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DE PUBLIEKE SCHULD VAN DE VS WAS EIND FEBR. 2010: 12 349 000 000 000 $
dat is ca 100% VAN HUN BNP…. Het rijkste land ter wereld gaat de weg van het tweede n.l.
Japan (220% staatschuld t.o.v. het BNP). En dan is in Japan die schuld voor een overgroot
deel intern gefinancierd, maar in de VS is die voor een zeer groot deel in handen van derden
(vooral China)… Erfenis van George Bush en de crisis die hij ook liet komen..
******
“IN RUSLAND IS DE PRIVÉ-EIGEDOM BESCHERMD DOOR HET STATUUT VAN DE
BEZITTER. ALS JE INVLOED HEBT ZIJN JE RECHTEN NIET IN GEVAAR. IS DAT NIET ZO,
DAN KAN WAT JE HEBT OP ELK MOMENT WORDEN INGEPIKT”. (Zegt een leider van de
liberale oppositiepartij in dit land)
******
“BINNENKORT ZULLEN DE 70-JARIGEN DE 100-JARIGEN MOETEN GAAN VERZORGEN”
(Zegt ene David van L’Expansion als hij kijkt naar de westerse demografische ontwikkeling.
Bent u er fit voor?).
*****
“WIJ ZIJN ALS DE ZWANEN: WE ZIEN ER RUSTIG EN STATIG UIT BOVEN HET WATER
MAAR ONDER WATER WORDT HARD GEPEDDELD”.( Zei Michelle Obama over hun leven
en werken)
******
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DE ZWITSERS VOORSPELLEN DAT DE GOUDPRIJS IN 10 JAAR NAAR 2000 $ GAAT, DAT
IS FORS MEER DAN DE 1130 $ VAN NU. GOUD IS GOED TEGEN INFLATIE EN DEFLATIE
ZEGGEN ZE. DUS HEEFT U TEVEEL IN UW OUDE SOK ZITTEN DAN DENKT EENS AAN EEN
GOUDEN BROODJE ERBIJ!
*****
OBAMA WAS VORIG JAAR CA 42 DAGEN IN HET BUITENLAND EN DAT IS ER SLECHTS
EEN MEER DAN SARKOZY!
*****
61% VAN DE AMERIKANEN ZEGT DIE NIEUWE I-PAD NIET NODIG TE HEBBEN.
*****
DAVID TEPPER, HEDGEFUNDBAAS OP WALL-STREET, VERDIENDE IN 2009 2,5 MILJARD
$ EN DAT IS BIJNA EVENVEEL ALS HET BUDGET VAN DE SEC VAN 3 MILJARD..
*******
HET H1N1-VIRUS VEROORZAAKTE 15000 DODEN EN DAT IS EEN FRACTIE VAN DE 500.000 DODEN AAN DE
GEWONE GRIEP ELK JAAR. MAAR PAS OP: DE BESMETTELIJKHEID WAS VEEL GROTER, HET TROF VAAK
JONGE MENSEN NU EN… DE TOP IS NOG NIET VOORBIJ.
******
HET AMERIKAANSE DEFENSIEBUDGET IN 2009 WAS 667 MILJARD $. HET WAS 316 MILJARD IN 2001…
*******
IN DUITSLAND BETAALT 50% VAN DE ONDERNEMERS OP TIJD HAAR REKENINGEN. DAT IS IN FRANKRIJK
30%.
******
DE GOUDPRIJS STEEG IN EEN JAAR MET 24% EN DIE VAN HET KOPER MET 139%.
******
ZO’N 25% VAN DE AMERIKANEN GAAN ELK JAAR OP DIEET; BIJ DE DAMES IS DAT DAAR …43%!
*****
DE BEDRAGEN VOOR BANKBONUSSEN WAREN IN ENGELAND 10 miljard € EN IN FRANKRIJK IN 2009
SLECHTS 1/10 VAN HET ENGELSE NIVO!
*******
ALS U DE BIJBEL OF DE KORAN REGELMATG LEEST MOET U WETEN DAT BEIDE GESCHRIFTEN HONDERDEN JAREN NA HUN “PROFETEN JC EN MOHAMMED” ZIJN OPGETEKEND. DUS TUSSEN DE
GEBEURTENISSEN , DE MONDELINGE EERSTE FORMULERINGEN EN HET OPSXCHRIJVEN ZITTEN 3-5
GENERATIES. DAT MAAKT HET LETTERLIJK NEMEN VAN GOD’S WOORD TOCH WEL WAT LINK…
STUDENTEN THEOLOGIE SCHRIKKEN ALTIJD ENORM ALS ZE DIT DE EERSTE KEER HOREN, ZEGT EEN
PAPYRUSDESKUNDIGE UIT AMSTERDAM. EN ZEG HET OOK NIET TEGEN RADICALO’S WANT DIE WETEN HET
TOCH BETER.
*******
GOD ZEGENE MIJN VROUW, GELUKKIG HOUDT ZIJ VAN DE OUDEREN. GELUKKIG IS ER DE LAATSTE JAREN
VAN ALLES OP DE MARKT IS OM ONS JONG TE BLIJVEN GEDRAGEN”. ( Zei Michael Douglas die een stevige
leeftijd heeft en een jonge vrouw).
*****
FACEBOOK KREEG 134 miljoen hits in december 2009 en passeerde daarbij Yahoo met zijn 132 miljoen.
Goudmijnen openen en sluiten..
******
SPANJE LEENDE NU 5 MILJARD OP 15 JAAR MAAR DE GRIEKEN MOETEN VOOR EIND APRIL NOG EVEN 20 à
30 MILJARD (!) HEBBEN!
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REDACTIONEEL.

“ACCEPTEERT U WEL DAT IEMAND
HELEMAAL NAAKT NAAR DE SOCIALE DIENST KOMT? NEE TOCH?
WEL WIJ WILLEN OOK NIET DAT EEN
DAME DAAR KOMT OM STEUN TE
VRAGEN IN EEN BURKA” ( Zei de
officiële woordvoerder van de UMP).

*VOORAF
Deze Editie “vergat” de natuurampen
Want die zijn niemand ontgaan en er
is weinig nieuws aan toe te voegen.
De wereld stopt bepaald niet en lijkt
NOG sneller te veranderen. Dat roept
voor velen weinig positiefs op, maar
boeiend is het wel. Bedenk dus dat
zoiets al honderden keren gebeurde,
van klimaat tot oorlogen. En de mens
overwon het allemaal. Dus kop op!
Naast LP-OPNIO 63-10 verscheen ook
LP-OPINIO-EXTRA editie 02-10. De
laatste gaat over “De mislukte (?)
Integratie”en heeft ook vel illustraties.. Zij die geen vast abonnement hebben kunnen beide uitgaven
via een simpel mailtje bestellen.
Veel leesplezier toegewenst!

“HET VERBAAST ME OM TE ZIEN HOE
WEINIG VERTROUWEN Mr. DE VILLEPIN MAAR OOK DE MEDIA HEBBEN IN
DE FRANSE JUSTITIE EN HOE WEINIG
ONAFHANKELIJK ZE DIE ACHTEN”.
( Zei ene Carla Bruni-Sarkozy recent op
TV…)
-AAN DE BREDE DISCUSSIE OVER DE
“IDENTITÉ NATIONALE” KREEG MINISTER BESSON (bij zijn TV-discusies)
ZO’N 11% AAN DE BUIS. EN AUBRY
KOMT OOK NIET HOGER DAN 10%....
HET SLAAT NERGENS OP, MAAR
DOET SOMMIGEN HIER BEST GOED!

LEON en THEO

“ALS U ME VRAAGT OF IK ONDER
OMSTANDIGHEDEN ME ALS KANDIDAAAT BESCHIKBAAR STEL IN 2012
DAN IS HET ANTWOORD: JA”.
(Zei Dominique Strauss-Kahn recent.
En dat is slecht nieuws IN de PS en
daarbuiten).
“IK BEN IN OM MEVR. AUBRY (PSleider) DE JOB VAN DIRECTEUR VAN
MIJN VERKIEZINGSCAMPAGNE AAN
TE BIEDEN, WANT DANK ZIJ HAAR
( want ze gooide hem uit de PS) BEN IK
NU ZEER BEKEND IN DE PARIJSE
MEDIA”. ( Zei provocateur Frèche uit de
Languedoc die alleen met zijn lijst de
verkiezingen in gaat).

DIXITSVERBATIM
“ DE UMP HEEFT NOG MAAR EVEN
OM
EEN
“BEREZINA”
TE
VOORKOMEN”.
( Zei Challenges begin februari
kijkend naar de desastreuze opinionpolls)
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In 2009 werden er 3,6 miljoen I-phones
verkocht in Frankrijk en dat is een
verdubbeling van het aantal van 2008.

“DIE BESANCENOT (van de NPA,
links-radicaal) MOET ZIJN MARX
MAAR EENS HERLEZEN”. ( Zei een
socialist toen B. bekend maakte dat
een dame met hoofddoek kandidaat
zal zijn voor zijn partij).

In 1960 betaalden 4 fransen premie per
gepensioneerd. Dat is nu 1,7 …
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++

IN 2009 BETAALDEN DE FRANSEN
AAN FEESTSPULLEN 1,8 MILJARD €
EN DAT WAS 6% MEER DAN IN 2008!

*INGEZONDEN

WAT FRANSE WEETJES:
IN FRANKRIJK KOMT ER ELKE 42
SECONDEN EEN KINDJE BIJ EN
ELKE 32 SECONDEN EEN 50-PLUSSER!

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Een journalist komt na 8 jaar weer in Kaboel
en ziet dat die vrouwen in burka’s nog steeds
5 meter achter hun man lopen op straat.
Dus wacht hij het goede moment af om een
burkavrouw die alleen loopt te vragen waarom
er, ondanks al die gedane moeite, niets is
veranderd op dit punt. En tot zijn schaamte
antwoord de dame door haar gordijntje: Wel
mijnheer dat doen wij nu vanwege die bermbommen!

In 1970 verdienden 4% der amerikaanse vrouwen meer dan hun man.
Nu is dat al 22%!
De fransen zitten 4 uur/maand op de
“sociale internetsites” en in GB is dat
al 6 uur.

******

e

Zo’n 10% van de fransen denkt dat 2 handskoopjes minderwaardig zijn. In
Italië denkt dat 45% van de bevolking!

Opa komt bij de dokter en die vraagt hem of
zijn pas nieuwe hoorapparaten het goed doen
en of zijn familie er niet ook blij mee is. Opa
zegt dat de familie er nog niets van weet.. De
dokter kijkt verbaasd en merkt op dat dit ook
niet erg de communicatie bevordert.
Opa knikt, maar zegt: “Sinds ik alles hoor heb
ik al 5 keer mijn testament gewijzigd”.

10 % van de cannabisgebruikers hier
verbouwen hun spul ook al zelf.
De krant dagelijks lezen dat doet 80%
van de plusveertigers in Japan; in
Frankrijk maar 30%..

*****
Een vrouw, die steeds door haar dronken
echtgenoot wordt geslagen, gaat voor raad
naar een dorpswijze dame. Die hoort haar
verhaal en adviseert haar bij het thuiskomen
van “monsieur” meteen te beginnen met het
gorgelen met kamillethee. Ze vertrekt en komt
de wijze dame een tijdje later op straat tegen.
Die vraagt haar of het advies heeft geholpen
en zijn zegt dat er een waar won-der is
geschied! Geen enkele agressie werd haar
deel, sinds ze gorgelde als haar aan-

Zo’n 9 % van de bevolking, die op een
school hebben gezeten, kunnen niet
goed lezen en schrijven. Dat zijn er
dus 4,5 miljoen…
Zo’n 14% der fransen liet zich om
schoonheidsredenen opereren in
2009. Dat was in 2002 nog maar 6%.
Zo slecht gaat het dus nog niet.
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geschoten eega thuis kwam… Ze vraagt
dus om een verklaring en krijgt te horen dat
ze door dat gorgelen, nu ….haar mond dicht
houdt…
Deze mop is erg ongeëmancipeerd omdat
ze niet spreekt over de mogelijkheid van hetrouwen met een man van de blauwe
knoop.

******
Lezeres I. wil haar hart luchten over de recente franse discussie over de “Identité Francaise”.
Oei, zie nu die Fransen die nieuwe maatregelen invoeren om het frans staatsburgerschap te verkrijgen. De franse identiteit mag
vooral niet verloren gaan. Dat betekent dat wij
nooit echte Fransen zullen zijn terwijl een
hamburger van de inmiddels overal tegenwoordige Mac Donalds , ook in Frankrijk, niet
eens op mijn bord verschijnt? Dat doet mijn
Provençaalse hart toch wel van smart ineen
krimpen. Maar ik ben al tevreden als ik mag
deelnemen aan het franse bestel door met blij
gemoed de torenhoge taxes te betalen. En
mijn boerka laat ik voortaan in de kast, als ik in
de Provence kom.
Salut
Aldus Lezeres I.

*******

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 62-10:
Lezer P. , ook erg geïnteresseerd in de
energieproblematiek, las kritische woorden
van mij over het gedonder met het IPCCrapport van de VN. Uiteraard merkte ik
eerder, dat beide opvattingen over dat
rapport ook in de lezerskring te vinden zijn.
En dat is prima zo. Hier dus lezer P. die
stelling neemt:
Leon,
Ik maak toch wat bezwaar tegen wat je
noemt "die rare IPCC club" en de "CO2 hysterie". Ook in je vertaling van David MacKay
- samenvatting doe je het nog eens dunnetjes over : "David McKay koos in zijn
verhaal voor een minimale productie van
CO-2, ondanks de recente twijfel over het
IPPC-rapport." .
Tegen inwoners van Nederland zou ik zeggen luister minder naar de PVV , lees er
eens een goede krant, b.v. de NRC, op na.
Ziezo, dat moest even van het hart van "een
LP-lezer, die ook EXTRA las en op prijs
stelde".
Met vriendelijke groet,
Paul

Beste I.,
Tja die” Identité discussie”, dat is me wat. Die
was overigens net NU aangezet omdat de
locale verkiezingen er aan komen. Dan levert
deze manoeuvre dus FN-stemmen op voor de
UMP van Sarko. De eerste maatregelen zijn
net bekend gemaakt: Een gedrags “een z.g.
carte” voor de jeugd, op school komt er les in
“trots zijn op Frankrijk”, de Marsaillaise gaat
weer worden gezongen en ook zal de franse
vlag weer wapperen boven school. “Allons
enfants” dus…. .
Een wijze commissie gaat nu verder met dit
onderwerp. Een beetje een poging tot het
geluidloos doen verdwijnen van deze
discussie die (nog) niet tot mooie en zinnige
dingen leidde.
Eet jij nooit een hamburger, dan heb je maar
beperkt recht van spreken op dit punt. Hoe
lang zou je vasten als er enkel een hamburger op je wachtte? Dat is namelijk DE test
om mensen die de “malbouffe” veraf-schuwen,
te screenen.
En wat die burka betreft; doe hem rustig aan
want dan kun je ook lekker postkantoren
beroven. Maar ik waarschuw je: ik herken je
ook in een burka hoor, dus pas maar op.

Beste P.,
Het is waar, ik zal dus MacKay beter
citeren.
En dank je voor je bijdragen en je kritische
geluid. Maar ik ben al zes jaar geschokt
nadat ik ontdekte dat de IPCC-rapporteurs
een politiek loopje hadden genomen met
het CO2-probleem. Dat is pas slecht voor
een oplossing van de vele
milieuproblemen!
Leon
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In Kaboel dragen de vrouwen die ook nog
en ook lopen ze nog steeds 5 meter achter
hun man . Mar desgevraagd bleek dat ze
dat doen vanwege de bermbommen en ook
om de bloedspatten niet op hun mooie goed
te krijgen!
Dank voor je reactie,
Leon

gewoon te arrogant zijn en gewoon “vinden”
dat zij de beste zijn. Maar dat werkt al lang
niet meer: ook geld speelt een rol en
vertrouwen in kwaliteit en deskundigheid. En
er zijn tegenwoordig veel kapers op de
kusten… Sarko moet dus een list verzinnen.
DE FRANSEN IN CHINA
De Wereldtentoonstelling komt er aan en er is
ook een Frans paviljoen met een directeur,
José Frèche geheten. Hij sprak met journalisten en zei:
-enkel de duitsers doen het in China redelijk
goed als je in de EU rondkijkt…
-de fransen hebben een sterk contrasterende
cultuur met die chinese. Ze kunnen zich
zelden in de positie van de klant verplaatsen.
-het zijn die ENA-boys en die andere van die
Grande Ecoles die een verkeerde attitude
hebben (!).
-een stel franse bedrijven willen niet meedoen,
en ook een paar banken. Dat zullen de
chinezen onthouden
-we moeten er echt iets aan gaan doen; Zo
krijgen we hier een te bescheiden positie.
Een veel gehoord lied, al heel vroeger. Zelfs in
het bedrijf waar ik in de zeventiger jaren werkte dat twee vestigingen in Frankrijk had.
Ik had ook van doen met franse managers en
weet waarover José het heeft. Je moest van
eigen kant heel wat investeren en accepteren
voor je gewoon de kans kreeg om prettiger
samen te werken. De arrogantie was werkelijk
soms te erg… En dat vooral BOVEN IN bij de
hoog opgeleiden. Waardoor ik dus neig in te
stemmen met wat José ook zei: Weg met die
verdomde ENA-rers! Die mensen verkopen
niks, die eisen een bibberende klant. En dat
val slecht in het huidige China!

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
SALARISSEN LAGER EN UITKERINGEN
HOGER
Als je de salarismassa (dus van de privésector) in Frankrijk in een grafiek in de tijd
zet met er naast het totaal beschikbare
Inkomen, dan zie je iets schokkends. Ze
volgden elkaar jarenlang erg precies en
sinds 2008 ZAKT de salariscurve en schiet
de andere omhoog. Dat betekent dus de
staat stevig subsidieert op inkomens buiten
de salarissector. Daardoor is ook het crisisgevoel er nog niet: de meeste inkomens
worden dus uit de staatsschuld betaald en
de privésector ziet zijn inkomen dalen… Dat
gaat niet lang goed, weet eenieder. Dus
daar gaat snel iets veranderen: zie de
aankomende bezuinigingen.
EXPORT ZAKT ONDANKS “WAR ROOM”
Sarko wil koste wat het kost de export
eindelijk zien stijgen en geld binnenhalen
met de mooie franse produkten. Dus stelde
hij een “war room “ in waarin een hoge
diplomaat, een admiraal en zijn secretaris
van het Elysée in zitten. En waar dan ook
werpt hij zijn eigen gewicht in de strijd en
trekt, duwt en polijst de zaken. Maar het
gaat niet echt lekker: de Rafale voor
Marokko ging fout, de EPR’s voor de
Emiraten liepen verkeerd het wil niet dus.
De secretaris heeft de industriëlen ook al
eens voor vuile was uitgemaakt, maar
helpen deed het ook niet. Volgens
sommigen komt het omdat de fransen

ALARM VOOR HET FRANSE ONTBIJT!
U kent het alle: ons “Petit déjeuner” wat
letterlijk vertaalt betekent iets als: “het eerste
ont-vasten”, dus het voorzichtige begin van de
nieuwe dag. Maar daarop wordt nu mondiaal
een laffe aanval op uitgevoerd: volgens
bankonderzoekers kost het nu al 18% meer in
één jaar. Waar moet dat heen?
Jus d’orange +85%, koffie +17%, Suiker 112%
en melk +22% ; dat kan toch niet?
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Wat nu verorberen bij dageraad? Het heeft
alles te maken met snel stijgende voedselprijzen omdat er door bevolkingsgroei (en
ook welvaartsstijging in Azië/Afrika), steeds
meer schaarste dreigt. Alternatieven als
chocolademelk voor koffie helpen ook niet
zo veel: want die ging met 44% omhoog. En
verder blijkt nu dat die wat eigenheimische
fransen, al meten bij het begin van de dag,
fors over de grens eten! Het enige dat van
HIER komt is de croissant en de marmelade… Dat verplettert alweer een
vooroordeel dus.

