% MEER AAN AUTOS OP DE WERELD.
******
JP MORGAN HAD EEN WINST VAN 11,7 miljard IN 2009; het BBP VAN HAÏTI IS 6,9 miljard.
******
SINDS ZIJN START IN 2007 VERVOERDE DE “PAAR” A380’S AL 4 MILJOEN PASSAGIERS.
******
DETROIT (VS) HAD IN 1950 1,8 miljoen INWONERS EN NU NOG MAAR 0,8 miljoen….
******
HET PANAMAKANAAL IS BIJNA 100 JAAR OUD EN ER GINGEN AL MEER DAN 1 MILJOEN
SCHEPEN (=5%van de wereldhandel) DOOR DEZE 80 KM LANGE WATERWEG. IN 2014 is de
verbreding en verdieping klaar en kunnen schepen met 12000 containers er ook door terwijl
nu de grens ligt bij 5000 containers.
******
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

ma behandelt. Het wordt “gemaakt”
door de redactie en enkele (daartoe
uitgenodigde) meewerkende lezers.
Het gaat automatisch naar alle lezers
van LP-OPINIO.
Bent u daar niet bij, maar wilt U toch
een nummer van dit onregelmatig
verschijnende blad bestellen, mail
ons dan even. U vindt de inhoud van
de laatste uitgave ook steeds
onderaan elke LP .

*VOORAF
LP VERNIEUWT EN BREIDT UIT
LP-OPINIO blijft dus. Er kwamen
genoeg reacties om dit “opiniekrantje” zinvol voort te zetten. De inhoud van de laatste LP-OPINIO vindt
u steeds onderaan LP vermeld. Zij die
geen vast abonnement wilden, kunnen het “los” bijbestellen via een
simpel mailtje.
Ook verscheen er voor het eerst: LPOPINIO EXTRA, dat één actueel the-

LEON en THEO
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-ZO’N 4% VAN DE LEIDINGGEVENDE
ZIJN
EIND
2009
WERKELOOS,
TERWIJL HET ALGEMENE WWCIJFER 9% WAS.
*******

FRANKRIJK TELT NU 13485 “MEER
DAN 100 JARIGEN” EN DAT ZULLEN
ER IN 2050 ZEKER 60.000 ZIJN.
*******

DIXITSVERBATIM

OVER DE 11 MILJARD REIZEN MET
DE TREIN IN 2009 IN DIT LAND,
KWAMEN ER 1 MILJOEN RECLAMATIES.. (geld terug door niet leveren
van vereiste prestaties). Dat is maar 1
promille… maar toch wel te veel.

“ALS JE KAAL BENT KUN JE MAAR
BETER TWEE PETEN HEBBEN” (Zei
Woerth, minister van het budget)
*****
“Nicolas Sarkozy doet me denken aan
een boxer die ook tandarts is. Als hij
aan de macht is slaat hij je smoeltje
plat en bij de verkiezingen belooft hij
je gebit weer te repareren”. (Zei
Marie-George Buffet van de PC, die
uit haar eigen historie kan weten wat
geweld is)
*****
“Ik wil niet voortgaan in de bijrolletjes
of op de tweede rang. Ik bereidt me
dus voor op de kandidatuur” ( Zei
Francois Hollande, die 2012 niet
opgeeft. Net als zijn ex, Sego).
*****

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

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Deze keer uit het franse en deels vertaald..

Amour sauvage
> > > > Un couple est en pleine
action, la pression commence à
ter....
> > > > Elle : vas-y sauvagement !
> > > > Lui : oui !
> > > > Elle : ne sois pas timide !
> > > > Lui : oui !
> > > > Elle : montre que tu es un
homme !
> > > > Lui : oui, oui !
> > > > Elle : dis-moi des choses
sales !
> > > > Lui : la cuisine, la salle de

“WIJ WAREN OOK BLIJ VOOR ONZE
MOSLIMS TOEN ALGERIJE DE WEDSTRIJD TEGEN EGYPTE WON EN TOEN
ZE MET 15.000 PERSONEN OVER DE
CANABIÈRE LIEPEN. MAAR DAT ZE
DAAR-BIJ DE ALGERIJNSE VLAG EN
NIET
DE
FRANSE
MEEVOERDEN,
VONDEN WE MINDER LEUK”. (Zei
Gaudin de burger-vader van Marseille die
ook alles graag bij elkaar houdt! Het viel
niet zo goed dat hij het over moslims
had, wat hij later ook betreurde. Was ook
een beetje dom).

FRANSE WEETJES:
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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.
Er reageerden uiteindelijk heel wat lezers,
een deel wat vertraagd, waardoor we recent
eindigden met de volgende stand:
-Ca 75% ontvangt nu BEIDE uitgaven.
-Zo’n 25% tekende bewust in voor het nieuwe LP-OPINIO.
-En 50% werd dus “automatisch” abonneé,
omdat er geen reactie kwam.
- En zo’n 25% opteerde dus voor het enkel
blijven ontvangen van de “oude” LP

bains, le salon...
Vertaling op aanvraag, hij is best
OK hoor!
*****

En nu nog eentje:

Cadeau d’anniversaire

Dat bemoedigde ons om LP-OPINIO door
te zetten. En zelfs om nog een nieuwe onregelmatig verschijnende LP-OPINIOEXTRA te maken, die over één actueel
thema gaat . De eerste verscheen al en
werd aan alle LP-opinio lezers toe gezonden. En daarop waren de ontvangen reacties erg positief!

> > > > C'est décidé, chérie,
pour tes 50 ans, je t'offre un
voyage au Kenya !
> > > > Ah ça alors ! Et pour
mes 60 ans , tu sais déjà ?
> > > > Oui, je reviendrai te
chercher.

Kijk onderaan LP om de INHOUD van beide
uitgaven te ontdekken en laat weten als u
een los nummer wil via een mailtje!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Vertaling:
Ik heb besloten, schat, om je voor je 50e
een reis naar Kenia aan te bieden!

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Oh wat leuk, en wat krijg ik voor mijn 60e
dan, weet je dat ook al?

L’ EXCEPTION FRANCAISE
EN FRANKRIJK GROEIT (Zie W-Europa)

Jazeker, dan kom ik je in Kenia opzoeken…

SARKO SPRAK OP TV MET HET VOLK
Hij duurde 90 min. Op TV en sprak met zo’n
10 fransen; een doorsnede van het volk dus.
Mensen met en zonder werk, alle leeftijden,
ambtenaren en zelfstandigen mannen en
vrou-wen. Een oude, wijze TV-journalist
leidde het gesprek een beetje, al is met
Sarko in de buurt altijd de vraag WIE
eigenlijk leidt. Ze vertelden om toerbeurt een
verhaaltje, hun problemen dus, en hadden
dan een vraag. En dan kwam de president ,

BIJ ONTVANGST VAN LP EDITIE 61-09
(en LP-OPINIO editie 61-09) :
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als wijze vader des vaderlands, aan het
woord om uit te leggen wat hij er al aan
DEED en nog ging doen..
Er keken bijna 9 miljoen fransen naar en
meer dan 50% was positief. Inderdaad
Sarko gaat niets uit de weg, dat is dat. Maar
of het hem lukt de onderdanen ZIJN weg uit
te leggen is wat anders. Want hoe leg je een
jonge WW-er met een stevig diploma uit wat
het effect is van de complexe ingrepen die
je doet en nog voorbereidt voor het
oppeppen van de franse economie? Je voelt
en ziet het bijna onmo-gelijke voor deze
politicus en zijn tijdgenoten: zij moeten
gewone mensen uitleggen hoe die razend
complexe mix van “zelf zorgen voor je eigen
hachje” en “hoe gaat de staat je er bij
helpen” eigenlijk werkt. Een hoopje uiterst
con-crete ellende van een inwoner wordt
aan-gehouden tegen zaken als te hoge
staats-uitgaven,
de
financiële
crisis
,bedrijfssubsidies
en
stimuleringsmaatregelen.
Na zo’n vijf “Cases” zakt je de moed in de
schoenen, wat een ellende enerzijds en wat
een onmogelijkheid de weg te wijzen anderzijds… En wat ga je dan deze “monarch”,
want zo noemen ze hem hier vaak, dan
toch bewonderen om zijn taaiheid. Niet
kapot te krijgen. Zelfs een nogal starre,
CGT-er die de wereld ziet als enkel
bestaande uit TE rijken en TE armen , werd
met alle geduld behan-deld. De tijd was te
kort om alles goed te doen… Maar het ging
ook meer om de impressie die de franse
kijkers er uit opdeden. Dat hun president
zich kapot werkt en echt begaan is met zijn
land; dat kan nog een nijlpaard zonder LO
zien. Maar ook hoe enorm erg het al is
gesteld met het land en hoe enorm
gecompliceerd het allemaal in elkaar steekt.
Ik vreesde dat de hele toestand erg negatief
zou gaan scoren, maar in de pers, de dag
erna, bleek dat erg mee te vallen. Meer dan
50% was positief… Dat was een
geruststelling voor me, al begrijp ik het niet
zo goed. Maar mogelijk komt dat omdat ik te
weinig Frans zielevlees heb meegekregen.
Want wat je eigenlijk zag was een soort
keizer, met een afvaardiging uit het volk, die
elkeen aanhoort en probeert hem gerust te

stellen. Met toverformules maar toch ook
wel hulp en ook mededogen uitstralend. En
ik weet nu: that was the real message!
Sarko wordt niet op (alle) handen gedragen
(maar 40% is echt positief over hem nu),
maar hij dwingt ook respect af. En bewondering ook. Want hij gaat er echt ONFRANS
keihard tegen aan…en toont iets van: ik ga
door en vecht me kapot voor jullie. En dat
moet ook respect afdwingen, dacht ik. Zo’n
TV-avond is dus uiterst leerzaam voor “een
allochtoon” zoals ik… Want het toont je de
bodem van de franse ziel en, het grote
verschil met de ziele-inhoud van Nederland.
Merci dus Mr. le President!
In het vóórprogramma werd Sarko
geïnterviewd door s’lands topper en kreeg
hij de kans zijn serieusheid met de
hervormingen die hij gaat aanpakken, te
demonstreren. Waarin hij bloed, zweet en
tranen beloofde. Maar, o risico, ook een
spoedige DALING van de WW…. Wat geen
enkele expert geloven kan. En daarvoor
moet je hem gewoon prijzen.
HET GEVECHT OVER LA POSTE
Laq Poste is sinds 1 januari een SA, een
privaat bedrijf dus met de staat als aandeelhouder. Ondanks fel verzet is dat een
feit. Maar nu komen diverse vakbonden nog
eens overeind in een brief aan Aubry (PS).
Daarin staat dat nu ook bepaalde voordelen
in verzekeringspremies voor vakbondsleden
(!) er aan dreigen te gaan in deze move.
En, heet het, de gezinnen van deze postiers
zullen zich dat herinneren en ook dat de PS
weinig deed… En dat bij de aanstaande
verkiezingen. Ze vechten dus door, vooral
bij de CFDT, al is het intussen echt tegen de
bierkaai! Deze move is diep te voelen in de
franse ziel waarin de postier en de facteur
een zekere heilig-heidswaarde hebben. Ook
al vergaten ze toch ook wel eens de post te
bezorgen.
LOUIS VUITTON SCOORT HOOG!
Deze firma verkoopt zeer dure modische
luxe-artikelen en ze zette in 2009 een record
om. Wel 150 miljoen € en dat was 83000
€/m2 winkeloppervlak! Dat was al bereikt op
20 dec. nog VOOR de feestdagen dus.
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Dus bij hun niks crisis, maar dat komt zeker
ook omdat de nieuwe rijken uit China en
India best graag een potje winkelden in
Parijs en in hun filialen in Peking en de
Emiraten.

PEPY EN ZIJN SNCF
Hij is de nieuwere baas van de treingigant in
dit land maar het zit hem niet echt mee. De
staking in het parijse Saint-Lazaire wekte
een enorme woede op en de recente
toestanden met de RER en Eurostar
maakten het nog veel erger. Duizenden
mensen geblokkeerd met de feestdagen,
zonder hulp en info.. Sarko riep hem zeer
kwaad op het Elysée om uit te leggen wat
DIT nou weer was. Daardoor krijgen reizigers nu dus eindelijk ook schadevergoedingen aangeboden. En die slogan van
SNCF: Donner aux trains des idées
d’avance, (we geven aan onze treinen het
idee van de vooruitgang) daarover werd
eerst gelachen maar nu wordt er iedereen er
zelfs kwaad over! Deze stokoude, sociaal
totaal bevroren firma, wil maar niet modern
worden. Behalve dan met zijn pracht TGV.
De vracht en gewone passagiersafdeling
zijn helaas nog in de late Middel-Eeuwen..
Pepy is er dus nog lang niet.

EERHERSTEL BELOOFD, MAAR NIET BETAALD
De film Indigènes van de Frans-algerijnse
acteur Jamet Debbouze (over WOII), was
er aanleiding voor dat Chirac beloofde dat
allen die als militair voor Frankrijk vochten in
diverse oorlogen gelijk aan de franse
militairen zouden worden behandeld.
Applaus dus! Maar Deb-bouze zei, wijs
geworden, dat hij ook hoopte dat er echt
betaald zou gaan worden.l
Maar dat bleek 110 miljoen jaarlijks te gaan
kosten. Dus werd de uitvoering flink geremd
door hopen burocratie op te tuigen … Waardoor velen er niets van zagen. Het Cour
des Comptes, de Rekenkamer, zag dat en
zei in haar rapport er zich diep voor te
schamen. Dat doen ze nou ook, maar
zonder te betalen. Wat in Nederland met de
KNIL-lers gebeurde ge-beurde hier met de
Harki’s
en
anderen.
Er
is
geen
onbetrouwbaarder
partner
dan
de
overheid… Dat is kennelijk ook internationaal.

ILLEGALE WERKERS BIJ SNCF!
Het schandaal is er: er blijken nogal wat
illegale afrikanen te werken voor SNCF in
de veiligheidsservice op de stations. Via
firma’s lopen er nogal wat van hen met de
honden daar rond en nu is dat hot stuff in
politieke kringen. Immers Besson de
minister van Immigratie zegde deze
praktijken te gaan aanpakken. Dit is dus
klap 1 en nota bene bij het staatsbedrijf
SNCF. Nog erger is dat nu tot uitzetting zal
worden over gegaan van mensen die al
jaren voor vadertje staat werkten… En dat
bij een forse ww in dit land…. Ja, wie zonder
zonde is werpe dus de eerste steen. En nu
is de vraag WIE er volgt!

WIN-WIN: ADVOKAAT EN POLITICUS!
Het is hier een indrukwekkende lijst: politici
die ook advocaat zijn in deeltijd. Zowel
rechts ( De Vilepin, Copé, Lefebre) als op
links (Mamère, Perret, ). En nu komt ook
Rachida Dati er binnenkort ook bij: Ze wil
wat meer “fric” maken zij ze.
Het is dus een komen en gaan tussen deze
“vakken” en dat is “goed voor de republiek,
heet het. Sarko was ook al een succesvol
advocaat vroeger. De Villepin scoort al
maandelijks 30.000 € , dat bleek uit gegevens bij zijn Clearstreamproces. Wel, er is
natuurlijk ook wel wat tijd te vinden als je je
zit te vervelen in de Brusselse of andere
bankjes…
Toch blijft het dan vreemd dat er vaak
wetten erg gammel in elkaar gezet blijken te
zijn… Ondanks die juristen in het parlment!

DE DUISTERE CE’S VAN FRANKRIJK
Een CE is een Comité d’Entreprise dus een
soort van ondernemingsraad. Wordt gerund
door de vakbonden en betaald door de
onder-nemingen.
En ze hebben grote
vermogens en, na enig duister gedonder bij
EDF, Euro Disney, SNCF en Tefal (en
geruchten van gerommel) en het grote gat
bij Air-France van 20 miljoen, werd de
controle op het laten goedkeuren van
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jaarrapporten door accoun-tants nu harder
opgeëist. Want deze wettelijke verplichting
bestaat al van 2008… maar het loopt geen
storm. Hier een klein lijstje van de jaarlijkse
budgetten:

van de machtigen heet het! Maar Parijs zegt
het goed: het is nu afgelopen met het
gemanipuleer de meerderheid wil gewoon
niet.
Natuurlijk is de angst om op eigen benen te
moeten staan een belangrijk punt, maar wie
verwachte dan anders in deze wereld van
crisissen? En in Parijs zegt men ook, achter
de schermen: Laat dit een lesje zijn voor
Gouadeloupe… Waar men ook zelfstandiger
wil, maar of daar nu WEL een meerderheid
voor is? Dat mag betwijfeld worden. Het
franse wereldrijk gaat dus gewoon verder…
Het zou best ook kunnen dat de toestand
van Suriname de buurman van Guyana mee
hielp bij de keuze… En de Ariane blijft dus
ook echt Frans!

EDF-GDF
480 miljoen €
SNCF
107
France Telecom
106
Air France
87
Dassault
21
De eerste drie zijn CGT bolwerken, dan
komt er een CFDT-er en tenslotte een
gemixte met wel vier syndicats.
Ze beleggen stevig in pretparken etc. en ook
in andere zaken… en schoten dus ook
bokken in de crisis. En de geruchten wilden
doen geloven dat er ook niet slecht verteert
wordt in resto’s etc. Maar ze zijn er dan ook
primair voor het “welzijn”..

MILJONAIRS EN MUZIKANTEN
Wat wordt er zoal “gescoord” in de franse
muziekwereld, bij de popstars? Wel een
kleine greep:

WAAR STERVEN DE FRANSEN?
Velen denken dat we steeds vaker in het
ziekenhuis doodgaan hier… maar nee dus.
Al 30 jaar is het aantal fransen dat daar
sterft gelijk en wel 58%. Thuis gaan er 27%
dood en in het bejaardentehuis 11%. Maar
pas op: in het zuiden van dot land, net zoals
in Spanje en Italië, gaan MEER mensen
thuis dood dan in het noorden. Andere
Völker, andere Sit-ten…

Halliday:
Mylène Farmer:
Guetta:
Gregoire:
Calogero:
Chedid:
Renaud:
Ferrat:
Pagny;

MEER OPEREREN GEEFT MINDER
DODEN
Het staat statistisch vast: hoe vaker men
ergens opereert hoe minder complicaties er
dan daar ook zijn. En voor de volgende
operaties als infarcten, heupen, pancreas,
wervelkolom zijn er al snel meer doden
onder een bepaald volume. Vraag dus even
aan de dokter “wanneer hij HET de laatste
keer deed…”.
Routine is ook hier dus een key-factor voor
succes. Daarom zijn ook de gespecialiseerde klinieken hier ook een succes.

10 miljoen €/jaar
3,6
2,6
2,3
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2

En als men dood ging, gaat het ook verder.
Ziehier de verkoop van albums/singeltjes in
2008:
Claude Francois:
21 miljoen st.
Joe Dassin:
15
Tino Rossi:
10
Bachelet:
9,2
Brassens:
8,7
Brel:
8,4
Gainsbourg:
5,9
Dat is dus poen voor erfgenamen en
bezitters van de rechten.

DE DOM BEDANKT VOOR DE EER
Martinique en Guyana willen duidelijk NIET
meer autonomie: uitslagen van 70 en 80%
TEGEN zijn niet mis te verstaan.
De
voorstanders zijn boos: schurkerige aanpak

Wel zo’n lijstje toont steeds dat je er zo’n
30% niet van kent en zeker niet van hun
grote verkopen en omzetten wist. Verborgen
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markten in de zeer geschakeerde wereld
van de muziek.
Wie zich ergert aan de topsalarissen en bonussen in de zakenwereld kan ook hier wat
rust halen, zoals dat ook kan in de sportwereld : bij voetballers, basketballers en
golf-spelers.. En het gekke is dat men bij
deze categorieën in de ontspanningssector
nooit boos wordt: men luistert er zelfs graag
naar!
Een dolle wereld.

velen hoe link deze simpele regel was…
Want nu worden zowel de slechte als de
goeie overheiddiensten gelijk genomen…
Terwijl nou net de verschillen enorm zijn in
termen van produktiviteit en vereiste groei…
Dus zie je nu Binnenlandse Zaken en
Defensie profiteren en anderen, die meer
zouden
moeten
behouden,
zoals
Buitenlandse Zaken, Economie en Fin. en
Landbouw, zakken te veel in. Deze
“kaasschaaf-methode” is al vaak fout
gebleken, ook vroeger in Nederland. Het
uitgangspunt: ”gelijke monniken gelijke
kappen” werkt dus ook hier niet. Want het
bevoordeelt de toch al te dikke en benadeelt
hen die nu net zouden moeten groeien!
Zo komt het ook dat Frankrijk 1 ordebewaarder heeft per 250 inwoners terwijl dat in
GB 1 op 380 is… Veel te veel agenten
schuiven dus met papier hier. En terwijl de
ministeries 75000 zakten gingen de “publieke operators zoals gezondheid en
milieu” er met 50.000 op vooruit.. Dat schiet
dus niet echt op. Sarko zal een andere
manier moeten bedenken met minder
egalité… maar met wel meer: effectivité..
Ai, het gaat dus veel te langzaam..

DE FISCUS HIELP MET INENTEN
De
prefecten
vorderden
duizenden
belasting-ambtenaren om administratief
mee te helpen bij de inentingscentra. Dat
heeft als na-deel /voordeel (doorhalen wat
niet gewenst is!) dat de aangiften later
zullen worden behandeld over 2008… Dat
prikte wel wat , ook bij die ambtenaren, heet
het.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Weer ledig… ik zoek nog naar avonturiers,
maar die zijn schaarser. Want het gewone
leven is al een avontuur. Dat moet de
oorzaak zijn.. Ik wacht nog even af.

SARKO KNABBELT AAN DE PENSIOENEN
Hij moet nu echt er tegen aan, en begint in
februari met de aftrap van de grote pensioenhervorming. Want als er niet fors wordt
ingegrepen, dan zijn er tekorten van 70 à
100 miljard per jaar in het franse
omslagstelsel te verwachten… Stel het U
voor! Nu ga je hier met 60 (ja ZESTIG!) met
pensioen (sinds 1981) en ook nog een vol
pensioen, als je alle vereiste trimesters
voldoende hebt gelapt. Nu zijn er 41 jaar
betalen
nodig
voor
een
100%
pensioenuitkering dus; dat werd in 1993
bepaald (start is pas in 2012) en daar vóór
was het 37,5 jaar betalen.
Maar ook hier is er ook vergrijzing en nu is
er 1,5 betalende op 1 gepensioneerde; wat
snel naar 1 op 1 gaat!! In 2050 is het dus
onbetaalbaar geworden, zeker ook omdat
ook hier, en nog voortdurend, de mensen
nog ouder worden. Elk jaar gemiddelde een

Terug naar inhoud

POLITIEK EN HERVORMINGEN
SARKO WISSELT VAN STIJL?
Zijn populariteit zit diep en dat doet pijn. Hij
was de president van de “rupture = breuk”
maar dat bevalt kennelijk slecht hier. Moet
hij nu weer terug naar het model van de
afstandelijke, stillere paternalistiche president? Het is ook nooit goed!
SARKO’s : EEN OP TWEE VERVANGEN
IS DUS FOUT!
Sarko vond het uit: personeelsbezuinigingen
door slechts een op de twee (vertrekkende)
ambtenaren te vervangen. Om de afslanking
van de dikke overheid te bevorderen. Dat
was best moedig, maar al eerder zagen
10

heel trimester ouder… En dat scheelt echt
wat.
Tja, nu gaat het er om spannen en in
Europa kent iedereen deze discussie al…
waarbij hier het laten van de pensioenleeftijd
naar
later
dan
60
zeer
hoge
heiligheidswaarde heeft. Besef dat dit straks
dus 7 jaar eerder is dan in de andere EUlanden! Dus zullen alle opties in combinaties
langs gaan komen. Meer bijdra-gen kan nu
economisch niet, daarom moet komen uit de
pensioenleeftijd en het aantal jaren
bijdragen voor de 100%.. Waar tussen
natuurlijk ook een verband zit.
Deze krachttoer van Sarko krijgt halffebruari een agenda…
Zelfs de PS
verklaarde nu dat ze willen meedoen en
over alle opties willen nadenken… Deze
hervorming wordt DE testcase voor de
veranderingen dus maak uw borst maar nat
en reken maar op een hoop sociaal lawaai!
Helaas, moest Aubry haar losse uitspraak
dat misschien 61 of 62 jaar ook zou kunnen
fors terugnemen! De PS-olifanten floten
haar hard terug en uit de polls bleek een
dag later dat 62% van de fransen aan 60 wil
vasthouden.. Dus het wordt nog warmer.
Mijn idee is dat je dus met 60 ook mag,
maar dan wel alleen als je 43 jaar hebt
bijgedragen… Snapt u?