En hij voegt toe: de staat is flink beter
geworden van de overdracht immers: de
aandelen staan nu op 35 € en R, betaalde
indertijd 61 € aan de overheid! Ook al niet erg
indrukwekkend, na een generale crisis. Kortom
mijnheer R. en zijn club is niet erg onder de
indruk van klagende gebruikers. Ach, hij is ook
een monopolist niet?
AANPAK VAN DE FRAUDEURS
Zo’n 300 van de 3000 dossiers, van belastingontduikers in Zwitserland, wordt nu echt
aangepakt. In de lente komen daar nog 500
dossiers bij. Flink wat werk voor de 200
medewerkers van de betreffende dienst… Dat
gaat pijn doen; net zoals in Duitsland en ook
Nederland.

DE FRANSE BAJES(SEN)
Ene Botton, die zelf eens lang in het gevang
zat, maakt nu een rapport voor de minister
van Binnenlandse
Zaken over
het
“humaniseren” van de franse petoet. Een
ervaringsdeslundige dus die zich na zijn
vrijlating voor gevangenen inzette. Hij
maakte de zelfmoord van een “collega” mee
en probeerde het zelf ook eens. Hij belooft
heel veel voorstellen zoals:
-gevangenen die hun cel zelf willen
opknappen krijgen privileges, en,
-het zelfmoordpercentage in een gevang
moet een rol spelen in de beloning van de
bewaarders.
We wachten dus met spanning af. Intussen
wordt Frankrijk beboet voor zijn zonden
tegen “de rechten van de mens” en, is het
aangeraden om uit het franse gevang te
blijven!

EDF MOEST DUUR INOPEN
Omdat er zoveel kerncentrales stil lagen vanwege onderhoud moest EDF fors stroom
inkopen elders. Wel 4x zoveel! Dat heeft een
extra-verlies van 500 miljoen € opgeleverd. Als
EDF hetzelfde % beschikbaarheid zou hebben
als gemiddeld is in de wereld zouden ze 2,2
miljard € meer omzet hebben geboekt!
De beschikbaarheidscijfers zijn wereldwijd gemiddeld 86,3%. Ziehier enkele landenscores:
VS 91%; Duitsland 90 en dan Frankrijk 78 %
(!) en Engeland 58%... Waar zou dat nu aan
liggen?
HET REGENT WEER STAKINGEN
Frankrijk was vele decennia stakingskampioen
en het ging tot 2008 steeds wat beter. Maar
ook hier deed de crisis zijn werk, met een ww
van bijna 9% die nog stijgen gaat. Stakingen,
bezettingen, gijzelingen, afgrendeling van
transport (ferries, verkeersleiders, piloten, bagagehandling) zijn dagelijks krantenberichten.
De koopkracht stijgt niet (daalt?), sluitingen,
vertrek naar elders het is weer branden
blussen geblazen. Dweilen met de kraan
open… In dit klimaat moet nu ook in de pensioenen worden ingegrepen! Dus wij weten
het: doe je tank vol, zet wat diesel in een
jerrycan in de garage, koop wat extra in en let
goed op de berichtgeving. Want Frankrijk
wordt weer als vanouds, zeer onzekere boel,
verlamming van de economie en dat zal ook
niks positiefs opleveren. In dit land heeft men

AUTOROUTES WEER DUURDER!
Per 1 febr. 2010 gaat het weer eens omhoog, zij het met maar 0,5% gemiddeld. Dat
komt door noodzakelijke investeringen, zegt
de baas, Jean Roverato. Dat is 1 miljard
waar nog eens 2 miljard over drie jaar bij
komen, wegens milieu-acties.
Tijd om weer eens te vragen wanneer de
uiterst merkwaardige tariefstructuur nog
steeds niet is aangepast. Ondanks het feit
dat de regering dat beloofde aan de Consumentenorganisaties. Via de Reken-kamer
dus. Ja zegt R., de staat was de eigenaar
en deed dat zelf vroeger ook. Geen krachtig
argument, dacht ik.
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nooit VOOR het staken lang gepraat, soms
zelfs nooit er vóór gepraat, en dus betalen
alle anderen de rekening weer. Met wachten
en met nog meer afzakken. Maar wij, hier al
15 jaar vertoe-vend, zijn ervaren in het lezen
van de franse ziel en in het nemen van
maatregelen tegen haar abberaties. Maar er
is ook veel moois hier er is overal wel wat,
toch?

dat is te snappen. Immers Sarko’s grootvader
was joods”.
“Fabius heeft nog een appeltje met me te
schillen. Ik heb hem ooit weggepoetst op het
congres van Rennes”.
Die Frèche zit nooit om een tekstje verlegen.
AUBRY PREEKT PROTECTIONISME
Ze is nooit opgevallen door echt lucide ideeën
om de industrie te stimuleren: ze was de
uitvindster van de 35 uur… Nu gaat ze weer
op het oude vertrouwde pad, nog niet
begrijpend dat de wereld fors over de kop
ging. Ze predikt nu dus puur protectionisme!
Ze beroept zich daarbij op gelijk gedrag van
China c.s. en ook de VS; wat niet helemaal
onjuist is, helaas.
Ze deed nu 54 voorstellen voor de industrie,
bestrijdt de aanpak van Sarko, eist minder
steun aan de grote industrie en wil meer hulp
voor de kleintjes. Een opsomming, zonder
sommetjes. Niet wat het kosten mag en ook
niet waar de financiering vandaan moet komen
… Echt oud lawaai, maar helaas, dat gaat
indruk maken. Want het nieuwe lawaai
verdronk in een enorme crisis.. Wie had dat
nou gedacht? Dat ook de PS geen antwoord
heeft is wel duidelijk.. En zeer betreurenswaardig, want het volk is reddeloos nu de
regering radeloos is aan het worden… En de
oppositie is verstandsloos helaas en enkel
ideologisch.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Het enige spannende dat ik kon vinden is
dat het Theo en mij lukte WEER een
EXTRA te produceren…. Niet niks, maar we
wachten toch op nog spannendere zaken.
Als u nog niets spannends deed, dan wordt
het toch langzaam hoog tijd! Dus gooi de
trossen los!

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE HERRIE ROND FRÊCHE
Frêche is een ouwe vrije jongen en maakte
al vaker keet in de PS. Hij is de president
van de conseil van de regio Languedoc en
uiterst populair daar. Hij is ook de stuwende
kracht achter Montpellier. Hij maakte een
wat beladen opmerking over een joodse topPS-er en dat kwam heel verkeerd aan. Hij
werd gewoon geschorst en dat net voor de
verkiezingen… Parijs stelde een andere lijst
in met de burgermoeder van Montpellier als
aantrekker. Dat werd zeer spannend en het
oude ressentiment van deze catharenstreek
en de parijse wereld kwam weer flink boven.
Als dat maar goed gaat… vele locale PStoppers zitten nu in een vreselijk dilemma.
En Aubry trad fors op… Ze gooide intussen
deze man met alle aanhang voor twee jaar
UIT de PS!
Nog enkele van zijn uitsmijters:
“Aubry is een verouderde leniniste”.
“Ik hou van het joodse volk en heb het
steeds gesteund. Die CRIF is een beetje
gein-strumentaliseerd door Sarkozy, maar

DE DODELIJKE STRIJD VAN SARKO EN DE
VILLEPIN
Het is geen fraai gezicht, deze titanenstrijd
tussen politieke broeders. Als sinds 1995
waren ze vijanden geworden en de Clearstreamstreek was de culminatie van het conflict. Nou was, het gaat nog verder, de procureur tekende appel aan… Wat opnieuw tot
grote beroering leidde… De Villepin wil Sarko
in 2012 voor de voeten lopen en daarom zal
het Sarko goed uitkomen dat het proces
verder gaat.. Dit soort haatver-houdingen zijn
in Frankrijk niks ongewoon. Chirac en Giscard
D’ Estaing waren forse vijanden en scholden
elkaar vaak publiekelijk uit! Idem voor de oude
vrienden, Chirac en Balladur, Sarko liep over
naar de laatste, dus TEGEN Chirac. De
Villepin was dan ook een echte chiracquin…
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Het politieke leven in dit land is erg
emotioneel geladen: politiek is een
“passion”, immers! En daarbij past ook de
“crime passionel”, zo ligt dat hier.

De commissie Attali schreef al in 2008 een
rapport voor Sarko met zijn 42 leden. En nu
gaat er een vervolg op komen. Nog voor de
eerste 316 aanbevelingen zijn opgevolgd
natuurlijk! Sarko zoekt naar intelligent ideeën
en daar kun je voor aankomen bij Jacques
Attali, dat is bekend. Heel wat anders dan
Devedjian, de minister van de “herstart”. Nu
fluistert men dat Attli mogelijk ook minister
wordt… En waarom niet?

DE HAATKOPPELS VAN SARKO
Elk kabinet in elk land kent het: de ministers
die elkaar wel kunnen vreten na een
paarjaartjes. Omdat het allemaal zo lastig is
en omdat ook een baas als Sarko keihard is.
En heerst als een keizer. Dat levert heel wat
wrijving op, eigenlijk is dat een te zwakke
omschrjving. Wat voorbeelden.
MAM is erg link op Hortefeux, haar opvolger
op Biza. En hun terreinen : justitie en Biza
raken elkaar ook nog veel… niks leuk!
Lagarde (Fin) en Estrosi (industrie) , dat zit
ook niet lekker. Al begon het mooi.
Darcos en Amara ook al niet best
En bij de dames zit het scheef bij Bachelot
(Gezondheid) en Rama Yade (Sport), twee
grote ego’s.
Tja het wordt nu erg spannend met die
verkiezingen en die slechte polls: dat doet
de spanningen nog oplopen. Fillon gaat
lekker, en laat de dames en heren maar wat
aanprutsen. Kabinetten zijn organisaties met
korte levensduur: een tol van elke
democratie dus. Wat een vak hè? Gelukkig
zijn er nog mensen die dat VOOR ONS (!)
willen doen…

Terug naar inhoud
-Affaires
CLEARSTREAM II
Het appel van de parijse procureur luidt
Clearstream II in: de staat tegen de Villepin om
opnieuw uit te zoeken WIE er achter deze
smaadaffaire stak. De uitvoerders gaan brommen de intiatoren lopen nog vrij rond. Let wel:
er stonden nog 49 anderen dan Sarko op die
valse lijst! Dus dat is geen grapje. En de
rechter sprak: dat hij geen voldoende bewijs
van “wetenschap van de truc” bij De Villepin
kon vinden… Meer dus ook niet.
Sarko zit dus niet echt lekker: De Villepin
speelt het slachtoffer en krijgt veel publiciteit
En, Sarko loopt de kans van een splijting in de
UMP, zeker ook bij de verkiezingen van 2012.
Hier is Frankrijk nog niet klaar mee!
Intussen bleek dat Allain Madelin politicus en
geleerde ook beroep aantekende tegen de
uitspraak over De Villepin: als enige particulier
dus… Want ook zijn naam stond op die valse
lijst! Sarko trok zich overigens civiel wel
terug…

DEBAT SUR L’ IDENTITÉ NATIONALE
Over dit debat was veel te doen en het liep
schots en scheef en verdwaalde zelfs een
beetje. En Besson kreeg er van langs…
Maar nu blijkt dat de politieke idee erachter
toch uitwerkte. Want de FN staat nu op
maar 9% in het land en dat was vroeger
altijd 14% en meer. En de maatregelen die
het bracht als de vlag op school, les in “de
mensenrechten”, de “carte des droits en
devoirs” zijn ook resultaten. Sarko heeft beloofd dat hij er in april op terug komt en intussen studeert nu een club van wijze mannen op het vervolg na fase 1. En in de FN is
zelfs 57% tevreden met deze minister van
Immigratie… en maar 41% voor Sarkozy. Zo
gaat dat en het lukt steeds weer opnieuw…

ADVOCATEN: Gide-Loyrette-Nouel Parijs
Daar werkten ook twee bestuurderen van dit
grote kantoor die, blijkt nu, stiekem in de
aandelenhandel gingen en wel met aan-delen
van bedrijven die ze goed kenden (want het
waren hun klanten!). Zo verdienden ze geld
aan de befaamde vóórkennis. Nu zijn ze
ontslagen en de financiële Autoriteit doet
onderzoek. Je kunt ook geen mens meer
vertrouwen! Notarissen, advokaten, banken,
weten-schappers , het zijn allemaal mensen
en dus: ook hun vlees blijkt zwak.

WORDT ATTALI MINISTER?
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DE ONDERZOEKERS IN LAST (AF447)
De onderzoeksafdeling van de Gendarmerie
en een groepje experts die met hen samen
deze crash bestuderen schieten niks op. En
nu zijn er enkele rapportjes van de
internationale vereniging van onderzoekers
stuurt nu een rappel aan Justitie waarin de
kachel flink wordt aangemaakt. Want daarin
staat hoe slecht deze club onderzoeken
deed in al vele eerdere gevallen, waar in
dezelfde mensen deelnamen, vooral aan
expertzijde. En deze experts worden nu
aangepakt omdat ze over erg weinig
relevante ervaring beschikken, zeggen de
topcollega’s. Ook staat er in dat de vrouw
van de baas bij Air France werkt, wat in dit
soort zaken niet correct is. Dus eigenlijk
wordt ook vooral de onpartijdigheid van
deze club in het geding gebracht… En er
wordt gesuggereerd dat ze te goeie banden
hebben met Air France. Intussen wachten
de nabestaanden van 228 passagiers op
een eerste verklaring…Een schandaal in
wording of is het er al?

vastgehouden… Maar die zijn intussen
bestudeerd en geven sterk de indruk dat hij
aan iets anders stierf. Descartes elf vroeg op
de derde dag van zijn ziekte een mix van rode
wijn en tabak: toen bekend om zijn werking bij
arsenicumvergiftigingen. Maar het is te laat.
Later bleek dat de aalmoezenier Descartes “in
de hel” had gewenst. D. sterft en de koningin
wordt in 1654 katholiek nadat ze aftrad. Ze
rust in de Sint Pieter in Rome..
Heel anders ging het met de resten van
Descartes:
hij werd eerst in Stockholm begraven en in 1666 wilde Frankrijk hem terug.
Het bleef 8 maanden onderweg… en verloor
bij het transport: een vinger, een bot, de
schedel… maar die laatste vindt men terug en
koopt men op. Maar dat pas in 1930! En nog
steeds wordt getwijfeld : Is het wel die van
Descartes?
Zo gaat dat met je als je erg erudiet bent, erg
onafhankelijk en je bemoeit met de Kerk… Je
kunt er beter luisteren en bidden!
Het is ook een kleine illustratie van de
remmende invloed van de Kerk op de
vooruitgang der mensheid: daarover is een
bibliotheek vol geschreven.

DESCARTES VERMOORD?
Affaires zijn van alle tijden,dus ook van de
17e eeuw. Descartes vertrok van Amsterdam, (waar hij veel contact had met o.m.
Spinoza), naar Zweden in 1650 en was daar
leraar van de koningin Christina van
Zweden, die protestant was opgevoed, was
erg geïnteresseerd in het katholieke geloof.
En Descartes was katholiek maar ook erg in
conflict geraakt met zijn Kerk. Ook al over
zon en aarde zoals Gallileo. Dus ging hij op
de Index in 1663. Ook was hij erg twijfelend
over de transsubstantiatie: dus dat de hostie
echt het lichaam van JC was…
De
aalmoezenier van de franse gezant, de
priester Francois Viogue, zag het met lede
ogen aan.. en zou hem dus een hostie met
arsenicum hebben gegeven. Heel iets
anders dan het lichaam van JC dus.
Descartes werd zeer ziek en stierf officieel
aan en longontsteking… Die zou hij hebben
op-gelopen om 5 uur s’ochtends als hij met
de koningin buiten “moest” wandelen; ze
was erg matineus dus. De brieven van de
dokters die aan zijn bed stonden werden
door
de
koningin
ingepikt
en

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
“Quand on parle avec la poule on voit venir le
coq” = (als je met de kip babbelt komt de haan
er aan). Daarmee wordt het gedrag van een
jaloerse echtgenoot aangegeven.
“”Sauter de coq à l’âne” = (van de haan naar
de ezel rennen) . Hiermee bedoelt men “van
de hak op de tak springen.
“Heureux comme un coq en pâte” = (gelukkig
zijn als een haantje in het deegje) . Dat zeg je
om aan te geven dat een kerel erg wordt
verwend door zijn moeder, of, minder vaak,
door zijn eega.
“Le coq galois” = (de Gallische haan: gallus
betekent in het latijn ook haan) Daarmee wordt
Frankrijk bedoeld in zijn typische situatie, zijn
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folklore en zijn frivole vrijheidsdrang. Het is
het embleem van de vrijmetselaars.

Als de mensen in het dorp en ook kinderen je
netjes ouderwets groeten: Bonjour Monsieur…
Het doet aan vroeger denken en aan de
genoten opvoeding.

“Coq hardi” = Daarmee bedoelt men de
trotse haan met zijn opgeheven poot en zijn
afbeelding staat op vele hotes/herbergen.

Als de bakker s’morgens vroeg al zijn heerlijke
broodgeur verspreidt en je beseft dat weer
niemand vandaag honger hoeft te lijden in het
dorp.

“Avoir ses coquelicots” = Zegt men als
meisjes in hun menstruatie-periode zijn.
“S’en tamponner le coquillard” = nauwelijks
te vertalen, maar het betekent iemand voor
pal zetten , voor schut zetten.

Als een schuwe dorpskat niet meer wegvlucht
omdat ze nu weet dat je haar geen kwaad zult
doen.

“Un coffre fort nes uit pas le corbillard” = Als
je dood bent zijn je bezittingen voor de
erfgenamen en de fiscus!

Als je de besneeuwde top van de Ventoux
ontwaart lopend door de oude Rue de
L’hopital van Mormoiron.

“Filer sa corde” = Zich overgeven aan
activiteiten die leiden tot verhoging van de
potentie.

Als de grote Bernardshond die wordt
uitgelaten door zijn baas je blij aankijkt voor hij
achter in diens auto springt op weg naar het
strandje van Les Salettes.

“Toucher la grosse corde” = Iets aansnijden
dat veel ophef veroorzaakt. Iemand stevig
van de kaart doen zijn.

Als je een mailtje krijgt in het kader van een
serieuze discussie over een mondaal
probleem en je daar iets van leert wat je echt
meer zicht geeft.

“Avoir de la corde de pendu”= (Een stuk van
het touw van de ophanging hebben). Geluk
hebben, in zaken in de liefde. Komt van het
bijgeloof van de romeinen, die geloofden dat
het touw van een ophanging geluk bracht.

Terug naar int. houd

******

PAROLES DES POLITIQUES
We beginnen met wat uitspraken in het kader
van de komende pensioendiscussies!
-Sarko eerst : “Ik wil dat alle opties worden
bestudeerd, natuurlijk alles binnen een
systeem gebaseerd op solidariteit. En men
moet de tijd nemen om de studie goed te
doen”.
-Dan minister Darcos: “Het pensioen-systeem
van de ambtenaren kent ook een delicate
situatie en alle fransen zullen de financiële
scheefgroei hier moeten gaan betalen. We
kunnen het niet verder maken sommigen
daarvoor te laten opdraaien”
- Nu THIBAULT CGT: “Wij zijn voor een
pensioenrecht VANAF 60 jaar zodat zij die
zwaar werk deden vroeger kunnen gaan dan
anderen” (niet onhandig!)

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
Als de hond van vrienden heel erg duidelijk
maakt dat hij blij is dat hij je ziet.
Als kat Hidde luid aankondigt, na haar
wandeling buiten, dat ze er aan komt om
ook in bed te slapen.
Als even de warmte van de lente doorbreekt
in harte winter. De grote belofte is voelbaar
.
Als ex-buurman Guy blij is als je langskomt
voor een chatje waarbij een glaasje wordt
gedronken.
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- Mme Parisot (werkgevers): “de pensioenleeftijd verhogen is een weg maar niet
de enige. We moeten ook bezien of we niet
naar een puntensysteem moeten gaan en
ook ons idee over kapitaaldekking opfrissen”.

inder-daad, die indruk krijg je ook als het hier
eens een keertje sneeuwt. Deze winter was
het wat meer, maar meestal hebben we een of
twee dagen wat sneeuw, die dan normaal in
twee dagen wegsmelt in de winterzon. Nou is
zo’n korte sneeuwperiode voor de echte
meridio-nalen toch een ware ramp, en voor
ons is er vooral veel moois en amusement.
Want de wijze van pareren van deze laffe
aanval van vadertje winter, roept bij “les
estrangers” (provencaals voor immigranten),
vaker een glimlach danwel een volle lach op.
Ik doe nu een poging u te laten meegenieten
van enkele evenementen die ik tijdens “neige”
waarnam.
In de vroegte zie je altijd eerst de echte roekelozen… Ze maken een gaatje van 25 bij 25
centimeter in de sneeuw op hun voorruit,
stapten in de bagnole, zetten alles op maximaal aan ontdooingstrucs en… rijden meteen
weg. Met de neus tegen de voorruit om de
“tegenstanders” tijdig te kunnen zien, vanuit
hun rijdende iglo. Want een auto ijs- of
sneeuwvrij maken, doe je hier liefst ,al rijdend.
Je handen kunnen immers bevriezen als je dat
krabbertje zou gebruiken!
Er zijn ook de wat wijzere, die naar buiten
komen met hun fluitketeltje vol met heet
water… wat ze dan gul over de bevroren voorruit kiepen… Stel je even die ruit voor, die van
-3 op + 90 wordt geholpen in een tel … Ik krijg
dan weer respect voor autobouwers. Nou
werkt deze manier wel aardig, de ruit is snel
ontkookt… maar ja, dat water wordt in een
mum ook weer koud en als het dan echt vriest
(kan rond de Ventoux kan het best -7/8 zijn om
7.45 uur) dan zitten even later je ruitenwissers
weer vastgevroren. En als je ze dan aanzet,
kan dat uiteindelijk fraaie rookpluimen geven
uit… het motortje van de geblokkeerde ruitenwisser. Ik heb een buurvrouw, dat ooit
voorzichtig onder de aandacht gebracht…
maar ze keek alsof ze dacht: wat weet die
ouwe ollandais hier nou toch van, en ze ging
braaf voort met haar methode. En haar Renault Espace heeft het ook steeds volgehouden!
Dan is er het rijden op gladde ondergrond, dat
is soms echt lachen. Het kalmpjes weg-rijden,
liefst in een wat hogere versnelling en ook “de
achteruit” mijdend, dat is niet ieders aanpak

Achtergrond: in 1980 waren er 27 premiebetalers per 10 gepensioneerden. In 1990
was dat 19 op 10 en in 2008 was het 14,5
op 10.. Als er niets verandert komt het in
2040 op: 10 op 10… Dus dan betaalt één
premiebetaler volledig het pensioen van zijn
gepensioneerde buurman!
*****
En nu nog wat uitspraken bij de gelegenheid
van de rel rond ene Frêche, PS-er en
president van de Conseil van de regio
Languedoc-Roussillon. Altijd goed voor een
hoop gedonder en nu dus echt groot gedoe.
Hij zei iets nogal onaardigs over een hoge
PS-er uit het noorden en vloog nu uit de PS!
Eerder was ie bijna verdwenen met nogal
racistische opmerkingen, wat hem thuis erg
populair maakte overigens. Hier wat hij zoal
zei over figuren in het politieke landschap:
-Over Fabius (PS)? Die ziet er niet echt
“katoliek” uit” ( dwz: hij is niet een van ons).
Om deze werd hij uit de PS verwijderd dus.
-“Francois Hollande? Die heeft geen ruggegraat”. Ahum!
-Sarkozy? Een grote kletskous met verhoogde hakken”.
-Segolène R.? Zij zegt enkel stomme dingen
over China”.
Let wel: deze Frêche was de grote man
achter de wedergeboorte van Montpellier!
Maar hij is “a pain in the ass”.
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
NOUSLES PROVENÇAUX SOUS LA
NEIGE
Zo zeg je dat dus in het Frans “sous la
neige” , alsof je al geheel bedolven bent. En
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hier. Zo zag ik een dame instappen, haar
stuur linksom draaien en vol gas (in de 1e)
proberen te demarrreren. Het succes was
zeer beperkt: de zaak slipte door en ze
zakte achteruit naar de stoep, omdat ze het
oppervlak met die bandenmassage nog
gladder maakte. Tot ze met uitgedraaid
rechtse voorwiel tegen het trottoir kwam en
haar 106-je even vooruit wegschoot (die had
effe grip!) om daarna dus weer terug te
glijden. Na drie keer gaf ze op. Draaide de
sleutel om en stapte uit. De winter had
gewoon gewonnen en haar baas kreeg een
telefoontje: “te glad vandaag om te komen”.
À raison des intemperies!
Het remgedrag is ook best lollig om te zien.
Dat je beter in een lage versnelling eerst wat
afzakt en dan enkel het laatste stukje, licht
pompend wat bij remt om te parkeren, is
echt een noordelijke gewoonte. En dus
slechts bij “immigrés” uit die contreiën
bekend.
De Provençalen glijden dus stevig, door met
vol ingetrapt rempedaal en gaan als ze dat
merken in paniek links- rechtstom aan het
stuur draaien, wat je op de slipcursus ook
zelden aanbevolen krijgt in een slipje. Ach
een deukje meer of minder, dat is hier ook
geen ernstige zaak. Want de zon komt toch
weer? En de bumpers zijn vaker ook wel
wat gewend. Al zijn er bij de modernere
franse auto’s toch ook aardig wat modellen,
die niks kunnen hebben… Die ontwerpers
komen duidelijk niet uit de Midi , lijkt het.
Dus, komt er een provencaal met zijn auto
op je af glijden, met geblokkeerde wielen, en
draaiend aan zijn “volant” dan is het voor je
te hopen, dat hij/zij wel verzekerd is… “Pas
evident” hoor; hier rijden best wel wat nietverzekerden rond!
Tenslotte is er het probleem van de “verkouden batterie”, de accu die niet van de winter
houdt dus. Je ziet mensen starten met de
koplampen aan… wat die batterie zo
afschrikt dat ie echt stopt. (ik bedoel niet het
op zich juiste trucje, om even je koplampen
aan te zetten om de batterie tot leven te
wekken , dan lichten uit en starten, wat
prima is.) Komisch is dan altijd het vervolg,
als de carosse niet wil starten en “le marie”
komt helpen. Er moet dus aangeduwd

worden… Uit solidarité ging ik ook eens even
meehelpen. Want de mari zat in de voiture en
zijn, niet onaantrekkelijk eega, moest het
duwwerk gaan verrichten. Dan roept “le devoir
citoyen” je duidelijk om action te ondernemen.
En daar gaan we dus druk-kend tegen de
carosse maken we enige snelheid… De mari
komt dan in volle aktie en laat de koppeling
opkomen in,- uiteraard-, de 1e vitesse. Ik
rekende er op, dus ik klapte niet vol op de
carosse… maar madame wist niets van deze
aanpak van haar mari, dus die stond flink
tegen de auto aangeplakt, die praktisch
meteen weer stilstond. Want monsieur was
ook wel wat heel erg snel met die debrayage
geweest…
Dus even stafoverleg met monsieur in de auto:
en het duurde vrij lang voor ik hem ompraatte
het nu even in de 2e te proberen. Hem leek
dat uiterst onlogisch: je rijdt toch weg in de 1e?
Omdat hij me nog nodig had deed ie het toch
en oh miracle, het ding sloeg aan en schoot
weg. Omdat monsieur het gas beneden had….
Madame en ik keken hem na, zagen de
remlichten opvlammen en…. de auto sloeg
weer af. Natuurlijk. Wij erheen en monsieur
keek wat ongelukkig, toen ik hem aanried even
gewoon te starten. Dat lukte en ik zei hem het
gas even erop te houden.
Merci mille fois, van beiden, en ik had weer
wat integratiepunten verdiend. In de winter zijn
wij integratietechnisch in het voordeel; onthou
dat dus!
Dan nog even het trottoir schoon maken bij
sneeuw en ijs, wat hier ook wettelijk verplicht
is. En daarom wordt het dus ook niet gedaan.
Wij wel, want een gebroken heup is niet wat
we graag willen… Je wordt s’morgens vroeg
dus wat besmuikt bekeken, als je daar staat te
poetsen, terwijl de enkele voorbijgangers
glijdend het dorp ingaan. En onze maire daar
moet je dus ook niet op rekenen: hij zegt altijd
“nous n’avons pas du materiel mon-sieur”.
En gelijk heeft ie, want je koopt toch geen
sneeuwschuiver voor twee dagen sneeuw!
Toen ik iemand van de conseil municipal zei
dat er in het dorp toch minstens 200 tractors
stil stonden en dat je daar simpelweg ook een
sneeuwschuif aan kon hangen, keek
betrokkene me verbaasd aan. Want zei hij:
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Monsieur en hiver les paysans se reposent ,
ce n’est pas leur saison encore…
Wat ik helemaal begrijp; het is allemaal een
kwestie dus van enorme overmacht….
Tja dan merk je weer wat cultuurverschil is..
En mij hoort u dus ook niet zeggen dat IK
het beter weet!
Leon, winter 2009

Grapje: we vieren het toch wel een beetje met
verwaaide provençalen, die je zelf niet kunnen
uitleggen waar het vandaan komt... Stelletje
heidenen ook.
Groet, leon
En nu de dupliek:

******

Leon,Leon, ik heb je nog veel te leren.
Dat je niet weet dat La chandeleur zelfs de
opening van de carnavalsperiode bete-kent…

MEDITERRANE CORRESPONDENTIE
Als je mailt met vrienden met een echte
“Provençe-tic”, kun je het volgende krijgen:

La chandeleur, mon ami, is het feest van la
purification, la fecondité et la prosperité. En die
boeren daar zouden toch moeten weten waar
hun wortels liggen.

Het begin:
Mardi, chandeleur

Het is een van oorsprong heidens lichtfeest ,
waarbij de God Pan door de Romeinen aanbeden werd met een processie met veel lantarens om het einde van de winter en het
begin van het licht te vieren. In andere delen
van de wereld vierde men het tevoorschijn
komen van de beer uit zijn hol. Als hij buiten
bleef was het een teken dat de winter voorbij
was. Maar als de zon volledig schijnt op 2
februari gaat de beer terug in zijn hol en duurt
de winter nog 40 dagen.

Bonsoir chèrs amis,
“A la fète de la chandeleur, les jours
croissant de plus d’une heure, et le froid
pique avec douleur”.
Jullie vergeten toch niet dat het vandaag de
dag is waarop de crêche behoedzaam dient
te worden opgeborgen, nietwaar?
“Si l’hiver ne fait son devoir en mois de
décembre ou de janvier, au plus tard il se
fera voir dès le 2 février”.

Maar paus Gélase de eerste heeft in 472
gemeend dit feest te moeten kerstenen en
heeft daar een - joods! - ritueel voor ge-bruikt,
namelijk de reiniging van de moeder (Maria)
op de 40e dag na de geboorte van haar zoon,
(voor dochters heb je 60 dagen nodig) waarbij
in de tempel geofferd wordt en de
jonggeborene in de tempel gepresen-teerd
wordt. De priester Simeon zag destijds dat dit
het kind was dat licht in de wereld zou
brengen. Dus het feest van het licht – “Festa
candelarum” bracht bij de Romeinen het licht
van de lente en bij de christenen het licht van
de eeuwige lente zou je kunnen zeggen.
De Paus ontving de pelgrims, de romeinen,
met crepes, die rond en goudbruin zijn en dus
de zon en terugkeer van het licht symboliseren. Dit aspect is nooit verloren gegaan.

Tot ziens I.
De repliek:
Bonjour La Hague
Helaas, de crèche is kapot gevallen! Ik wilde
haar zoals het moet, zorgvuldig opbergen ,
maar had net een kleintje (flesje) pastis leeg
gemaakt. Want we moeten verhuizen dus je
kan niet alles meenemen. En zeker geen
pastis naar Marseille. Zo kwam het dat de
hele heilige Familie uit mijn handen viel,
samen met os en ezel (zelf schuld!) en al
die andere provencaalse schijnheiligen. In
gruzele-menten. Adieu crèche dus!
Verder zijn wij hier met de kop in de karnavalswolken , dat zijn onze roots.
Chandeleur, nee hoor, merci!

Dit feest werd dus het Maria Lichtmis ofwel La
Chandeleur. Voor de protestanten geldt
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uiteraard dat die niet aan dit soort bijgeloof
doen.

De oude Germaanse traditie van het feest de
l’ours( ou de l’homme sauvage?) waarbij men
zich verkleedde en feest vierde is ech-ter niet
vergeten, integendeel. In het oude Limbabwe
waar men uitbundig en verkleed als beren
feest viert, weet men nog wat traditie betekent.
De beren gaan achter de vrouwtjes aan,
worden uiteraard overmees-terd, maar
overleven en dansen.

Het feest van La Chandeleur behoort als het
volgt gevierd te worden:
Er is een processie vanuit de kerk, waar je
de gezegende cierges (waskaarsjes) gaat
halen, die vooral moeten blijven branden
tijdens je tocht naar je huis.. Zo niet, ga je
gegarandeerd dood dat jaar, maar als je de
lampen bran-dende houdt totdat je ze thuis
in de haard kunt plaatsen, dan komt het
goed met je. Dit licht beschermt je tegen
donder en bliksem, dood en ellende. Voor
de boeren geldt dat dit feest het einde van
de winter en het begin van het werk op het
land betekent, en als de kaarsen blijven
branden dan betekent het voorspoed en
goede oogsten.

Dus jullie doen het zo slecht nog niet.
Groetjes, I.
Hierop had ik geen antwoord meer. Lezer I.
weet meer van de Provençe dan de provençalen! Zeker weten. Hier past nog
slechts een nederige erkenning van een
grote eruditie! Dus nodigde ik haar uit om
correspondent provencale folklore te
worden met onmiddelijke ingang. En zij
antwoordde:

De crêpes, die ongetwijfeld gisteren in
Frank-rijk volop aanwezig waren, dienen
volgens een bepaald ritueel gemaakt te
worden. Je gebruikt volop meel van het
vorig jaar om de goede oogst van het
komend jaar te verzekeren. Men gooit ze
(het liefst boven een kast) omhoog met de
rechterhand terwijl men een muntstuk (Louis
d’Or) in de linkerhand houdt. Vervolgens rolt
men dit goudstuk in de eerst gebakken
crêpe en brengt die samen met de hele
familie naar de kast waar hij bovenin bewaard wordt tot volgend jaar. Men haalt dan
de resten van het vorig jaar uit de kast en
geeft het goudstuk aan de eerste arme die
voorbij komt (waarschuw me even als je
daar aan toe bent). Als je deze riten volgt, je
laat je crêpe niet op de grond vallen, je
bevuilt het linnen in de kast er niet mee, dan
ben je ver-zekerd van geld voor het hele
jaar. (je hebt in elk geval dat goudstuk nog
dus dat klopt wel).

Bonjour Leon,
Ik weet zeker dat jij meer weet van het provencaalse dan ik, maar ik lees al sedert 20
jaar alles wat ik tegenkom over de gewoonten, tradities en religieuze feesten in de
Provence en omdat het mijn religieuze ziel
goed doet, blijft het kennelijk goed hangen. Ik
vind het interessant om te weten wat de
achtergronden zijn van gewoonten die je al of
niet overneemt, feesten waarin je partici-peert
en waarvan je meestal niet weet waar het
vandaan komt. In Marseille bv worden op 2
februari navettes gebakken (koekjes) in
barque vorm. Daar vieren ze, volgens mijn
bron, dus op 2 februari ook de aankomst van
de heiligen St Lazare en de saintes Maries
(Marie Salomé en Marie Jacobé) in een kleine
embarcation (rond de tiende/ elfde eeuw) die
de heidenen kwamen ker-stenen. Ze kwamen
aan bij een plaatsje dicht bij St. Maries de la
Mer waar ook nog een kapelletje zou moeten
staan. Volgens overlevering heeft St. Lazare
(ik ga er even van uit dat je als goed katholiek
in elk geval je heiligen kent) ruim 50 jaar in
Marseille gewoond.
Omdat ik nog niet genoeg weet over deze
historie kan ik je er niet veel meer over

Om een of andere reden denk ik dat jij daar
gisteren letterlijk en figuurlijk weinig van gebakken hebt.
In Marseille bakt men, in plaats van of naast
de crêpes, navettes. Dus volgend jaar kom
ik bij je langs.