Zou de PS nu niet ook gestraft worden , al
hebben ze dat wel erg verdiend? Of deze
logica nu geldt is nog maar de vraag.
Intussen liet de PS weten mee te willen
doen aan het pensioendebat in een gezamelijke commissie met de UMP (zoals dat
bij de grote staatslening ook gebeurde). En
Aubry liet zelfs weten over een pensioenleeftijd van 61 of 62 te willen praten,
als er maar genoeg oog is voor “de zware
beroepen”. Dit laatste nieuws is dus politiek
erg goed nieuws: en het werd ook hoog tijd!
LE PEN IS ER WEER!
Hij doet weer fors mee en is erg fit. Hij is
kandidaat in de regio PACA met zijn 81 jaar.
En geeft nu vele commentaren weg aan wie
hem maar wil horen. Hij zegt: Het land beleeft een crisistijd (!!!) en ook: Sarkozy probeert het land te laten passen bij zijn idee
over de identiteit (hij doelt op het rammelende debat over identité..).
Over Besson, minster van immigratie zegt
hij: Je moet wel een schone broek hebben
als je in een palmboom wil klimmen… En de
burka: wel gewoon de draagster door de
politie laten oppakken, want vermommen
mag niet.
Kopenhagen? Dat is: La bidonnerie internationale en elke niet-opkomende kiezer is
een halve stem voor de zittende macht.. U
ziet dat J.M. Le Pen weer helemaal retour
is. En pas op, hij is ook weer op zijn comeback tour. En ontevredenen zijn er zat dus.

DE “REGIONALES” KOMEN ER AAN
Sarko schijnt te hebben gezegd : als wij
maar EEN der regio’s verliezen aan de PS
dan mag Fillon blijven, anders weg ermee…
Maar ja wie na hem als premier? Niemand
te zien dus. Helaas verandert de gewoonte
om wat ministers eruit te gooien na verloren
verkie-zingen ook nu niet. Dus het wordt
steeds onrustiger op weg naar begin
maart… Elk weegt omzichtig zijn plussen en
minnen af, en straks zal Sarko aaien en
verwijderen,
om
de
kiezer
wat
genoegdoening te verschaffen. In de UMP is
het nu spannend, want wat gaan die fransen
nu echt doen? Deze regio’s zullen dus een
tipje van de sluier optillen over hoe het
verder gaat hier, ook bij de ECHTE verkiezingen… van 2012.

FRECHE HEEFT GROTE HERRIE
Hij is president van de LanguedocRoussillon (regio) en lid van de PS. Een
oude maar zeer drieste man die al eerder
zwaar in de vuurlinie binnen de PS kwam,
toen hij “racistisch getinte toespelingen “
maakte. Protest alom, afstand nemen in de
PS etc. Maar nu deed hij er nog een schepje
bovenop: hij sprak over Fabius (PS) en zei:
Il ‘n’est aussi pas très catholique”. Dat is
hier een uitdrukking die zegt: Aan hem
deugt iets niet…
Niet ZO erg tenzij je aanneemt dat hij dat
zegt omdat Fabius joods is, daar zit nu de
pijn.
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Aubry smeet hem nu uit de PS, net voor de
verkiezingen en vroeg de burgermoeder van
Montpellier om de PS lijst aan te voeren
daar in de regio. Dus de PS is daar nu
gespleten, ai! Maar het zat er aan te komen
en wat echt erg is, is dat Freche een
enorme aanhang heeft. In deze regio heeft
men nooit veel van Parijs gehouden,
traditioneel. Het is het land van de catharen.
Dit komt Sarko niet echt slecht uit dus…

omge-keerde met Peillon was overkomen in
Dyon. Daar was zij uitgenodigd op zijn
bijeenkomst en toen ze verscheen, werd ze
door hem weg-gestuurd… Ze was ooit
bevriend met Peillon maar dat is nu al vier
maanden geleden. Nu zijn ze vijanden , en
nog IN de PS!

Terug naar inhoud
-Affaires
CLEARSTREAM
De rechter sprak in deze zeer politieke
affaire en er moesten er drie voor vele
maanden de bak in. Zij waren de
uitvoerende vervalsers van de beruchte lijst,
waarop ook de naam van Sarkozy stond.
Dus Gergorin en Lahoud moeten tientallen
maanden brommen. Natuurlijk nadat het
beroep heeft gediend. Maar het klapstuk
van de affaire , de Villepin, werd
vrijgesproken! Helemaal, omdat men geen
enkel bewijs had gevonden van de
wetenschap over de vals-heid van die lijst
door hem. De Villepin was zeer opgelucht,
sprak meteen dat hij zich een appel niet kon
voorstellen, zei dat hij geen wraak meer
zocht en Frankrijk weer wilde dienen. Door
in 2012 kandidaat tegenover Sarko te zijn…
Wat deze echt niet leuk vinden zal. Hij
tekende dan ook geen beroep aan… Omdat
dit hem politiek niet wijs lijkt: het
omgekeerde, dat was pure winst geworden!
Velen hier, waaronder ik, geloven echter dat
de V. wel degelijk alles wist… maar de
rechter moet het bewijs toetsen en zij: pas
sur. Dus…

SEGOLÈNE EN HAAR PREFECT
De prefect is de vertegenwoordiger van de
staat in Departementen en regio’s. Hij is dus
benoemd en ambtenaar. En de besturende
Conseil general is gekozen en heeft een
president. En Segolene is president van de
Poitou-Charentes. Alles op een presenteerblaadje om een lekkere rel te krijgen als…
men elkaar niet mag of als de prefect mogelijk door de staat (= de Sarko) met opzet
tegenover Sego zou zijn opgezet. Om haar
in de smiezen te houden en om haar wat te
“hinderen”. Moeilijk bewijsbaar en ook
moeilijk realiseerbaar als het om Sego gaat.
Die voor den duvel niet bang is. De pers
volgt met genoegen de “tracasseries” die er,
over en weer, plaatsvinden: afspraken op
het laatste moment annuleren, de prefect
die zijn amb-tenaren wil toespreken bij het
nieuwe jaar en die ostentatief Sego de
toegang weigert tot de zaal! Etc. Deze
Bernard Tomasini, een oude rot in het
politieke vak, is ook een keiharde en laat
ook niets na om Sego van zijn aanwezigheid te laten genieten. Dus beide charismatische en sterke persoonlijkheden, wat
dus nog veel teksten in de bladen belooft…
In de politiek is bijna alles geoorloofd… als
je maar geen wet breekt. Wordt dus
vervolgd!

DE “AFFAIRE” JOHNNY HALIDAY
Het lijkt op het eerste gezicht een gewone
stommiteit van enkele artsen in een Frans
ziekenhuis, die bij een verwijdering van een
kankertje bij de ruggegraat onhygiënisch te
werk gingen. De chirurg, een chou-chou van
artistiek Parijs, met een wat licht-crimineel
verleden, is al voor de rechter gedaagd.
Want J. kon zijn tournee niet afmaken en
dat kostte 20 miljoen, wat de verzekeraars
nu terug claimen. Daarom moest J. ook naar
LA om daar medische contra-expertise te
verkrijgen en ook een behandeling van de

SEGO OVER PEILLON
De laatste haalde een rotstreek uit door niet
te verschijnen in een directe TV-uitzending
waar het ging over de Identité Nationale en
waar anderen (o.a. Marine Le Pen) op hem
wacht-ten. Maar hij kwam gewoon niet… Tot
grote boosheid van TV mensen en politici.
Segolene zei in deze slipstream dat haar het
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infectie. Dat viel echter niet mee, al loopt J.
nu weer vief rond met zijn mooie Laetitia.
Maar de insiders,- er kwamen wel een
dozijn artiesten hem opzoeken in LA-, weten
wel beter. Hij kreeg van de Amerikaanse
artsen een dringend verbod op alcohol en
roken, wat hij niet opvolgt… Wat zijn
producer en zijn verzekeraar ook verontrust
dus. Immers, er staat al een andere Halliday
klaar in de coulissen: zoon David die al best
leuk veel succes heeft. Hij heeft een andere
producer/manager dan zijn vader en dus
wordt het steeds spannender in het
Halliday-imperium. Toen hij enkele dagen in
kunstmatig coma lag riepen zijn fans zelfs
dat Sarko hem moest redden.
Want J. is een absolute cultfiguur hier, die
hoge politieke vrienden heeft en zeer gezien
is in de artiestenkringen. Verder is zijn ex,
Sylvie Vartan (moeder van David) ook getrouwd met Tony Scott een Hollywoodmagnaat en men kent elkaar en respecteert
elkaar… En beschermt elkaars belangen,
waaraan Laetitia, die wat onnozel lijkt erg
veel schijnt te doen.
Dus wat is er “en dessous” aan de hand?
Wel, de vrees voor de vroege dood van het
idool en het vervolgens omgaan met de
continuïteit van het Halliday-imperium. Dat
is waar het om draait… Geld en gezondheid
zijn nooit los koppelbaar, zeker niet bij DE
belg van la France, die naar Gstaad verhuisde.. ook al vanwege geld.

“Marcher avec règle et compas” = Reizen
met liniaal en kompas, is dus niets aan het
toeval over laten.
*****
“Acheter une conduite” = zich een “bewijs
van goed gedrag kopen”. Dat zegt men als
iemand in zijn jeugd als een beest tekeer
ging en daarna de brave burgerman werd.
*****
“Être de la grande confrérie” = Lid zijn van
de grote broederschap. Dat zeg je van
iemand die getrouwd is, omdat de meeste
mannen dat zijn.
*****
Ävoir une mémoire de connil” = Het
geheugen van een haas/konijn hebben. Dat
is geen compliment voor een goed
geheugen!
*****
“Les conseillers ne sont pas les payeurs” =
De raadgevers betalen de rekening niet.
Dus zij die je radicale stappen aanraden
dragen daar-na niet de gevolgen er van.
*****
“Contentement passé richesse” = Tevredenheid gaat boven rijkdom.
*****
“Ça ne durera pas aussi longtemps que les
contributions” = Dat duurt minder lang dan
men zijn bijdragen betaalt. Dus iets wat niet
goed aan zijn einde komt.

Terug naar inhoud

*******
NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS

NOS BONHEURS FRANCAIS

“Qui sert au commun, ne sert pas à un” =
Wie de gemeenschap dient, dient niemand.
Dat gaat over de ondankbaarheid der
mensen, denk ik.
*****

Geluk is:
Als de winter in de Provence alles verstilt
omdat niemand hier nog een meter durft te
rijden als er meer dan 3 cm sneeuw komt.
Er daalt dan een ongekende rust neer hier,
zelfs voor Mormoironiaanse begrippen.

“Fausser compagnie” = zijn partij verraden,
of zijn metgezellen verraden.
*****
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Als zelfs het gemeentelijk opvegen van platanenblad niet meer hoeft, omdat de
sneeuw ze aan het zicht onttrekt.

****
“Ik verwijt de PS niks, maar ik heb hen
gezegd: We zijn alle nu zeven jaar verder,
maar jullie zijn echt vergrijsd en ik ben
jonger geworden”. (Mitterand 1988).
*****
“Op het moment dat het woord “eenheid”
valt, pas dan op met de uitsluitingen,
verdeeldheid
en
de
scheldpartijen”.
( Doumergue 1901).
*****
Een overwonnen volk acht zich altijd
verraden”. ( Thiers, 1871),
*****
“Je kunt beter een levende dan een
gestorven voorganger opvolgen”. (Faure)
*****
“De eenzaamheid van de macht, dat is een
romantische uitdrukking. Ik voel me niet
een-zaam en lijdt dus niet aan die ziekte”.
( Mitterand1992).
*****
“Wat een herstart van het politieke jaar! Ik
ben er van beschuldigd een corrupt iemand
te zijn, een dief, een nazi, dat ik een dochter
heb en dat ik socialistische vrienden heb. Ik
wacht nu nog op ontboezemingen van het
type, dat ik ook homosexueel ben, maar dat
zal niemand ooit kunnen bewijzen”.
( Mitterand, 1994).

Als ik nog eens ouderwets kan sneeuwschuiven rond Rosée de Mer, waar vele
dorpelingen verbaasd naar kijken omdat ze
dat wel erg overdreven vinden. Ook al staat
dat ook hier in de “wet”!
Als ik van onze vrienden de auto mag
parkeren in hun grote schuur naast ons.
Want onze garage is vol met troep die nu
wordt uitgesorteerd voor de slag om Marseille. Dus niks krabben, niks bevroren
ruitensproeiers , het leven wordt weer wat
provencaalser zo!
Als mijn ochtendwandeling in de sneeuw
me dwingt om andere wegen te volgen,
waardoor ik nog meer moois in het dorp
ontdek. Alsook andere katten en honden.
Als wij nu al een week praktisch gespaard
bleven voor uitvallen van de stroom. Want
het nog grotendeels bovengrondse leidingnet kan niet goed tegen sneeuw en ijzel…
En dan lezen we over tienduizenden zonder
stroom en dus ook zonder verwarming en
zo. Dat geeft weer een geboortegolfje in de
PACA in 2010!

Terug naar inhoud

******

PAROLES DES PRESIDENTS

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

“Enkel de laatste vier dagen zijn essentieel.
Het is zinloos de mensen eerder lastig te
vallen. Op de dag van de verkiezingen
geloof ik in de serieusheid van de mensen.
Zelfs de zelden serieuze fransen, worden
ernstig als ze alleen voor hun stembiljet
staan. Alles beweegt alle kanten op en dan,
ineens, stolt het in een bepaalde richting “.
(Giscard D’Estaing, 1980)
*****

MATINALE ECHTELIJKE KRACHTMETING
Ik loop mijn ochtendrondje door het dorp en
zie een ongewone verkeerssituatie op enige
afstand. Een klein zwart auto’tje staat dwars
over de rijweg. Het was niet glad vannacht
en er was gisteravond ook geen dorpsfeest,
dus wordt mijn nieuwsgierigheid nu nog wat
groter.
Ik nader deze rare toestand, en intussen zijn
er enkele, auto’s aangekomen en stil
gevallen achter het obstakel. En er staan
ook een paar buurtbewoners te kijken. Dus

“Ouderdom is geen kwestie van de dood,
dat is een kwestie van gezondheid, want de
dood is een zekerheid”. (Mitterand).
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nu kan ik mijn diagnose weer eens gaan
stellen!
Een zeer magere dame in jeans staat een
nogal lijvige mijnheer zeer uitvoerig, en werkelijk bijzonder nadrukkelijk dus, daverend
uit te foeteren. Daarbij zwaaiend met een
bosje A4-tjes in haar hand. De dikkerd staat
naast zijn camion, waarop te lezen was dat
hij in de electro-business werkzaam is. Een
eerste idee dat komt is: deze mijnheer heeft
iets erg fout gerepareerd bij deze mevrouw,
die nu haar goeie geld terug wil.. Logische
conclusie uit de op deze afstand verzamelde feiten. Ik nader nu via het trottoir
deze scene en begin nu dus ook auditief
feitenmateriaal te verzamelen. De conversatie verloopt ruwweg als volgt:
“Waarom betaal jij me niet , ….XXXXXX
(niet vertaalbaar vanwege fatsoen)? ,
schreeuwt de spichtige dame.
“ Waar heb jij het over, heks!” Aan het
woord is de dikkerd die er wel erg benauwd
bij kijkt. Hij oogt ook onzeker; hij gaat dit
dus verliezen, zegt me zijn lichaamstaal.
“Ik moet je koters toch wat te eten geven,
grote XXXX (alweer!)”, is het vervolg. Wat
mij een nogal krachtig argument lijkt, als het
inderdaad des dikkerd’s nageslacht betreft..
“Ik heb dat geld al lang overgemaakt” roept
fatty nu, en wil in zijn camion stappen. Hij
heeft er genoeg van dus. Maar de spichtige
dame ontsteekt nu in nog grotere woede en
nadert de camion zwaaiend met haar papieren. Zij rukt aan het gesloten portier, schopt
tegen de deur en wordt steeds kwaaier. Dan
zie ik dat in de auto een nog collega zit, die
zich tot nu toe buiten dit kennelijk (ex)-echtelijke gevecht hield. De dame rent intussen
schreeuwend en trappend rond de camion
en arriveert zo dus bij de andere deur bij de
collega.
Dan gaat die deur open… En de ook uiterst
magere collega, stapt uit en roept: “Schei uit
met mijn auto vol deuken te schoppen, vuile
Txxx”, (ik bespaar u ook dit frans scheldwoord). Dat maakt de dame dus nog woedender. Al leek me dat eerst, eigenlijk niet
mogelijk te zijn. Maar spichty gaat nu echt in
de aanval, ze strekt de vuisten uit en wilde
de nieuwe deelnemer duidelijk beproeven
op zijn bokssportkwaliteiten… Maar die test

zien we niet helemaal afgemaakt worden.
Want de dunne grijp de dame om haar middel, tilt haar op en draagt haar , terwijl al
haar ledematen molenwieken, een eind weg
in de richting van die zwarte “dwarse” auto
… Hij gooit haar op de motorkap, draait zich
om en loopt naar de camion. De dikke heeft
intussen deze nieuwe interventie benut en
de camion gekeerd… En u snapt het al, de
dunne stapt in en de heren “foutent le camp”
, slang frans voor “’m smeren”.
De spicht moet even van de verrassing bekomen, maar rent al gauw met haar papieren zwaaiend, en intussen haar hele voorraad smerige woorden verschietend, nog
even achter de verdwijnende camion aan.
Dat wordt dus niks meer, denken wij allen
die wat omfloerst toekijken.
Maar de spicht is van een taaie familie, rent
naar haar zwarte auto’tje en wil kennelijk de
achtervolging inzetten…. Maar het zwarte
mobieltje wil niet starten…. Alle pogingen
ten spijt. De spicht komt er dus na enkele
minuten ziedend uit de zwarte mobiel, en
begint nu ook haar eigen blik flink te betrappen, onderwijl overschakelend op een nog
bedenkelijker repertoire aan krachttermen…
Wij vragen ons af of ze nu gaat kalmeren en
gelukkig ja. Want ze bonkt nog even met
haar beide vuisten op het autodak, geeft het
ding nog een schop en gaat dan in haar
weigerachtig vervoermiddel zitten, met de
deur open… En we horen haar woedend
krijsen en janken, terwijl intussen de file aan
beide kantenaardig is opgelopen natuurlijk.
Ons dorp is heeft normaal geen fileproblemen, weet U , maar zo lukt dat toch ook
best wel een beetje.
Maar ja, het leven moet toch verder gaan
niet dan? Een zeer moedige vrouw gaat
naar de zwarte auto met spichty en spreekt
tot haar…. En dat helpt. Ze wordt kalmer en
weent enkel nog. Dan roept de hulpverlenende dame naar ons, de mannen, of we
even willen assisteren. En gezamenlijk
zetten we de auto langs het trottoir. Het
dorpsleven herneemt zijn ochtendritme…
Als ik een eind verder ben kijk ik nog even
om en zie de spichty samen met de reddende dame het dorp inlopen. Zij heeft haar
arm om haar geslagen. En dat illustreert de
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ware aard van deze klucht. Het is een droef
stukje mislukt huwelijk of zo, waar kinderen
mede de klos van zijn. Dat doet alle quasigrappige aspecten van deze ochtendklucht
snel verdampen.
Ik denk al voortlopend dat zo’n rauwe confrontatie met de sociale werkelijkheid eigenlijk beter werkt op het wakker worden dan
mijn wandeling van het zo rustige soort.
U ziet het, zelfs op het franse platteland,
kunt u in alle vroegte de complexe, verscheurende sociale werkelijkheid op directe
wijze beleven. Mormoiron is een gewoon
dorp en toont dat af en toe ook duidelijk.
Laten we hopen dat spichty en haar koters
nog in leven zijn of nog mooier, dat fatty
weer terugkeerde in het echtelijke verband.
Want in het zuiden is het temperament
ingeboren en daar moet je wat licht schokkend repertoire met alle circus wat er bij kan
horen, meestal niet te serieus nemen. Toen
ik er op de terugweg weer langs liep was de
zwarte auto al weer weg… wat mij een goed
teken leek. Ik hou u op de hoogte!

tel van het rolluik heeft verloren… Maar,
nee, nou zie ik het: de hele voorgevel, inclusief het rolluik zijn gegrafitteerd, in bordeauxrood…
Ik lees links “Nique la mère de Cocci…”
(=Fuck etc), dan “nique Cocci “, op het rolluik (twee keer is duidelijker kennelijk) en
dan rechts nog “Nique la police” en, nu
komt het, ook nog de signature van de
daders: MORBAK staat er rechts boven!
Vervolgens treft mijn oog ook de tekst op de
muur naast onze geldautomaat: “On veut la
money “, staat er in frans-engels..
Zie je nou wel, denk ik, want ik schreef al
eerder een verhaaltje over “Morbak”, dat
toen alle dorpsnaamborden zwart had gespoten….en achterop MORBAK achterliet.
Dit is dus een tweede oorlogsverklaring van
onze bloedeigen terreurgroep met de mysterieuze naam “MORBAK” ..? Mogelijk
waren dus het ook zij, die de laatste maanden, vele gemeentelijke bloempotten braken. Die ik al vaker had zien liggen in scherven, met de aarde en de heesters er naast.
Het is niet meteen dat je de dood in de
ogen kijkt, maar zelfs ik, duidelijk een allochtoon hier, voel de lichte schok van kwaadheid in mij. Wel PdM… (dit enkel voor insiders), dacht ik toen, wat gaan we nou
krijgen in “ons” vredige dorpje?
Ik blijf bij Cocci even staan en geef ook
uiting aan mijn afkeuring over deze rotstreek. Maar dat vermag nu echt niet om de
familie te kalmeren. Ik wens ze dus maar
“bon courage”, zeg nog “dat nu het gezag
moet ingrijpen” en vervolg, un peu deprimé
mijn promenade.
Ook ik had een flinke woordenwisseling met
een groepje jongeren, zo’n tiental dus, die er
ook wat magrhebiaans uitzagen. Maar dat is
een wat linke bewering, want veel echte
meridionalen lijken erg op hun buren aan de
overkant van de Mediterranée. Maar ja, dat
ingebouwde Googlesysteem in je hersens,
komt natuurlijk METEEN met “maghreb
/arabes/Algerie”, op de proppen. Nee, hier
dus niet Marokko, want deze groepering
heeft hier een uitstekende reputatie. Wil jij
hier een goed huis bouwen, dan laat je dat
een marokkaans familiebedrijf doen… Zelfs
fransen die steevast Le Pen stemmen, doen

Leon nov. 2008.

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
HET TERRORISME BEREIKT
OOK MORMOIRON
Het kon niet uitblijven, en nu gelooft het hele
dorp dat ook wij nu aan de beurt zijn.
Waarmee, vraagt U? Wel luister naar wat de
vroege ochtend van 11 januari 2010 ons
hier bracht..
Ik loop door de koude ochtend richting winkels, en zie van verre enige reuring bij onze
Cocci (is ons supermarktje). Er staan twee
auto’s op de stoep, die met hun koplampen
de winkelgevel beschijnen. Dichterbij gekomen zie ik Mr. “Cocci” (de kleine eigenaar)
driftig rondrennen en hoor hem ook
afgrijselijk vloeken. Zijn eega en dochter
staan wat bewusteloos te kijken en maken
verder geen geluid. Omdat het rolluik nog
dicht is, denk ik even dat papa dus de sleu-

16

dat, want als het om ping-ping gaat is zelfs
het racisme nog wel te overwinnen. En het
kan zomaar zijn dat zo’n lichtgekleurd jongetje, Francois Conil heet of zo, wat erg
provencaals is. Maar ja, ik weet ook dat
Mormoiron ooit door de saracenen werd
belegerd, dat de moren (uit Bagdad!) 700
jaar de baas waren in Spanje (dat toen El
Andaluz heette). En ja denk nou maar niet
dat sexuele omgang de grenzen van de etnische groepen volgde… Want die moorse
mannen, zijn zeer vurig en niet elke spaanse vrouw is een ijsblokje. En omgekeerd..
Ach die zuid-fransen, zijn etnisch gezien
nauwelijks familie van hun noordelijke
landgenoten, al moeten we beseffen dat de
noormannen, de merovingers en , jawel, ook
de franken (!) uit het hogere noorden allen
hier kwamen. Dus wat ze hier nou eigenlijk
zijn? Een mix van catalaans, moors, frankisch en zelfs deens bloed. Le Pen ziet er
ook niet erg zuid-frans uit toch? Hoogblond
en ook nog niet echt afkerig van de vroegere duitse bezetters.. Het is een Ingewikkeld landje hier…
Maar nu terug naar Mormoiron. Ik zag recent ook dat er twee uit dat groepje, -een
sneeuwbal, een ijsbal beter gezegd-, naar
een argeloos voorbij rijdende auto met
dame aan het stuur, gooiden. Die schrok
enorm en stond bijna met haar bagnole op
het café-terras.. Dus ik stapte op het groepje
af en zei luid en duidelijk tegen de twee ballengooiers dat ik dit niet pikte en het zou
melden bij “les flics”. Hoongelach was mijn
deel, maar ik beloofde ze dat dit niet lang
meer zou duren zo. Maar ja, in ons dorp, is
men niet zo “hot” met het aanpakken van
dit soort lichte problemen..
Maar toch, enkele dagen geleden, zag ik
een herhaling van dit incident, met het verschil dat er plotseling drie dorpsagenten bij
de groep stonden en hun onderhielden over
dat sneeuwballen gooien naar auto’s. Dat
gaf de burger dus enige moed: het gezag
kwam toch, zij het langzaam overeind dus..
Maar wat nu gebeurde, is een duidelijke
aanwijzing naar een voortschrijdende
escalatie… Al-Qaida heeft dus MORBAK
ontdekt, hun een mailtje gestuurd en bevolen dat de aanval verhevigd moet wor-

den.. Daar is nu de familie Cocci het slachtoffer van geworden.
Ach ik maak een beetje grapjes, maar toch
voel je dus ook die verontwaardiging bij
onze brave dorpelingen. Immers zo zijn wij
mensen; kom ons niet aan onze rust en
onze normen en waarden.. Dat pikken we
niet!
Dus nu gaan we een tijdperk tegemoet van
strijd tussen het gezag, burgervader en zijn
police municipal-, want “onze” gendarmerie,- wij hebben hier een kazerne-, acht dit
onder haar waardigheid Zij komen pas bij
doden etc.. Dus zij zullen nu een antiMorbak strategie moeten opstellen. En
maken dan ook kennis met het uiterst lastige bewijsprobleem: je “WEET” wie het
deed (95% zeker of zo), maar kunt “ze” niet
oppakken wegens gebrek aan wettelijk,
deugdelijk bewijs. Dus je moet getuigen
hebben of ze op heterdaad betrappen…
Wel u begrijpt het, ik trek mijn conclusies
hieruit. Ik wandel vanaf nu met mijn camera
op zak en mijn wandelstok (zo’n nordish
walking uitschuifding) en zal erg goed opletten. Ik zoek ook mijn haltertjes om wat
meer spiermassa te forceren en ben dus
geheel opgeschakeld naar alarmfase 2.
Ik hou u dus op de hoogte en, à propos,
weet u mogelijk wat MORBAK betekent? Ik
heb een idee: Mouvement Revolutionaire de
Base Anti-Kapitaliste (maar, dat kan niet, in
het frans schrijf je namelijk Capitaliste..).
Maar ik vrees dat de gewonere autochtoon
hier het beter weet: MOR is NATUURLIJK
Mormoiron en BAK dat is gewoon arabisch… Want we kennen hier allemaal het
woord BAKCHICH en dat betekent smeergeld. Die club is dus omgekocht door AlQaida en heeft uiteraard ook een rekening
bij de CA (Credit Agricole). Dit is een eerste
veelbelovend spoor!
Immers: met dieven vangt men dieven. En
dus ook: met allochtonen vangt men (andere) allochtonen. Want ik ben hier de allochtoon, ja toch?
Ik hou u op de hoogte. Gaarne uw medewerking, want ik ga ook een kliklijn openen..
Intussen gaat het muur bevuilen door: de
teksten spreken voor zich. “Le monde est à
nous”, lees ik en ook al “Nique le maire” en
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ook een geheimzinnige Mor 8-4 en er onder
een paar woorden in een soort namaakarabisch schrift, zo lijkt het. Dus het is pas
het begin… en als ik de Maire was zou ik nu
overgaan op het uitloven van een stevig
potje met zakgeld… want getuigen , die kun
je soms kopen. We kijken toe en wachten af
of het onze gekozen burgemeester ook lukt
“om de boel bij elkaar te houden”.