17

vertellen, ik zoek nog meer literatuur daarover, o.a. een boek “Vie des Saints et Fêtes
de toute l’année par l’abbé E. Darras,
Librairie de Louis Vivès, Paris. St. Lazare
zou ook de heilige van Marseille zijn.

de crypte wordt je echt stil daar: prachtig
gewoon!
Wat die landing bij Les Saintes Maries betreft,
weet ik het nog veel “erger”. Er zijn mensen
(en echt geen ketellappers) die beweren dat
zelfs ene JC zelf in dat bootje zat. Want in
plaats van op te stijgen na zijn kruisdood ging
hij dus naar Zuid-Frankrijk. Je ziet waar die
trek vandaan komt dus! En er is nog meer: hij
was gehuwd met die ene Maria Magdalena en
ze kregen ook nog kiendjes. Dat leidde tot een
familie in de Languedoc waar in 700 n. Chr. ,
en dat is echt “sur”, een joods koninkrijk
Septimanië geheten, bestond. Van die
koningen zijn de Merovingers… dus de franse
koningen, dan ook gewoon afstammelingen…
Ik moet nu onderduiken en wordt in de ban
gedaan, zeker weten. Want effe beweren dat
het franse koningshuis JOODS zou zijn, dat
gaat echt te ver. Immers later bekeerde zich er
een ook nog tot de Kerk van Rome …, die
overigens ook wel een beetje joods van
afstamming is, nietwaar?
Je ziet wat je weer losmaakt in mijn historische opslag en daarom weet ik het zeker: dit
wordt een vruchtbare samenwerking. Ik kan
niet wachten op het vervolg!
We rekenen dus op je, beste I. !

Een van de bronnen noemt dat er twee maal
per jaar feesten zijn om de aankomst van de
heiligen te vieren, nl in mei en oktober. Maar
volgens mij is 29 juli de dag van St. Lazare.
Overigens is er in Marseille geloof ik ook
een quartier St. Lazare en zou l’ Abbaye St.
Victor iets van doen hebben met St. Lazare,
maar dat schijnt l’ êveque van Aix te zijn
geweest. Dus er valt nog veel te leren voor
mij.
En ter volledigheid: misschien is het goed er
dan bij te vermelden dat La Chandeleur het
laatste feest van de periode calendale is,
waarop de crèche opgeborgen wordt, want
het zou jammer zijn als mensen dat
vergeten, nietwaar?
De benoeming tot correspondent kan ik, hoe
eervol ook, niet aannemen omdat ik nog niet
gepensioneerd ben en dus nog niet zoveel
tijd heb voor “folklore” als ik zou willen.
Maar ik beloof je dat ik volgend jaar iets zal
schrijven over de traditie in Marseille, mbt
tot de heiligen Saint Lazare en Saintes
Maries. Daar heb ik dan nog een jaartje de
tijd voor.

*****
BLANCO ENVELOPPE VAN J.M. LE PEN
In mijn bus zaten een foldertje van de UMP
(fatsoenlijk rechts = Sarkozy dus) en een
blanco enveloppe met daarin een folder van
J.M. Le Pen… Want ook hier is verkiezingskoorts , de “regionales” komen er aan. Als dit
ge gebeurt vraagt dat om nadenken, want dit
soort post wordt door vrijwilligers (uit het dorp)
bezorgd. Dus dit is mijn poli-tieke imago hier?
Toch ben ik een alloch-toon, een Nederlandse
immigrant! En niks van rode of roze of groene
zijde. Dus moet het wel een bewijs zijn van
mijn integratie, immers overal ter wereld
stemmen alloch-tonen linksig omdat deze
partijen hun het beste behandelen in politiek
opzicht. Ik ben dus een rechtse bal voor “le
village”, goed om te weten. Ik behoor dus tot
wat hier “les blancs” heet en niet tot “les
rouges”. Deze kwalificatie komt nog uit de
franse revolu-tietijd, “blanc” was het

Groet, I.
En dus schreef ik weer het volgende antwoord:
Beste I.,
Je ziet het zelf, je bent de geboren reporter
en voor folklore op z’n minst! Dus je bent
gewoon de klos, LP moet ook verjongd
worden, dus dat gezeur over nietgepensioneerd zijn, wil ik niet horen. Je bent
het gewoon en bij deze!
Inderdaad er is een quartier St. Lazaire in
Marseille (waar ze ook vaak Lazarus zijn) en
de Abbaye St.Victor is echt een plaatje. In
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koningshuis en “rood” waren natuurlijk de
revolutionairen.
De folder van J.M. Le Pen staat vol met de
10 grote fouten van Sarko en suggereert dat
de FN die allemaal even zal repareren.
Geen enkele oplossing, een copie van het
populisme van Wilders in Nederland. Die
zegt ook het liefste publiekelijk alleen wat hij
NIET wil of zal doen! Sarko’s boys roemen
hun daden en beloven het nog beter te gaan
doen.
Daarmee moet ik het nou maar doen, want
ik heb hier stemrecht in de gemeente. Wat
ik deze keer niet kan uitoefenen : ik had me
niet vóór 1 dec. 2009 op het gemeentehuis
gemeld voor inschrijving in het
kiezersregister. Hier is de
bevolkingsadministratie zo gammel, dat de
overheid je vraagt om te komen: een
kiezerskaart toezenden dat zul je hier niet
meemaken. En ik sukkel, dacht dat 1 januari
2010 de sluitingsdatum was…
Tja, toch weer een integratiefoutje dus. Nu
wacht ik toch met enige hoop af of ik nog
foldertjes krijgen zal van rood-roze zijde . Ik
riskeer hier nauwelijks iets te krijgen van de
NPA de nieuwe anti-kapitalisten van postbode Besancenot. Al weet ik dat een
vroegere bur-gervader hier ooit zijn
handtekening zette voor deze mijnheer.
Want in Frankrijk moet een
presidentskandidaat 500 handtekeningen
van elu’s (gekozenen) laten zien om te
mogen meedoen… Dus ik wacht maar af en
zal u over de uitslag en de aanloop op de
hoogte hou-den. En als J.M. Le Pen hier
wint (we hebben hier normaal gesproken
wel 20%!) dan weet ik dat de crisis snel
voorbij zal zijn. En ook dat de oorlog
uitbreekt met buurdorp Villes-sur-Auzon, die
traditioneel flink linksig stemmen. Ach, ik
overleef het wel in Marseille, waar we een
UMP-burgemeester hebben en een PSpresident van de Regio Paca..Altijd reuring
dus.
Dus iedereen op naar zijn democratische
plicht, al is hier de opkomst zegt men, waarschijnlijk lager dan ooit…

LE JOURNAL MORMOIRONAIS
LES BLANCS ET LES ROUGES
U weet het ongetwijfeld, er was een tijd in
Frankrijk dat de kerken paardenstallen
werden. De Pays-Bas hadden hun beeldenstormen, en hier werden alle kerken c.s.
geconfiskeerd door de revolutionairen en kon
de staat ze dus tot alles doen verworden. Dus
waarom niet tot paardenwoning? Je ziet in de
gevels van vele kerken in Frankrijk ingebeiteld:
Liberté, Fraternité , Egalité.. Dat was het
“eigendomsstempel” van de revolutionairen
,heel anders dan VOOR de revolutie en dat
zeker in de Katholieke Kerk. De revolutie
vernietigde, nee kotste eigenlijk de monarchie
en toebehoren uit, en daartoe behoorde ook
de roomse Kerk. De haat van het revolterende
gepeupel was gericht op notabelen, adellijken
en clerus: ze gingen er broederlijk samen aan,
hingen aan de bomen zoals ze eerder samen
jaren het volk hadden gepest en uitgezogen.
Van deze bloedige periode dateert dan ook het
nu nog duidelijk aanwezige anti-clericalisme
van een deel van de fransen. Lege kerken
natuurlijk, maar soms wordt je daarnaast ook
op andere overblijvende mores getrakteerd.
De laatste voor kwam er bij een recente
begrafenis. De moeder van een franse vriend
was gestorven, en wilde kennelijk via een
kerkdienst naar het ook katholieke kerkhof, in
het grote familiegraf. Dus denk je dan; want ze
was katholiek, (ook al maakte ze op dat punt
geen erg fanatieke indruk).
Het antwoord op de vraag “wat ze eigenlijk
was”, kwam tot ons, op een nogal verbijsterende wijze. De middag van de kerkdienst en
begrafenis was erg guur, een koude, winderige
regenachtige decemberdag werden we verwacht bij de Kerk. BIJ de kerk dus, niet IN de
Kerk dus? Welaan dat hangt hier dus af van
wat je bent: behoor je tot “les blancs” of tot “les
rouges”, daar komt het nu op aan. De eerste
vraagtekens ontstonden toen wij, bij de Kerk
aangekomen, nogal wat mensen zagen staan
in de koude regen buiten de kerk. We
aarzelden en dachten eerst, dat dit was om de
kist te begroeten buiten…. Maar nee, we
zagen onze vrienden naar binnen gaan en

Terug naar inhoud
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volgden dus maar. In de Kerk zaten een 50tal mensen; en dat bleef zo de ande-ren
kwamen, ook later, niet naar binnen.
Vreemd maar alla, dus.
We gingen zitten en even later werd de kist
binnengebracht, waarna de deuren dicht
gingen. Die “van buiten” bleven dus buiten
in de kou en regen? Waarom dachten we?
De oeroude pastoor draait hier een zeer
eigenzinnige korte dienst, waarbij eigenlijk
nop werd gezegd over de overleden , niet
erg actieve “parochiaan”. Hij las wat teksten
voor, vertelde seculiere verhaaltjes over de
oorlog en deed er een niks katholiek
muziekje bij…. Erg onpersoonlijk of.. erg
discreet als het gaat om een randkatholiek?
Na zo’n 25 minuten kwamen de “kraaien”
binnen om de kist weer op te halen. Wij
gingen achter de kist aan ook naar buiten
en, zagen daar weer al die mensen staan,
VOOR die kerk. Ze wachten dus nog steeds
op het vervolg, maar wel buiten. De kist gaat
in de zwarte auto en we gaan lopend door
het dorp naar het kerkhof buiten de dorpskern. Een droeve processie, die door de
nattigheid en kou nog aan triestheid won. En
weer viel me iets op: de kerkbezoekers
liepen voorop en de buiten-de-kerkwachters, achteraan. Omdat ik niet tot de
kern van de (kleine) familie behoor liep ik
dus toevallig tussen de categorie “BUITENkerkelijken”. Zo gingen we naar het stokoude cimetière , waar het oude, grote
familiegraf al aan de voorkant open stond
om de kist te ontvangen.
Het condoleanceregister stond op een tafeltje naast de tombe, de bloemstukken werden op het graf gedrapeerd , maar…. waar
bleef nou die pastoor? Want ik had HET nog
steeds niet echt dóór dus,…. Er kwam dus
ook helemaal niks pastoors meer aan te
pas. De opperkraai vroeg aan ons een
minuut stilte, wat erg overbodig was. We
bleven dus stil en toen zei hij dat de familie
ons dankte voor onze komst… Vervolgens
kwam een van de kraaien, een kleine, die
nu een grijze overall aan had er aan en
kroop door de kleine ope-ning in de tombe…
Een wat akelig gezicht, maar hij had het
duidelijk vaker gedaan. Nu kwamen de
“kerkgangers” allen dichterbij om de kist te

zien verdwijnen in de tombe, de “buitenkerkelijken” bleven op discrete afstand staan.
De kist gleed in het gat, werd opge-vangen
door de overall-man en na enige, wat lugubere
geluiden, kwam “de overall” er weer uit
kruipen. Maar helaas, hij moest weer terug om
een mooie verpakte bloem, alsnog in de tombe
op de kist te leggen. Dat vereiste best wat
extra-gymnastiek zagen we…. Natuurlijk lukte
dat deze beroeps ook vlekkeloos.
Daarna was het nog een gang langs de open
tombe en we gingen weg van het kerkhof…
Toen ik omkeerde zag ik dat alle buitenkerkelijken als sneeuw voor de zon waren
verdwenen. Ze waren al eerder gegaan dus…
ik snapte het dus niet echt.
Ik liep naar huis in de kou en de regen, en zag
voor en om mij heen alle aanwezigen huiswaarts keren. Daarmee was deze begrafenis
een feit. En ik vergat het aspect binnen- en
buiten-kerkelijken , zonder echt de verklaring
te kennen.
Het duurde maar kort tot ik er achter kwam en
dat werd echt een verbazingwekkend moment.
Enkele dagen na de begrafenis ontmoetten wij
onze vrienden en spraken nog even over de
droeve middag. En de vraag schoot me toen
natuurlijk te binnen, dus ik vroeg: Vertel me
eens, waarom kwamen die mensen die
wachtten buiten de kerk niet IN de kerk en
bleven ze ook op het kerkhof op afstand?
Het antwoord was zeer verrassend: “Leon,
wist je dan niet? WIJ zijn van “de rouges” en
die mensen die buiten bleven ook”. En die IN
de kerk en dichtbij het graf , dat waren “les
blancs”. Normaal zouden wij, rouges, ook
buiten de kerk zijn gebleven, maar nu was het
ons familielid die stierf. En ook al was die niet
echt “Blanc” , ze wilde als geboren katholiek
uit Spanje toch via de kerk bij haar dood.
Daarom gingen wij “rouges” dus nu ook maar ,
voor deze keer, de kerk binnen…”.
Ik moest even een paar boeken schakelen en
toen viel het kwartje: de rouges dat waren (en
zijn) de revolutionairen, de kerkhaters dus en
de blancs dat waren de papenaanhangers, de
mensen van de witte koningslelies… hun
doodsvijanden ooit.
Deze zeer aanschouwelijke geschiedenisles
bij een begrafenis zal ik niet licht vergeten, en
ik zal nu nog beter opletten of ik nou hier met
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“rouges” of “blancs” van doen heb. Begrijp
me goed, men staat elkaar nu natuurlijk niet
meer echt naar het leven zoals in 1790 ,
maar wat er toen aan ressentiment is
ontstaan, is nog steeds niet vergeten. Zo’n
oude pastoor moet zich dus ook niet zo
kosjer voelen, dacht ik nog.
Ik begreep dat ik niet verder moest vragen:
zo was het altijd al en zo moest het ook
blijven dus. En wie ben ik om dat te willen
veranderen…

Van Evelyn Palme S., Sorgues.,
vertaling/interpretatie Leon.

Leon, plutôt rosé et un peu blanc,
dec. 2009.

Schitterend in de zon,
De kop fier in de mistral,
Vriend van de grote berg,
Met zijn groen-witte schedel,
Plaats van grote schoonheid.

*****
Zelfs in de hete zon en onder azuren blauw
blijft het eindige van leven en, de wrede of de
zoete toekomst die ons wacht. En de twijfel
vertelt ons nooit iets..
PARADIJS ZONDER GELUK OF VREUGDE
(DARK, UNHAPPY PARADISE)

Terug naar inhoud

Maar het oog is niet het hart,
Het voelt niet de vuile pijn,
Die “deep under” schrijnt,
Die er is ingebeten.

COIN DES POETES
Een mooie schets van een levensloop met
een hoopvolle voleinding?.

Paradijs met twee gezichten,
Pijn contra schoonheid,
Vrij en toch in ketenen,
Ook voor zijn maker.

ALS HET LEVEN WORDT GEWEVEN
Als het leven wordt geweven,
En het draad na draad vordert,
Maakt dat ons bij elk jaar,
Een stukje completer.

Tussenstap naar vrede,
Springplank naar berusting,
Brug naar een wit strand,
Pleisterplek naar essentie?

Als het begint,
Lijkt onze verschijning,
Met zijn vele gaten,
Vol met vele hiaten.

Voorgeborchte van het echte,
Opstap naar het zo gewenste,
Doorgangshuis naar het einde,
Waar slechts zoete stilte is?

En dan, verzwelgt het venijn de honing,
Zonder ons de kans te laten,
Aan zijn landerijen te ontsnappen,
En om onze wapens te op te nemen.

Warmte, rust en vervulling,
Leven zonder ketenen,
Van het voorbije leven,
Stil geluk tussen duizend doden.

En met handen vol bloed,
Vervolgen wij zonder vrees,
Zonder regel en zonder harmonie,
Onze weg in onwetendheid.

Where am I going?

Als het leven wordt geweven,
En draad na draad vordert,
Maakt het ons bij elk jaar,
Een beetje meer compleet.

LEON april 2009.
Terug naar inhoud
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gevaren en… oplossingen. Iemand waar
naar je MOET luisteren. Hier Joseph S., hij
zei, in het kort:
-de crisis nu zal echt niet verder meevallen.
-Obama heeft ook geen visie op een ander
kapitalisme: hij rommelt maar wat aan.
-de grote banken zijn verloederd en zelfs
dom.
-toezicht en regelgevers zijn eigenlijk, na
bewezen diensten, “weggekocht”.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.

Dat liegt er dus niet om, en hij vervolgt:
-de “american corruption” is, dat de banken
ook beide verkiezingscampagnes financierden.
-de bankiers zijn deels naïef, wereldvreemd
en deels gewoon schurken.
-het grootkapitaal is nu machtiger dan de
overheden geworden en de facto “baas” in
de politiek.
-wat we beleven is een mondiale crisis
waarbij de armen bestolen worden. De kloof
onderneming-bevolking groeit ook snel.
-Er roeit snel een nieuw ideologisch gevecht. Tussen “have’s” en “have-not’s “.

DE CRISES
DE ECONOMISCHE THERMOMETER
Hoe staan “wij” erbij volgens L’Expansion?
Hier het lijstje van BNP en groei (%) en in
rangorde van BNP (in miljard $):
Land
VS
EUROZONE
Japan
China
Duitsland
Frankrijk
UK
Italië
Rusland
Brazilië
Canada
India
Australië
Mexico
Zuid-Korea
Nederland
Turkije

BNP
14.196
13.535
4908
4342
3650
2856
2668
2328
1645
1538
1502
1147
1029
992
848
872
748

Gr.10
2,5
1,4
1,4
12
1,8
1,4
0,5
1,0
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Gr. 11
2,0
1,1
0,7
??
1,2
1,0
0,9
0,8
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Over wat er nu gebeuren moet, zegt hij:
-Het evenwicht markt-staat-burger moet snel
hersteld worden.
-Zonder regeringsmacht kan er niets veranderen.
-Er is een stevige discussie vereist over
nieuwe maatschappelijke verhoudingen.
Doe dus als Sarkozy, die zich omringt met
wijzen..
-DE bedreiging van nu is: DE VERLAMMING, het niets doen!

Dat is de foto van nu , pas je de groeicijfers
toe, dan weet u de foto van einde 2010
ook… Dus China kruipt vóór Japan , China
en India samen komen op 50% van de
eurozone cq de VS, met Brazilië en ZuidAzie erbij komt je heel dicht bij de VS of de
Eurozone. En in 25 jaar is deze lijst antiek!

En als uitsmijter zegt hij:
DEZE CRISIS IS EEN GROOT SOCIAAL
EXPERIMENT…
Als ik dat zo overzie lijkt het wel of de
nieuwe Marx al op is gestaan. Die het had
over vervreemding, uitbuiting en nietsontziend kapitalisme. En hij voorspelde de
“zachte revolutie” : “dus de macht aan de
arbeidende klasse”. Stiglitz zegt ook zoiets,
maar roept nu niet het communisme op
maar: DE OVERHEID.

STIGLITZ: OVERHEID VAL AAN!
Hij spreekt alle groten der aarde, deze
econoom-Nobelprijs winnaar. En wil geen
profeet zijn , maar iemand die trends wijst ,
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Vandaar ook de titel: OVERHEID VAL AAN!
Want een snel en sterk handelende
overheid is de enige die ons kan redden. En
dat gaat vel verder dan de eis tot het
opsplitsen van de grote zakenbanken!
Dus: Obama c.s. , neem het heft echt in
handen en sluit niet de ogen voor wat er
gebeurt.

begrotingsgat nog verergert op den duur…
Zo kun je een spel spelen met zo’n land. En
als het onderdeel is van zoiets als de eurozone, kun je dus ook “sleutelen” aan de
eurokoers. Wat al is begonnen. Nu is
Spanje ook al aan de beurt, daarna Italië en
Portugal enz. De hedgefondsen c.s.
(handelsbanken) spelen het spel opnieuw
en we weten ook dat AIG in de VS wel 450
miljard aan SWAPS bezat… En die ging
kopje onder tot de staat haar redde! Want
een waarde in hun balans stort in , en dan, j
stort at last de hele bank/verzekeraar in. En
moet de overheid (wij dus) weer redden…
Wat nu, met de gatenkaas in het hele westen , nauwelijks nog kan.
Dus daarom staan wij nu aan de wieg van
crisis II want in deze wereld zijn er wel voor
60.000 miljard aan SWAPS en dat is ongeveer het totaal aan depots wat alle
banken op de wereld bezitten..
Vandaar de zware taal die u hoort en laat u
nou niet WEER wat wijs maken… We zijn in
handen van een gigantisch wereldwijd casino, waarin spelers zijn, die ons als een vrije
prooi zien… En niemand weet hoe je deze
roofdieren snel in een kooi krijgt: zelfs Obama (nog) niet. Wat u doen moet? Wel hopen
dat de staat haar garanties overeind houdt
en dat u nergens uw geld deponeert boven
die garantie of. zonder die garantie. Of: stop
het maar gauw in uw matras dus!
Het wordt nu dus pas echt ongezellig!
En de europahaters zullen nu mogelijk meemaken wat het wordt als de euro op het
kerkhof ligt waar de speculanten ook de
graven opkopen!

Tja, als je dit leest van een absoluut
serieuze econoom van wereldfaam en ook
nog in een nette krant, dan besef je
plotseling dat je getuige bent van een echte
verandering. Die ik alleen ken uit de
geschiedenisboeken…
((mede) uit de Volkskrant, febr. 2010)
DE AANVAL OP DE PIGS..EN DE EURO!
Nee, het is geen science fictionfilm, want
PIGS staat voor Portugal, Italië,Griekenland
en Spanje.. de zwakkelingen van nu in de
eurozône. En met zwakkelingen kun je
spelen en dus ook lekker speculeren. Alleen
in dit geval zijn ze leden van een machtige
club: de eurozone. Maar dat lijkt nu, door
het wangedrag van Griekenland (schulden
maken en liegen tegen Brussel!), in een klap
WEL mogelijk. Want die grieken weigerden
de IMF-hulp, de voorwaarden: bezuinigen
bevielen Athene niet! Ze rekenden op de
EU-familie dus… Die, toen het gespeculeer
begon, wel moesten zeggen dat ze zouden
gaan helpen.
Want wat gebeurt er nu? Wel iedereen die
geld leent aan een staat sluit ook een verzekering af voor het kwade geval dat zo’n
land niet meer kan terugbetalen. Dat doe je
met z.g. CDS’sen (Credit Default Swaps)
kortweg SWAPS genoemd. Die papieren
zijn in handen van beleggers, banken en
verzekeraars, en ze zijn vrij verhandelbaar.
En ze fluctueren in waarde dus… Die fluctuatie heeft alles van doen met de Noteringsagenten, ondernemingen, die de waarde bepalen van dit soort papier door ze te
kwalificeren met AAA’s, aan de hand van
risico inschattingen. Deze agenten zijn dus
vrije jongens… Daarom zagen we nu de
SWAPS van de grieken al kelderen en dus
ging ook de rente waartegen Athene nog
kan lenen fors omhoog… Waardoor je het

(En weet u het nog? Ene Soros verdiende
daar in 1992 zijn miljarden mee. Hij praatte
Italié de put in toen volgde het pond en toen
verkocht Soros 10 miljard ponden anticiperend op het uitstappen van de britten uit
het Monetaire Systeem in Europa. En toen
was het gebakken. Nu is de euro aan de
beurt dus). Dus let op Soros en co!
DE JBF-INDICATOREN
Economie is erg complex geworden: een
mix van technieken en concepten en menselijk gedrag. Daarom is voorspellen ook zo
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lastig, weten we weer. Gelukkig zijn er ook
indicatoren voor de meer eenvoudigen
onder ons , de z.g. JBF-indicatoren. JBF=
Jan Boeren Fluitjes, dus erg simpele
kengetalletjes. Maar toch, ziehier enkele
voor het franse land:
-de extra’s in het restaurant (het apero, de
koffie en het digestief) zijn in een jaar 3% in
omzet gezakt. De pret doet het dus echt
minder..
-de lekkernijen als bonbons (heerlijk!),
daalden in de hyper’s: ook al zo’n 2%.
-de taxiritten gingen ook terug, zeker in de
grote agglomeraties. En wel met 20%! Dit in
een taxi naar je vliegtuig racen, hoeft niet
meer zo nodig…
-en ook het industriële afval werd fors minder: zo’n 7% minder troep was er om op te
ruimen.
-en de heftruckomzet daalde ook met ….
en wel met 50%! Er valt niet erg veel meer
op te tillen dus.
-ook in de reiskosten wordt fors geknepen
en ook in reclamekosten, speciale acties
etc.
U ziet het, zij die prediken dat het weer
beter gaat moeten eens op deze indicatoren
letten. Zo moeilijk is dat toch niet? Grapje
natuurlijk, maar wel eentje met een bijsmaakje.

welke prijs dat werd bereikt. Zijn handelsoverschot komt door zijn grote export maar
ook door zijn zeer sterk gezakte import (die
grotendeels de import is uit de rest van de
euro-zone is). Het land waar de ECB staat
heeft nu zelf de vraag opgeroepen naar de
overleving van de euro!
KUNNEN LANDEN OOK FAILIET GAAN?
Tja, dat leek tot voor kort een nogal grappige theoretische vraag. Een failliet bedrijf
wordt na uitpluizerij etc. door curatoren, gesloten , geliquideerd. Een staat kun je natuurlijk niet gewoon liquideren… de regering
en de mensen verdwijnen niet zomaar. Dus
in die zin kan het niet maar als je als land je
schulden niet meer kunt betalen, dus hen
die je hun geld leenden niets meer kunt
geven, dan zullen zij en anderen je ook niks
meer lenen natuurlijk. Ook als je de recente
Chaveztruc toepast en je geld devalueert,
wordt er door schuldeisers niet geapplaudiseerd. En ook als Kirchner in Argentinië
haar schuldeisers 1/3 van hun schuld biedt
tegen kwijting voor de rest, dan ook zijn
geldschieters niet meer aardig tegen je. Het
zijn ook partculieren in financiële instellingen
die staten geld lenen, vaak in obligatievorm.
Deze waardepapieren zijn op een beurs
tegen een koers ook verhandelbaar. De
chinezen hebben kasten vol met deze
“bonds” van de VS . En Frankrijk moest ook
al jaren geleden tegen hogere rente en voor
inflatie gecorrigeerd (!) geld lenen. Je kredietwaardigheid wordt namelijk “gemeten”
door noteringsburo’s in de wereld. Japan
kreeg van een van hen recent een bijstelling
naar beneden, omdat het op weg is naar
een staatsschuld van 250% van het BBP.
Ongelofelijk toch?
Er is een regel bij die financiers die zegt: op
het moment dat een land meer dan 33% van
zijn uitgaven aan salarissen en pensioenen
aan rente op de schulden moet lappen, dan
gaat de rode lamp aan…
Dus een staat die haar binnenlandse uitgaven niet meer kan betalen uit eigen inkomsten, die moet OF lenen om door te gaan OF
die uitgaven stopen. Echter ze heeft ook
werknemers in dienst en moet nog veel

DUITSLAND, ONZE MOTOR
De economische power van een land is zijn
intrinsieke kracht van het produktie-apparaat (want daarmee produceer je
WAARDE). Daarom zijn ook Spanje en
Ierland nu ook ingestort. En nu is plots ook
het vooroordeel van de publieke geldgevers
aan de euro-zone gebleken. De realiteit
komt bloot te liggen. Het fragiele herstel wat
bezig was, is in een keer in de schaduw
gesteld. Want de geldschieters zie nu de
betekenis in van de progressieve afzwakking van de duitse consumptie. Die is
nu teruggevallen op het niveau van … 1985!
Om zijn exportpositie te kunnen behouden
heeft het zijn arbeidskosten drastisch verlaagd en zo zijn interne economie erg verzwakt. En daarmee ook die van de
eurozone. Degenen die Duitsland prezen
voor zijn aanpak hadden niet door tegen
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meer te lappen aan gekreukte burgers, de te
steunen bedrijven, veiligheid en leger etc.
Er zijn helpers voor zulke situaties zoals het
IMF, dat je wat lenen kan met als contraprestatie dat er een plan op tafel komt om
de zaak snel te verbeteren. Wil je dat niet…
dan ook geen hulp dus. Griekenland liep
zelfs bij de chinezen te leuren om geld te
lenen… Een EU-land bedelde in Peking!
Hallo , dat zeggen leverde een mens nog
een IBS op, slechts drie maanden geleden!
In het blad EXPANSION stond een landenlijst waarop te zien is welke landen dichtbij
zo’n “technisch punt van faillissement” gaan
komen, et erbij het jaartal dat dit zou kunnen gebeuren, als niet wordt ingegrepen. U
bent benieuwd? Wel daar gaan we:
IJsland in 2010…, Pakistan en Ierland in
2015, Roemenië, Maleisië, Griekenland en
Polen in 2020, Spanje, Litauen in 2023,
Rusland in 2025, Egypte in 2027, Letland in
2029, en dan een sprongetje over Mexico,
Groot-Brittannië , Tsjechië en Mexico heen,
naar Australië, de VS en NEDERLAND die
in 2040 in de prut zouden zakken als… er
niets verandert. Frankrijk staat op 2043: dat
is over 33 jaar en dan zak ik het niet meer
bewust) meemaken. Hopelijk kan ik wel nog
blij vaststellen in 2040 dat Nederland het
nog haalde…
China, Japan en Duitsland staan op 2055
en 2080… U begrijpt dat met de afstand op
de tijdsas de onzin ook toeneemt. Voor u
nou gaat blazen : het gebeurde op grote
schaal nog in ….1935!
In de lijst stonden ook landen getypeerd,
wat best pikant klonk::
DE BEDRIEGERS: Italie en Griekenland (zij
vervalsten naar de EU en anderen hun
cijfertjes!).
DE BEDROGENEN: Ierland en Letland die
met (te) lage belastingtarieven bedrijven
aantrokken.
DE VERBRANDDEN: Spanje en IJsland de
zeepbellen bliezen die uiteen spatten.
DE TAAIEN: De VS en Groot-Brtittannië die
wel zwaargewond kunnen zijn maar niet
gauw verdrinken.
DE PARIA’S: Jamaïca en Roemenië, die op
de knieën liggen voor het IMF en de banken.

DE GELUKSVOGELS Japan, België en
Frankrijk, waar de eigen besparingen de
staatsuitgaven voor 95% dekken. Dus zij
kunnen at the end, hun eigen financiers zijn.
Dus de geldleners zijn dan de eigen burgers… Vandaar ook de recente Grote
Lening door Parijs uitgevonden…
U begrijpt dat in de EU en zeker in de Eurozone (17 van de 27 landen) met argusogen
naar de lekke bootjes wordt gekeken. Want
uiteindelijk hangt ook de waarde van de € er
van af.. ten opzichte van de andere valuta.
En in Brussel heeft niemand zin om de Grieken en de Italianen geld te lenen! Want daar
zijn ze me toch woest op deze Romme-laars
… Het zou ook te gemakkelijk worden om
de ander eurolanden te laten opdraaien voor
de capriolen van stouterikken. Dus zegt
BrusseL; gaan jullie maar naar het IMF!
Maar Athene ging naar Peking.. en dat is
geen goed teken. Intussen is duidelijk dat de
EU zal moeten handelen…
Wel ik hoop hiermee een beetje goodwill te
hebben gekweekt voor de Nederlandse regering die volgend jaar voor minstens 35
miljard (ik denk eerder 50) de rem gaat in
trappen. En dat gaat dus echt pijn doen.
Ik heb nu ook mij eigen commissie opgericht die studeert op het vraagstuk: inkomen
uit Nederland en bestedingen in Frankrijk…Deze beide landen staan beide pas rond
2040 op de alarmlijst… Het zal dus wel
lukken, al is natuurlijk de weg NAAR 2040
de periode dat de klappen vallen gaan. Ik ga
dus maar wat vissen in Marseille..
DE WRANGE KEUS: TUSSEN BEZUINIGEN EN STIMULEREN
De staatsschulden zijn in het westen torenhoog en leveren veel zorgen en nu ook speculatie op. Het gokken op nog slechtere situaties is ook een manier om geld te verdienen. Dus moet je wel aangeven dat je fors
gaat knijpen om de schuld af te bouwen,
want anders ga je van die kant in de dallas.
Maar TE vroeg steun wegnemen in een
zwakke economie kan ook nog meer afgang
opleveren, waardoor je nog dieper in de
problemen komt en, voor vel langere tijd. Dit
balanceren wordt nu van de staatslieden
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gevraagd..Dit alles ook nog in een wereld
vol onbalans .. Om nu het goede te bepalen
is van een extreme complexiteit. Dus wordt
het ook deels nog gokken, zeker nu de oplopende ww, de sociale onrust aanwakkert.
En in een stakend land is de groei gauw
negatief… De risico’s op impulsief handelen,
zeker nu de politieke strijd weer oplaait, is
levensgroot. Dat weten we van begin
dertiger jaren…

“De strijd tegen de fiscale paradijzen is geen
technische kwestie, Dus nu al victorie
kraaien is erg vroeg: want de echte strijd
begint pas”. Een pijnlijke waarheid dus: de
bedriegers zijn onder ons en ze werken bij
gerenommeerde bedrijven waarvoor veel
nette franse werknemers hun best doen…
En let wel: dit is geen exclusief franse fenomeen, het is overal te vinden. Wie volgt?
OVERCAPACITEIT AUTO-INDUSTRIE
De bezettingsgraden van de autofabrieken
in de VS, Canada en Mexico vielen terug
van 85% in de jaren 2005-2007 naar 40% in
2009 en men verwacht voor 2010: 70%...
Voor Europa is dat 80%, toen diep naar 60
en verwachting is 65%... Dus de sluitingen
zijn dichtbij. Renault zei al 4000 mensen te
gaan verminderen intussen en er komt veel
meer. De grote hervormingen meten de
continuïteit nu redden… en de grootste
markt China en India spelen een cruciale
rol. De arbeidsvrede gaat nu helemaal op de
tocht. Gelukkig heeft Marseille en omgeving
deze industrie helemaal niet…

BANKHERVORMINGEN ONHAALBAAR?
Obama trok fors aan de bel: Never again,
riep hij. En zijn plan om ze op te knippen en
ze voor eigen rekening te laten speculeren
werd luid gehoord. Zijn aanpak is te prijzen
dus, maar kan hij het wel waar maken?
Want een soort barrière bouwen om de
handelsbanken lijkt, gezien de enorme
interrelaties in deze wereld, nauwelijks een
oplossing. Als je daadwerkelijk een limiet
per bank van 100 miljard (op risico actief)
zou instellen, moet je de vier groten al in 48
kleinere knippen! Dus of Washington zich uit
zijn benarde positie van chantage door de
bankwereld kan losmaken, is maar zeer de
vraag. Maar het feit dat O. het hardop zegt
en probeert betekent wel een waarschuwing
… De volgende keer gaat er dus (weer) een
grote aan!

INDUSTRIE: DUITSLAND EN DAN FRANKRIJK?
Duitsland was en is de industriële motor en
Frankrijk volgt.. soms ver er achter. Ziehier
wat cijfers:
Produktie industrie:
VOOR de crisis zat Duitsland (qua index tov
1996) tot 2008 stevig hoger dan Frankrijk
(+15%) maar nu liggen ze gelijk. Terug op
het nivo van 2000!
Aandeel industrie in het BNP:
Nu dus 25% en Frankrijk 13%; het was in
1995 nog 32% resp. 19%.
Aantal werknemers (miljoenen):
Du nu op ca 8,2 miljoen en Fr. op 3,1… dat
was in 1990 nog 11 voor Du en 4 voor Fr.
Aandeel export industrie in de eurozone:
Dat is nu 30% en ongeveer gelijk aan
2000. Frankrijk zat op 17% en zit nu op 8%!
Dat gaat uw koppie best in, zonder verder
commentaar!

FRANSE KAPRIOLEN EN FISCALE PARADIJZEN
Parijs kondigde de oorlog tegen de fiscale
paradijzen aan en maakte zijn zwarte lijst.
En publiceerde zijn maatregelen. Maar op
de lijst komen maar een 20 exotische namen voor en het waarom daarvan staat nu
in een recent Frans boek. Want het zijn niet
enkel de fraudeurs en de maffioso die zich
hieraan bezondigen, nee! De eersten op de
lijst dat zijn ondernemingen en banken die
activa beheren in diverse paradijzen… Voor
minstens 550 miljard $. In Yersy al 24 miljard (+200% in 2 jaar!), in Luxemburg ook
129 miljard (en +600% in 5 jaar!) , op de
Kaaimaneilanden 97 miljard (+97%) en in
Zwitserland 67 miljard.
De auteur van het boek zegt: ” De fiscale
paradijzen zijn de illegalen van de mondialisatie”, een fraaie omschrijving. En ook:

NAKAARTEN NÁ DE A-GRIEPCRISIS
Nakaarten is altijd leuk: je kan gelijk krijgen
dus, of ongelijk. Dat laatste overkomt nu
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diverse regeringen die bergen vaccin
bestelden om een ware ramp te keren. Niet
zomaar nee, de WHO, zei dat het echt nodig
was en wat moet je dan? Nou gaat het
vaccin maken nog steeds door het te
kweken op eieren, een wat middeleeuws
proces. Dat duurt lang, dus moesten die
regeringen LANG tevoren het startschot
geven. Want als het vaccin er te laat zou
zijn geweest, dan zouden de rapen echt
gaar zijn!
Je moet dus nogal een politiek gokker zijn
als je de WHO gewoon NIET gelooft en het
dan later, en te laat, toch moet geloven… Zo
iemand is toch niet degene waaraan je je
gezondheid toevertrouwt? Als de kans dat
het een echte epidemie wordt ruim boven de
50% wordt geschat en er dan vele doden
vallen gaan OMDAT HET ZO BESMETTELIJK IS (wat KLOPTE!) dan ga je toch niet
niks doen? Dan ben je echt een oen toch?
Maar er werd wel heel veel geleerd: voor de
volgende keer die zeker komt zeggen ALLE
geleerden. We zagen hoe het internet werd
een bron van twijfel en verwarring en dat de
overheid en de doktoren niet in staat waren
de gezaaide twijfel weg te nemen. Dus moet
een volgende keer VEEL MEER en VEEL
EERDER aan goede voorlichting worden
gedaan!
En zie, de critici weten nu ook pas dat het
wel WAAR was dat jonge kinderen, wat
uitzonderlijk was tot nu toe bij griep, veel
meer gevaar liepen dan ouderen. Wat ook al
heel vroeg door de WHO werd gemeld! Wat
ook weer allerlei groenteboeren opnieuw
niet geloofden.
En dat de WHO samen zou hebben gespannen met de farmaceuten lijkt sterk, maar
met het IPCC nu, zit er ook van alles fout
lijkt het. Let wel: voor deze beweringen is nu
ook nog geen spoortje van bewijs geleverd!

nou helemaal gek geworden? Dat daar (nog
steeds) ook para-medici bij zijn, dat maakt
mij nou nog veel banger. En wel voor de
kwaliteit en de ethiek in die sector!
Zegt u uw auto- of brandverzekering ook op
als er wordt gezegd dat er een jaar van veel
beter weer komt? Nee toch?
Zij die het nu nog steeds volhouden, moeten
NU hun beschuldigingen dus waar maken.
Anders, excusez moi, geloof ik opnieuw dat
ze uit hun nek kletsen. Mensen laat je niet
gek maken: gebruik je boerenverstand!
En internet is ook een plek waar veel idioten
rondgaan, soms MET een medisch diploma!
Ik heb nog GEEN enkel bewijs van “bedrog”
gevonden: maar wel veel achterklap van
groenteboeren.
Het kostte veel poen, klopt, maar dat was in
het andere geval peanuts geweest bij de
gevolgen! En nu is er een hoop geleerd in
deze nieuwe situaties: die zonder twijfel
opnieuw gaan komen! En dan luister ik weer
niet naar de groenteboeren onder ons.
ONTWIKKELINGSHULP IS MOEILIJK
Ik las een goed artikel van ene Kaplan die
me de volgende statements deed neerschrijven uit zijn betoog:
-zwakke staten van buitenaf helpen lukt
zelden. De ideeën van de helpers passen
zelden op de historie en de bestaande
constellaties in deze landen.
-je moet met hen tot een structuur van
besturen komen die past bij hun lokale
tradities.
-uit de vele malen dat staten van deze allure
kunstmatige structuren is aangepraat die
absoluut niet werkten moet eens gauw een
conclusie uit voortkomen.
-als er sprake is van een (westers) koloniaal
verleden is er in die landen bij vertrek van
de koloniale macht geen enkele afspiegeling
meer te vinden van de echte sociale, politieke werkelijkheid van het land.
-landen die VOOR hun koloniale periode al
langer een geordende staat waren, hervinden bij vertrek van de kolonisatoren bijna
altijd vlot weer een werkende structuur. Ze
knopen aan bij hun verre verleden. Zie
China, Turkije, Iran..