Is verbergen, wat ik weet.
Ik ga nu weer wat rusten,
Want zonder een mens dicht bij me,
Wordt de slaap weer mijn redder,
En zo verliest tijd toch zijn betekenis.
Leon Sp.
Geïnspireerd door een poème van Eveline
Palme S., Sorgues..

Leon 20-01-2010
PS: MORBAK blijkt in het “slang” Frans (l’argot) echter MORPION te zijn… Dat zei me
een echte fransman die taalkundig goed op
nivo is. En ik vond het ook in de Larousse:
daar betekent het: “vlo” en ook “jongetje”…
Dus MORBAK dat zou zijn : de vlooien of de
jongetjes? Nou, ik denk toch, dat ook dit een
trucje is van Al-Qaida!

******
In dit gedicht vond ik zomaar wat ik al lang
zocht. Het viel uit het niets, zo in mijn
schoot. En troostte als geen mens dat
eerder kon..
DE ONTHOUDING

Terug naar inhoud

De onthouding is voor de woorden,
Als het voedsel.

COIN DES POETES

Mijn God! Wat doet het toch pijn,
Om niet te worden begrepen!
Je bent lief, dan haat men je, dan wordt je
bewonderd,
Men houdt van je en vergeet je dan weer
opnieuw.

Soms geven de diamanten woorden van
een dichteres ook mijn pen veel onrust….
JE ZAG NOOIT WIE IK BEN
Iedereen die ik tegenkom,
Ziet het toch weer anders,
Wat kan ik daar aan doen?
Zeg het me, mijn vriend.

Je kunt je van die wereld bevrijden,
Als je goed met je wezen omgaat..
Dus zoek vanaf nu een nieuw evenwicht,
Voor je vertrouwde waarden,
Opdat zich nieuwe wegen openbaren.

Mijn kleren vertekenen,
Ze verdraaien en vervormen,
En elk gesprek van mijn hart.
Lijkt uit mijn hoofd te komen.

Waardeer Nederigheid en Wijsheid,
Want raad verjaagt dubbelzinnigheid,
En restaureert het leven.
Als woorden uit waarheid voortkomen,
En als waarheid bij het leven hoort,
Dan is het woord dus het leven.

Ik ga mijn woorden wegen,
En ze te voorzichtig kiezen,
Want ik wil niet alleen zijn,
In de Negev spreek je niemand.

Daarom zal ik doorgaan met zoeken,
Naar wat ik voor jou kan vinden.

Toch blijf ik dromen zoals weleer,
En laat me niet verwringen,
Want wat mijzelf zou vermorzelen,

Evelyn Palme S. Sorgues
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verder, vooral dankzij de immense overheidssteun.
Dat is zelfs het geval in landen die de hardste klappen opliepen. Toch krijgt de crisis
daar langzaamaan een steeds grimmiger
gezicht. Hier een rijtje met winners en veel
losers:

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

De VS
De Amerikaanse werkloosheid schoot in
november door de 10 procent, het hoogste
punt in 26 jaar. De economie leek zich aanvankelijk krachtig te herstellen, maar het
groeicijfer voor het derde kwartaal is in
stapjes verlaagd van 3,7 naar 2,2 procent,
waarmee de groei per kwartaal net groot is
als in Nederland.
En er zijn veel meer redenen tot zorg. Het
vertrouwen in de dollar daalt ook gestaag.

ALGEMEEN.
DE CRISES
DE GROEI VOOR 2010
Champions: China 10,2% en India 7,3%.
Volgers: Rusland 4,9 en Brazilie 4,4%
Niet slecht: Z.-Korea 4,4 en Turkije 4,7%
Ook OK: Mexico 2,7 en Z-Afrika 2,7%
Ai,ai : de VS met 2,5% ;idem.. Polen
De zakkers: Japan 1,8 en Duitsland 1,4%
Frankrijk idem en Engeland zelfs 1,2 %
Italië 1,1 en Spanje …– 0,3%..
Ziet u het oude Europa? En de nieuwe
machten?
Beseft u wat het betekent als de een groeit
met 10% en de ander met 2%? En zeker als
die ENE ook nog NU al de tweede economie is in termen van BNP? Dat betekent
dat de wereldeconomie dus grotendeels qua
RICHTING wordt bepaald door China…en
India. En dat niet morgen, nee NU al. Tom
Poes verzin een list, dus…

China
Dit land heeft al meerdere malen gepleit
voor een andere reservemunt. Het groeit
intussen als kool en gaat via interne consumptie en nieuwe exportmarkten in Afrika
en Latijns Amerika door met zijn razende
opmars. Alle voorspellingen dat het stuk zou
lopen worden gelogenstraft.. Ze doen het op
“onze manier”, maar dan wel met heel weinig democratie en veel greep uit Peking.
Japan.
Sommige landen lijken in een eeuwigdurende recessie beland. Japan kwam aanvankelijk met hoopgevende signalen. Door
de aantrekkende export zou de economie in
het derde kwartaal op jaarbasis 4,8 procent
groeien. Dat cijfer moest later echter fors
naar beneden worden bijgesteld, waardoor
een groei van 1,3 procent resteert.
De prijzen zijn ook weer flink aan het dalen,
volgens de laatste gegevens met 2,2 procent en de staatsschuld loopt snel op
richting 210 procent van het Bruto Binnenlands Product. Met de snel vergrijzende
bevolking slinkt de hoop dat die schuld ooit
nog onder controle kan worden gebracht.
Overheid en centrale bank liggen inmiddels

Frankrijk nog even in meer detail:
-De consumptie wordt nog geremd door de
stijgende ww.
-De investeringen zullen iets beter gaan
door een verbeterde kredietvoorziening.
-Voor de export is er iets meer hoop, het
aandeel van Frankrijk in de eurozone groeit.
Maar de hervormingen moeten VEEL sneller
gaan! Leg dat maar eens uit aan de ontevredenen! Ons wacht een warm jaartje.
EEN CRISISBALANSJE.
Een opvallende eigenschap van de kredietcrisis, is dat hij zo lang onzichtbaar blijft. Op
de financiële markten worden honderden
miljarden euro’s verlies geleden, maar de
echte wereld draait grotendeels gewoon
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met elkaar in de clinch. De centrale bank wil
de geldpers langzaam dichtdraaien, de
overheid wil juist dat die verder opengaat.
Drama Japan, het land zonder jeugd en immigranten.

nog wel het vertrouwen van de financiële
markten, ook al is het begrotingstekort in
Ierland 15 procent, het hoogst van de eurozone. Zo verging het dus even het rijkste
land van de EU..

IJSLAND
De afgelopen herfst maakte de IJslandse
regering de eerste keiharde bezuinigingen
bekend en er zullen nog twee bezuinigingsrondes komen. Het IMF, dat IJsland met een
krediet op de been houdt, houdt niet van
halve maatregelen. Veel bedrijven balanceren op de rand van een faillissement en
zullen de winter niet overleven.
Steeds meer IJslanders besluiten te emigreren naar Noorwegen, Denemarken of Zweden.

*****
En nu een blik op de nieuwe winnaars.
China en Brazilië lijken nu de VS en de EU
te gaan vervangen. Na de eerste wereldcrisis – die van de jaren dertig van de
vorige eeuw – is er nu de tweede wereldcrisis, die van het einde van het eerste
decennium van de 21ste eeuw. De tweede
wereldcrisis zal net als de tweede wereldoorlog – waaruit de VS en de Sovjet-Unie
als supermachten voortkwamen – tot een
machtsverschuiving in de wereld leiden.

DUBAI
In Dubai wordt nog steeds gebouwd, ook al
zijn grote projectontwikkelaars door de vastgoedcrisis wanhopig op zoek naar geld.
Dat is vooral te danken aan buuremiraat
Abu Dhabi dat al 25 miljard dollar in Dubai
heeft gepompt. Maar ook hier is het einde
van de voorspoed in zicht. Van de kantoren
staat inmiddels 40 procent leeg en hele
woonwijken lijken voor niets gebouwd. De
reputatie van Dubai als wereldwonder is
zwaar aangetast door de mededeling eind
november dat Dubai World, een aan de
overheid gelieerd bedrijvenconglomoraat,
zijn schuldeisers niet zou betalen.

De grote winnaars zijn de BRIC-landen
(Brazilië, Rusland, India en China) die zich
hebben ontpopt als de nieuwe economische
supermachten. Dit jaar konden ze de kroon
op hun werk zetten. De G8 – de groep van
acht landen – hief zichzelf min of meer op
en werd vervangen door de G20. Het geheim bestaat uit grondstoffen, goede opleidingen en goedkope arbeidskrachten.
CHINA
‘China is de VS voorbij gestreefd als dynamo van optimisme, experimenteerzucht en
groei’, schreef Time in november. Ondanks
de crisis slagen de Chinezen erin een hoge
groei te handhaven.
In november was de industriële productie 19
procent hoger geworden. China klom al op
tot de vierde economie in de wereld en haalde daarmee ook Groot-Brittannië in. En het
zal niet lang meer duren voordat ook Duitsland en Japan worden ingehaald. Het aantal
nieuwe ondernemingen in het land explodeerde. In China werden twee keer zoveel
aandelen geëmitteerd als in de VS.
China is inmiddels niet alleen de grootste
staalproducent ter wereld, het is ook de
grootste autoproducent. Dit jaar produceerde het land 12 miljoen auto’s die vooral
in eigen land werden verkocht.

GRIEKENLAND
Van de landen die de euro hanteren liepen
Spanje en Ierland tot nu toe de hardste
klappen op, omdat in beide landen een
vastgoedzeepbel knapte. De werkloosheid
loopt daar snel op. De sociale onrust was
nooit echt weg en nu borrelt het weer in
studentenkringen. Chaos op de loer. Sinds
begin december is alle vertrouwen in dit
land gesmolten. De rente die Griekenland
moet betalen, neemt snel toe, waardoor het
in een neerwaartse spiraal is beland.
IERLAND
In Ierland heeft de regering harde maatregelen aangekondigd. Beide landen hebben
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De auto-export is nu nog gering. Maar inmiddels zijn wel bekende westerse merken
als Volvo en MG Rover in Chinese handen
gekomen.
De export van onderdelen naar andere westerse fabrikanten vervijfvoudigde. En zelfs
BMW is nu voor een deel een Chinese auto.

DE “TECHNO’S “OP DE BEURZEN
Op de beurzen valt op dat de “internetters”
het weer erg goed doen: het borrelt flink in
de nieuwe industriehoek. U moet dus
denken aan de Facebook’s, de Skype’s, de
Twitters, de Linkedin’s, etc.
Daar wordt notering voorbereidt, gekocht/
verkocht, gereorganiseerd, nieuwe aandelen
geplaatst, het is uiterst levendig.
Maar dat is vooral zo in de VS en veel minder nog in Europa. Daar zijn investeerders
erg afhoudend bij deze high-tech fond-sen.
Wat voor de nieuwe europese loten aan
deze stam echt een toenemend probleem
wordt omdat groeien daardoor lastiger
wordt. Een oud verschil in dynamiek tussen
de VS en Europa.

INDONESIË
Indonesië is de grootste Economie van
Zuid-oost -Azië geworden. De rijkdom van
het land is grotendeels gebaseerd op de
uitvoer van landbouwopbrengsten en op
natuurlijke rijkdommen.
Met de industrialisatie rond de grote steden
neemt de rijkdom van de consumenten toe.
Het vrije ondernemerschap wordt aangemoedigd.
Dit jaar zal de economische groei uitkomen
op ongeveer 4,5 procent. Daarmee is het
binnen de G20 het op twee na snelst groeiende land.

DE EEUWIGE “INTERIMS”
De arbeidsmarkt is in de VS flink veranderd
met de crisis. De ww blijft hoog, maar ook
zijn de arbeidsvoorwaarden nogal gekelderd. Vooral voor de “interims, de tijdelijken”. Dat zijn in de VS nu al 26% van het
totaal en ze moeten van alles zelf lappen:
hun bijverzekering voor ziektekosten, (terwijl
ze een ziekte-% van bijna nul hebben), geen
enkele betaalde vrije dag , en ook geen
bijdrage aan de pensioenpremies. Zo neemt
de armoede snel toe en ook de onderverzekering. De jongeren zijn hierbij vooral de
klos… De ondernemingen in de VS lijken
steeds meer op chinese of indische bedrijven… De crisis nivelleert dus niet een beetje! Zo bestrijden de amerikanen de kostenverschillen in de wereld… Europa is ook al
begonnen, maar daar gaat alles langzamer.
In dit geval lijkt dat mar gelukkig, maar dat
blijft op langere termijn de grote vraag.

BRAZILIË
De gevolgen van de crisis zijn voor dit land
met 190 miljoen inwoners beperkt geweest.
Loonstijgingen en het uitblijven van massale ontslagen maakten dat de consumptie
niet stilviel. In Brazilië ging geen enkele
bank over de kop. In 2009 had het land een
kapitaaloverschot van 13,1 miljard dollar,
terwijl het land in het verleden altijd zijn
kapitaal zag wegstromen naar de VS.
AUSTRALIË
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 te danken is aan de snel groeiende export van
steenkool en ijzererts naar China.

PENSIOENGEDOE IN DE EU
Duitsland herzag al in 1992 zijn pensioenwetgeving omdat het door kreeg dat het in
2035 (over 25 jaar dus), 30,3% gepensioneerden zou hebben (nu 24,4%). Anders
dan de fransen die in 2035 tegen 24% oudjes aankijken en daarmee 1% onder het EUgemiddelde zitten van 25,4%. In Berlijn zien
ze dan ook, door hun ingrepen, GEEN tekort
ontstaan. Want bij hun is er een puntensys-

NOORWEGEN
Noorwegen is het enige land in Europa dat
nog altijd een begrotingsoverschot heeft en
waar wordt gespeculeerd op renteverhogingen in plaats van verlagingen.
Ook is het de enige natie waar de beurskoersen al tien jaar stijgen. De grote olievoorraden spelen de Noren daarbij flink in
de kaart.
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teem dat de indexatie baseert op het gemiddelde nettosalaris! En iedereen betaalt eenzelfde % van zijn salaris als pensioen-premie. Hoe meer iemand zijn pensioen uitstelt
hoe hoger ook zijn pensioen. En ze herzagen ook nog de pensioenleeftijd naar 67 jaar
te beginnen in 2012…
Dat was wijs, want het gemiddelde nettosalaris daalde relatief flink intussen en daarmee ook de indexen. Ook zijn de burgers
aangemoedigd om vanaf 2001 een deel bij
te sparen via een kapitaalstelsel. Al 13 miljoen mensen deden dat intussen. Maar als
de onderneming waarbij ze dat kapitaal
opbouwen failliet gaat, kost hun dat pensioen. Zoals bij Opel. Dus er is daar GEEN
tekort maar intussen wel een grote achterstand in inkomen bij veel oudjes. Daarover
komt een grote conferentie binnenkort.
Dat alles is vergeleken bij Frankrijk paradijselijk…. Hier wachten enorme tekorten en
Sarko zal in dit jaar nu echt MOETEN gaan
optreden! Hij heeft wel minder vergrijzing
wat PLUS is, maar zal nu ook moeten gaan
knijpen… Dat gaat nog veel gedonder geven zoals in Nederland met zijn 67 jaar
gebeurde!

Damen und Herren werden zur Kasse
gebeten… En ik hoor daar ook bij.. voorlopig
dan.
Intussen stort de euro wat in, door de grote
zorgen over de hoge staatsschulden ook
binnen de eurozone. Waarbij de grieken de
vlam dragen en voorop lopen met het
schuldvuur … We maken wel echt weer
eens wat nieuws mee niet? Ook een les
voor anti-Europeanen..
HET A GRIEP KOMPLOT!
Ja zo wordt er hier over geschreven intussen. Nu er ca 50 miljoen vaccins “over” zijn.
Want Parijs rekende op twee prikjes en
sloeg dus 92 miljoen doses in. Nee, beter
gezegd, bestelde die bij enkele fabrikanten.
Nu onderhandelen ze over orderannulering
en biedt men ook al vaccins te koop aan
elders. Zoals ook de duitsers die er ook
teveel hadden besteld. Overigens werd er in
Duitsland MEER gevaccineerd dan in Frankrijk.. Dat kwam omdat hier het (para)medisch personeel echt niet meewerkte en ook
omdat veel fransen banger waren voor de
bijwerkingen van het vaccin dan voor de
gevolgen van de A-griep. Wat epidemiologisch echt niet klopte..
Tja en wat nu gezongen… achteraf weet
iedereen het natuurlijk precies. En het volkse geheugen is ook kort: De WHO had zeer
ernstige waarschuwingen uitgegeven toen
de griep uitbrak in Mexico en de VS . En in
de franse Grondwet staat ook de verplichting van de overheid om de burgers te
beschermen tegen dit soort rampen.
Verder is dat hier, een paar keer, NIET tijdig
gebeurd en daardoor stierven er onnodig
mensen aan o.m. besmet bloed. De rechter
veroordeelde hier de overheid terecht voor
nalatigheid en schadevergoeding. Dat herinnert zich hier iedere politicus… Dus vandaar dat er teveel is nu. Wat zou iedereen
schreeuwen als… het TE WEINIG zou zijn
geweest? Of te laat gereageerd zoals in
Nederland met de Q-koorts? Hoor ze daar
nou eens janken!

SCHULDEN ANNULEREN KAN NIET..
Wat nu IJsland probeert zal niet iedereen
lukken: schulden annuleren was vroeger wel
een manier maar dat ligt nu best lastig.
Want je notering zakt en niemand leent je
nog wat of enkel op wurgcondities.
Toch gebeurde dat vroeger wel eens: de
staat zei dan gewoon “sorry” en de schuldeiser had zijn probleempje. In dit land was
de laatste keer 1797…
Betalen de (klein)kinderen nou wel of niet
meestal de schulden van hun voorvaderen?
Nou vaker niet: want als de inflatie stijgt
betaal je al veel minder terug later dus drukt
dat niet meer echt als last op het nageslacht. Maar tja, Frankrijk heeft al geleend
met een inflatieclausule er op… de schuld
stijgt dus mee met de inflatie. Ai.
Dus zullen in de komende decennia de nu
jeugdigen moeten lappen voor slapheid van
hun voorgangers. Want dat de euro zou
devalueren lijkt met landen als Duitsland en
Nederland niet erg waarschijnlijk… Also die

DE BANKEN KRIJGEN EEN TSUNAMI
De mondiale regelaars van het Comité van
Bazel, bedachten nieuwe internationale
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regels namens de Bank voor internationale
Reglementen (BRI). Er is al een eerste
document van 80 blz. klaar wat een enorme
impact gaat hebben op de banken en hun
doen en laten. Want wat men nu eist aan
“safe” EIGEN VERMOGEN ( Tiers One in
banktaal) wat nu nog 8% is ; wordt nu dus
4%... En als je dat ziet toegepast op het rijtje
grootste banken in Frankrijk, is het schrikken geblazen. Want de koers van de aandelen zal daardoor sterk worden beïnvloed..
De banken krijgen nu 3 maanden om te reageren en de Federatie van Banken in
Frankrijk schreeuwde al moord en brand.
Dus is nu het grote lobbying in de haute
finance echt begonnen…. Er wordt nu even
flink gesaneerd aan de risicozijde; er zijn
toch lessen geleerd dus?

verspreidt zich ook n andere sectoren al. De
boze Sarko die Goshn van Renault op de
mat riep, is er een voorbeeld van. Renault,
een wereldbedrijf met een Frans tintje, werd
verplicht om een produktie in Flins te LATEN en niet te verkassen naar Turkije..
Renault is OOK al een maat te groot geworden voor Frankrijk… dwingen kan niet meer.
DIT is de nieuwe bedreiging en er is geen
mondiale macht tegen te vinden… Een
denkertje voor de naieven die tegen de EU
zijn… Want pas op: zo orden straks de
superondernemingen nog de economische
bazen op de aardbol. En niemand kan ze
nog controleren of sturen, geen mens meer
dus. Dat is het nieuwe gevaar. Ze gaan
boven elke wet dan ook staan, onaantastbaar en ook nog zeer machtig.

EN NU EEN BANK BIG-BANG?
De aarde ontstond door de big bang maar
nu lijkt het dat de banken ontploften door
ook zo’n big-bangetje. Want dat wil nu
Obama, met Sarko in zijn kielzog… De staat
kan deze giga’s niet meer de baas, ze kunnen de staat failliet maken is gebleken dus:
deze staten in de staat moeten worden verknipt. De logica is onontkoombaar, maar
intussen moet u zich realiseren wat er nu
eigenlijk gebeurt!
De financiële reuzen zijn zo machtig en ook
zo “asociaal” bezig met volkse belangen, dat
ze geforceerd moeten worden verknipt! De
mondialisatie heeft deze instituten zo’n immens speelveld geboden dat ze TE GROOT
zijn geworden voor EEN staat, zelfs voor de
rijkste op aarde. En iedereen snapt dat deze
truc zich steeds kan herhalen: andere landen kunnen ook grote banken “laten ontstaan” zie in China bijvoorbeeld nu ook al.
Of de ING in Nederland die ook te groot is
voor klompenland, Bos was het ook meteen
eens met Obama! Dus de bankgiganten
waren: To big to fail en worden nu to big to
live!
In Davos werd er fors op de trom geslagen
door deze bankwereld, dat was te verwachten. Maar deze pilaren van het nieuwe kapitalisme lijken meer op roofdieren dan op
ondernemingen met OOK een maatschappelijk doel. En dat is nu het nieuwe, en het

DE ARBEIDSTIJD OP DE WERELD
De fransen hebben geen erg positief imago
op dit punt met nu, al 10 jaar hun 35-urige
werkweek. Al heeft Sarko daar stevig aan
gesloopt. Maar als je op jaarbasis eens
goed kijkt naar de te werken uren komt er
een verrassing! Let op:
Duitsland werkt 1450 uur per jaar…Frankrijk
1600 (!) en de VS 1800. Hierin zit ook het
part-time effect , dus opgepast.
Maar Frankrijk blijkt dus gemiddeld LANGER te werken op jaarbasis dan duitsers en
ook de nederlanders! In deze beide landen
is overigens veel part-time werk, maar toch!
We buigen dus maar nederig ons hoofd en
dat zeker voor de amerikanen. Waar hun
(vroegere?) welvaart vandaan kwam is wel
duidelijk: hit the job Joe! Weer een vooroordeel opgeruimd over de fransen.
BELEGGINGSVERHAALTJE
Als u in 1987 zegge 100.000 franse fr. zou
hebben belegd in de CAC40 index, dan
kreeg u nu ruim 39.000 euro’s wat neerkomt
op een rendement van 4.5% per jaar… En
dat gecorrigeerd voor de inflatie! In diezelfde tijd ging het BBP omhoog met 2% per
jaar. Dus dat extra-risico s niet slecht betaald… Maar het is wijsheid achteraf.
SPECULEER IN GRAAN!
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Er ontstaat nu al een nog groeiend tekort
aan graan in de wereld. Nu eten we 2 miljard ton op en dat wordt in 2050 3,5 miljard:
een gigantisch tekort dus. Daarom is er een
forse speculatie in deze sector en huren
vele beleggers graangronden , bijvoorbeeld
in Oekraïne. De grote graanschuur van Rusland ooit. Poweo in Frankrijk huurt nu daar
22.000 hectaren en brengt franse know-how
en machines erheen en weet dat ze al in
2011 quitte spelen. Dat gaat die gulzige chinezen geld kosten… maar die zijn ook al op
grondjacht, en hoe!

internetgebruikers! (China= 384 miljoen; en
Europa 263; VS 230 en India 81). Maar nu
er een forse hackersaanval op dissidenten
volgde was de maat vol en G. dreigde te
gaan vertrekken! De wereld keek ongelovig
op: weggaan uit het land van belofte voor
internetbedrijven? Obama toonde zich
meteen “bezorgd” , maar het komt hem niet
slecht uit nu hij stevig afzakt in de peilingen.
Clinton gaf de chinezen er ook stevig van
langs wat Peking tot stevige repliek deed
besluiten. Oorlogje met Google als inzet!
Overigens, Google praat ook alweer met
Peking, terwijl sympathisanten daar ook
bloemen neerleggen bij het Google-kantoor.
En er ook nog bij schrijven: goed gedaan!
Het is nog niet zo zeker of nu de chinese
zoekmachine Baidu, nog veel meer klanten
krijgt dan de huidige 65% . Want de Gklanten zijn hier “maar ”35%”. Ook in
Brazilië en Rusland is Google geen monopolist.. G’s move is, weten zakenmensen die
China kennen, zeer geriskeerd. Peking is
keihard en geen technologische sukkel. Dit
wordt dus nog spannend.. En er zal nog
moeten blijken of G. dit primair deed voor
mensenrechten of vanuit andere, wat meer
zakelijke, belangen.. Want het is vlak voor
de Google I-phone, ook hier…
Maar China en Google weten dat hun NET
ook zonder Google kan bestaan….iets dat
wij, gewend aan de hegemonie, niet eens in
de gaten hebben. Het gevecht is dus in
hoge mate symbolisch voor de machtsstrijd
der G2. Intussen ontkent Peking iets met de
hackers te maken te hebben gehad…

AUTOPRODUKTIE IN DE EU
Waar worden de franse automerken gemaakt? Wel hier het antwoord in deze tijd
van “delocatie van produkties”.
PSA produceert nog 49% in Frankrijk (totaal
3,3 miljoen auto’s)
Renault maar 26% nu nog (Totaal 2,1 miljoen auto’s)
Maar nu het aantal werknemers:
PSA 80% fransen
Renault 45%..
Nu wil Renault de Clio naar Turkije laten
gaan wat tot gedoe aanleiding gaf. Ondanks
de bezwering dat de electrische Renaults
wel in Frankrijk blijven straks… Wie gelooft
het nog als China nu de grootste automarkt
ter wereld werd? De ontwikkeling is niet
meer te stuiten. Hoe lang nog voor een
franse autobouwer naar Peking verkast?
Voor de duitse fabrikanten is China al een
grotere afzet dan elders… Het sommetje is:
wereld 6 miljard en China en India samen
2,5 miljard… En wat nou dan?
En straks komen de chinese en indische
auto’s ook massaal op de westelijke markten!
Doen we dan voor hen toch de grenzen
dicht? Niet zo erg slim zou ik zeggen!

DE GOOGLE I-PHONE
Google gaf zijn systeem Androïd gratis aan
alle I-Phone fabrikanten en komt nu dus
ZELF met een eigen I-Phone uit en beconcurreert nu de grote operators. Google
blijft dus de telefoonwereld verstoren en
dreigt nu vele telefoonleveranciers tot pure
hardwareleveranciers te reduceren. Maar
het zal ook de concurrentie doen toenemen
omdat Apple nu zijn unieke positie ziet bedreigd. De nieuwe I-Phone van Apple , die
recent werd aangekondigd, kan ook werken
met een electronisch tablet dat je er op
aansluit met keyboard en een scherm. Wat

INTERNET/MEDIA
00
GOOGLE CONTRA CHINA
Het zal al nooit echt lekker met die gedwongen censuur waaraan Google mee
moest doen in dit land met de meeste
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weer laat zien dat het veranderingstempo
enorm blijft en de concurrentie moordend is.
De rust op de telefoonmarkt, die een internetmarkt werd, is er nog lang niet. De
telefoon is de PC van overmorgen. Dus van
daar!

simpeltjes gemaakt door HP en Wyse in de
VS. Zo’n ding kost 200 $. Want de complexe
PC’s geven nogal wat extra-supprt werk, ze
hebben veel trouble-shooting en maintenance nodig. Dus u weet het weer als u
nog in een bedrijf werkt: de volgende
bedrijfs pc zal een simpeltje worden. Voorbij
de tijd van de super-pc’s. De PC wordt dus
eindelijk volwassen: het is voor velen niet
meer dan een tekstding met wat surfing…
en daarvoor hoef je niet al die load te
hebben en.. te betalen. Na de PC voor opa
en oma nu eindelijk de PC voor de gewone
mens. Dat noem ik nou vooruitgang en
volwassenheid.

MICROBLOGGEN EN TWITTEREN
Twitter is DE site voor de “microblogs” geworden, het “snel en klein bloggen”, via je iphone op een website. Wat nu vele politici
met veel succes doen. Vooral de jongere
franse politic hebben duizenden “klanten” en
bereiken dus zo, direct en actueel, vele
mensen. Ze zijn ook meesters in het bedenken van trefwoorden, wat weer veel
“buzz” genereert (=dat er over je gepraat
wordt!) . Uit een Frans onderzoek blijkt dat
al 63% hier weet wat twitter is en hoe te
kijken op de site. Maar slechts 2% gebruikt
het zelf compleet. Het is dus “avant-garde” ,
maar wordt snel “avant-tous”!

DIVERS
DE ROBOT ONZE NIEUWE MEDEMENS
Ze komen er aan, nee, ze zijn er al! Japan
met zijn vergrijzingsprobleem voorop (dat
zijn dus eigenlijk hun immigranten!) maar nu
is er ook in Frankrijk en elders steeds meer
robotgedoe concreet in aantocht. Zo’n
stalen mannetje (of is het een vrouwtje?)
kost u nu nog 12000 € ,maar dan heeft u
ook wat. Zijn prijs voor het grote publiek zal
ca 4000 € zijn: een halve Dacia Logan dus.
Of dat nu ook een allochtoon is weet ik niet
zo zeker: ik ben daarin niet gespecialiseerd.
Hier even iets over de franse robot Nao, die
58 cm hoog is en 4,3 kilo weegt.
Op zijn kopje zit een voeler die het verschil
voelt tussen aaien en een tik geven! En
daarbij gromt of knort ie dan ook nog, echt
waar.
In zijn ogen zitten opnemers die de afstandsbediening zijn, DVD ingang en hifi
entry. Want hij is ook op afstand bestuurbaar.
In zijn wangen zitten drie microfoons die uw
stem herkennen en uw orders registreren.
Want hij kan ook “besproken” worden.
In zijn romp zit een positievoeler, die hem
vertelt of ie staat of ligt of bergop of bergaf
gaat. Want als hij omvalt staat hij zelf ook
weer op!
Onder zijn zolen zitten opnemers die de
hoek meten en die corrigeren; dus zorgen
dat ie rechtop blijft.

GOOGLE ONTWIJKT DE FISCUS
Google heeft wat ruzie met Google-France
omdat deze dochter het zo draaide dat ze
belasting betalen in Ierland. Daar is het
tarief 12,5% en in Parijs lap je 33,3%. Dat
weten Dell en anderen ook met hun kantoor
in Dublin. Maar nu blijkt dat ook franse ICTers die weg goed kennen: Solaris, Capgemini, Bull doen hetzelfde en ook SAP en
Astra uit Duitland resp. Luxemburg zijn ierse belastingbetalers.
De franse defensieboys tekenden ook een
contract met… Microsoft Ierland. Parijs in
een spaghaat: OF meer belastingbetalers
binnen halen OF goedkopere diensten afnemen van een iers bedrijf? Voer voor europeanen die dit gewoon concurrentie noemen. Maar Nikkel Neelie is er niet meer in
deze sector , zij werkt nu in de ICT-sector!
Als dat maar goed gaat.
HOERA VOOR DE SIMPELE PC!
Veel bedrijven gaan er nu op over: de
medewerkers krijgen simpele PC’s , nogal
wat goedkoper dan de eerdere met “alles
erop en eraan”. Opslag en zwaar gereken
gaat naar de server in het netwerk en de
pc’s zijn soms zelfs wegwerp-pc’s of
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In zijn schoentoppen ook opnemers waarmee hij obstakels ontdekt en daar om heen
kan.
De eerste robot zagen we al in 1961 de
Unimate; en hij was nogal dom.
In 1968 kwam er Shakey die al goed kon
voortbewegen.
In 1997 was er een robot op Mars en in
1991 kregen we de robothond Aïbo van
Sony. Een erg geslaagd beestje. En nu is er
dus Nao, van Aldebaran Robotics in Frankrijk.
Lach er dus niet mee, u wordt nog ooit gecleand door zo’n mounsje (man+vrouw
=Moun) …
En politici die bewaking nodig hebben, daar
komen ook robots voor. Met een moslimdetector natuurlijk en ook artillerie. Het
wordt nog echt leuk in het westen: Allochtonen eruit en robots erin… We moeten dan
wel goed oppassen op die heel verkeerde
robot-imams… En wilt u zich toch nog tot de
islam bekeren dan speelt ie ook voor muezzin (gebedsoproeper). Hij toetert als u moet
bidden.. of hij laat een liedje van Frans
Bauer horen.
Ik kan bijna niet meer wachten op mijn
eerste mounsje.

Wat zegt dit nou? Wel de chinezen hebben
mensen zat dus en de duitsers achten zich
nog steeds onaantastbaar. De fransen
waren het bangst voor de politieke gevolgen
ALS ze te weinig zouden hebben gehad…
en dat vanwege een voorgeschiedenis hier!
Het is een lijstje dat de verwarring prima
weergeeft en ook de onervarenheid met dit
soort verschijnselen. Maar o jee, het is nog
niet ten einde, want een tweede golf is zeer
normaal en als je vaccin in je kreeg helpt dat
ook een volgende keer, dat is onbestreden
(hogere weerstand, dus niet preventief voor
100%!). Daarom gaan de fransen dus ook
nog door met prikken tot september dit jaar!
Want als je zo’n hoge levensverwachting
hebt als hier ga je dat niet effe bederven.
Wij overleven jullie allemaal, wedden?
Ach het koste hier ca 1,8 miljard en dat is ca
1800 € per inwoner.. dan zou begraven dus
veel duurder KUNNEN zijn geworden… En
Frankrijk spaart nu al op de begrafeniskosten van de volgende epidemie!
Deze argumentatie is voor mijn rekening; ik
oefen vast als opvolger van Bachelot. En
volgens mij ben ik gewoon geschikt.
En zeg nou zelf: als de bevolking van de
staat steeds hogere bescherming eist dan
moet ze niet klagen als het ook wat eurotjes
kost…. Immers DAAR zit een belangrijke
oorzaak van wat zich rond de A-griep afspeelde. Het is een uitwas van de “verzorgings- , beter gezegd, de verzekeringsstaat”. En dat veroorzaakt ook dat de
staat steeds meer regels produceert… zie
het roken, het verbaliseren voor te hard
rijden, het spieden met camera’s en het
afluisteren van telefoontjes en straks dus
ook het VERPLICHT inenten… De burgerij
krijgt de staat die ze verdient: en zal daar
dus ook voor moeten betalen…

NAKAARTEN OVER DE A-GRIEP
Dat is nu hier de nationale sport natuurlijk.
Loopt iets GOED af dan schiet je de minister
plat, loopt het slecht af dan gaat zelfs de
president onderuit. Het europese plaatje
toont ook in dit onderwerp zijn diversiteit,
ziehier het overzicht van aantal bestelde
vaccins (B-VAC), de dekkingsgraad (D-Gr)
en het aantal inwoners (A-Inw) per land:
Land B-Vac
Frankr. 94 miljo
België 13
GB
60
Spanje 37
Ital.
48
VS
195
Duitsl.
25
Mexico 20
China
7,3

D-Gr.
73%
63
50
43
41
33
15
10
0,3

A-Inw.
64 miljo
10
60
43
58
300
82
107
1300

HET WEER EN TV-KIJKEN
Mediametric doet aan Climate Business
Intelligence en vond uit dat het weer van
grote invloed is op het aantal TV-kijkers op
bepaalde uren. Tussen 20.00 en 22.30 uur
(prime-time) kan het verschil erg groot zijn
bij slecht resp. mooi weer. Het effect is twee
keer zo groot dan werd gedacht in reclamekringen. Dus nu wordt er weer com-
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mercieel gesleuteld. Niets staat stil, alles
stroomt..

loop” met slimmigheid en technologie als
wapens. Waar houdt dat op? De kosten van
dit gedoe lopen in de vele miljarden en de
veiligheid is niet echt gegarandeerd. El Al
gaf in 2008 al 77 $ per passagier uit aan
safety, waarvan de staat de helft betaald. In
de VS was dat overigens toen maar 8 $...
Dat is na “Detroit” wel effe hoger geworden
is te vrezen. En dan weet u ook ongeveer
wat de israëli’s voor draconische maatregelen namen. Vele experts wijzen er op dat
deze weg heilloos dreigt te worden. Want
men vond ook niet de spullen die hij in zijn
onderbroek had verstopt; er zat geen metaal
bij namelijk. En daar fouilleer je ook niet “zo
maar”. En nu gaan we dus al weer aan de
gang met de bodyscan…
Toen Abdulmutallab zijn schoot in brand
stak, was ook nog geen luchtbeveiliging
aan boord om in te grijpen. Want het is niet
mogelijk is om op elke vlucht een gewapende escorte mee te sturen. Een vrijwilliger
redde de zaak en zit nu zelf in een safehouse in de VS.

WAT KOST DE OORLOG IN AFGHANISTAN?
De VS betaalt 553 miljard om een leger van
1,4 miljoen man te onderhouden. Dat is ca
380.000 per kop. Pas je dat toe op Afghanistan, dan betaalt de VS daar ca 38 miljard en als je daarbij telt wat andere landen
die daar meedoen lappen kost het ca 145
miljard € in totaal. Op de 28 miljoen afghanen is dat 5200 € per inwoner.. En laat nu
de uitgave per franse inwoner door de staat
ook zoiets zijn, n.l. 5270 €!
Daar wordt een eenvoudig mens toch wel
stil van… en zeker als steeds duidelijker
blijkt dat die oorlog tot niets goeds leidt.
Gelukkig is Irak nu “goedkoper” geworden
dan Afghanistan… Dus Stiglitz die hem op
3000 miljard schatte ooit, begint nu gelijk te
krijgen. Het is ongelooflijk.
Een raadgever van Karzaï beweert dat je
jonge taliban kunt overhalen de wapens in
te leveren voor een betaalde opleiding. En
dat is ook de opinie van Hoolbrook die dat
op een conferentie in Abou Dhabi naar voren bracht. Hij pleitte daar voor 1 miljard
hiervoor en dat zou 35.000 minder talibanstrijders gaan opleveren. Alweer een wanhopige poging deze oorlog ten goede te
keren… Velen zijn intussen erg sceptisch
geworden, maar wat is het alternatief?

De rotzak was getraind en bevoorraadt in
Yemen. Al-Qaeda-agenten aldaar hielpen
hem. Zoals al meermaals opgemerkt, neemt
Jemen in de expansieplannen van Al-Qaeda
een voorname plaats in. Het verhaal van
Abdulmutallab duidt ter plaatse op een infrastructuur voor indoctrinatie, training en vervaardiging van bommen, en doet vermoeden dat deze ambitieuze jonge tak van AlQaeda zelfbewust genoeg is om een aanval
op de VS te lanceren.
De vijand ziet zijn toekomst blijkbaar in landen als Jemen – of misschien Somalië,
waar de militante fundamentalistische islam
ook in opmars is.

LUCHTVAARTTERRORISME
Amerikaanse ambtenaren namen de naam
van Abdulmutallab op bij nog 550.000 andere namen in een database Dat leidde helaas niet tot intrekking van zijn visum, en
dus kon hij in stappen in een vliegtuig naar
Detroit. Het is voor iemand uit de Derde
Wereld een beproeving om een visum voor
de VS te verkrijgen. Men wijst nu al massa’s
mensen af. Het zal geen geringe taak zijn,
maar het systeem moet zo worden omge
-bouwd dat het de juiste mensen binnenlaat
en de gevaarlijke mensen buiten houdt.

De VS hebben al nu al zo’n 100.000 man op
schimmenjacht in Afghanistan, waar de
Aan-wezigheid van Al-Qaeda inmiddels
minimaal blijkt te zijn… Dus het blijkt weer
eens dat de vijand niet daar zit waar het
Westen aan het vechten is…
Wat Obama snel zal brengen tot een grote
inkrimping in Afghanistan… en wat ook aantoont dat Al-Qaia is als water, het loopt
tussen de vingers van elke vuist door…

Want een ware maginotlinie om een vliegveld bouwen , dat blijkt nauwelijks mogelijk.
Het is een heilloze weg een soort van “wed-
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Daar ligt dus de werkelijke vraag voor morgen… WAAROM is deze club zo gemakkelijk in staat zijn leven te behouden en zo
beweeglijk als kwik? Zou voor deze vraag
plaats zijn in het Amerikaanse intelligence
en militaire brein? Het MOET een keer gaan
opvallen.
Het roer moet compleet om in deze politiek
tegen het terrorisme… De analyse is verkeerd.

Zo’n scanner kost ca 2 à 3 ton, wat ergens
in uw kaartje terecht komt natuurlijk en de
wachttijd voor “checks” neemt alweer toe.
Wat een scan maken en kijken neemt minimaal ca 0,5 minuut per persoon en daarna
zal ook vaker extra-controle voor gaan
komen. Wel voor de beschaamden onder
ons: uw gelaatstrekken en schaamdelen
worden wat “verduisterd” op die scan en,
degene die u in de scan stopt is ver verwijderd van degene die naar u kijkt… Die
laatste ziet u enkel in zijn werkhok als
scanfiguur en dus nooit in levende lijve..
Nu begreep ik echter, dat de stouterik van
Detroit zijn rommel onder in zijn onderbroek
had zitten dus een beetje achter zijn edele
delen? Wel, da’s dus toch wat lastiger dan
met zo’n scan die de edele delen verduisterd..
We zijn nog niet klaar met die terroristen
dus… en ik stel dus gewoon nu voor dat alle
mensen die de islam aanhangen een extratoeslag betalen voor ons, de onschuldigen!
Iets voor de PVV misschien? Want Wilders
wordt nooit gecontroleerd natuurlijk, en zijn
begeleiding, zwaar bewapend , ook al niet.
Verschil moet er zijn dus… Ik vertel het u,
we gaan straks weer naar New York op de
paquebots. De wet van behoud van ellende
werkt nog steeds!

DE A380 ZIT BARSTENS VOL
Sinds eind december heeft ook Emirates
Airlines een A380 en er zitten elke keer 489
passagiers in, waardoor de bezettingsgraad
van het grote ding ruim boven 95% komt.
Idem voor die van Air-France naar New
York. Het concept lijkt te werken en , de
Dreamliner droomt nog wat na zijn eerste
proefvlucht.. En klein lichtpuntje in de
duistere vliegwereld…
DURFT U ONDER DE BODYSCAN?
Dat wordt nog spannend nu vele vliegvelden
met name voor lange vluchten, de bodyscan
invoeren. Om te zien of iemand akelige
voorwerpen op zijn lichaam meesmokkelt
voor kwade bedoelingen… De tegenstanders zijn er ook al. Allereerst zij die er op
wijzen dat niet-metalen zaken bijvoorbeeld
in platte plastic zakjes niet zomaar ontdekt
worden en zeker niet wat is ingeslikt! De
tweede categorie tegenstanders zijn van
een ander niet-technisch type: ze wijzen op
deze maffe beveiligingswedloop die natuurlijk nooit zal stoppen. Het spiraliseert dus,
zolang er gekke radicalen blijven op de
wereld. Wat natuurlijk geen onzin is.
De volgende fase is namelijk deze: u moet
12 uur voor de vlucht verschijnen en krijgt
een laxeermiddel… om er zeker van te zijn
dat ingeslikte narigheid echt wordt ontdekt.
Verder moet u uw kleding afleggen en u
krijgt KLM vliegkleding uitgereikt . Een soort
van ochtendjassen dus. En op de plek van
aankomst krijgt u uw kleding terug.
En ik zou dan dus mogelijk de huidige handbagage combineren met een verzegelde
kledingzak met uw kleren… Slim hè? (Nee,
nou niet direct Schiphol bellen! Te laat, ik
vroeg al patent aan !).

NIEUWE HARTOPERATIES
Wel 150.000 fransen moeten jaarlijks voor
hartkwalen onder het mes. En in 5% der
gevallen voor slechte hartkleppen; 3% gaat
er dood aan. Maar nu kan men zo’n kapotte
klep zonder grote operatie vervangen…door
een bioprothese. Dus en dierlijke hartklep in
het hart zetten via de aders! De operatie,
goed voor een derde der patiënten, duurt
slechts een uurtje. De eerste operaties zijn
voor 100% gelukt, veelbelovend dus.
Zo loopt u straks met een stukje varkensvlees door het leven , tenzij u moslim
bent natuurlijk. Dan krijgt u een geitenklap.
EINDELIJK EEN NETTE VERZEKERAAR?
We zagen al Binck’s Bank optreden op beleggingsgebied met superlage tarieven en
dat liep lekker! Nu zijn ze er weer maar nu
op verzekeringsgebied. Hun nieuwe bedrijf
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heet: Brandnew Day… en verkoopt polissen
met 0,5% kosten er in. Wat anders dan de .
50% van andere rotte verzekeraars deden
en waardoor de ombudsman verzekeringen
al “eiste” dat er limieten van 2,5 resp. 3,5%
zouden komen. De nette verzekeraar presenteert zich en het gaat storm lopen denkt
men. U ziet het eerlijkheid duurt het langst…
maar Binck’s was er toen nog niet. Wie is
eigenlijk eigenaar van Binck’s? Zeer zeker
die rotbanken en –verzekeraars? Of hebben
ze geen aandelen?

dat er nog voor… een kleine 100 jaar aan
olie zou kunnen zijn…
Let wel, het is op tussen 50 of 100 jaar van
nu, maar we krijgen wat uitstel dus. Waarbij
alles afhangt van de prijsvorming in de
markt… dat bepaalt sterk vooral het nivo
van de produktie in de tijd, zoals het aanbod
ook weer de prijs bepaalt..
Dat zou dus wat lucht kunnen geven, samen
met de ook weer opkomende olieproductie
in Irak. Daar zouden wel eens weer 12 miljoen barrel per dag kunnen vandaan komen
maximaal , en op kortere termijn zo’n 6 miljoen. Waarmee Irak weer no 2 op de
wereldlijst wordt na Saoudi-Arabië. Een
derde factor is het speuren naar nieuwe
velden, wat door speculanten in de
hedgefondsen ook weer stevig op gang
komt.
Anderzijds daalden in de VS de autoverkopen enorm: 4 miljoen per jaar minder.
En op weg naar 2020 mogelijk 25 miljoen
minder dan hun huidige bestand. Het
brandstofverbruik daalde daar ook met 9%
in twee jaar. In Frankrijk ook 5% of zo. In het
vergrijzende westen zijn we op de top van
het verbruik geweest nu; het zal dus gaan
dalen.
China plant dat tot 2020 via alternatieve
energie de productie, die nu 9% is, zal toenemen tot 15%. Dus gaat het olieverbruik
daar nog wel flink toenemen hier, maar
minder snel dan gedacht.
Zo zien we hoe elastisch de situatie is, die
ook nog zeer verspreid is, ondoorzichtig en
ook erg complex. En, wat geheimzinnig
vanwege de speculatieve en de geopolitieke
kanten van de energiebusiness. Dus de
conclusie verandert niet echt, maar wel de
er onder liggende tijdas. Dat geeft meer tijd
aan ons allen om over te schakelen. Gooi
dus uw oude Solex nog maar niet weg..

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
NEDERLAND WORDT EEN OLIELAND!
In Schoonebeek in het oosten van Nederland werd ooit olie gewonnen, maar toen de
prijs van de andere olie lager werd, stopte
men ermee. Nadat slechts 25% van de
zware olie was opgepompt.. En nu gaat
Shell met de overheid, met nieuwe technologie, weer olie pompen in dit verlaten
veld. Het zal de oliewereld niet meteen omver werpen, maar daar zit voor 120 miljoen
barrel per jaar daar (400.000 barrel per dag
dus; ook niet niks!). Want op de nieuwe
manier opgepompt, is het rendabel bij een
marktprijs van 40 à 50 $ barrel. Dat gaat dus
lekker bij het huidige nivo van 70-80 $ .
En er zijn al meer voorbeelden van putten
die niet zijn leeggepompt om dezelfde redenen en die nu met nieuwe trucs ( gas/
waterinjectie,
stoominjectie,
chemische
toevoeging, polymeren, aan het water en
CO2-injectie) veel goedkoper te exploiteren
zijn. Dat is dus EEN.
Verder verandert het verbruik ook sterk.
Door de crisis, door zuiniger voertuigen en
minder autogebruik in het westen, door
geopolitieke redenen en door meer alternatieve energie en, ook door meer isolatie
etc. Dat alles remt in de westerse regio’s het
verbruik… maar de opkomende landen
schieten in verbruik toch nog snel omhoog.
Al investeert China nu ook fors in zonnepanelen en gaan vele landen ook massaal
over op kernenergie. Dus zeggen sommigen

NICHES VULLEN MET STROOM
GE gaat met een Nederlandse ondernemer
kleine gasgestookte centrales plaatsen in
Nederland… Hoezo? Wel om het “onbalanseffekt”, dat bij groene stroom optreedt
(het waait soms niet en de zon is foetsie) te
kunnen compenseren. Deze centrales worden dus bij gatenkaas, snel bijgeschakeld.
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Het is beweert GE en de slimme Hollander,
een rendabele business.
Krijgt u straks dus toch nog “half-groene
stroom” geleverd? Elk voordeel heb ook sijn
nadeel, toch?