Dus zeg ik maar: laat ZE maar lullen. Want
als mij deskundigen zeggen, dat de kans op
narigheid bij GEEN spuitje mogelijk wel
beperkt is maar dat het wel DODELIJK kan
zijn, ALS je die griep krijgt, en, dat het
spuitje zelf zeer onschuldig is (kans op
bijwerkingen 1 op miljoenen). Dan ga IK
zo’n prik gewoon halen! Zijn die twijfelaars
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-de meest Arabische staten hadden VOOR
de kolonisatie geen enkele structuur binnen
de landsgrenzen (het waren nomadenvolken!) die als “staat” kon fungeren. Dus na
vertrek van de kolonisten was er helemaal
niets meer en ook geen verleden om op te
steunen. Daarom zijn deze landen vaak
chaotische en totaal mislukt.
-U begrijpt dus nu ook wat er na “ons” in
Afghanistan gaat gebeuren. En wat er al is
gebeurd in Somalië en Jemen etc.
-de simpele idee van even een staatje droppen, met centraal bestuur en parlement en
verkiezingen is nogal onzinnig. Dat is niet
alleen een kwestie van logica maar ook al
vaak van ervaring.
Daar kon en kan het westen nog heel wat
leren…. Maar het wil er maar niet in. Dat
komt door te grote hegemoniegevoelens en
door arrogantie. Zo help je dus niemand en
je geeft enkel veel geld uit van mensen die
later kwaad op je worden. Niet meer doen
dus.
Het boek van een Kenyaanse wetenschapper dat recent als een bom insloeg bevat
ook iets van deze boodschap.
Maar wie luistert er nu naar sociologen en
cultuurkenners? Daar kun je niet optellen,
aftrekken en kosten/batensommen maken…
Dus klopt het daar niet!?
Stelt u zich voor dat de taliban in Nederland
het land bezetten en dan HUN zienswijze op
het bestuur van het land zouden invoeren…
Dat zou niet erg succesvol zijn vrees ik. Nou
dan!

(GPS is dat nu op 16 meter…). Echter nu
begint het gedonder omdat de chinezen de
frekwenties van Gallileo willen, omdat zij
eerder gaan komen. Deze uitgifte wordt
gedaan door een internationale VNorganisatie. Ook willen ze erg dichtbij
sommige andere europese frekwenties
komen, waardoor ze die signalen zouden
kunnen verstoren… Omdat beide systemen
zeker ook militair van groot belang zijn, is nu
wat paniek aanwezig.
Een sarcastische fransman zei: nu ook nog
de volgende dreun als die fabriek voor A320
in China draait. Dan maken zij die vliegtuigen veel sneller dan EADS!
INTERNET/MEDIA
OP NAAR 5 MILJARD MOBIELTJES!
Er zijn nu ca 6,8 miljard mensen op de
aardbol. En er zijn “maar” 1 miljard vaste
telefoon- gebruikers: en dat neemt gestaag
af. De mobieltjes verdubbelden in 4 jaar dus
sprong omhoog met 2,5 miljard stuks!
Dat staat tegenover 1,4 miljard PC’s, 1,5
miljard TV’s en 3,9 miljard radio’s. U ziet nu
waarom de hele commerciële wereld runt op
I-phones waarmee je ook op het internet
kunt: daar zit straks DE manier om je
spullen aan de man te brengen en je omzet
te halen. Nu zijn er ca 10% der gebruikers
ook I-phone gebruikers maar het groeit snel.
Over drie jaar rekent men op 1 miljard. In
Europa hebben we veelal abonnementen, in
Afrika koopt 40% nog “minuten”.
Tja stel het u voor , bijna de hele wereld
loopt met zo’n ding tegen zijn oor..
Ongelofelijk. Je ziet hier ook het enorme
urbanisatie-effect: want in een stad kun je
met weinig infrastructuur snel een mobiel
net bouwen en verder uitbreiden. Dat zou
met de oude telefoon en zijn palen en
draadjes nog nauwelijks denkbaar zijn.
Vanwege tijd om het te bouwen en de
kosten. Aan dit fenomeen kun je zien hoe
razendsnel de wereld verandert: in 1997
waren er wereldwijd maar… 250 miljoen
mobieltjes, dus zo’n 4% van het huidige
aantal.

BEIDOU VERSLAAT GALLILEO
China stak 65 miljoen in de ontwikkeling van
het europes GPS-ysteem Gallileo in 2003.
Maar dit systeem is ook weer zo’n europees
stukje lastig gedoe geworden. Duitsland
mag nu 14 van de 24 benodigde satellieten
maken en de rest wordt dan EADS… Weer
Duitsland contra Frankrijk dus! Overal en
steeds weer…
Nu gaat Peking altijd zijn eigen koers, zij
werken dus aan hun systeem Beidou, iets
van uiterst strategische betekenis, net zoals
GPS van de VS dat nu is (en dat wij gebruiken). Beidou is even goed als Gallileo
moet worden, , dus op 1 meter nauwkeurig .

INTERNET TARIEVEN
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Fillon de franse premier wil dat het tarief, nu
ca 29,90 €/maand, terugloopt naar ca 20 €.
Dat is een sociale eis, want Internet zit voor
hem in de categorie primaire behoeften als
verwarming, elektra en brood. Er bestaan in
Frankrijk al sociale tarieven voor electra en
gas en telefoonabonnement… De leveranciers als Free beweren dat hun “drie-ineen-aanbod (= TV-telefoon-Internet) een der
goedkoopste ter wereld is. En de taxes op
hun facturen zijn ook enorm omhooggegaan
in 4 jaar. Die komen al op ca 4 €/maand.
Dus het kan goed zijn dat als de armen
straks 20 € gaan betalen, de beteren in flous
hun rekening flink boven de huidige 30 €
zullen zien stijgen.
Hier een lijstje van wereldprijzen voor internet in $:
Frankrijk
28,50
Japan
28,50
GB
37
Duitsland
54
VS
62
Canada
87,50

groot (auto-industrie) OF te beperkt (Telefoon/internet). Tja het zakendoen in een
mondiale markt en in een tijd van razendsnelle produktveranderingen, dat is een heel
nieuwe sport! Dat krijg je als de tijd die verloopt tussen twee opeenvolgende vindingen
exponentieel korter wordt… Dan blijkt
plotseling elders een bottleneck te zitten die
je niet effe wegpoetst. De wet van behoud
van ellende bestaat nog steeds.
VIRTUEEL LEVEN OP HET INTERNET
Het internet geeft toegang tot de z.g. sociale
websites als Myface, Youtube, Hyves etc.
Dat is de virtuele wereld voor vele, vooral
jongeren. Al wordt het ook steeds meer een
communicatieplek voor politici, artiesten etc.
, die erg graag twitteren. Bijgevolg brengen
velen de nodige uurtjes door op deze sites.
En die tijd stijgt snel; hier een landenplaatje:
Australie
VS
GB
Ital.
Spanje
Brazil.
Duitsl.
Frankr.
Zwits.
Japan

U ziet de enorme verschillen en de relatief
bescheiden europese tarieven. Dus maar
niet emigreren, nee, allemaal naar Frankrijk
dus! En wordt je armlastig, dan zit je dus
nog beter hier…
DE I-PHONE WERD EEN RAMP?
ATT is de grootste telefoonoperator van de
VS en wordt nu HET slachtoffer van het
succes van I-Phone… Apple wilde 1% van
de mobieltjesmarkt pakken maar het werd al
14%. En alles wat er toen over dat telefoonsysteem van ATT moest was zo enorm
dat de zaak dreigt vast te lopen! Er werd
miljarden keren gedownload aan de vele
applicaties van de I-Phone en dat was niet
verwacht! Nu wil ATT de diensten beperken
bij een bepaald contractnivo… Wat de
woede opwekt van een club van Webbers,
Net Neutrality geheten, die boos roepen dat
er nu, wel verdomme, geïnvesteerd gaat
worden in BEPERKEN van het gebruik in
plaats van te investeren in MEER capaciteit!
U ziet hoe het tegenwoordig gaat: voorspellingen kloppen niet meer, capaciteiten
zijn van de ene op de andere dag OF te

6 u 50 min/ mnd
6 9
6 7
6
5 30
4 53
4 11
4 4
3 54
2 50

Deze 10 opgeteld, laat een stijging zien van
2 u 10 min. In 2007 tot 5 u. 35 min. In 2009!
Meer dan een verdubbeling in twee jaar…
Wij mensen houden niet meer van de
werkelijke wereld en scheppen een nieuwe,
waar je dingen weg kunt laten… Al is internet nu ook al een wereld waar veel
narigheid te vinden is. Nieuwe tijden,
hieraan zie je dat je toch snel oud wordt..
DE ASUS, DE PC OP MAAT
De ASUS komt uit Taïwan en werd in korte
tijd een geducht concurrent. Marktaandeel
nu 5% (Acer 13; HP 19; Dell 12) en sterk in
de lift. Het is al groter dan Toshiba en
Lenovo (China). Wat ze deden was het
vereenvoudigen van de PC’s, de kleine
laptops dus. Meer op maat met minder
toeters en bellen dus. Dat werd de E-PC en
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die pikt nu zoveel weg bij de groten dat zij
de verdere ontwikkeling wat stopten… om
bij te blijven. Nu maken ze bij ASUS ook
mode-fraaie PC’s , weer een goed idee blijkt
het. De 80.000 werknemers en de 5,3 miljard omzet, die zal hun scheppingsdrang
nog goed doen. ASUS gaat nu ook in de
telefonie, kijkt naar visiophones, en barst
van de ideeën. Wie zei er laatst dat in de
PC-markt niet veel te verdienen was? Klopt,
als je in die oude straat blijft lopen!
Het is weer spannend om te zien hoe het in
deze sector gaat..

dat voor 330.000 inwoners. De verkopers
verdienen goed; een bosje bladeren kost
1,20 -2 euro per stuk en sommigen kopen
voor 12 € per dag. Een verkoper haalt wel
600 € per maand wat een prima salaris is.
Want het gemiddelde jaarsalaris is hier 240
€. Het familiebudget voor khat is ca 500 à
1250 € per jaar. En wat zijn hiervan de
gevolgen?
In dit arme land leeft 50% onder de armoedegrens. De khat is de oorzaak van
vele ziekten vooral hart- en vaatziekten, en
veroorzaakt 23% van de ziektekosten. Wat
te doen? De khat verbieden? Een minister,
die van gezondheid, verbood het khat kauwen op kantoor. Maar hij heeft nu s’middags
geen enkele ambtenaar meer op kantoor.

DE I-PAD VAN APPLE
Het is een tablet met een achterkant van
aluminium van 13 mm dik. Iets tussen een IPhone en een PC in dus. Erg goed hanteerbaar en bedienbaar met schermbesturing.
U kunt er op internetten, kantoorwerk op
doen, een E-boek lezen, foto’s en video’s op
showen en er is ook een dokstation bij met
een toetsenbord. Er zit helaas geen camera
op en ook geen multitasking en ongetwijfeld
nog wel wat anders ook niet. Maar ja dat is
voor de volgende versies, er moet ook geld
binnenkomen dus. Apple laat echt zien hoe
je alles op dit gebied mobiel kunt maken. De
beurskoers schoot omhoog van dit bedrijf
dat al 50 miljard omzet. Echte vernieuwers
en uiterst origineel dus. Bravo, u moet er
wel effe voor betalen!

VERDER ZOEKEN NAAR AF 447
Er gaat weer doorgezocht worden naar het
wrak van de AF74, rond de plek waar veel
wrakstukken werden gevonden. Er moet
duidelijkheid komen over de A330 en de 228
passagiers van 1 juni 2009. Zonder de zwarte dozen blijft het gissen. De nabestaanden
van de slachtoffers , de experts en ook de
media hebben kranten vol gelezen en
gepraat, maar het leverde enkel frustratie
op. Het nieuwe baasje van BEA (het onderzoeksburo is optimistisch. Met onze mogelijkheden, zegt hij, is de kans op succes 1
op 2. Maar dat is het afzoeken van 200
km2.., waarmee half maart wordt begonnen.
Zo’n 110 man zijn ermee druk.
Steeds opnieuw zijn er ongelukken met
grote mysteries wat zeer schadelijk is voor
het vliegen en een afschuwelijke pijn voor
hen die achterbleven. Ook al blijft vliegen
het meeste safe transportmiddel, de grote
brok pijn, die het verdwijnen van honderden
in een keer meebrengt, moet worden
aangepakt. Noblesse oblige..

DIVERS
DE DRUGS VAN DJIBOUTI
Deze staat ligt naast Eritrea, Ethiopië en
Somalië en heeft als volkssport het kauwen
van khat. Dat heet daar “zijn salade
kauwen” , wat ook de president en zijn
ministers dagelijks s’middags doen. Khat is
een drug en deze “bloem uit het paradijs”
legt de facto het hele land na 12 uur plat.
Alle mannen en een stijgend deel van de
vrouwen kauwen het al, tot grote bezorgdheid van veel medici. Djibouti importeert
alle khat uit Ethiopië, en elke dag komt er
een colonne vrachtauto’s aan begeleid door
politie met sirenes, om de verse khat aan te
voeren. En in twee uurtjes heft iedereen zijn
pakketje khat. Het zijn 12 ton per dag en is
een omzet van 20 miljoen per € per jaar. En

DE “EX-BUSINESS”
De ex-en zijn hier de oud-regeringsleiders
etc. die na hun politieke carrière als
sprekers, adviseurs, managers enz., veel
populariteit hebben en vorstelijk betaald
worden. Daar zijn bijvoorbeeld:
-Schröder ex-bondskanselier:
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Hij is grote baas in het Gazpromconcern en
dient nu de grootkapitalisten. Hij is 65 en
verdient tonnen en heeft een gouden
pensioen. Hij is verder adviseur bij vele
industrieën en ook bij Rothschild. Velen
moeten hem nu niet meer..
-De ex-VS presidenten
Daar zien we papa Bush (als spreker en
investeringsadviseur), Bill Clinton (die een
vermogen bij elkaar praat en adviseert), Al
Gore die naast zijn CO-2 business ook bij
Apple en Riskcapital bedrijven adviseert.
Kissinger was een van de eersten die dit
vak ging doen. Zij die eerder nog geen
miljonair waren, werden het na hun
staatsdienst heel snel dus wel.
-De ex-premiers etc.
Blair is hier de topper: hij spreekt voor 116 €
per seconde! 42.000 € voor twee keer 30
minuten en dan krijgt ie ook nog te eten. Hij
schijnt al 17 miljoen in kas te hebben. Zijn
bedrijf heet: Bair-incorporated.
Maar ook de fransen moet je niet uitvlakken
al zijn zij zelden internationaal geziene
sprekers. Ze zoeken het meer in boeken
schrijven en stiller advieswerk. Namen:
Attali, Fabius, de Villepin, Rocard, Jospin,
Rafarin en Juppé En in hun rij zal ooit ook
Sarkozy staan!

88.000, Pakistan in 2005 met 87000, Italië
in 1908 met 72.000 en Peru met 70.000 in
1970. China verloor dus meer dan een half
miljoen inwoners aan dit nare natuurverschijnsel… En ook valt op dat het in
totaal veel is: bijna twee miljoen in deze
periode en breed gespreid over de aardbol..
Daar aan kunnen we nog weinig doen
behalve er op bouwen en nog betere
waarschuwingssystemen..

Ach het is eigenlijk prima zo; deze mensen
kunnen meestal iets toevoegen dat hebben
ze bewezen (de jonge Bush bewees het
omgekeerde en spreekt ook niet meer ,
maar… schrijft!). En bij hun zanikt niemand
over te hoge bonussen en de Balkenendenorm. À propos: wat gaat JPB doen na zijn
job? Burgemeester of commissaris der
koningin? Of toch nog naar Brussel een
keertje? Wie weet.

KRAKEN IN LONDEN
Er staan in deze stad nu 1 miljoen (!)
stadsvilla’s leeg: om puur speculatieve
redenen. De eigenaren betalen geen belasting omdat ze zich verbergen achter brievenbusfirma’s. Ene Guard, zelf multi-miljonair, geworden in OG, pakt nu deze toestanden aan door ze… te kraken! En ze dan
te verhuren aan “nette krakers” , jonge goed
opgeleide mensen die geen appartement
kunnen vinden. En dat leidt nu ook steeds
meer tot onteigening door het londense
stadsbestuur. De staat moet nu fors ingrijpen om verloedering, van vaak prachtige
panden, te voorkomen. Want speculanten
interesseert het pand niet, enkel de waardestijging. Guard is niet neutraal, maar hij zegt
uit vaderlandsliefde te handelen! Hoe dan
ook is wat hij doet “so far”, iets wat al lang
had moeten gebeuren. Weer een voorbeeld
van een staat die zich te lang laat ringeloren
door investeerders zonder moraal. Er gaan
ook al steeds vaker stemmen op in Parijs,
waar zich hetzelfde ook steeds meer
voordoet. Heeft u ook nog zo’n pandje dan
zorg dan snel ZELF voor bewoning door
studenten etc., om echt gekraak te voorkomen. Want Guard komt mogelijk ook
“overseas”!