Emiraten op 27 december 2009 deed dus
niks goed, ook niet bij de al 15 in aanloop
verkerende EPR’s in de wereld. Sarko heeft
geen leuk kerstfeest gehad, c’est sur!
OLIEVELD VEILING
Ik zag de uitkomst van deze giga-olie veiling
in Irak, er gingen 7 velden in de aanbieding..
Wat dan frappeert is de deelnemende oliemyen… Van de echt bekende waren er
enkel SHELL en TOTAL. Dan komen er
Sonangol (Angola!), GAZPROM (Rusl.),
KOGAS (Zuid-Korea), PETRONAS (Maleisië), IPAQ (Turkije), JAPEX (Japan), CNPC
(China), LUKOIL (Rusl.) en Statoil (Noorwegen). En ze krijgen voor het pompen en
zo 1,40 $ per barrel, geen echte vetpot dus.
Ach u ziet het ook hier: het is niet meer wat
het vroeger was… En Irak heeft plek DRIE
op de wereld wanneer het om oliereserves
gaat! Dat pompt nog wel even..

DE HOOG-POLITIEKE REACTOR: EPR
Areva en alle aanhang verloren het contract
van 20 miljard $ van de Arabische Emiraten
aan de Koreaanse fabrikant Kepco op 27
decf. 2009! De “top” van de nucleaire fabrikanten op deze wereld met zijn EPR sloeg
een enorme flater! Omdat het geheel van
participanten Areva+EDF+GDF/SUEZ+ TOTAL geen solide indruk maakte en, ook
omdat Areva nog nooit eerder (alleen) een
reactor bouwde van “begin tot einde”. Wat
ook te zien is aan het gestuntel in Finland
(eerste EPR) en ook aan die in Frankrijk (nr.
2)… Sarko en zijn crew deden er bij de Emiraten alles aan maar het gehannes en het
prijsverschil van 40% (!) deed de rest. En
ook al is het vermogen van de APR 1400
(van Epco) slechts 1400 Megawatt en die
van de EPR 1660 Mwatt. De EPR is complexer en daardoor duurder… en nu blijkt de
markt dat toch “te veel te vinden”. Boem.
De baby van Framatome en Siemens uit
1990 werd opgekrikt naar de “meer geëvalueerde EPR” (de E stond eerst voor
Europa en nu voor Evaluated dus..). Maar
Siemens stapte er uit… en gaat nu samen
met de russen (!) verder. Afgang van
jewelste!
GDF SUEZ begon het commerciële werk in
de Emiraten, maar die zagen dat deze club
slechts 7 belgische centrales exploiteerde
en dat zij ook EDF dus erbij MOESTEN
betrekken.. En toen moesten er nog meer
aanrukken en sprak de nieuwe EDF baas
zelfs over: “het pagaille van de franse
nucleaire industrie”! De voorgeschiedenis
van de EPR is dus een grote roman, vol
politiek en verraad.
Gelukkig liepen de chinezen niet weg en
daar werd de projectstart met veel ophef
gevierd in december in Peking, waarbij
Fillon het glas hief. Er zijn in China nu twee
EPR’s in voorbereiding, vier in GB, vier in
Italië vijf in de VS en met India wordt serieus
gepraat. Het in het water vallen van de

GAS UIT YEMEN!
Total startte recent een 3 miljard gasproject
in Yemen: men gaat gas vloeibaar maken
en vervoeren dat naar de kust komt via een
pipeline van 350 km. Total is voor 30%
aandeelhouder en het moet ca 45 miljard
per jaar op gaan brengen voor dit arme
land. Het vloeibare gas gaat naar Azië,
Noord-Amerika en Europa. En dat terwijl
hier Al-Qaida ontwaakte? Total sust het
gevoel van onrust: er is, zegt men niet echt
veel veranderd… Maar sinds 1987 heeft dit
bedrijf nogal wat sabotage etc. moeten
accepteren en al vaker zijn personeel moeten evacueren. De laatste keer in… 2008
nog. Dus wie dit gaat winnen is de vraag…
Alweer een olie/gasland met Al-Qaida en
ook bijna weer in chaos. De geestelijkheid
hier waarschuwt intussen voor… een ongewenste bezetting door het westen. Daar is
Total dus nog niet klaar mee…

Terug naar inhoud
RELIGIES
MARIJKE H. OP DE KANSEL
Ze is al zestig, maar zeer aantrekkelijk mede vanwege veel medische en ook textilaire
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hulp. Ze babbelt als de beste en niet eens
zo dom als velen haar willen doen lijken.
Wat ze altijd al wilde gebeurde: ze werd
uitgenodigd in de kerk te prediken… Door
een pastoor met een lege kerk. En jawel,
het werd stampvol die dag. Ze predikte over
de vooroordelen die de mens koestert… En
dat was ook al een slimme keuze. Ze kreeg
applaus en bisous en wil graag verder komen. Dat de Kerk er nu pas achterkomt hoe
goed vrouwen zijn in het aanspreken van de
massa’s! Ze demonstreerde eigenlijk keihard dat het kerkelijke vooroordeel over DE
VROUW van geen kant deugt! En ik leerde
eruit dat ik Marijke leuker vindt dan de
meeste kerkleiders. Als ze in Mormoiron
komt prediken, ga ik er ook heen. Onze
oude pastoor die in China en Afrika werkte
is erg onorthodox en zou zich zeer amuseren met haar optreden. Of hij dan daarna
zou kunnen blijven weet ik niet zeker natuurlijk. Maar omdat ik weet dat de franse
bisschoppen erg anti-conservatief zijn en
Rome vaak “kapittelen” , denk ik dat het
allemaal best goed zou aflopen. Mogelijk
neemt de kerk zichzelf veel te serieus…
Want wel antwoord komt er eigenlijk uit
Rome nu de kudde erg verdwaald lijkt? Als
Marijke een secte opricht, ga ik er bij. Zij is
de laatste der Mohikanen in de kerk van
Rome.

jaar, tot grote boosheid van vele priesters
daar. Zij geloofden in de wijsheden van
1962-1965, waar hun nieuwe padre niks van
moet hebben. Een petitie tegen de benoeming gaat rond en er zouden wel 80% gaan
tekenen, zegt men. Je kan dus niet zeggen
dat de paus onduidelijk is en ook niet dat de
RK Kerk een spoortje van democratie en
moderniteit bevat. Het is niet anders…
MOORD OP DE KOPTEN
Op hun kerstfeest, ze zijn een orthodoxe
afscheiding die kerst viert op 7 januari, werden er zeven doodgeschoten. Door twee
met mitrailleurs bewapende uit een auto bij
het verlaten van de kerk. Het was niet de
eerste keer: in 2000 werden er 21 kopten
vermoord door radicale moslims. Kopten dat
zijn er 6% (7 miljoen) van de 70 miljoen
egyptenaren, en ze wonen geconcentreerd
in Noord-Egypte. Ze zijn de rijkere mensen
en ook politiek zeer actief en vaak raadgevers van bestuurders. Er zijn intussen ook
arrestaties verricht en daarbij wordt
gesproken van een wraakactie op een
verkrachting van een moslimvrouw door een
stoute kopt. In het stadje waar dit zou zijn
gebeurd branden ook al drie apotheken van
kopten af. Het gaat hier duidelijk om
godsdienststrijd, al zal het idee dat kopten
veel macht hebben, ook wel meespelen.
Hun paus, uit Alexandrië, Chenouda, kan
zijn gelovigen enkel moed inspreken en de
doden begraven.. De kopten zijn alleen op
de wereld… verloren katholieken, want ze
zijn niet rooms.

DE KERK IN BELGIË EN SPANJE
Het kerkelijke deel van België zakte van
65% naar 60% in 2008. Nu komt er nog
maar 14% in de kerk, het was enkele jaren
eerder 17%. Zo’n 14% bidt nog elke dag;
dat was in 2005 28%. Ook wil 3 op 4 belgen
dat de vrouwen ook priester mogen worden
en 4% gelooft niet in een leven na de dood.
Dat was in 2005 3% meer… wat opmerkelijk
is!
Homosexualiteit noemt de nieuwe Aartsbisschop Leonard hier: “ iets als annorexia”.
Ook is hij tegen abortus en stamcellenonderzoek. België kent 4% moslims net als
Nederland… en die zijn ook tegen homo’s
en voor abortus en stamcellenonderzoek..
Merkwaardige toestanden..
De paus benoemde een gelijkgezinde in
Baskenland, ene Munilla Aguirre van 48

FRANKRIJK EN DE BURKA
Veel UMP-ers (rechts) willen een wettelijk
verbod op de burka. . al aarzelt Sarko nog
wel. Le Pen was er gauw klaar mee: hij zij
dat de wet het verbiedt om gemaskerd rond
te lopen… Dus hoppakee gewoon oppakken
die burkagirls en verbaliseren.. Juridisch
klopt het, maar omdat de reden religieus is
riskeer je dat de dame wordt vrijgesproken.
Nu dus de PS , de oppositie! Nou die willen
niet dat de overheid zich bemoeit met de
inhoud van de godsdienst… terwijl de burka
NERGENS in de religie vereist is. Het is
gewoon een opvatting van een bepaalde
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islamgroep… Sarko wil in geen geval dat
het verbod stigmatiserend werkt en niet de
moslims tegen zich keren. Dus iedereen is
voorzichtig… tot na maart, want dan zijn de
locale verkiezingen achter de rug. En die
moslims dat zijn hier best veel stemmetjes…
Zo gaat het debat hier… en het toont aan
dat het niet zo simpel is, als je niemand
tegen je in wil nemen. Al geloof ik dat er na
de verkiezingen een echte anti-burkawet
komt hier. En hierna komt er in Frankrijk wel
GEEN minaretverbod!

bus met het nationale team van Togo, op
weg naar het afrikaanse topvoetbal concours. De eerste Cup of Africa werd een
bloedbad omdat de rebellen van Cabinda,
een angolese enclave in Congo, de gelegenheid gebruikten om fors publiciteit te
krijgen. Ruzie was het gevolg: Togo wil niet
meer want men wilde het begin niet
uitstellen, maar enkel een minuutje stilte
houden bij elke wedstrijd. Cabinda is het
Koeweit van Afrika, het tikt daar van.. jawel,
de olie dus. Het is een restant van de confettistructuur va het Portugese Angola met
zijn 600.000 inwoners en ingeklemd tussen
Kongo Brazzaville en de DR Kongo. Wel
60% van de angolese olie komt hier uit de
bodem. De FLEC, de opstandelingen, verbraken het ooit getekende verdragje en
willen weer strijden. En als het om olieland
gaat wordt het bloedig… want de afnemers
ervan in de hele wereld gaan dan ook allemaal meedoen. En dan begint de beruchte
olievloek weer op te spelen... Zie Afrika nu:
Soedan, Nigeria, Libië, etc. Voetbal is
oorlog, maar olie dus ook!.

Terug naar inhoud
AFRIKA
MOORD OP DE KOPTEN (Egypte)
(Zie: religies)
GAS UIT YEMEN ( Zie: OLIE)
NOG MEER CHAOS IN NIGERIA?
De president is ernstig ziek in dit land en de
150 miljoen inwoners zijn nu bang. Zijn
gezondheid lijkt nog achteruit te gaan. Deze
moslim uit het noorden verkozen in 2007 na
grote trammelant, en als vervanger van de
christelijke vice-president uit het zuiden. Alle
seinen staan weer op rood: en de MEND
rebellen in de Nigerdelta hebben de
wapenstilstand al op gezegd. De pipeline
van Chevron werd al aangevallen en de
radicaal die de vlucht naar Detroit wou
opblazen is ook geen goed teken. Want dat
bracht Nigeria op de VS-lijst op plek 14. En
de VS was al op gespanen voet met de
machten daar… En daar loert dus ook weer
een olieprobleem voor ons. Allah helpe ons.
Intussen vermoordt men elkaar: moslims en
christenen, want dat zijn de twee
bevolkingsgroepen in Nigeria. Vele honderden doden uit naam van Allah en de God
der christenen..

HET LEGER VAN OEGANDA IS BLIJ!
Ze kregen nu in enkele maanden al de
derde commandant van de rebellen te pakken die zich in de Centraal-Afrikaanse
Republiek schuil hield. En het net sluit zich
ook om de leider Joseph Kony, die al 20 jaar
van zich doet spreken en die wordt gezocht
door het Internationale Hof voor de meest
afschuwelijke misdaden. Kidnappen van
kids en ze gebruiken als sexuele slaven. En
pas geleden deed hij nog enkele dozijnen
kongolezen doden met kapmessen en liet
de vrouwen de oren en de lippen afsnijden.
Hij is er een uit het pikzwarte deel van Afrika
en moet snel uit de roulatie..,

Terug naar inhoud

VOETBALLEN IN AFRIKA
Deze sport is DE sport op dit continent: over
voetbal zijn we het in de wereld dus WEL
eens, maar zelden over de uitslag van
voetbalwedstrijden. Voetbal is immers oorlog.. en dat bleek bij het mitrailleren van de

WEST-EUROPA
EN FRANKRIJK GROEIT..
Er kwamen in 2009 821.000 babies bij in
Frankrijk , er stierven 546.000 mensen, en
per saldo ging de bevolking met 446.000
personen omhoog. En dus 171.000 kwamen
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er als “immigranten” bij . Wat dus 40% is
van de toename maar slechts 20% van de
hier-geborenen. Op naar nu 64,7 miljoen.
Dat is 12% van de EU-bevolking van 500
miljoen ( de VS 308 miljoen). Daarmee is
het ook (toenemend) groter dan GB (62
miljoen) en nadert het ook Duitsland (81
miljoen). Dit land daalt alsmaar sneller in
omvang. In 30 jaar of zo zal Frankrijk nr. 1
zijn in Europa dus. Want het geboortecijfer
is hier nu 2 (kids/vrouw, en waar GB ook in
de buurt komt en Ierland nog hoger gaat).
Het aantal geboorten buiten het klassieke
huwelijk is al 53% (veel worden er binnen
een PACS geboren=samenlevingscontract).
Er zijn er 12 miljoen van 15-29 jaar en van
de 18-24 jarigen gaat 53,3% al aan het
werk. De andere helft studeert nog dan.
Na hun 25e gaan er 3,8 miljoen “aan de bak”
en ze gaan veelal naar de grote steden als
Parijs, Toulouse, Metz, Marseille-Aix, Lyon
en Strassbourg. Terwijl andere steden als
Poitiers, Angers, Reims, Brest, Besancon,
Dyon en Nancy er meer zien gaan dan
komen.
En tenslotte: de levensverwachting is voor
vrouwen 84,5 jaar en voor mannen 77,8
jaar. L’Exception francaise in wat cijfertjes.

exploiteren en te verdelen, dat kan echt niet.
Kwestie van beschaving..
MERKEL HEEFT EEN HOOP ZORGEN
Ze is uiterst gezien in het buitenland en
heette in de internationale pers: Madame
Europa… Zij was een knap onderhandelaar
in de G8 en in Brussel , kwam tot resultaat
zonder zich op de voorgrond te dringen.
Zoals Sarko dat deed en doet. Maar nu
heeft ze veel last met het temmen van de
twee coalitiegenoten… die over elkaar heen
rollen. En Merkel aarzelt nog over ingrijpen,
wat velen verontrust hier. Ook de gezamenlijke nieuwe koers is nog zoek… Wat
niet best is in crisistijd. Insiders zeggen dat
er vóór de verkiezingen in RheinlandWestfalen weinig zal gedaan worden door
Merkel; die uitslag is van groot belang.
Recent moest Merkel zelfs door de hoogste
vakbondsbaas in bescherming worden
genoemen… Maar Merkel is hete vuren
gewend… en heeft veel geduld. Toch is het
altijd zo stabiele Duitsland weer flink in rep
en roer.
WAARHEEN GAAT ENGELAND?
Brown is de impopulairste premier ooit, lijkt
het en Cameron zit in de lift. Labour zit op
30% en de Tories op 40 in de polls. Maar de
rechtsen hebben nog steeds geen meerderheid in het parlement. Het volk is diep
teleurgesteld in de politiek, zeker na het
declaratieschandaal recent. En na de laatste
putsch van twee ex-ministers tegen Brown,
die mislukte, is het nog onzekerder geworden. Insiders waarschuwen: er zou best
nog een verrassing kunnen komen over 5
maanden… En wel voor Cameron en de
zijnen… Wishfull thinking? Nou niet van mij
dus, al lijkt me Cameron ook geen groot
visionair.

GRENSHERRIE OM OLIE
Nee we zijn nu niet in het MO of in Afrika!
Ierland, Frankrijk, Groot-Brittannië en
Spanje maken ook ruzie over de maritieme
grenzen. Die bepalen dus wie waar naar
olie/gas mag zoeken en het dan mag
hebben. Want er ligt een vlakte van 80.000
km2 vóór de Golf van Cascogne in de
Atlantische oceaan, waar men veel mooie
spullen in vermoed. Omdat de oliewinningstechnologie zo ver voortgeschreden is
zijn nu ook deze grote diepten exploiteerbaar. De VN gaat nu at arbitreren, weer
zo’n akelige demonstratie over de grenzen
van de EU dus… Maar ook de 200 mijlgrens
tussen Frankrijk en GB is een twistpunt en,
ook de bevissingsgrenzen tussen Frankrijk
en Spanje. U ziet het, als het om leuke
spullen gaat zijn Afrika en Europa nauwelijks verschillend. En nu is het dus zoeken
geblazen naar goede argumenten… Want
op het idee om het als EU gewoon samen te

TONY BLAIR STAAT VOOR DE KAST
Wij hebben in Nederland nu het rapport
Davids dat al voor stevige opschudding
zorgde. Want de commissie had het over
“verkeerd handelen bij de politieke steun
aan Irak, gezien het internationale recht”.
Intussen staat ook Tony Blair voor een
commissie Chilcot. Hele pijnlijke vragen
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wachten hem daar, ook over liegen… Blair
was een succesvol advocaat en krijgt nu
een zware tijd om de schade te beperken.
Het volk kijkt met gemengde gevoelens toe
en ziet zijn leiders worstelen met de historie
en de waarheid…Noodzakelijk, maar ook
weer een deuk in het vertrouwen in de
politiek. Wat een puinhoop he?

CHECKS OP DE EUROCOMMISSARISSEN
Baroso mocht ze eerst “screenen” nadat de
regeringen ze “aanboden”, maar nu gaat het
europarlement dat nog eens dunnetjes overdoen. Elke kandidaat wordt 50 minuten
doorgezaagd op zijn diepste opinies.. Maar
of dit een competentie-check is, is echt de
vraag. Ene Buttoglioni werd ooit teruggezonden omdat hij zijn diepste mening
over homosexualiteit gaf… De dames en
heren zijn dus gewaarschuwd. Natuurlijk
moeten we geen bestuurders hebben die
dingen vinden die onze “normen en waarden” te buiten gaan, maar of je dit nou ZO
vaststelt? Anderzijds is het goed dat de
parlementariërs ons vervangen bij een
check op deze niet-gekozen lieden. Democratie is een moeilijk vakje! Kroes moest
intussen twee keer ondervraagd worden….
Terwijl zij nou net ervaren was toch? Maar
dat snappen we niet goed, het was politiek
touwtrekken, waarvan wij de regels niet
snappen.

HERRIE OVER DE A400M GAAT DOOR?
Dit militaire transportvliegtuig was europees
bedoeld dus duurt de herrie voort. EADS wil
nu snel geld zien want anders stoppen ze, is
de dreiging. Immers er worden maandelijks
miljoenen verloren… Toulouse MOET snel 5
miljard krijgen van zijn partners… waarvan
vooral Duitsland een hoop spin-off krijgt in
de vorm van industrieel werk Ze moeten in
Bremen o.m. de romp produceren. Werk
voor 10.000 duitsers in totaal is er A400M
werk voor 40.000 man! Dat kan je niet laten
zakken toch? En ook kan Berlijn niet Spanje
dat het project leidt laten zakken. Maar
Duitsland heeft ook technisch heel wat
steken laten vallen, bij het controlsysteem
voor de motoren. Tja, strategisch ziet het er
voor deze vliegtuigen niet geweldig uit…
Zou het ding zakken, dan zullen Boeing en
Lockeed weer een feestje vieren. Alweer
zo’n europees project dat zieltoogt, wat
moet dat een rare indruk geven elders…
vooral in Washington EN in Peking! Foei
Europa!

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
OEKRAÏNE: MOSKOU KRAAIT VICTORIE
De eerste ronde was een succes voor de
kandidaat van Rusland die zijn steun haalde
ui Oost-Oekraïne waar veel russen wonen.
Hij scoorde 36% en de blonde Timochenko
kreeg maar 25% . Dus een 2e ronde begin
februari…
Vijf jaar na de oranjerevolutie is de ontgoocheling enorm… Rusland slaagde er in
met grote druk en gasgevechten het oranje
weg te poetsen. Het westen met zijn Nato
en Eu-lidmaatschap kijkt met gemengde
gevoelens toe… en zit ook in de gasklem.
Moskou boekt dus een stevige overwinning… een les voor velen. Ianoukovitch
scoorde fors en ziet zichzelf al op bezoek
gaan in Moskou.

SALARISRUZIE IN BRUSSEL
De regeringen van de 27 landen wilden
maar 1,85% salarisverhoging geven aan de
45.000 ambtenaren van de EU; die evenwel
3,7% eisten. Dus gingen ze op 14 dec. in
staking en de Commissie ging naar het
europese hof, want die steunde haar ambtenaren… In 1973 wonnen ze ook al eens.
Maar nu zei het HOF dat de regeringen
geen argumenten gaven voor hun besluit…
Dus dat moet alsnog gebeuren. Uitspraak
half 2010. Intussen krijgen ze alvast de 1,85
% natuurlijk. Hoe komt het toch dat die EUers zo weinig politiek gevoel hebben..
Waarschijnlijk omdat hun kiezers zo ver weg
wonen, of omdat wij daar niet de besten
heen sturen?

DE GAZPROMTOREN IN ST. PETERSBURG
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Hij moet nu al 403 meter hoog worden dit
pronkstuk van Gazprom. Al sinds 2006
wordt er flink over gerommeld, ook omdat hij
erg dicht staat bij het gebied dat op de lijst
van Unesco staat als: “historisch bezit der
mensheid”.
Velen in Sint Petersburg willen het ding ook
niet, ondanks de stille steun van Poetin en
Medvedev er voor. Zij komen hier politiek
vandaan immers? Er worden nu handtekeningen tegen de toren verzameld en
ook tegen het afbreken van bepaalde gebouwen, dat vereist zou zijn. De toren heeft
een vlamvorm en symboliseert ook “het
verticale in de macht”, volgens de russischlondense architect. Unesco dreigt nu ook
om de stad van haar lijst af te voeren.. maar
de druk op doorgaan blijft groot. En sommige russen zeggen dat die europese
toeristen echt niet komen kijken naar die
gastoren, want zij weten ook af van de nare
ervaringen met onze gasleveringen. Tja, die
toren komt er dus..

KERK EN STAAT IN BANGLADESH
De grondwet in dit land is van 1971, vlak na
hun onafhankelijkheid. Maar nu heeft de
Hoge Raad aan alle politieke partijen verboden om aan de islam te refereren tijdens
de verkiezingscampagne , want de 5e wijziging uit 1979 is nu afgewezen. Dus nu
WEG met alle religieuze partijen! Dat is nog
eens wat anders dan in … Nederland (CDA,
Christenunie…). Maar de aanpassingen van
1988 worden weer niet geannuleerd: het
Koranvers in de preambule blijft, en ook
blijft de islam hier staatsgodsdienst (zoals
ook in Engeland de anglicaanse kerk dat is!
Idem in Denemarken de Lutherse Kerk).
Deze wijziging is het resultaat van een
hevige politieke strijd tussen DE twee toppolitici hier: twee dames. Deze move maakt
het politieke landschap nu even tot een erg
onoverzichtelijke troep… Dus of dit zomaar
“goed” is afgelopen valt af te wachten. Weer
zo’n worsteling tussen Islam en tegenstanders van integralisme.. Wereldziekte
nummer 1.

Terug naar inhoud

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
WAZIRISTAN WORDT GECLEAND
Het grensgebied met Afghanistan, het AlQaidanest, wordt op keiharde wijze nu
gecleand. Er wonen 800.000 pachtouns, is
met zijn stammenstructuur erg complex, en
er is ook een interne verdeling noord-zuid.
De taliban en radicale moslims zijn er de
baas lijkt het. Vanouds is dit een vechtgebied, ook al voor de russen die uit Afghanistan gegooid werden ooit.. Die pachtoouns zijn de gastheren van Al-Qaida en de
radicale moslims uit vele gebieden, en
niemand weet zo goed wie met wie samenwerkt en hoe lang nog. Nu heeft Islamabad
besloten de regie daar terug te pakken, en
ze schieten al wat op, zij het ten koste van
veel slachtoffers en vluchtelingen. In ZuidWaziristan lijkt de regering steun te krijgen
van de lokale jongeren en er wordt nu ook
veel ontwikkelingsgeld daar in gepompt. Het
is een begin, maar de historie leert dat hun
eigenzinnigheid en hun cultuur zeer sterk
zijn..

OOST-AZIË
CHINA KIEPT NA 2022! (Zie:Top. Demogr.)
CHINA VERSTERKT NA DE CRISIS!
Alles weer ver in het groen: groei weer op
8,5%, handelsoverschot sprong naar 439
miljard (!), bedrijfswinsten op naar 379
miljard, China boomt alweer. Het werd nu
ook de grootste automarkt ter wereld.. de
verkoop steeg met 45% en zit nu op 13,5
miljoen auto’s per jaar. GM, Rolls Royce
zelfs, ze zijn er blij mee. Ook Geely de chinese autobouwer die nog enkele jaren
geleden werd uitgelachen: ze verkopen al
300.000 karretjes en kochten ook Volvo op!
Hun export stijgt ook, zeker ook in de betere
producten, hun industrie maakt meer en
meer in een enorm tempo. Duitsland werd
recent gepasseerd waardoor China nu al
weer 20% BOVEN Berlijn scoort (!) en dus
nr 2 is op de wereld, na de VS. Omdat hun

35

export jaarlijks groeit met 20% zal de race
met de VS ook best vlot gaan verlopen.
Men profiteert In China ook van het enorme
steunplan van 400 miljard $, dat zal leiden
tot een groei boven de 10% (!) in 2010. Dat
is VIJF keer zo groot als elders… stel het u
even voor. De infrastructuurwerken, de
nieuwe kerncentrales doen de groei opzwiepen en hier helpen de banken ook fors
mee. In Sjanghai komt een Disneyland en
de Wereld-tentoonstelling gaat daar een
forse oppepper geven. China op weg naar
nog meer glorie!
De luxemarkt explodeert er ook: Louis Vuitton kan het hier niet bijhouden, want de 79
miljardairs en de andere puissant rijke 400
chinese families kopen maar door. Nu is het
ook al de tweede op de wereldlijst voor
omzet van luxeprodukten, vóór Japan dus.
Toch moet er ook worden gewaarschuwd:
want een OG-zeepbel lijkt te gaan ontstaan
en ook een te hoge werkeloosheid … En de
kwestie van de herwaardering van de yuan..
Peking wil dat niet en Washington eist het. .
Iedereen zijn eigen problemen natuurlijk,
maar Peking heeft er toch niet al te veel…
En is ook goed wakker.

one so that the hospital grants are no
longer needed. The ten million illegal immigrants will not be covered so we will still
have the problem but hopefully very much
diminished.
To have a superfast growing economy you
need one of the following: Cheap Labor,
cheap energy, or cheap raw materials.
China has the cheap labor, Australia and
Brasil cheap raw materials and Canada
cheap (marginally) energy. Europe and the
USA have neither. They can have growing
economies, but it will be much more difficult.
The sharp increase in oil prices in 2008 was
not the cause of the great recession but it
was well the trigger mechanism . Suddenly
people could not pay the mortgage and that
got the snowball rolling. There was no safety
margin. We have no choice but to accept a
more moderate standard of living.
The health care and who should pay for it is
indeed very complicated. I just spend three
days in the hospital with a cardiac problem
that was fixed by putting in two stents. In the
process I gave my detailed medical information to five nurses who were responsible
for different aspects of the procedure. Each
spent about 15 minutes. Liabillity fines are
huge and everyone feels they cannot rely on
taking information from a computer.
Sueing here can be done on contingency
without any money up front. Many aggressive laywers take advantage of this and
insurance companies settle out of court
because that is less expensive than going to
trial. Remember John Edwards, that is
where his fortune came from.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
WALL STREET TEGEN AMERIKA (zie Algemeen, crisis)
WAT KOST AFGHANISTAN? ( Zie Alg.div.)
VAN ONZE LEZER JOE UIT DE VS
O'Bama is very carefull to label the new bill
related to “Healthcare Universal Insurance "
No one including illegal immigrants are turned away from a hospital when they really
need help. Hospital waiting rooms are full at
night and emergency rooms work very hard
to take care of everybody wether they have
insurance or not. Hospitals receive vast
sums of money (HILL-Burton funds) from
the Federal Government to provide this
service. This is costly and not efficient and
also somewhat demeaning. The bills currently before congress try to insure every-

Politically this law is difficult to change because it gives rich and poor the opportunity
to sue.
I still believe and hope a form of healthcare
reform will be passed. The economy cannot
recover until Washington settles down. The
problem is not a republican senator from
Massachusets but rather a groundswell of
grassroot voters indicating their displea-
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sure. All democratic candidates for the
house or the senate are now concerned
about re-election in November 2010.
The editorials in general opine that France
has the best structure and system.
Lezer Joe uit de States..

Of course I know that we will have to break
enormously on costs now, because we get
more and more elder people living much
longer (a good thing!), and not enough
youngsters to contribute in the costs.
We understood that the costs of insuring
against legal actions from patients are an
important factor in the States. They are also
becoming more important in Europe. So the
government should rather take action on
those costs and perhaps the rules for compensation of damages claimed.
France has indeed a very good health
system, but it is now under an enormous
burden of debts. Because we get more and
more elder people (we live rather long here
then in the States!), the consumption (and
costs) for medicaments are much to high
and the system gets overloaded. So we will
have to pay a lot more in the years to come:
for 2009 our contribution went up 5% (same
in Germany and Holland!).

Thanks very much Joe, and here some
comments:
There’s a deep difference of thinking between the States and Europe, but we can
still learn of each other, off course. Because
none of the systems is THE ideal one.. in
the eyes of the other!
Immigrants are very cheap labour indeed so
they help also to build an economy. Spain
can tell you about that and also the U.S I
think!
So there’s also this other side apart from the
COSTS of illegal immigrants. You seem to
have between 5 and 10 millions $ now , I
was reading lately? And they put also
wages down, because they are big
competitors on the labour market… The
question is: why are there so many in the
States? How can they keep coming in? The
U.S invests a lot also in Mexico over the
border… is that the way of diminishing
those illegals coming over your border?
The crisis did the same with both of us:
unemployment is jumping high, the state
debts are enormous, and that was not
caused by illegal immigrants We all know
that, I think. Because Europe has also quite
some of these illegal immigrants!
Off course not any country can let in without
some braking, all poor people in the world.
They have to built up there own economies.
But when we saw and see how a lot off
countries were/are also very glad to have
these very cheap illegals , we should give
them also some some of our health care.
By the way: the American health system is
de most expensive one in the world, also
without those illegal immigrants. So why not
take a look at the enormous difference with
France, that has also a very expensive one
in Europe but less costly then in the States?
And here we pay also for health care for
EVERY-ONE all illegals included.

So I think our problems are very much the
same now, so we can learn both from the
ideas and solutions of the other. In spite of
deep differences in the philosophies behind
our way of living. Thanks very much for
writing us, Joe. We appreciate it a lot!.
OBAMA’S STATE OF THE UNION
Het was zijn eerste, een jaar om en wat voor
een jaar! Meteen vol in de plomp met de
zwarte man, die nu op een kritisch
populariteitspunt zit. Van groot belang
omdat er over een jaar verkiezingen zijn:
dus zijn eigen partij kijkt nu ook bezorgd toe.
Hij sprak fors maar ook ernstig, minder
zeker, leek het ook. Maar wat hij zei was
amerikaans duidelijk. Hier zijn drie mijlpalen
voor het vervolg:
1.

2.
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Offensief om de grote banken te
reguleren. Regels voor ander gedrag en belastingen op superwinsten. Hoera in Europa, foei in the
States (populisme zegt men daar).
En een vet signaal voor de machtige
bank-lobby. Harde strijd wacht..
Vechten tegen het te grote tekort.
De winst in Massachusetts toont dat

3.

hij moet gaan vechten tegen het
enorme gat. Maar dat bezuinigen
gaat hem vijanden in de eigen partij
opleveren.
Vechten voor zijn Healthcare system. Hij wil het echter niet forceren,
maar een compromisweg zoeken.

wordt neergeknald. Met een van de miljoenen wapens in dit land..
GUANTANAMO
Het is er nog steeds en de “hulp” van de
bondgenoten is niet daverend. Het terug
sturen naar Yemen liep stuk nu het een AlQaida nest blijkt te zijn… De gevangenis in
the States wordt opgeknapt, maar de
amerikanen vinden dat Obama zijn hand
overspeelde met zijn sluitingsbelofte… Het
zit weer fors tegen… Waar is nu de Haagse
politieke steun? Heeft Wilders al wat
gevangenen opgeëist? Dat zou toch logisch
zijn?

Dat wordt dus het leven van de yanks en
hun president. Hij zal het erg moeilijk krijgen
en zei al: Liever een president die wat
goeds deed, dan het winnen van een 2e
termijn en niks bereiken. Iedereen is dus gewaarschuwd. En laat Europa goed snappen
dat nu het binnenland punt EEN ordt en de
grote brandhaarden Irak, Afpak , MO en
Iran/Jemen… is ook wel genoeg. Gaan we
daar nu een hardere Obama zien?

Terug naar inhoud

OBAMA VECHT TEGEN HET CONGRESS
Het Congress is in de VS een groot lastig
blok, zeker met zijn Fillibustertruc waarbij
EEN senator een wetsvoorstel kan stoppen
tenzij je meer dan 60 stemmen VOOR hebt
(van de 100 dus). Ook al win je de verkiezingen, omdat de senaat een afvaardiging
per staat heeft, kan er hier desondanks een
republikeinse meerderheid bestaan. Want er
zijn enorme verschillen in bevolkingsomvang PER staat. Waartegen Obama het
steeds opnieuw moet opnemen.
Obama was zelf senator dus hij snapt het
erg goed gelukkig. Zijn zorgwet passeerde
zonder EEN republikeinse stem.. En verder
zijn er ook 90.000 lobbyisten die werken
voor samen 9 miljard $. Het is zo sinds
1837 en zo konden zuidelijke senatoren
heel vaak wetten afduwen naar nul. En
sinds we Grinch hadden in 1994 is het hier
oorlog. De repu’s zijn tot de grote NEE-partij
geworden. Nu weet ook Obama dat hij door
zijn overwinning te overmoedig werd en betaalt nu daarvoor erg duur. Maar het lukte
hem mogelijk, tegen veel ongeloof in. Al is
dat nu, met die senatorzetel verlies aan de
Repu’s, zo maar erg link geworden.
Als je de zeer harde en ook “maffia-achtige”
oppositie ziet, met name in de 900 ultrarechtse (lees: anti-zwarte) clubs in de VS ,
moet je bidden dat Obama niet op een dag

LATIJNS AMERIKA
HAÏTI IN AMERIKAANSE SFEREN
Obama greep zijn dubbele kans hier: hij liet
de enorme hulpkracht van zijn land zien en
wilode ook geen nieuwe tegenstanders in
zijn achtertuin. Naast Cuba, Venezuela,
Colombia en Nicaragua… Uiteraard wordt er
vanuit die landen en ook van elders, al geprotesteerd tegen de “vriendelijke machtsgreep”. Terwijl iedereen weet dat zonder dit
machtsvertoon de mensen hier er nog veel
slechter aan toe zouden zijn. Nu komt de
nazorgperiode en het herstel van de
politieke structuur: en daar zal met argusogen naar gekeken worden. Obama mag na
zijn dalende populariteit en het verlies van
de senaatszetel geen fouten meer maken.
En dat is best lastig hier, want na de ramp
komt hier het geweld in dit stuurloze geheel
fors terug... Intussen groeit, tot groot verdriet
van Clinton/Obama, de kritiek tegen de
Amerikaanse aanpak van de hulpverlening.
En steeds duidelijker wordt ook dat de oude
president René Préval en de VS nog wat
appeltjes te schillen hebben. Zoals dat hij in
2009 de eerste minster Michèle Pierre-Louis
er uit had gezet. Omdat er nogal wat
hostiliteit tegen de VS hier heerst, is Réne
dus erg afstandelijk. Hij moet zijn achterban
behouden die anti-VS is… The ugly
american is er nog steeds.
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Ze kan haar schulden niet betalen mede
omdat de president van de Centrale Bank
niet mee wilde doen. In 1991 werd er aan de
schuldeisers van 95 miljard (!) een regeling
aangeboden van 30 cent voor elke geleende
$! Wat 2/3 van hen zwaar zuchtend, toen
maar accepteerden. Maar “haar centrale
bank” wilde de 6,6 miljard echt niet lappen…
en zij verloor haar prestige. Nu moet ze
snel iets anders verzinnen want haar
schuldeisers vinden best een VS-rechter die
beslag legt op de argentijnse reserve in de
Federal Reserve.
Alles komt mede omdat de staatsuitgaven
met 30% stegen en de belastinginkomsten
maar met 12%. En haar poging om een
forse exporttax in te stellen op soja etc, ging
ook al politiek de mist in. Toen nationaliseerde ze maar een pensioenfonds voor 30
miljard en dat maakt het nog erger. De verkiezingen zien er voor de peronisten in 2011
niet zo best uit en Argentinië heeft een zeer
slecht imago bij de noteringskantoren die
van belang zijn voor de staatsleningen. Nu
moet Kirchner daartegen vechten en vertrouwen herstellen bij de geldschieters… dat
zal echt niet meevallen!

CHILI NAAR NORMAAL RECHTS
In Chili won een rechtse miljonair de verkiezingen na 20 jaar socialisme, dat kwam
na Pinochet. Kandidaat Pinera voerde fors
campagne en beloofde en veel lagere ww
en ook een sociaal beleid. Hij werd rijk
omdat hij de creditcard invoerde in dit land,
hij heeft ook TV-zenders en is een uiterst
charismatisch en positief iemand. Met overigens
beperktere
politieke
ervaring.
Bachelet die niet meer verkiesbaar was, had
een te zwakke kandidaat en haar partij verloor. Eindelijk is dit land weer in normale
politieke verhoudingen na de uiterst woelige
tijden van Alliende en Pinochet, de burgeroorlog en de dictatuur en haar vele politieke
moorden. Houden zo dus en dat lijkt ook
mogelijk nu.
LULA EN CHAVEZ: HET VERSCHIL
Lula van Brazilië deed het prima ondanks de
crisis, die nu ook zijn export drukte. Maar er
blijft een sterke real, een groei van 6%,
rentevoet van 8,57% (!), beurs omhoog met
81% en ook nog in het verschiet die enorme
olievondst voor de kust van Brazilië. Ook is
China nu een grote klant geworden en… dat
groeit door. Kortom hij zit nu prima zijn
laatste maanden uit… Enkel wat zorgen
over zijn opvolging.
Heel ander is het met Chavez die een
onverwachte devaluatie invoerde met een
dubbele koers! Sinds 2005 was er een koers
van 2,15 bolivars voor een dollar. De koers
voor essentiële levensbehoeften wordt nu
2,6 b. en voor de rest 4,3 b. Op de zwarte
markt is het echter al 6 b.!
Men wil zo de olie-export opjagen waar het
land voor 93% afhankelijk van is, want de
staat moet meer geld innen. De mensen
rennen naar de winkels om nog gauw wat
apparaten te kopen voor ze onbetaalbaar
worden. En nu al worden winkeliers beschuldigd van overdreven prijzen…
Als je een rood eilandje wil zijn in een
blauwe wereld moet je capriolen maken. En
Chavez wacht met frustratie op de verkiezingen in september…

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË GAAT LEKKER
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 ook te
danken is aan de snel groeiende export van,
vooral, steenkool en ijzererts naar China.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
IRAN DOET FORS STIEKEM
DE IAEA ontdekte op 25 oktober in de nucleaire site Fondo dat er tunnelingangen
waren… Die in de bergen tot gangen toegang geven. Het zelfde weet men van Qum
( 2 tunnels), Natan (3 stuks), Ispahan (6) en
rond Teheran nog 4 stuks. Ze worden allen

KIRCHNER IN DE SHIT
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scherp bewaakt ook met afweermiddelen
tegen luchtaanvallen. Dus alle landen weten
hier van, ook Israël. Dat wil er graag wat op
gooien, maar WAAR het eerste, en ook met
welk wapen? Want via zo’n gang in de berg
komen met een raket is niet eenvoudig. En
het politieke afbreukrisico is ook niet gering.
Het is niet bewezen dat er foute dingen
achter die tunnels zijn natuurlijk, maar ja…
er zal ook geen veevoeder in opgeslagen
zijn. Teheran weet dat zijn geheim geweten
wordt, maar speelt met de publiciteit en de
impopulariteit van het westen..
Toch zijn er tekenen dat regiemaanhangers
nu ook aarzelen nu ze het gegroeide verzet
zien. En zien dat Moussavi, die toch ooit
premier was, ook erg ver wil gaan. Zelfs bij
de Garde van de Revolutie zijn er nu leden
voorzichtiger geworden.. En Obama gaat
voort met zijn houding van de uitgestoken
hand en geeft A. geen kans om de provocatiespiraal verder te bewandelen. Want
deze houding zou de oppositie de wind in de
rug geven… Gaat dit lukken? Of is er straks
toch een klapper met een incident (of een
provocatie) als aanleiding?
Intussen kunnen de 5+1 het onderling niet
eens worden over sancties tegen Iran…
Maar de VS drukken nu door…Obama moet
nu wel. En jawel, het Congress keurde
hardere sancties goed, onder meer tegen de
import van benzine door Iran gaat worden
opgetreden.. Door de VS want de anderen
willen niet, behalve Frankrijk, dat steunt als
enige in de EU! Mooie puinhoop weer.

De VS doen hier dus graag aan mee, let op!
Want, is de gedachte, als dit spel niet gestopt wordt, kan het vredesproces (!) nooit
verder… Deze stalen muur , een onderaards ijzeren gordijn, wordt dus 10 kilometer
lang en gaat tot een diepte van 20 à 30
meter! Hamas protesteert al fel, er vinden
opstootjes plaats en er viel ook al een dode:
een egyptische politie-agent. En er zijn al
discussies zat over het effect: gewoon nog
dieper graven? Er omheen graven? De
breinen werken dus op volle toeren. Er zijn
ook geruchten over speciale high-tec
detectie-apparatuur…in die stalen muur.
Waarom kan Egypte dit gedoe niet gewoon
stoppen? Wel, de handel is hier in handen
van een machtige bedouinenstam, dat is
EEN. Verder is hier arm en alles corrupt,
ook de douane en de politie, dat is TWEE.
En het is intussen een uiterst lucratieve economie geworden: dat is DRIE dus. Zoals
met drugs, waar ook een hoge marge op zit,
is het hier met al die klandestiene spullen…
De stouterikken worden dus rijk en de overheidsdienaren krijgen een salaris verdrievoudiging… Denk ook aan de prohibitie
vroeger in de VS!
Handelaren pikken hier, op basis van hun
provisie van 1,5 à 2,5%, per maand wel
60.000 € binnen: een vermogen. Want alles
gaat er door: zelfs Israëlische producten die
via grote omwegen hier aankomen…En ook
de aanvoer met vrachtauto’s, die over het
Suez-kanaal moeten, is erg lucratief. Daarvoor ontvangt de douane daar 125 € per
overtocht aan smeergeld.. en bij ieder
check-point onderweg moet opnieuw 15 à
25 € worden gelapt…
Nu gaat men dus opnieuw een ONDERAARDSE muur bouwen, na de bovenaardse
aan de andere kant. Dit alles symboliseert
op uiterst pijnlijke wijze het grote echec en
het diepe isolement van Israël… En, wat
zeker zo erg is, ook dat van de VS die meebouwt, al is het dan nu met de Egyptenaren.
En Iran, de sponsor van Hamas, lacht in zijn
vuistje. Want ook Obama wordt weer EEN
stapje verder geduwd in de escalatie…
Maken wij het nog mee, dat “afbreken” van
deze stalen muur? Met de daarbij horende

DE TUNNELS VAN GAZA
Het zouden er 300 à 400 zijn intussen… En
er zijn er bij van 1500 meter lang en 15
meter diep met ook veel logistieke faciliteiten (rails, liften, ondergrondse opslag,
etc.). Een complete onderaardse economie
waar het geïsoleerde Gaza nu op draait.
Qua alle gewone behoeften van mensen,
maar ook qua wapenleveranties. Velen in
deze wereld snappen echt niet hoe dit nou
kan doorgaan? We horen dat Israël af en
toe in Gaza een (in)gang bombardeert, en
dat Egypte ook wel wat doet. Maar het gaat
gewoon door… en nu gaat dit land dus: een
onderaardse stalen muur bouwen, heet het!
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handel in souveniers etc., wat dan dus
stalen plaatstukjes zijn?
Het is onontkoombaar: de echte muur zit in
de hoofden van Hamas en hun vijanden..
De escalatie is IN ons: muren op grenzen,
bodyscanners op vliegvelden en afluisteren
en internet-aftappingen alom… In Israël en
ook in China en in het hele westen ook al…
Want ook wij zijn allen “murenbouwers” en
geloven in force majeur om de wereld te
verbeteren.. Tegen beter weten in, en nog
maar kort na het slopen van die muur in
Berlijn..

worden nu ook al bonussen betaald om ze
te lokken. De school die de meeste
leerlingen aan het leger levert, krijgt dus een
prijs. Niet alle scholen zijn daar blij mee; ze
signaleren bij sommigen meer interesse in
het leger dan in studies. En er zijn nu ook al
acties tegen dit militaire optreden gaande.
Een land in permanente oorlog, sinds zijn
ontstaan meer dan 60 jaar geleden, is niet
vergelijkbaar met een “gewoon” land.
Helaas komen er steeds meer van die landen met (burger)oorlogen van tientallen
jaren..

ISRAËL GOKT OP ZWAKKE MOLLAH’s
Tel Aviv is er van overtuigd dat Teheran
over een jaar de bom (ook) heeft. En ziet
ook de verzwakkende positie van de VS
hier..en de wederopstanding van Hezbollah
en Hamas. En ook het risico dat de andere
Arabische landen op weg gaan naar de
bom. Nu een bom op Iran gooien zoals
eerder in Syrië gebeurde tegen Saddam, is
ook erg link. Dus hij moet nu langs de weg
van zoeken naar wat overleg met de
palestijnen , op een effect van de aankomende sancties tegen Iran en op het zo
winnen van tijd…. Maar hoopt vooral op de
ineenstorting van het regiem der mollah’s!
Een zeer riskant spel..

YEMEN DE NIEUWE BRANDHAARD
Profieltje:
Islamitische Republiek, sinds 1990.
Bevolking: 22 miljoen
0-14 jaar
46% (!)
15-64
52
>65
2% (!)
Groei: 3% (Fr. :0,6%).
Geboortecijfer 5,7 (kids per vrouw, de helft
sterft)
Levensverwachting: 62 jaar (geen pensioenprobleem.. dus)
Het is straatarm (BBP/inwoner: 900 $), de
economie zit geheel plat hier, m.n. het toerisme), en het is er zeer chaotisch in bestuurlijk-politiek opzicht. Dus DE plek voor
een club als Al-Qaida, want die hebben
geen behoefte aan toezicht. In het noorden
zitten rond Saada de zaydisten, een
sjiïtische rebellengroep, die zich al roert
sinds 2004 en steeds forser wordt gesteund
door Iran. Saoudi-Arabië bestrijdt ze intussen ook al fors vanuit de lucht… Het
leger van Yemen heeft er de handen vol
aan.
Sinds 2007 is ook de afscheidingsbeweging in het zuiden weer zeer actief, en ten oosten van Aden heeft het leger
ook al fors gebombardeerd want daar zit AlQaida. De VS helpt daar “logistiek” mee
maar er zijn natuurlijk al vele commando’s
ingezet (zegt de NY Times). Zelfs Amerikaanse kruisraketten vliegen al regelmatig
op doelen in Yemen en… maken ook hier
burgerslachtoffers. Obama verdubbelt nu nu
ook de hulp aan de regering en ook GB
helpt al weer mee.

IRAN HEEFT TECHNISCHE PROBLEMEN
Er zijn geruchten, via Israël, dat de 8000
centrifuges voor uraniumverrijking stil liggen
onder de grond. Dat is niet de eerste keer
dat de wetenschappers last hebben van
instabiliteit en slijtage bij deze cascadeproductie. Het is een gerucht en baasje A.
zal het heus niet zelf uitventen! En als de
anderen het zeker weten houden, zij dat en
publique ook liever stil! Zo gaat dat in
geopolitieke kringen..
TSAHAL WERFT JONGEREN
Het leger bezocht 300 scholen om jongeren
te werven voor dienst bij hun en voorlichting
om publicitaire redenen. Hun wordt voorgehouden dat dienst nemen een sociaal
belangrijke waarde is in Israël. Want 28%
der jongeren weten uit dienst te blijven om
religieuze of ideologische redenen. En er
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Brown wil dat er een internationale conferentie komt over dit land, dat ligt tussen
het MO en Afrika.
De oorlog tegen het terrorisme verlegt zich
steeds weer: nu Al-Qaida fors gejaagd wordt
in Afghanistan en Pakistan (vooral met drones) is Yemen gekozen als plek voor opleidingen en coördinatie van aanvallen. De
eerste mislukte, maar op het kantje...

tige groep al een hoge positie en deze
Badie was ook verantwoordelijk voor opleiding en vorming. Dit zal de politieke situatie in Egypte verder doen verharden.
EL BARADEI FOR PRESIDENT
Hij is net met pensioen van de AIEA en won
ook eens de Nobelprijs. En i zeer populair in
eigen land en dat is Egypte. Maar er zijn
daar ook kranten die hem zien als spion
voor het westen… Hij vindt dat zijn land
stevig in de shit zit, en aarzelt zeer om zich
voor 2011 kandidaat te stellen als Mubarak’s termijn afloopt. Hij wil echter alleen als
de verkiezingen volgens “echte standaards”
worden gehouden en niet zoals eerder, flink
werden gemanipuleerd. Want hij moet tegen
Mubarak, die het een zesde keer gaat proberen of tegen diens zoon. Want sinds 1981
wordt in Caïro geregeerd volgens de “noodtoestand!”. Hij moet echter ook 250 handtekeningen van gekozenen hebben om
kandidaat te kunnen zijn, en dat is niet
simpel ondanks zijn 21000 aanhangers op
Facebook. Wordt hij ooit de nieuwe stem
van Egypte?