AARDBEVINGSSTATISTIEK
Haiti: hoeveel doden wordt het daar?
150.000, 300.000 we zullen moeten
afwachten in dit land waar 1 miljoen al 10%
van de bevolking is.
Maar in 1976 kwamen er in China 255.000
mensen om, in Indonesië in 2004 228.000
dan weer in China in 1920 200.000, Japan
in 1923 met 143.000, Turkmenistan in 1948
met 110.000, weer China in 2008 met

DE OUDSTE AARDBEWONERS
Hoe oud we nu al worden kunnen? Ziehier
een kort overzicht:
De VS : 9 mensen tussen 112 en 114 jaar
oud nu al!
Japan: 7 mensen van 112 tot 114 nu.
Groot-Briitannië: 1 van 113.
Frankrijk: 1 van 113
Zwitserland: 1 van 112
Italië: 1 van 113.
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De sharia is een geheel van opvattingen
over hoe te leven, te sterven en te straffen
gebaseerd op de geschriften en hun interpretaties van de islam. Let wel, in de Koran
staat er wel wat op dit terrein, maar de
sharia kent veel meer bronnen. En vooral
ook erg veel verschillende VORMEN; er is
dus NIET één sharia! Dus pas op: de ene
sharia is echt de andere niet.
De “lichte vormen” , die vaker in de immigratielanden van moslims een rol spelen,
zijn voor 98% binnen de wetten van een
westerse democratie! In Canada en Engeland is er een Arbitration Act (1991) die toestaat dat een geloofsgroep een eigen ruimte
heeft voor rechtspraak in de sociale sfeer.
Let wel: hiervan werd/wordt ook gebruik
gemaakt door joden en katholieken!
Overigens is die wet daartoe in Canada in
2003 ingetrokken na een incident: let wel,
voor allen: moslims, joden en katholieken!
Dit laatste tot ieders verdriet natuurlijk. De
Kerk van Rome kennen ook nog steeds een
eigen “soort sharia”; het kerkelijk recht bestaat in Rome en echtscheiding bijvoorbeeld is kerkelijk WEL mogelijk bij bepaalde
situaties ( krankzinnigheid en “non consumata est”..)!
Dus er is, op zich, weinig nieuws onder de
zon. Ook in Carpentras had men in het
joodse ghetto ruimte voor eigen rechtspraak, zo lang het werd toegestaan, want
joden waren toen gewoon RECHTELOOS
omdat ze een ander geloof hadden! Dat is
nu 225 jaar geleden…
Dus gaat u kijken in ca de helft van de
afrikaanse landen, in Iran, in Afghanistan
/Pakistan , in de Gazastrip, in Yemen en
Somalië, en bij de grote olielanden: SaoudiArabië en de Emiraten…. Ook in Indonesië
en Malaysië is er sharia met aanpassingen
te vinden. Maar pas op met te snel oordelen: in Israël zijn er ook van die zaken: het
joodse huwelijk is enkel religieus en daar
trouwen ook de moslims volgens de sharia.
Want er bestaat gewoon geen burgerlijk
huwelijk!
In Nigeria is het christelijke zuiden vrijgesteld van de sharia, die in het noorden wel
geldt. Daar stopte men overigens recent
met het afhakken van de handen van die-

Dus we zitten nu op een maximum van its
van 113 jaar lang leven. De kampioen was
ene Jeanne Calment in Zuid-Frankrijk: zij
haalde 122 jaar en 5 maanden, wat een
notaris en zijn erfgenamen zo’n 60 jaar
pensioen betalen opleverde… (viager-truc).
De mens heeft zijn hersens overontwikkeld
heet het in biologen kringen. Sommige beroepen kun je pas doen na 30 jaar (vanwege lange studies) . Dus moeten we wel
120 jaar gaan worden om er van te profiteren. Dat is nog eens een pensioenargument niet?
Opgroeien en studeren tot je 35e; dan werken in diverse beroepen etc, tot je 75-80e en
dan nog 40 jaar genieten. Dat is 1 jaar
premie betalen op 1 jaar pensioen… Dus
wat uw premie dan wordt, kunt u wel
snappen: ca 40% van uw salaris. Andere
tijden in aankomst dus.
En HOE dat zo ver kan komen? Wel door
orgaanreparatie of herkweken, door zeer
gezond te eten volgens de moleculaire biologie gestuurd, niet te veel stress.. en niet te
veel oorlog en criminaliteit.
Niet zo moeilijk dus, als iedereen zijn hersens gebruikt…. Maar als je de huidige
obesitas ziet, gaat er eerst nog een rondje
jonge doden komen. In het westen dan.
DE SHARIA’S VAN DE WERELD
Landen waar de islam staatsgodsdienst is
baseren hun wetgeving natuurlijk op de het
geloof gegeven regels en gewoonten. Zoals
europa dat (ruwweg) vóór de franse revolutie en zelfs later ook overal had. De Kerk
was machtig er waren enkel wat ketters die
werden vervolgd en dat gebeurde toen ook
met de wapens en de methoden van de
(kerkelijke) Inquisitie. Ga in Carcasonne
maar eens kijken naar de martelruimten en
het gereedschap: ongelofelijk, maar toen
alleszins legaal.
Toen de VS en enkele allies ook aan het
martelen sloegen, nog maar kort geleden,
waren ze ook gewoon ver buiten de voor
hun geldende wetten bezig!
Kortom er zijn nogal wat opvattingen en
praktijken te vinden in deze kwesties,
vroeger en nu..

32

ven. En elke rebellengroep in Afrika en het
midden en Verre Oosten in moslimlanden
“regeert” volgens hun sharia. Die uiteraard
erg veel toevallige interpretaties kent in
oorlogstijd…
Uiteraard proberen moslims in immigratielanden ook hun manier van doen
toe te passen, dat doen de facto alle immigranten tot op zekere hoogte. Het sjintoïsme is echt te vinden in alle Chinatowns
in alle werelddelen en de Sikhs dragen
overal, ook in het westen, ongestraft, hun
tulbanden.
In Frankrijk werd al enkele malen een imam,
die zich sharia-achtig had gedragen en
botste met de franse wet, meteen uitgezet.
Terecht natuurlijk. In zijn positie kan dit niet
getolereerd worden. In Duitsland was er een
rel in een rechtszaak van een moslim die
zijn vrouw had geslagen… en toen een
duitse rechter dat “accepteerde”! Hij was
rechter af voor die zaak.
Kortom het gaat natuurlijk steeds meer
wringen, zoals het ook erg gewrongen heeft
in de Nederlandse schoolstrijd ooit. Tussen
gelovigen en liberalen dus. En het ging
toenover speciaal onderwijs, met een
religieuze kleur. Het is goed om nog even
naar die grote eigen trammelant terug te
kijken en dat kunt u beter begrijpen ho hard
daarover meestal gevochten wordt tot men
een oplossing vond. Dat speelt zich nu af
met andere Nederlanders met een andere
godsdienst dus maak uw borst maar nat.
Hirsch Ballin staat al in het kraaiennest.
En ik zeg maar zo: “Ieder geloof zijn eigen
god en “sharia” en als je daaraan iets wil
veranderen, dan kost dat bloed en tranen en
ook honderden jaren”. Het bewijs kun je
vinden in de geschiedenisboeken van de
wereld! Dus ook u maakt nu geschiedenis
mee.. En iets veranderen, dat is niks voor
ongeduldige, te weinig wetende mensen.

tal politiemensen van 3000.000 naar
400.000 , niet niks dus. En dat leek te helpen. Maar men kwam ook met een heel
andere verklaring: in de gebieden met veel
en brede mobieltjesbereik was de afname
van dit kwaad veel groter dan in dunner
bezaaide regios. Dus investeren in een
beter mobiel telefoonnet lijkt zeer nuttig
tegen misdaad, want je kunt van elke plek
de politie bellen en zo ontvoering voorkomen of bekorten. Tja nou is het mogelijk
toch iets gecompliceerder want in Venezuela en Mexico waar een prima mobiel net
ligt nemen, de aantalen ontvoeringen stevig
toe… U ziet hoe complex dit soort studies
zijn: borreltafels helpen daarbij weinig.
TOERISTISCHE UITGAVEN
In la France geven de chinezen per kop
1071 € uit en sinds 2009 zijn zij de big
spenders hier. Dat is effe +47% vergeleken
met 2008! En een jaar eerder was het
+39%. De russen doen 1055 € en de
jappen maar 823. Ook zijn 12% van de
toeristen transacties al van chinese kom-af.
China on top, everywhere.
DE RAMP BIJ TOYOTA
De grootste fabrikant ter wereld , nr. 1 in de
VS, zit stevig in de ellende. De ene na de
andere van hun auto’s blijken ondeugdelijke
onderdelen te hebben wat tot reparatie van
honderdduizenden auto’s leidt. Maar ook al
bij Ford en Honda hoorden we van
soortgelijke problemen. Wat een afgang
voor deze japanse wereldmerken die een
uiterst goed kwaliteitsrecord hadden. Honda
heette zelfs de japanse Mercedes en Lexus
was het eigenlijk. De baas van Toyota
maakte excuses voor de TV en dat is wel
erg on-japans. Er gebeurden ook echte
ongelukken
door
de
defecten,
de
amerikaanse minister van Trasport deed de
boodschap uitgaan dat Toyota’s gevaarlijk
waren (!) en toen pas kwam er iets echt op
gang
binnen
Toyota.
Deze
firma
verdubbelde haar verkoop tussen 2000 en
2008 en dat breekt ze nu op. Er zit dus iets
ernstig fout in het controleren van de
kwaliteit bij de toe-leveranciers… daar is het
stevig fout gelopen. Dat kost Toyota een

MOBIELTJES TEGEN ONTVOERINGEN
Het was een conclusie uit recent onderzoek:
en hopelijk geen nonsens-statistiek! In
Columbia wordt er enorm veel ontvoerd voor
geld, al sinds 1990 en met een piek in 2000.
Door linkse rebellen en ook door rechtse
paramilitairen. Nu verhoogde Aribe het aan-
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half tot 1 miljard om de schade te herstellen,
maar de reputatieschade is nog veel groter.
Nu komen vooral in de VS de grote
processen op gang bij de nabestaanden van
ongelukkigen die stierven door vastzittende
gaspedalen etc. En dan weet je hoe laat het
is.. Ik herinner mij dat Philips de uitvinder
was van het fameuze PSS (Philips Steekproef Systeem) waarbij de toeleverancier
moest keuren en exact rapporteren conform
dit systeem. Dat scheelde EEN complete
controle en Philips checkte dus de uitvoering van de controle bij de toeleverancier. We zullen nog wel horen hoe
alles fout kon gaan, maar de toeleveranciers
moeten nu erg gaan oppassen. Daar wordt
nu ook opgeruimd.
Weer een affaire die samenhangt met
enorme roei in korte tijd, grote veranderingen waardoor de beheersing in de
mist ging… Een kwaaltje van onze dagen.
Intussen moest ook GM honderd duizenden
auto’s terug halen en nu ook Nissan…

ZONNEPANELENBEDROG IN FRANKRIJK
In Frankrijk krijg je flink subsidie als je
zonnepanelen aanschaft en je stroom verkoopt aan stroomleveranciers. En daarin zit
nu een probleem, want deze dames en
heren stellen de zaken nogal rooskleurig
voor. En maken financiële plaatjes die niet
deugen, doen hun werk niet goed , geven
nauwelijks service of gaan failliet. En de
klant blijft achter met veel zonnepanelen op
zijn dak, die het niet goed doen en die ook
nog hun investering niet goed kunnen
maken. Sinds 2007 zijn er nu al 40 à 50
-duizend mensen die op deze basis
zonnepanelen installeerden. De subsidiestroom heeft een ware Wild-West industrie
opgeroepen.
Op
een
website
www.lexpansion.com kunt u onder de kop:
Arnaques en serie (Schurken met de
honderden) de toestand lezen en adviezen
vinden over keuze van leveranciers. En ook
dat het materiaal in Duitsland 6000 à 10.000
€ goedkoper is, doordat daar de markt is
verzadigd en de concurrentie moordend
werd. En nu maar hopen dat de (gesubsidieerde) aankoopprijs van de geproduceerde KWH’s ook nog niet gaat
zakken….
De idee was fraai , en het schort opnieuw
aan een correcte uitvoering ervan. Vele
idealistische groenen zijn nu dus ordinair
opgelicht met staatssubsidie.. Drama door
een verkeerde aanpak en te grote naïviteit.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
LOW-COST KERNENERGIE?
De fransen verloren hun EPR-contract in
Dubaï en de koreanen gingen er mee naar
huis. Een klap voor het franse prestige…. U
hoorde dat dit kwam omdat de vier(!) franse
bedrijven die daar van franse kant bij betrokken waren een enorme slechte performance gaven. Maar u moet ook weten
dat die EPR erg veel duurder was dan de
dat ding van Kepco. En dat vooral omdat de
EPR een dubbele betonwand heeft om
vliegtuigcrashes te “overleven”. Dus de
arabieren kopen eigenlijk een wat linke
centrale… om te sparen op de prijs! Dat kan
nu dus ook in Jordanië en Thailand gaan
gebeuren, want er zijn geen internationale
standaards voor deze gevaarlijke centrales.
Stelt u zich voor straks 200 low-cost
centrales in de wereld er bij! Waaronder ook
Russische RMBK’s van het type Tsjernobyl
of engelse van het type AGR… Niks safe
ook al. Dat lijkt niet de goede kant op te
gaan: want het geld is op.

KERNENERGIE IN DE VS, NU!
De VS heeft nu al 809 terawatt aan kernenergie per jaar, dat is 20% van de
electrische energie. Ze staan “on top” en na
hen komt Frankrijk met 418 resp. 76%.
Japan (240 resp 25%), Rusland 152 resp.
17%, Zuid-Korea 144 resp. 36%, Duitsland
41 resp. 28%, Canada 89/15%, China 65 /
2% en Zweden 61/42%.. Sinds 1979 is in de
VS geen kerncentrale meer gebouwd na
Three Miles Island, het grote ongeluk. En de
democraten zijn er nog niet kapot van nu…
Nu is er toch 54 miljard uitgetrokken voor
nieuwe centrales voor 4 projecten. EDF
/Areva maakt kans op een EPR, en de drie
andere dat is natuurlijk Westinghouse dat
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eigendom is van Toshiba. Maar het is nog
niet zover want de Veiligheidsautoriteiten
moeten nog hun werk doen. En vóór 2011 is
er geen reactor gecertificeerd. Obama heeft
daarnaast ook nog veel overtuigingswerk te
doen. Hij krijgt het nóg drukker dus..

In Nederland verkoopt men enorm veel efietsen: +45% in 2009. In dit land zijn er
twee fietsen op EEN inwoner… en nu wordt
de E-fiets ook al de concurrent van de …
tweede auto! Voor 1900 € kun je redelijk
gemakkelijk ook op deze fiets naar je werk
en dat doen hier mensen op zelfs 30 km van
hun werk! Hierbij is wel de batterij van groot
belang: de meesten doen het 6 à 12 uur en
hebben een oplaadtijd van 3 à 8 uur. Maar
de scooter heel wat vuiler is ook erg
populair geworden in fietsland Nederland. In
os buurdorp kun je ook al E-fietsen huren en
dat loopt prima. En zoek je een goede
okkasie dan verkoopt me daar de fietsen
voor 1000 €… Waar wacht ik nog op? Wel ik
doe aan krachtfietsen, en daarmee zou ik
wel andermans batterij kunnen opladen.
Een nieuw business ideetje.

HYDRO-ELECTRICITEIT IN ETHIOPIË
In 2008 was in dit land 2% van de bevolking
voorzien van electra, maar nu gaat er een
massief programma van start. Er komen
twee grote dammen bij ( nu zijn er al twee
kleinere) in de Ornorivier die het land tot de
grootste electraproducent van Afrika gaan
maken. Buurman Kenya is wat bang voor
watertekorten langs zijn deel van de rivier
en ook voor verzouting er van. Want die
voedt het grote Turkana meer daar. En van
water leven daar ook nog de vissers en de
landbouwers… Over overleg hierover kon ik
nog nergens iets vinden… Het ruikt dus niet
zo goed. Er was wel eerder oorlog over dit
soort watercapriolen.

Terug naar inhoud
RELIGIES
ANTISEMITISME IN ZWEDEN (Zie WestEur.)

SUPER EDELE METALEN
Goud is nu een goede belegging, maar toch
zijn er nog betere als u wil speculeren.
Probeer het eens met platina en palladium!
Platina vindt je eigenlijk vooral in Zuid-Afrika
en de prijsvariatie was over 12 maanden
gezien: 120% ! Paladium komt uit Rusland
en deed 115%... Daar komt ook nikkel
vandaan wat + 60% deed. En dan het
eenvoudige zink, dat vooral uit China komt:
ook niet slecht met zijn 112%. Koper vindt je
in Chili en dat zwabberde ook naar +139%!
Zet dat tegenover zilver (uit Colombia met
maar +50%) en zelfs het goud deed magere
+24%... Er zijn nu fondsen die geïndexeerd
zijn op deze metalen en na hun introductie
deden ze al 500 miljoen omzet. De dure
metalen goud en zilver zijn nu vooral
“vluchtmetalen”, maar nu gaan ook de meer
gewone metalen al meedoen. Hun prijzen
hangen vooral af van het crisisherstel in
China en Brazilië… Alweer voer voor de
speculatie sector: het grote geld giert rond
de aardbol.

DE RK KERK IS ALS EEN NIEUW
KREMLIN
Deze forse uitspraak is van een groot man,
Hans Küng, zwitsers katholiek theoloog, die
op de index werd geplaatst in 1979. In een
interview voor L’Express zegt hij nu:
-Die pedofilie schandalen zijn een forse klap
voor Rome. En het blijft maar doorgaan , en
nu ook weer in Nederland. Het doofpotspelletje, dat eerder nog lukte is nu op: er
moet nu echt wat gebeuren.
-Het pausschap zit in een diepe impasse op
vandaag. De Kerk fungeert autoritair als een
soort religieus Kremlin. En de hoop die hij
had op Ratzingers moed, is ook vervlogen.
-Benedictus kan zacht zijn maar hij verdraagt geen tegenspraak. En zijn curie is
een stel aartsconservatieven. Wat daar
gebeurt staat haaks op de bijbelse boodschap.
-Let wel: de apostelen waren alle gehuwd…
Nu is er een Kerk met lege kerkgebouwen
en lege seminaries.

NAAR HET WERK OP DE E-FIETS
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-Benedictus benoemt overal reactionairen.
Die niet zelden ook nog antisemieten zijn.

“gelijke” positie van de vrouw in politiek en
maatschappij. Zoals je ook in de conservatieve islam ziet en ook in de Kerk van
Rome. Ze wonnen hun zaak voor de Raad
van State maar nu is , terecht, de Hoge
Raad er bij geroepen. Zou het nu eindelijk,
in 2010, gaan lukken om dit rare anachronisme uit de wereld te helpen?