DE BURGERJOURNALISTEN VAN IRAN
De forse aanpak van de onrust moest natuurlijk niet publiek worden; de echte journalisten werden opgepakt en de toegang
geweigerd. Maar de huidige techno maakt
het dit regiem ook al zeer lastig, want met
een I-phone ben je zo met foto en tekst op
het internet, en dat ook nog zeer “hot” en
direct. Maar de gewone I-phone van Apple
is hier niet te krijgen en ze worden
geblokkeerd voor “fout gebruik”. Maar er zijn
voldoende “burgerjournalisten” die zo’n
gedeblokkeerde I-phone hebben en er dus
op los twitteren etc. Boze tongen beweren
dat deze I-phone’s door Washington werden
geleverd.
En zo zijn we getuige van het neerschieten
van betogers, van getuigenissen over
martelingen en verkrachtingen in het gevang, in de naam van Allah. Alle dictatoriale
regiems hebben dit probleem: zie China
waar ook alle ICT-leveranciers worden
gedwongen om sommige functies te blokkeren en sommige programma’s te elimineren… Maar de techno is niet tegen te
houden, en die hackers komen nu eens
positief van pas.
Ook de storingen van satellietzenders etc. is
niet helemaal gelukt waardoor de iraniërs
zonder ICT maar wel met TV, toch de
beelden van hun eigen medeburgers konden zien… En dat was schrikken en dat
maakte ook zeer boos! Amadinedjad heeft
dus gelukkig (ook) een techno-probleempje.

EN DUBAÏ HEEFT DE HOOGSTE..
Net na de grote financiële paniek in dit
booming landje werd het hoogste gebouw
ter wereld met veel vertoon geopend. Een
ranke iets met een piek die tot 828 meter
hoog reikt. Het dubbele van het WTC..
zaliger. De Burj Khaliffa koste 1,5 miljard en
er werkten 11000 mensen 5 jaar om hem zo
hoog te maken. Er zullen in de kantoren
12.000 mensen werken, er zijn ook nog
1000 appartementen en een luxe hotel
Armani-ontwerp. En het gebruikt erg veel
stroom ook..
Dubaï is het landje van de superlatieven,
want nu met zijn 1,8 miljoen inwoners, wil
het naar 11 miljoen, met nog meer nationaliteiten dan de huidige 200. Er zijn nu
twee financiële wonderdokters ingehuurd
om Dubaï World, DE grote investeerder hier,
te redden van zijn crisisklapper. In het boek
Ma Vision weidt de sjeikh uit over zijn idee
voor Dubaï; hij is een ziener in het kielzog
van zijn beroemde vader Rashid. Het grote
vliegveld, een ware hub, waarlangs nu al 40

NIEUWE CHEF VOOR DE FRERES
De moslimbroederschap kreeg een nieuwe
leider, haar 8-ste sinds haar oprichting begin
20-e eeuw in Egypte. Hij won het van de
meer gematigde tak wat voor velen geen
goed nieuws is. Badie had in deze mach-
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miljoen passagiers jaarlijks komen. Zo’n
30% voor Dubaï en 70% in transit. Ze willen
Heathrow inhalen nu. Alle grote banken zijn
er al en in het Dubaï Financial Center werken al 15000 mensen . Maar vooralsnog is
het ook een woud van kantoortorens waarop
veel borden TE HUUR prijken nu. Er is zelfs
een winter-sport Centrum, geheel kunstmatig. Dubaï gelooft in zijn toekomst en ziet
in de onderbreking van de groei niet meer
dan een adempauze. Het is DE demonstratie van moderniteit van een moslimland… en dat heeft kennelijk het halve
westen nog niet echt door!

geleerd… Of komen er nu nog Yemen en
Iran en Somalië etc. aan? Al Qaida
tegenhouden moet dus toch weer heel
anders…

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
WEER EEN SUPERFIETS
Je kunt hem opvouwen en op je rug meenemen als een rugzak dus, waarbij je ook
nog een bagageruimte van 26 liter bij je
hebt. Die in uitgevouwen toestand voor je op
het frame ligt.
Hij weegt maar 9,5 kilo, heeft telescopische
vering en is uiteraard verstelbaar op maat.
Hij heet de Bergmönch en wordt door KogaMiyat gemaakt in Duitsland en kost, slikje,
1500 €. Maar dan heb je ook echt wat! Lijkt
mij DE stads- en terreinfiets van de nieuwe
eeuw. Iets voor Marseille?

VERDACHTE DODEN IN LIBANON
Het sterftecijfer bij huispersoneel is verdacht
hoog in dit land, terwijl er voor het moment
toch geen oorlog is. Er blijken regelmatig
jonge vrouwen uit hoge etages te vallen en
ook zijn er nog al wat zelfmoorden in deze
beroepsgroep. De meeste van de 200.000
die hier werken hen komen uit Shri Lanka,
Ethiopië en de Filippijnen. Hun arbeidsrechtelijke positie is ook droevig slecht.
HRW (Human Rights Watch) doet nu
onderzoek..

DE FIETSDUIKBOOT
Hij bestaat nu ook en voor 55.000 € kunt u
met hem onder water pedaleren. Hij is 3,50
m. lang en 2 meter breed en je kunt er met
twee mensen in. Hij heeft ook een noodknop; druk die in en U gaat gezwind naar
boven, automatisch dus. Uiteraard heeft hij
ook een stuurtje en hij kan op een carrier
achter uw auto. Hij komt uit Rusland en is
op dit moment de goedkoopste onderzeeër
voor het publiek. En U kunt uiteraard eerst
wat oefenen in uw zwembad. Ze zijn straks
in badplaatsen gewoon te huur, net als de
waterfiets.

DE AFGHANISTAN CONFERENTIE
Ze was in Londen en Iran kwam niet: balorigheid. Brown voerde haar aan en dat mag
als je na de VS zo’n groot aantal dode
soldaten hebt… (UK 250, VS 973, Canada
139,Frankrijk 39, Duitsland 34) en als het
verzet in je land erg snel groeit. En wat werd
er besloten? Wel dat er nu weer met de
“goede taliban” gaat worden gepraat en dat
kost 140 miljoen. Want de veiligheidsverantwoordelijkheid moet naar het land zelf
terug, regio voor regio te beginnen in 2010
al. Nee, het is geen aftocht, maar een
overdracht… Het westen laat het land niet in
de kou staan…Maar iedereen weet dat het
gaat om een verloren zaak, WEER zo’s
toestand waar velen geloofden dat je een
volk uit de middel-eeuwen met kanonnen de
moderniteit in knalt. Dat je vrouwen
onderdrukking met geweren kunt afleren..
Kortom dat je mensen overtuigt van het
betere door op ze te schieten. Na Vietnam,
Irak en nu Afghanistan, is de les nu

HIGH-TECH HENGELEN
Er werd lang gestudeerd door de uni van
Louisiana om dit aasapparaat te ontwikkelen: een hoop biologiestudie was nodig.
Afhankelijk van de soort vis doet ie verschillende dingen om exact deze “tegenligger” te pakken. Hij beweegt, geeft lichtsignalen, maakt geluiden en geurt ook nog.
En het werkt… Zo’n vis heeft geen schijn
van kans meer. Is dit nog sportvisserij?
HIGH-TECH BOEVEN VANGEN
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Het camerasysteem heet Hermes en heeft
drie camera’s. De eerste kijkt de straat in,
de tweede neemt de aankomende persoon
in zijn geheel in studie en numero drie
bestudeert het gezicht. Uit al deze info wordt
getracht zijn bedoelingen af te leiden:
Hermes VOORSPELT dus menselijk
gedrag! Een droom voor beveiligers die op
hun beeldscherm een keurige analyse krijgen + evt. een alarm. Maar oh jeetje, boeven kunnen het ding ook voor het omgekeerde gebruiken: politie agenten etc. opsporen om ze tijdig te melden en narigheid
te voorkomen. past u dus op: doe dus niet
gek naar zo’n camera; hij zou het verkeerd
kunnen snappen!

voor uw digitale camera. Drie in een dus,
voor hi-tech gekjes. Maar 35 €.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-DE PVV VAN DENEMARKEN
Ze is 62 en heet Pia Kjaersgaard en leidt de
deense Volkspartij. En is hard tegen immigranten en kent ook onze Geert goed. Zij
adviseerde hem te bouwen aan een vooral
stabiele partij: en dat is wat we dan ook hier
zien. Zij acht haar club een gewone centrumpartij en niet ultra-rechts. Ze is een
steunpilaar van de zittende liberaal-conservatieve minderheidsregering…. He, het
komende Nederlandse coalitiemodel dus?
Ze wil ook niet in de regering want dan “ben
je je vrijheid en macht kwijt”, een erg slimme
opmerking denk ik. Ze sluit overigens hier
de aloude sociaal-democratische partij als
coalitiepartner niet uit. He, weer zo’n puntje:
Geert heeft een soort van SP-program toch,
los van immigranten dan…!. Ze zijn hier
tegen het immigratiebeleid en tegen het
sterker wordende Europa… Maar natuurlijk
is er ook plaats voor moslims in Denemarken, zegt ze!
Maar dan wel zonder “supermoskeeën… “,
want die drukken de ongebreidelde uitbreidingsdrang uit… Dus dat minaretten-gedoe
vindt ze prima , daar in Zwitserland. Ze legt
het uit: “We hebben hier vrijheid, maar geen
gelijkheid. De islam kan nooit op gelijke voet
worden geplaatst met het christendom.
Nooit, want Denemarken is een christelijke
maatschappij, dat staat in onze Grondwet
(PS: dat is dus NIET zo in Nederland; in
Denemarken is de Deens-Lutherse Kerk
staatskerk; ai!).
De partij kwam in 1995 boven en werd eerst
bespot. Maar ze groeide rustig en bereikte
recent een soort van top: ca 10% (laatste
uitslagen 14% resp. 8% bij laatste verkiezingen). Toch denkt zij nog rustig te kunnen
groeien, maar dan moet je schandalen en
fouten vermijden. Dus geen Holocaust miskennen en ook geen kwaad spreken van

E-BOEK: HET SUCCES VAN AMAZON
Rond de kerst verkocht Amazon meer Eboeken , met Kesrt, dan papieren boeken!
Weg bent u, de twijfelaar, dat is heel andere
koek. Maar de rest van het jaar ligt het nog
anders.. Maar er komen nu dagelijks nieuw
modellen uit zoals de Skiff in de VS. Het
scherm is maar 6 mm dik, hij kan gevouwen
worden en in een jaszak gestopt. Dus een
echte pocket! Stelt u het zich voor : straks
laadt u LP down in uw E-bookje om hem
overal te kunnen lezen…
DE EZBOOK PAD, DE RIKIKI DISK EN DE
FLASHIX
EZBOOK is een laptop standaard die je pc
schuin omhoog zet waardoor U oververhitting voorkomt. Hij kan op drie standen:
voor film kijken en nog twee voor het werken
ermee. Het gaat om zo goed mogelijk zicht
daarbij en ook stand van het keyboard. Hij
kan ook dicht en beschermt dan de PC. Het
kost weer wat natuurlijk: 40 € en u bent het
mannetje!
De RIKIKI DISK van 640 Gb is erg klein. Hij
is er ook in 250 en 500 GB. Voor 80 €, de
kleinste. Ik hen er ook een die erg simpel
back-up’t: USB-aansluiten op de knop van
het apparaat drukken en daar gaat ie.
Natuurlijk moet hem wel iemand even voor
je installeren: merci beste B.!
Dan nog even over de FLASHIX een
zaklamp met drie leds, die echter ook als
lader voor uw mobieltje kan dienen en idem
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joden of tegen de vrijheid van meningsuiting
zijn.
Ze kent Wilders maar er is geen officieel
relatie en die wil ze ook niet. Dat is iets voor
het europese parlement, zegt ze (!) En ze
vindt het lopende proces tegen hem absurd, want zij werd ook ooit aangeklaagd
toen ze moslims in Denemarken ,die met
spotprenten van de krant met Mohammed
met de bom in het MO aan de man brachten, landverraders had genoemd. Ze werd
vrijgesproken… Ik kon niet vinden in Elseviers verslag, of ze weet dat Geert de islam
achterlijk noemde… Wat me niet echt haar
ding lijkt. Tenslotte, is ze trots op het succes
van haar NEE-actie tegen Europa.
Kjaersgaard is een handige tante en lijkt me
heel wat genuanceerder dan “us Geert”. Die
denk ik wel wat van haar leerde…. En straks
misschien nog eens doen zal.
Nu de uitsmijter: Wij willen absoluut geen
racisten in onze Deense Volkspartij… Wat
toch een nogal sympathiek geluid is!

moet ook meer aan privéfinanciering worden
gedaan. Het target is om het budget tot
2013 met ca 15% te laten dalen.
Hier wat waarheden over een systeem
waarover ik, van engelsen, veel ellende
hoorde vertellen. Tja, maar als je dit dan
vergelijkt met de VS in kosten en kwaliteit,
dan winnen ze het echter fors… Dat is ook
de realiteit, nog net vóór Obama er aan
kwam..
******
DE BURKA , DE KORAN EN WIJ
In Frankrijk zijn er naar schatting enkele
duizenden vrouwen in burka’s of andere
totaal bedekkende, vrouwenkleding. En in
de politiek zijn hier nu de rapen gaar over
wat hiermee nou te doen. Er is de simpele
stelling dat er GEEN nieuwe wetten nodig
zijn: want onherkenbaar, gelaat bedekt,
rondlopen is ook hier gewoon al wettelijk
verboden. Dus: verbaal geven en eisen om
het gezicht te tonen.. en klaar! Maar uiteraard liggen de zaken intussen, in onze
wereld met zijn radicalo’s, niet meer zo
simpel. In Frankrijk ligt het ook 60% (vóór) /
40 (tegen) in de bevolking, waar het gaat
om een NIEUWE speciale burkawet. Rechts
scoort natuurlijk wat hoger dan links.
En tussen en ook binnen de politieke partijen valt men nu over elkaar heen. De splijtzwam burka, zeker ook zo bedoeld door de
zeer kleine radicale moslimminderheid, doet
zijn verwarrende werk. Tijd voor een kleine
rondgang dus. Eerst over de wereld en haar
regios dus.
Tunesië.
Hier is een hoofddoek erg in , maar die is
sinds 1986 verboden in openbare gelegenheden. Er is nu ook hier discussie over dat
verbod. Maar niks burka’s dus!
Turkije
De burka is er hier nauwelijks zeker geen
gewoonte. Je ziet ze wel in het zuid-westen
bij koerden en arabieren van het radicalere
soort. Het gaat hier over rond 1% der vrouwen heet het. Maar hij is verboden in publieke gelegenheden; principieel vanwege
scheiding van Kerk en Staat.
Egypte

******
-BLIK OP GEZONDHEIDSZORG
Eerst maar eens een blik op de uitgaven per
land in een % van het BBP:
VS 17% (!); Frankrijk 11%; Zwitserland 11%;
Duitsland 10%; Canada 10%; Denemarken
9%; Zweden 8; Groot-Brittannië 7 ; Japan 7;
Polen 6 en Turkije 5,5%. Gemiddelde OCDE
8%..
Groot-Brittannië heeft een staatssysteem
(80% betaald door de staat) dat sinds 1997
fors is aangepakt omdat de kwaliteit niet
deugde. Dat leidde tot een explosie in personele groei en een kostenstijging van 6%
/jaar tussen 1997 en 2007.
Maar de wachttijden daalden fors en er
werden ook 56% meer mensen in aan het
werk gezet in 10 jaar. En ook veel nieuw en
modern materieel. Daardoor nam de
levensverwachting flink toe en ook het aantal doden in de kanker resp. cardiologische
hoek nam stevig af.
De salarissen namen met 40% toe en de
productiviteit nam af… door vele fouten in
informatica projecten. Er is best een besparing van 10% mogelijk zeggen experts en er
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De hoofddoek is hier zeer populair, maar je
ziet het niet op TV! En 18% draagt de nicabburka. Het zijn de arabieren die het wahhabisme (van de Saoudi’s) aanhangen.
GB
Hier roepen rechtse kranten om een burkaverbod. OOk de linkse moslims vinden het
tegen de rechtsstaat ingaan om burka’s toe
te staan. En ook een meerderheid van de
britten lijkt het ook. Maar men werkt hier nog
niet aan een wet.
Wil u burka’s zien dan moet u zijn in SaoudiArabië en de Emiraten! Bij het conservatieve
soennisme der wahhabieten. Het is ook een
uiting van de salafisten, de radicalen, vaak
te vinden onder hen die zich uitgestoten
voelen uit de maatschappij waarin ze wonen. Ze nemen hun niets ontziende geloof
zo superserieus, om een steviger identiteit
te herkrijgen. U vindt ze dus vooral daar
waar onze, (van ons de westerlingen dus),
OLIE-VRIENDEN wonen… En ook in de
suburbs van enkele westerse steden.

vrouwen beschermen. En daar gebruikte
men toen ook de woorden Jilbab en djellaba, die lange jurk die vrouwen en ook
mannen vaak dragen. Men wilde dus de
vrouwen vooral beschermen en het was dus
een praktische maatregel en echt geen
religieuze kwestie. Een GEWOONTE dus
meer.. En nergens dus iets over gezichtsbedekking..
Verder moet u weten dat de Koran 200 jaar
na de dod van Mohammed werd
opgeschreven, iets wat ook met het Nieuwe
Testament gebeurde (ook op schrift ruim
150 jaar na de dood van JC). In 4/5 generaties kan, via de mondelinge overlevering,
heel wat anders worden geformuleerd… Het
agressievere in de Koran is dan ook uit de
tijd rond 800 toen er in die omgeving veel
gevochten werd…. Dus dat letterlijke
gelees...
De strijd duurt overigens al eeuwen hierover:
-19e eeuw zijn er de eerste geschriften
onder de moslims om de vrouw te bevrijden.
-1922: Ataturk verbiedt de hoofddoek in
Turkije.
-1923 een egyptische feministe legt de
hoofddoek openlijk af.
-1936: de sjah verbiedt de hoofddoek in
Perzië.
-1959 in Afghanistan is de hoofddoek niet
meer verplicht.
-1970: de hoofddoek wordt komt op in
Egypte.
-1979:de iraanse revolutie roept om de
stjdor een soort van Burka.
-1996-2001: Burka verplicht in Afghanistan.
-2009: de uni’s in Egypte verbieden de
burka.

Nu even een kijkje in de Koran op dit punt:
Er staan een drietal verzen in dit boek die
iets zeggen hierover. Twee luiden ongeveer
als volgt:
“Zeg de gelovigen dat ze hun blik afwenden
en dat ze zedig zijn. En niet hun contouren
tonen en dat ze zich met hun “khimar” bedekken”. Nou is khimar iets van mantel of
schouderdoek, dus bedoelde men kennelijk
het bedekken van de borstpartij. (ons “décolleté dus).
Overigens: vroeger renden de moslims overigens naakt om de Kaaba (in Mekka) en
wreven hun edele delen over de heilige
steen. En daartegen trad Mohammed ook
ooit op!
Een derde vers zegt: “Zeg aan de vrouwen
dat ze hun hoofddoek dragen. Dat is nodig
om ze te herkennen als gelovigen en voorkomt dat ze beledigd worden”.
Daarmee moeten we het wat de Koran betreft dus doen… en dat lijkt echt niet op
burka-GEboden!
Mohammed deed dit soort uitspraken
(namens Allah), toen dit omdat zijn volkje
als een minderheidsgroep in Mekka, het erg
lastig had en hij wilde zo “zijn” gelovige

U ziet het geworstel en de enorme verschillen in moslimland.En het welles/nietesgedoe. Het gaat hier dus om een demonstratie van gelovigheid , een (tijdelijke)
interpretatie, een gewoontekwestie en geen
zwaar verankerd en dichtgetimmerd voorschrift in een heilig boek.
Dus de burka is in de immigratielanden een
sterke uitdrukking van het “andere geloof”.
Een demonstratie van je geloof, die andere
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ergeren kan en kan frustreren. De gesluierde vrouw ziet ons wel, maar wij haar niet.
Ze demonstreert dus eigenlijk vanwege haar
overtuiging…
Het dragen van de burka is nu steeds meer
een demonstratie van het geloof naar de
omgeving. Veel jonge vrouwen, die vaak
eerder ongelovig waren. vinden hierin een
nieuwe identiteit. Het is dus een verzet
tegen niet erkend worden, niet gerespecteerd worden … En dus is de burka-kwestie,
vooral een escalatie-fenomeen!
Ik las een vijftal interviews met jonge franse
vrouwen (rond de 25 jaar) die burka’s zijn
gaan dragen en die dit ook zeer sterk willen
uitdrukken.
De franse advies-commissie over de burka
c.s. adviseert, zegt men, een burkaverbod in
openbare gelegenheden. En nu moet dus
de politiek beslissen of je OF het bestaande
voorschrift voldoende acht (je MAG niet
gemaskerd zijn!) OF een aparte wet op de
burka gaat maken. Ik ben voor het eerste en
een duidelijke campagne om het bestaande
recht goed uit te leggen! Maar ja wie luistert
er naar mij…?
Ik besluit met een citaat van een filosoof en
psycho-analist: “Het dragen van de burka,
dat is het symbolisch doden van de mens,
dat is het erkennen van een castratie”.
Zo die zit!

terne werkplaats niet lukt, ook door de
dokter worden geholpen. En Nederlandse
wetenschappers staan in de wereldtop op
dit onderzoeksgebied; dat weet ik mede,
omdat ik een van hun ken ( Hij is hooggeleerde familie op dit gebieden keek mijn
artikeltje ook na op teveel onzin!). En via
hem kwam ik dus ook aan deze wijsheid.
Uw DNA ligt netjes opgevouwen in elk van
uw lichaamscellen, in hun kern. Als je het
helemaal zou kunnen uitvouwen en op
aarde neerleggen dan zou je, als normale
wandelaar, 7000 uur nodig hebben om er
langs te wandelen. Bijna 1000 dagen = 3
jaar als u 5 km/uur loopt.
Maar deze opberging beschermt het DNA
niet voor alle chemische stoffen of straling
die ons omringen; het kan door hun externe
invloed worden beschadigd. Als dat gebeurt
gaat er een eiwit op alarm en dat trekt dan
alle andere eiwitten, nodig voor reparatie,
aan. U schijnt er zo’n 150 in u te dragen,
die bij deze reparaties kunnen zijn betrokken. En zonder dat u wat merkt wordt uw
DNA dus gereviseerd… Daar wordt je als
leek toch wel even stil van!
De expert die ik ken, schreef me: “Wat me
het meest gefascineerd heeft is het feit dat
er zo weinig biochemische en genetische
verschillen zijn tussen lage organismen
(bacteriën en gist) en de mens. De belangrijkste processen om op aarde te overleven
zijn geconserveerd in alle aardbewoners.
Het gaat om complexiteit, opgebouwd met
een aantal genetische modules”. (Prof. LM,
Leiden).
Een zeer geruststellende gedachte dus, als
u verder leest!

******

GRATIS DNA-REPARATIE
Uw DNA is uw biologisch erfgoed, gekregen
van uw (voor)ouders. Deze nalatenschap
functioneert meestal perfect, gelukkig maar.
Het gaat u goed gewoon , terwijl er veelvuldig reparaties plaatsvinden aan uw DNA
binnen in uw celletjes. Kleine van minuten,
en grotere, die uren duren kunnen. Terwijl u
gewoon wat aanrommelt, doen aardige enzymen/eiwitten hun heilzame werk en zorgen dat u niet op tilt gaat. Maar helaas,
soms is uw eigen reparatiewerkplaatsje niet
in staat uw DNA intact te houden; dan wordt
u ziek en het kan ernstig zijn.
Daarom zijn er in de wereld vele wetenschappers bezig met de studie van DNAreparatie-processen in ons lichaam. Want
als je dat snapt, dan kun je, als het de in-

Het onderzoek naar de bovengenoemde
reparatieprocessen is fascinerend, en men
bestudeert daarbij ook zieke mensen, waarbij de reparatiemechanismen niet goed
werken, om alles te snappen. Dat is een
waar internationaal gebeuren: onderzoekers
overal ter wereld zoeken elkaar op, delen
inzichten en trachten samen nieuwe kennis
te vinden, op weg naar oplossingen voor
genetische ziekten.
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Een erg mooie gedachte: alle slimmeriken in
dit vak spraken af, zonder zich van grenzen
of andere barrières iets aan te trekken, tot
dieper inzicht te komen. Zij perfectioneren
dus de schepping, door haar eerst maar
eens beter te begrijpen.
Bij mij roept dat, als filosofische leek, nogal
wat verbazing op en ook vragen. Wat denk
je eigenlijk als je zo dicht bij de wortels van
de mens komt, biologisch gezien dan?
Waarom is het allemaal zo ingewikkeld?
Waarom kost het eeuwen voor we het een
beetje snappen, nadat we zo lang geesten
en heksen de schuld gaven van ziekten?
Waarom is de mens zo complex in zijn constructie, hoe kom je op zoiets? En wat drijft
het evolutionaire proces? Kortom: hoe meer
je ziet en begrijpt, hoe verder de grens van
ALLES weten en begrijpen zich van ons
weg beweegt.

toch nog niet zo’n gek idee met zijn: God =
de Natuur! De natuur is in zijn visie immers
iets wat zichzelf bestierd, altijd al en ook
eeuwig vanaf nu.
Met die gedachte ging ik maar slapen, wat
geruster, dan anders. Want het geloof dat
de natuur zichzelf redden kan, is mooi. Ik
hoef dus geen ook God te kennen om in een
toekomst te geloven. Want ik kan met niet
echt voorstellen dat God de hemel volbouwde met laboratoria. U wel? Nu staan
“zijn” labs , lijkt het , gewoon op onze aarde.
Leon juli 2008
(Met veel dank aan neef L.M. uit Leiden, die
ik veel succes toewens).
(Geïnspireerd door een artikel op Kennislink
(Internet), waarin ook een interview voorkomt met dit familielid dat zich hooggeleerd
bezighoudt met deze fascinerende wereld.
Hij reageerde ook op mijn eerste tekst die ik
daarna aanvulde. Ik moet, na 45 jaar, toch
eens uitvoeriger met hem gaan praten…).
U hoort dus nog wel eens van me over dit
onderwerp..

Wie is nou het knapste in mijn rijtje: de natuur (of God, die hem mogelijk schiep, of,
hem mogelijk zelf IS) of de mens zelf (deel
van die natuur immers)? Of beide? Trapte
God af en deed de natuur de rest, d.w.z.
werd die natuur steeds gedwongen wat te
vinden op de nieuwe problemen om ons
heen? En wie weten dat nou het beste:
Darwinisten of de aanhangers van het
Intelligent Design?
Ging die evolutie dus miljoenen jaren zijn
gang, tot het Darwin een beetje opviel?. En
zijn wij nu, wij, de mensen, eigenlijk zelf die
evolutie uitvoeren? Bijvoorbeeld daar waar
de natuur het af laat weten, of (nog) niet
weet hoe gezondheid te herstellen? Gaat
de mens nu zelf al de natuur ook al vóór?

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
HET ZUIDEN ZEI “NEE” IN KOPENHAGEN!
Aan het einde van de conferentie gingen de
VS, China, India, Brazilië, ZONDER Europa
dus, in conclaaf en ze zeiden “NEE”.
Van de 192 landen daar aanwezig zei dus
90% gewoon nee , want zij stoppen ook
nauwelijks CO2 in de luchten. En verdomden het ook om een systeem te moeten
accepteren dat eigenlijk nu HUN ontwikkeling (en dat is OOK meer CO2 weten
we) zou gaan remmen. Wij eisen van hun eauto’s en zonnepanelen en pikken zelf de
goedkopere energie in. Daarvoor willen wij
dan wel HUN rechten voor CO2 productie
kopen…. En zo dus doorgaan met onze
vervuiling: we kopen het kwaad dus af bij de
arme landen.
Want ook zij zagen het programma van Lehmann Brothers (en het heette: Business of

Die wetenschappers zoeken in hun werk
niet op de eerste plaats naar God of zoiets,
maar ze zijn degenen die hem dicht (be)naderen, immers, zij leggen zijn werk bloot. En
ze assisteren hem zelfs, waar hij het nog
niet kon regelen.. Zijn ze, zo gezien, dan
God’s concurrenten? Zou hij ze toejuichen
of voelt hij zich door hen bedreigd?
Deze vraag zou ik graag eens aan een
aantal van hen voorleggen. Maar ik besef
dat het antwoord niet biologisch van aard
is… of mogelijk toch wel? Dan had Spinoza
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Climate Change!), waarbij Al Gore en Hansson (VN climatoloog IPPC!) adviseerden.
De poging om een bos internationale ambtenaren de wereld te laten regeren door de
chefs van de grote landen te helpen met
hun magnifieke project om CO2 te “verminderen” mislukte dus deerlijk.
De waarheid is nu dat het Noorden haar
economie zal moeten ombouwen zonder die
van de landen uit (het armere) Zuiden af te
remmen in hun groei.
Het zou heel wat beter zijn om een nieuw
Kopenhagen te houden dat gaat over enorme watertekorten (vooral bij de armen), tekorten aan voedsel die dreigen, de grote
kindersterfte, en ook de snel groeiende
enorme onbalans in de demografie.
De hele wereld zou beter en schoner economisch kunnen groeien op een andere
manier zonder heilloze CO2 superprojecten.
Want daar liggen onze garanties voor een
betere wereld en niet in de CO2-Business!
Kopenhagen, eigenlijk een nogal ordinaire
oude imperialistische truc, is mislukt. Omdat
de zuidelijken er, en ZONDER Europa dus,
een stokje voor staken. De tijd van het “effe
regelen” door de Noordelijken is nu definitief
voorbij!
(mede naar aanleiding van een artikel. van
Allègre, in Le Point jan. 2010).

minst slecht en wat het voorspelt, houdt
GEEN rekening met zonnevlekken en diepe
wateren der oceanen. En dat is klimatologisch erg vreemd, zeker als je 50 jaar wil
vooruit kijken. Dus de WRR moet nu maar
zelf eens goed kijken… En als ze “yes”
zeggen, dan zit Obama ook wat prettiger!.
Tja, ik zit denk ik niet zo slecht zat met mijn
“intuïtie”! We zullen het zien….
IS DE VN EEN HYSTERISCHE CLUB?
Het wordt langzamerhand wel wat erg opvallend: eerst hoorden we van e-mails die
gingen over “censurering” van het IPCCrapport van de VN (heet nu al Climagate!)
en nu klopt er ook iets niet met het gletsjersmelten op de Himalaya en het sneeuwloos
worden van de Kilimanjaro…
In 1999, dus 8 jaar voor het verschijnen
schreef een onbekende indische wetenschapper in New Scientist een verhaal over
de smeltende Himalya gletsjers. Groot
alarm: in het smelttempo van het moment
zouden er al in 2035 geen gletsjers meer
zijn.. Nu blijk dat deze minheer helemaal
geen sommetjes maakte, maar, zegt hij nu,
maar wat SPECULEERDE. En nu stelt
IPPC-lid Murari Lai voor om het hoofdstuk in
het rapport DAAROVER maar gauw te
schrappen! Geen hond had deze publikatie
dus ooit gecheckt; het kwam goed uit, had
publicitaire waarde: dus hup weg waren die
gletsjers.. En ook een canadese professor
sprak eerder al over “een rekenfoutje”: het
moest dus niet 2035 maar 2350 zijn….
En er is nog meer: Al Gore zette de kaal
wordende Kilimanjaro ook sterk in , ook in
zijn film. De mens was het schuld, dat hij
snel zijn sneeuwmuts zou verliezen… Een
nederlandse wetenschapper dacht diep na,
en constateerde dat er gewoon geen neerslag meer was en dus ook minder en smeltend sneeuw. Daar kan geen mens iets aan
doen enkel regendansers kunnen het proberen tegen te houden. Ai, Al Gore dus!
Zo komen er nu steeds meer “bewijzen”
voor het zeer slordig en ook politiek optreden van de IPPC van de VN.
Ik las het in Elsevier, geen echt Groen-links
blad, weet ik. Zij citeerden gewoon The

DE VVD VOLGT EINDELIJK LP!
Tja, ik ben vereerd: eindelijk vraagt nu de
VVD om een onafhankelijk onderzoek naar
alles wat er gezegd wordt over de klimaatverandering. Zeker nu ene Phil Jones, voorzitter van het instituut East Anglia, moest aftreden om wat al heet “de Climagate”. Want
via hackers zagen we een E-mailbestand
dat aantoonde dat vooraanstaande klimaatgeleerden hun niet lekker lijkende data,
gewoon samen verdonkeremaanden!
Ai, dus en dat klopt met wat ene Alègre nu
al jaren zegt in Frankrijk; en ik geloof hem
ook al jaren. Want dat het klimaat verandert
op korte termijn, dat is overal te zien en te
voelen. Echter of dat door de MENS komt, is
nog maar de vraag… Zie ook de weblog van
Simon Rozendaal over de invloed van de
zonnevlekken. Ik schreef het vaker: het door
de VN gebruikte computermodel is op z’n

49

Times, en intussen kom ik het op vele
plaatsen internationaal ook al tegen.
Let wel: de bewering dat het klimaat nu verandert, ga ik echt niet bestrijden. Maar het
lijkt me wel een wetenschappelijke afgang
om te beweren dat alles van de CO2uitstoot van de mens komt.. Wat dus
absoluut niet bewezen is… Verder weet ik
dat het klimaat altijd al veranderde en ook
weer “vaker terug veranderde”, zoals na de
kleine ijstijden in Europa, 600 jaar geleden.
Deze kwestie wordt nu tot affaire: vele mensen zijn bang gemaakt door politieke wetenschappers en vele politici volgden hen. In
plaats van veel geld te besteden aan vooral
de CO2-uitstootvermindering, zouden we
dat beter kunnen gebruiken om het steeds
opnieuw verdrinken van duizenden te voorkomen of om steden te beschermen tegen
de gevolgen van grote aardbevingen etc.
Kijk nu naar Haïti en u weet wat ik bedoel.
Laten we dus beginnen met dat rapport
terug te nemen, al de video’s etc. op internet
te dumpen en die IPCC eens te vragen wat
er eigenlijk is gebeurd! Geen beste beurt
voor de VN, weer een keer dus. Eeuwige
zonde in deze tijd van afbrokkelend gezag
en prestige van internationale instituten. Het
is tijd voor een nieuwe resolutie , over het
doorlichten van de IPPC. En ik weet voor
het onderzoeksteam een prima voorzitter:
Claude Allègre,de man die de halve wetenschappelijke wereld over zich heen kreeg
toen hij openlijk riep dat de basis van het
rapport onwetenschappelijk was…
Ik lees al jaren zijn uiterst boeiende, kritische en zelfs wat cynische boeken en publicaties. En nu snap ik nog beter waar dit
cynisme vandaan komt..

VU A’dam
Uni. Leiden
Uni A’dam
Uni Utrecht

19,8
15
13
11,4

Gemiddeld 12,4 %, en dat is bij 9% allochtonen is dit een hoopvol stel cijfers, klein
integratie bewijsje? Want het zijn kids van
immigranten (vooral marokkanen en turken
van komaf) en een groot deel is moslim (=
4% van onze bevolking).
Nou valt er ca 24% van de eerstejaars af
mede omdat hun taalvaardigheden onvoldoende zijn. Bij rechten en economie gaat
het vaker mis. Voor de taaltest zakt 14% en
het is breed: dus zowel allochtonen als
autochtonen… (ook weer een bewijsje van
integratie?).
Op het Amsterdam Universty College wat
speciaal voor uitblinkers is zitten 200 studenten. De helft is buitenlander, of heeft
een dubbel paspoort, een buitenlandse
vooropleiding en is dus de elite in dit milieu.
Dus “maar” 100 autochtone Nederlanders
(=50% ?). Ai.
Recent werd er een seminar georganiseerd
met medewerkers van de ABN Amro bank
want het ging over internationalisatie en die
bank gaat nu ook islamitisch bankieren in
Nederland aanbieden… (ook al integratie).
De VU wil vooral studenten opleiden voor de
internationale bedrijven in Amsterdam-Zuid
en streeft daarom ook naar een internationaal klimaat tijdens de studie (ook niks
dom).
Studenten die gewend zijn aan verschillende culturen zijn beter voorbereid op de eisen
die moderne, globaal samengestelde
samenlevingen stellen, heet het bij de VU.
OK, toch als je vlak bij het Philips HQ zit dat
wereldwijd opereert zoals veel meer bedrijven hier. Zelfs een bedrijf als DSM heeft
een enorme hoeveelheid chinese en andere
medewerkers in Azië nu.
“Kopvodden” vind je hier dus ook, en de discussie daarover is voor de meerderheid al
lang “passé”… Men voelt zich dan ook Nederlander, maar met een Marokkaanse
achtergrond. So what?
En inderdaad vormen zich groepen studenten vaak langs etnische en religieuze

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
INTEGRATIE IN UNIVERSITAIR NEDERLAND
In een recente Elsevier staat het aandeel
van niet-westerse allochtonen op universiteiten in Nederland.
Erasmus Uni R’dam 24,5%
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lijnen… Zo als er vroeger wel friese en
Limburgse groepjes waren op universiteiten.
Is dat erg of nogal gewoon? Chinatowns zijn
er ook in bijna alle supergrote steden van
de wereld…. Al meer dan een eeuw..
Als je het goed meent, ook met allochtone
medeburgers moet je blij zijn met die relatieve “over”vertegenwoordiging van allochtonen op de universiteiten, toch? En je dus
eerder zorgen maken voor de ONDER-vertegenwoordiging van… autochtone studenten. Ja toch?
Tot zover de Nederlandse universiteiten gezien vanuit de “immigratie/integratiehoek.
En pas op: mijn cijfers zijn van Elsevier!

rechten moeten krijgen). Velen zijn nu hier
bang voor de gevolgen en weten ook dat LA
zonder deze illegalen NIET meer kan functioneren. Aan het woord is “achter mij”,
Leon de Winter, nederlands auteur, die
daar woont en die bepaald geen linkse reputatie heeft… (gelezen in Elsevier 12/09).
Hij citeert ene Hanson een conservatief van
hier, die wijst op de desastreuze gevolgen
van deze open grenzen en illegalen gedogerij. Zij, deze indiaanse mensen dus, zijn
“een zeer religieuze groep met sterk traditionele waarden” die de cultuur hier zullen
doen veranderen… Waar hoorde ik dat nou
toch eerder al?
Het zijn hier de bijna niks-verdienende armen, die hard moeten werken voor nop, en
die een soort van onderkaste vormen hier.
De ook hier bestaande “integratie-missionarissen” zijn er sterk voor dat zij HUN
waarden kunnen behouden en geen druk
ondergaan om echt te “assimileren” (dat is
de superintegratie). En anderen zijn nu net
bang dat HUN corrupte en autocratische
zeden en normen hier de overhand kunnen
krijgen…. Maar de latinisering is hier in volle
gang en ze zijn nu al de grootste etnische
groep hier (in Ned. slechts 10% tegenover
bijna 90% europeanen!).
Ja het gaat over de VS en het land van
Schwarzenegger. Kunnen we Wilders daar
niet heen doen emigreren? Of voor 5 jaar
uitlenen? Want daar ligt een hoop werk voor
hem! Veel zwaarder dan hier…terwijl er hier
toch geen enkele moslim is… met hun “achterlijke godsdienst”. Nee het zijn nu zeer gelovige katholieke latino’s… zoals in Venlo.
Dat integratiegedoe heeft vele gezichten:
R’dam c.s. is dus, gelukkig, echt niet totaal
alleen..

MAROKKAANS SPREKEN THUIS IS UIT!
De terugval van het thuis marokkaans en
Turks spreken (kids met ouders) is sinds 15
jaar terug van 50 naar 30%. Daarmee komt
het op het nivo van limburgs en fries thuis
(grapje). Idem voor het spreken van de
moerstalen door broers en zussen onderling. De mannen zijn nog wat in het voordeel
met nederlands spreken, maar die taalkursussen hielpen toch ook bij de dames
best wat. En de kontakten van marokkanen
met Nederlanders zijn omvangrijker dan bij
de turken, vertelde men.
Ja ik weet, het is WEER dat linkse SCP,
maar toch moeten we nu eens gewoon blij
zijn met het uitgeven van dat dure belastinggeld voor integratie! Het is nu aan de tegenstanders om te bewijzen dat deze baten er
NIET zouden zijn! So be a good sports, Mr.
Geert!
INTEGRATIEGEDOE IN CALIFORNIA
Hoezo daar ook al moslims? Nee dat nauwelijks maar wel erg veel van die (K?) Mexicanen! In de omgeving van LA leven nu al
1,3 miljoen illegalen en de provincie heeft er
al 10 miljoen. Volgend jaar is er EEN op de
ACHT inwoners een “illegal alien”.( ter vergelijking. Nederland 9% niet-autochtonen,
waarvan 95% LEGAAL is).
Hoe zit dat nou toch?
Wel hier is er een soort van “ongewild verbond” van rechtse ondernemers (die goedkope arbeid willen) en politiek correct linksen (die vinden dat deze mensen ook alle

PAP KHOUMA BLIJFT NEGER IN ITALIË
Hij woont er al 25 jaar en spreekt 5 talen
waaronder ook Italiaans natuurlijk. Hij is een
erudiet mens, maar dat valt zijn omgeving
niet op. Hij wordt altijd voor straatverkoper
aangezien en zelfs voor “illegale vluchteling”. Hij is er best bedroefd onder, maar tja,
wat wil je met zo’n premier en zijn ultrarechtse basis? Italië is aan het failliet gaan,
ondanks de vele super goedkope illegalen.
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Die snel moesten worden “gerehabiliteerd”
toen bleek dat de betere Italianen hun graag
in dienst namen (zwart natuurlijk!), om de
tuin te doen en de honden uit te laten. Maar
zelfs als zwarte intello blijf je voor de spaghettivreters (Zo die zit!) een domme neger.
Westerse intelligentie en arrogantie….
Hoezo discriminatie? Die zwarten moeten
zich gewoon aanpassen! Ook aan dat zwart
in dienst nemen zonder ziektekostenverzekering? De farizeeërs zijn terug in de romeinse tempels!

hebben daarbij niet worden meegeteld. De
achterblijvers worden ook in EEN klas
gezet: de inhaalklas. Deze wet gaat bij de
volgende start van het schooljaar in. Het
gaat eigenlijk vooral om Noord-Italië, het
industriedeel, waar het aantal allochtonen
(niet-italianen) ca 10 à 13% is (Nederland:
9%). De Liga van het Noorden daar erg blij
met deze wet; de linkse partijen niet. Nu
maken ze ook ruzie over integratiesteun
versus separatie, net als in Nederland. En
hier is er dus ook een soort PVV aan de
macht: de Liga van het Noorden.. Maar er
zijn ook al linkse steden die het zelf al eerder deden. De segregatie, die we in de VS
pas 50 jaar geleden met veel geweld, zagen
afschaffen, is retour… In Italië. Als je de
zwarte bewegingen in de VS ziet nu (ca 900
club) dan gaan we daar opnieuw op weg
naar een hevige politieke strijd over zwartversus blank. Het zit dus diep in ons..
Wedden dat Wilders ook hier voor is?

KLOPPARTIJ AFRIKANEN-ITALIANEN
Het was raak in Calabrië, met name in
Rosarno, vielen 67 gewonden. Eerst reed
een italiaan in op een groep afrikaanse
(illegale) immigranten, gelukkig enkel
gewonden. Daarna kwam er een kloppartij
op gang waarbij nog eens zo’n 60 gewonden vielen. Het gaat hier om nigerianen,
ivorianen, togolezen, ghanezen en soedanezen, zo’n 1000 seizoensarbeiders in de
landbouw dus. Na deze toestanden, werden
de 700 afrikanen uit het stadje afgevoerd…
Van hun werkgever (illegaal in dienst genomen) werd niets vernomen… Zo ver is het al
gekomen nu: de werkgever wordt uit de
wind gehouden en, de illegalen krijgen een
pak slaag en… worden daarna afgevoerd!
Gerechtigheid AD 2010! In Italië waar de
premier de haat-campagne zelf aanvoert…
Het is ook niet de eerste keer, in 2008 vielen
er ook al gewonde afrikanen. En de bevolking zei als verklaring toen: “het zijn wilde
beesten. Ze eten honden, katten en ratten.
Ze doen overal hun behoefte. Onze vrouwen en meisjes zijn in gevaar…”. Iedereen
van +50 jaar weet precies waaraan je dit
herinnert. De beschavingslaag is weer eens
dunner dan een vernisje..
In Le Point stond er boven het artikel hierover wat het eigenlijk eigenlijk ook is: EEN
POGROM. Want de gelijkenis is frappant.

Terug naar inhoud
-DEMOGRAFISCH NIEUWS
DE DUITSE BEVOLKING VERMINDERT
VERDER
De laatste cijfers tonen de snelle neergang
in Duitsland: de bevolking kromp in een jaar
opnieuw met ca 300.000 mensen naar nu
81,7 miljoen.
In 2008 stierven er 844.000 en waren er
683.000 geboorten: dus een “tekort” van
161.000. Deze cijfers waren in 2009: ca
835.000 en 652.000.
Het geboortegat schommelt rond 185.000
per jaar; de bevolking wordt niet meer op
peil gehouden door voldoende geboorten.
En de oudjes sterven toch steeds later..
Er blijkt nu ook dat er meer mensen emigreren dan immigreren: zo’n 70.000 aan
negatief saldo. In Frankrijk is dat omgekeerd, waardoor , bij deze tendens die
niet zomaar om te keren is, Duitsland op
weg is om zijn positie van grootste EU-land
te verliezen aan de fransen.
Of dit erg is? Voor velen niet, maar als je
een economie (en dus je welvaart!) oppeil
wil houden bij een krimpende EN ver-

DE ZWARTE SCHOOL VAN ITALIË
In vele landen is het contingenteren van de
zwarte leerlingen op scholen een taboe.
Niet in Italië waar de regering dat op 30%
max. fixeerde. Men zegt erbij, dat de zwarte
leerlingen die een goed “italiaans nivo”
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grijzende bevolking, weet elke econoom/demograaf al van eeuwen historie, dat
dit een groot probleem wordt. Japan waar
deze cijfers nog veel dramatischer zijn, is nu
HET voorbeeld. Er is nu een staatsschuld
van 200% van het BBP daar…. In een land
dat nog tot de top drie van de landen behoort leeft men dus nu al op de pof! De
welvaart wordt niet meer verdiend maar gefinancierd met geleend geld. Wie had dat 25
jaar geleden kunnen denken? Wel eigenlijk
iedereen omdat de tendens toen al begon.
En in Duitsland startte dit ook al rond eind
70-er jaren… En niemand sloeg alarm.. Nu
rinkelt de alarmbel luid.
Let wel: Duitsland is voor Nederland een
grote exportmarkt, die dus krimpt. Daarom is
onze export naar Azië (en ook ooit Afrika?)
als vervanger, zo belangrijk om te kunnen
blijven groeien.. Nadat we 10-15% TERUG
vielen door de crisis, in welvaart dus!

Een “volwassene maken” duurt zo’n 20
jaar , dus meer kids propageren, in een ook
nog stijgende welvaart, heeft echt niet een
razendsnel effect… Je praat hier dus over
“generaties”, qua duur van de processen.

CHINA KIEPT OOK IN 2022!
Tja China voerde lang geleden zijn 1-kid
politiek in die nu zachtjes verlaten wordt.
Want in vanaf 2022 komt er ook hier een
demografische schok. Hun geboortecijfer
van 1,2 (kids per vrouw) en de gevolgen
voor de bevolkingsopbouw (vergrijzing en
ontgroening) gaan ook hier langzaam
toeslaan. En ook daarom gaat dit land nu
ook op het gas om in de komende 15 jaar
een grote welvaartssprong te maken.
Hier de demografische feiten:

COLUMNS

Opbouw:
0-14 jaar
15-64 jaar
>65 jaar

20%
71%
8%
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INHOUD
REDACTIONEEL
OPINIO EDITORIAL
Opinies en emoties van de redacteur

NICOLE’S CORNER

-Iedereen heeft recht op, de waarheid
A CAMELEONS VIEW

-Stop met zeuren… hoe moet het
nou verder?

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
NIET TROTS OP NEDERLAND
(met commentaar lezer)
IMMIGRATIE: HET EEUWIGE DEBAT
(input van lezer met commentaar)
RECHTS PORTRETJE VAN GEERT
(gevonden in Elsevier nov. 2009)

Fr. 18%
Fr. 65%
Fr. 16%

WATER, HET OLIEPROBLEEM VAN MORGEN
DE STILLE REVOLUTIE VAN TURKIJE
(dat gaat ook over ONZE toekomst)

Geboortecijfer: op weg naar 1,3 (Fr. 2.0)
Levensverwachting: 72 (Fr. 81)
Maar de rigoureuze 1 kind politiek zal nu
het beeld nog snel doen verergeren. Dus
ook hier meer “dure” ouderen en een
sterkere vermindering van de energieke
jeugd… En pas op, want chinezen zijn
demografische experts en wonen niet erg
ver van Japan (dat al langer op een geboortecijfer van 1,3 zit…)!
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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.

Dit eerste nummer was gewijd aan
de energieproblematiek van de 21e
eeuw. Alle bronnen, ons verbruik
(ook transport), nieuwe
uitvindingen en ook de (on)zekerheden, verpakt in een uitgebreid
verhaal van 10 kantjes. En, met
hulp van LP-lezers vervolmaakt.
Wilt u dit nummer (gratis natuurlijk) ook ontvangen? Sein het dan
even via een mailtje en het komt er
aan!
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TECHNISCHE TIPS BIJ HET LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT
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
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