En hij besluit met te zeggen dat hij weinig
hoop op een verandering heeft en betreurt
dat de Kerk ook geen leiding kan geven in
de chaos op onze aardbol nu. Gebrek aan
prestige en moreel overwicht.
En nu zijn we alweer in het homo weigerings
schandaal beland.

Terug naar inhoud

DE PAUS GRIJPT EINDELIJK IN
Bij alle pedofilieschandalen van de laatste
jaren, was er weinig reuring te bemerken in
Rome. Toen de Amerikaanse bisschoppen
de zaak snel afkochten hoorde we ze niet
en daarvoor en daarna werd het tot “locale
problematiek” bestempeld. Wat het kennelijk
en duidelijk niet is: het heeft wel degelijk iets
met deze roomse kerk op zich van doen. In
haar boezem zit een kwade geest dus. Dat
is nu ook de opinie van Benedictus die zich
nu fors bemoeit met het nieuwste, het Ierse
schandaal. Hij sprak nu zelfs “van een
afschuwelijke misdaad die God beledigt” en
“dat hij ferm zou handelen, en eerlijk en
moedig”. Dat klinkt eindelijk anders. Want
hoe kan het bestaan dat een wereldkerk OM
het staatsrecht heen wil en misdadigers
“vrijkocht” nog vóór ze een rechter zagen?
Dat ruikt naar sharia-gedoe toch?
Hij wil het vertrouwen herstellen in 4 miljoen
priesters die met 42 miljoen kids van doen
hebben in 250.000 katholieke scholen op de
wereld. Hij zal ook nog een herderlijk schrijven doen publiceren over deze kwesties.
Wat is er toch aan de hand met deze kerk
met haar sexuele frustraties, die vrouwen uit
het ambt weert en kennelijk een anti
homoklimaat kent en waarin pedofilie gedijt?
Jarenlang bleef het verborgen naar buiten
en nu terwijl pedofilie in de hele wereld een
topic is geworden, gaat dus nu ook deze
beerput open. En er komt nog veel meer, is
te vrezen. Of te hopen voor hen die het
slachtoffer werden.. Gerechtigheid en
naastenliefde zijn nu geboden… Amen.

AFRIKA
FRANKRIJK EN AFRIKA
Frankrijk had veel landen in zijn invloedssfeer in het koloniale tijdperk en ook
daarna. Maar het ontwaken van deze landen waar heel vaak nog legeronderdelen
van de fransen bleven (omdat er uiteraard
franse onderdanen woonden), leidde tot
veel interne problemen, waarbij Parijs niet
zelden als arbiter of politie-agent optrad.
Met vaak bloedige gevolgen die haar later
kwalijk werden genomen. En zo verslechterde langzaam de relaties met die
landen Nu blijkt dat Afrika een zeer interessante markt is en wordt en er ook nog
veel spannende bodemschatten zijn, probeert Sarko op weer een reis de relaties te
verbeteren. Want Frankrijk zoekt markten en
ook grondstoffen.. En wil best wat terug pikken van die sluwe chinezen die ver gevorderd zijn daar. Daarom marchandeerden de
fransen rond de staatsgreep in Niger en
trachtte zijn uraniumcontract daar veilig te
stellen. Maar de junta is nog stevig in het
zadel.. En Sarko ging op zijn 8e reis (!) nu
naar Gabon en Ruanda met een tussensprintje naar Mali. Daar begroette hij een net
losgelaten (of -gekochte fransman).
Het is een begin, maar positie terugpakken
bij de gulle chinezen en ook in hoeken waar
de radicale islam oprukt zal nog niet meevallen. Maar Sarko slooft zich echt uit zoals
we van hem gewend zijn. De EU doet verder (te) weinig en daarom gaat Parijs ook
gewoon maar zijn gang. Angela is niet zo
Afrika-minded en zoekt meer haar heil in het
oosten en, sinds recent, ook weer in de VS.
Verdeeld Europa; al weer zeer zichtbaar…

DE RECHTERS EN DE SGP
Deze politieke partij van protestant rechtse
huize heeft het al jaren moeilijk met een
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BETALEN IN IVOORKUST (Fr.)
In 2004 ging het in dit land, waar franse
militairen waren gestationeerd, flink fout. Als
gevolg van het bombardement van een
franse basis: 63 ivorezen dood, 2000
gewonden en 9 dode franse militairen. Een
canadees advocatenkantoor stelde in overleg met beide partijen een schaderegeling
op die nu voorligt in Parijs en in Ivoorkust.
Die Canadezen kwamen op het toneel
omdat Jean Chretien, de vroegere eerste
minister van dit land, arbitreerde. Want alle
partijen spreken Frans en zijn onderdeel van
de francofonie. U ziet waar zoiets goed voor
is. Nu afwachten of het goed gedaan is…
Dat zou voor de verhoudingen best wat
schelen.

vateurs zien Ali nogal onbesuisd en te strak
optreden nu; wat te hard zegt men. Sarko
kan niet meer doen dan Ali steunen en
stimuleren, want via hem kan hij de historie
wat doen vervagen. Sarko bleef best lang in
de afrikaanse zon terwijl thuis de nodige
verkiezingsincidenten binnen en buiten UMP
optraden. Hij liet ze hier maar eens wat
rollebollen, niet gek overigens. Sarko ziet
zijn belangen in Afrika goed en doet hier erg
veel voor het franse bedrijfsleven..
Intussen verscheen ook een rapport voor de
Amerikaanse senaat over de miljoenen geld
smokkelpartijen van pa Bongo. Die reisde
vaker naar de VS met koffers vol dollars die
zijn dochter dan in een bankkluis stopte.
Toen de bank er lucht van kreeg en de jongedame (die in de VS studeert) om een
verklaring vroeg, zij deze dat pa haar vaker
kado’s gaf. En ze zei ook dat ze geld
verwachtte om een appartementje van
750.000 $ te kopen. Twee maanden later
verzocht de bank haar alles op te halen en
sloot ook al haar rekeningen… Want de
naam Bongo alleen al deed en doet nog,
iedereen schrikken… dat moet Ali ook nog
even repareren.

GEVAARLIJK SENEGAL
Ook dit land heeft zijn rebellen, waardoor er
in de regio Casamance enorme mijnenvelden zijn ontstaan. Het zijn ook hier separatisten die het gebied ten zuiden van de
Gambia-rivier autonoom wensen.
Het land tekende de anti-mijnen conventie in
1998 in Ottawa en tracht nu deze mijnen op
te ruimen. In 20 jaar maakten ze ruim 900
slachtoffers; in 2009 nog 160…
Naast het opruimen komt er voorlichting
over zo’n 93 gevaarlijke plekken. De
wonden van een arm land, dat nu op weg is
naar stabiliteit?

SABOTAGE IN NIGERIA
De rebellen in het zuiden, waar de olie zit,
zegden hun verdrag op. En eisen weer meer
van de oliekoek uit dit 8e land op de olielijst
van onze wereld. Ze nemen de wapens dus
weer op en begin januari vloog een oliepijp
al weer de lucht in van Chevron en begin
februari plofte er een van Shell. Want de
president ligt in een saoudisch ziekenhuis…
en de instabiliteit slaat weer toe. De
eeuwige olievloek kun je in dit land (ook)
goed zien..

DE NIEUWE BONGO IS ANDERS?
Ali Bongo. De zoon van de overleden,
dictatoriale vader is op weg naar een hyperpresidentschap. Hij lijkt de fouten van zijn
vader niet te willen maken en die ook te
willen herstellen. Zoal de grote corruptie,
waarbij hij uiteraard ook familieleden (zoals
zijn slimme zus) tegenkomt. Frankrijk heeft
hier in het olielandje Gabon stevige belangen. In de olie (Total Gabon), in het hout
( Rougier) en in de logistiek (Boloré). Ali hervormt nu ook het staatsapparaat en pakt de
luie boel stevig aan. Door te eisen dat de
ambtenaren er gewoon zijn op de werkuren.. Ook zijn er wel 8% spookambtenaren,
die betaalt men dus wel maar ze zijn er
nooit. Dat moet stoppen dus. Ook wil hij het
land industrieel opstuwen, maar obser-

RAJOELINA SPRAK VETO UIT
De toprel in dit land stopt maar niet en nu
sprak de huidige president een veto uit over
de terugkomst uit Zuid-Afrika van zijn
gewipte voorganger Ravalamanana. Die wil
meedoen aan de a.s. verkiezingen. Maar
ene Ratsiraka, die in Parijs woont, ook expresident mag wel komen, als er niet met de
planning wordt gerommeld. Daarvoor krijgt
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hij geen echte garantie, valt te vrezen. De
zoete inval is hier aan de macht.

zaken.. En dat nadat baas Berlusconi nu
weer spartelt, om uit de handen te blijven
van “die rooie rechters”. We wachten nu
ook op het bericht dat ook Italië smoesde
met Goldmann Sachs om zijn positie der
staatsfinanciën op te poetsen bij de rapportages aan Brussel… Zou dat ook zo zijn
voor Spanje? Want het IS gebeurd voor
Griekenland. Dat kwam nu echt op tafel,
maar elke politicus van nivo wist in de
dagen van toetreding van deze landen al
lang dat ze truceerden met de cijfertjes!
Stout van Goldman? Nee vooral stout van
de grieken en, slap van de Brusselenaren
toen: die het WISTEN! Daarom is nu
Duitsland ook zo kwaad: maar ook zij wisten
er toen al van. En Parijs zwijgt want daar
werd ook ooit aan de cijfertjes gepoetst met
pensioenvermogen van Telecom en EDF…
Daar zit dus het probleem… bij de spilzucht
die men in eigen huis niet temde en bij het
oogluikend toestaan daarvan in Brussel…
Daarom is deze kwestie die nu de pret van
de speculanten werd, nu zo zwaar op de
magen gaan vallen.. De straf voor de
zonden komt er aan en wij zijn degenen die
hem gaan betalen. Want wij kozen die
baasjes in onze politiek en besturen! Echt
waar!

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
.NEDERLAND EN ZIJN KRIMPREGIO’S
(Zie Migratie)
-EUROPA: HET LAATSTE PARADIJS!
Daar is geen enkele Europeaan het mee
eens, vrees ik. Maar en Steven Hill schreef
een boek over ons en is gewoon lyrisch! Hij
schetst de enorme sociale onrechtvaardigheid in de VS en ook de armetierige
toestanden in China en Rusland. Nee hij ziet
ons als de enige en de laatste… In zijn boek
komt overigens iets als de oorlog in
Joegoslavië niet voor: het wemelt er van de
statistieken die zijn gelijk moeten aantonen.
Het is waarschijnlijk een TE romantisch
boek, maar toch zouden we de kern van
waarheid die er in staat, beter moeten
beseffen. Dus is alles WEL de moeite
waard? Waarom vecht er dan niemand om
het echt te behouden? Want dat kan alleen
in hevige concurrentie met de herverdelers
van s’werelds welvaart: de aziatische
landen. EU ontwaak! Eigenlijk is Steven wat
te laat: ons mooie systeem blijkt, in de
nieuwe
wereldorde,
nauwelijks
nog
betaalbaar. Omdat er herverdeling aan
komt..
Lees dus ook: Europe’s Promis (Why the
european way the best hope is in insecure
times. (by Steven Hill)

SOMS BESCHERMT DE (GROND)WET DE
ARMEN
In een westers land als Duitsland heb je
wetten en ook , steeds meer, armen. De
sociale wetten in Duitsland werden flink
veranderd (o.m. HARZ IV) waardoor er
velen die in WW etc, zaten sterk op
achteruit gingen. Nu ging er iemand naar de
rechter met een Grondwetsartikel in zijn
hand. Daarin staat dat elke burger recht
heeft op een waardig bestaan… De “arme”
was een ww-er die per volwassene per
maand 359 € kreeg en per kind nog een
opslag. Dat geldt overigens nu al daar voor
5 miljoen volwassenen en 2 miljoen kids. En
de rechter oordeelde dat dit: “onwaardig
was”… Als de staat in beroep ongelijk krijgt,
gaat dat haar miljarden meer kosten. En het
staat ook haaks op het program van de
nieuwe regering die belasting vermindering
wil! Zo ver is het dus nu gekomen met de

CORRUPTE EU-LANDEN
Nee ik heb het nu even niet over Bulgarije
en Roemenië, de armste en dus corruptste
onder ons… Nee het is nu nog erger.
In Italië wordt nu weer een staatsecretaris
verdacht van corruptie bij het “regelen van
de vuilopruiming”in Napels. Hij is een der
boegbeelden
van baasje
Berlusconi.
Bertolaso deed fraaie dingen voor de baas
o.m. het organiseren van de feestelijkheden
bij het 150-jarige bestaan van dit land. Hij
maakte carrière in de humanitaire dienstverlening en leerde daar dus ook foute
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grootste exporteur in de wereld, en de 4e
grootste economie…

getten, moet er nog meer komen. Zoals de
versoepeling van de arbeidmarkt en dat is
politieke taal voor verlaging van de
salarissen.. Spanje weert zich, maar de
speculanten loeren…

AI, AI, GRIEKENLAND!
Het syndroom van de EU heet nu Griekenland, dat compleet door het ijs akte met
een tekort van 13% of zoiets. De euro zakt
al weg nu want de economisch-financiële
wereld ziet ook de armoe in Spanje,
Portugal en Ierland… En ook het gat van
Frankrijk. De EU MOET er nu in slagen de
grieken bij de haren vast te pakken en te
laten zien dat “maar 3% van het EU-BNP”
natuurlijk niet de EU en de € zomaar kunnen
schaden… Maar hoe anders ziet het er nu
plotseling uit. Zeker nu ook het griekse volk
fors tegen de ingrepen is: niks belastingen
omhoog en bezuinigingen…
Het begin van een krachtproef van formaat
is eren de zorgen zijn groot. Gaan wij de val
van de euro en de EU nog beleven?
Ziehier bijvoorbeeld wat het renteverschil is
voor lenen door de EU-landen in vergelijking
tot die voor Duitsland nu:

WENEN: DE VRIENDEN VAN IRAN
Wenen heeft al lang iets speciaals met Iran
wat sommigen alarmeert. Want haar ambassade daar is wel 100 man groot: dus een
spionagenest. Al enkele keren zijn regiemtegenstanders hier te pakken genomen. De
diplomatieke relaties tussen beide landen
waren stil, maar ook uiterst soepeltjes, wat
ook iets te maken heeft met het feit dat het
Atoomagentschap van de VN hier zijn zetel
heeft. In 2002 was hier ook de plek waar de
nieuwe president Kathami als eerste werd
ontvangen. Oostenrijk is ook de grootste
commerciële partner van Iran in het westen:
hier vandaan komt papier, electronische
onderdelen, geneesmiddelen,
en ook ,
jawel, wapens. Hier vinden ook de duitsers
via de oostenrijkers vaak hun weg naar
Teheran. Ook de Nabucco-pipeline komt
hier uit…. En nooit zal Wenen Iran op
mensenrechten aanpakken want hier geldt
ook wel een beetje een bankgeheim voor
deze verre buur. De OPEC zit ook al in
Wenen, nooit opgevallen? En Wenen is ook
een stille veel gekozen ontmoetingsplek
voor maffiose zaken. De loges van de
Opera zijn nog steeds discrete ontmoetingsplekken zoals in de tijd van de Third Man.
Zo is ook al een paar keer gebleken dat via
Oostenrijk technologische kennis en geheimen tot in Teheran kwamen. Tot ergernis
van Londen en Washington. De VS verwijten dit land ook het laten gebeuren van
diverse politieke moorden op regiemtegenstanders, al horen we daar nooit
hardop over. Mogelijk is het een oude
erfenis omdat de geallieerden Oostenrijk
neutraal lieten na WO II en Wenen voelde
zich ook nooit echt beschut door de Nato in
de koude oorlog. Dus waren ze met het
oosten erg voorzichtig: ze hadden te weinig
vrienden westelijk, namelijk. En daarom zijn
ze merkwaardigerwijs nu nog steeds een
discrete plek voor de internationale scène.
Tenslotte, ook belegerden de ottomanen

Griek. +2,75% ( dus +6%, want Duitsland
leent tegen 3,25%!).
Ierl.
+2,65
GB
+1,25
Ital.
+1
Span. +0,75
Frank. +0,5
Wat we nu zien zijn de contouren van de
EU-problemen van (over)morgen… Zij die
de EU een kwaad hart toedragen glimlachen
nu; maar dat zal snel over gaan.
SPANJE WIL NIET ZAKKEN
Het BBP zakte in 2009 met 3,6% en dat is
veel meer dan bij de grieken (-1,1%). De ww
zit al op 19% (!), de grieken op de helft! En
de staatsschuld is in Madrid 52 van het
BBP, in Athene is dat 112%. Maar Madrid
weigert elke vergelijking met de grieken, al
zijn ze in Madrid nu wel blij met de grotere
druk vanuit Brussel om de bezuinigingen af
te dwingen. Want na de verhoging van de
pensioenleeftijd naar 67, een lagere vervangingsgraad van vertrekkende ambtenaren en stevige knips in de alle bud-
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Wenen, ooit .. Want het ligt op de grens van
werelden. En daar is het altijd een beetje
voorzichtig zijn geblazen en aardig zijn naar
meer kanten. Puur zelfbehoud dus.

erg vóór leek te zijn, vindt het nu toch wel
wat link. De voorstemmers gingen terug van
42% naar 31% , niet gering dus. Want “die
Staatsschuld” loopt dramatisch op naar
meer dan 80% (van het BNP). Dus het is
weer CDU tegen FDP en CSU… en Angela
manoeuvreert! Het veder verlagen van de
belastingen is voor de CDU nu niet meer
bespreekbaar: Westerwelle loopt vast met
zijn, wat te forse eisen. Tegenover hem
staat de rots in zijn rolstoel Schaubele, die
op de centen past. Maar hij is een oude vos,
die Merkel ruimte geeft om Westerwelle te
kalmeren. En Angela is een koele
wetenschapper die goed calculeert en nooit
gekwetst lijkt. En daarin steekt alweer een
groot verschil met de fransen en de zuidEuropeanen. De duitse degelijkheid wordt
beproefd, maar houdt vooralsnog stand. Al
loopt de ww erg snel verder op…
Intussen zakt Angela’s populariteit erg snel
verder; zeker 52% vindt nu al dat ze haar
greep kwijt is en 61% vindt dat de regering
erg fout startte. Intussen gaat in Hamburg
een coalitie CDU en Groenen erg soepeltjes
en mede hierdoor wordt er hier en daar al
gespeculeerd
op
deze
toekomstige
combinatie in… Berlijn!

OVER EUROPESE PENSIOENEN
Een lijstje als aftrap:
Land wett. Pens.
leeftijd

Werk. LevensPens. Verw.

Fr.
60
It.
65
Zwe 65
Ned. 67
Span. 67
Duits 67
Denm. 67

58,7
60,8
65,7
61,5
61,4
62,1
63,5

77,5
67,5
78,9
78
77,7
77,2
76,1

In Frankrijk zal het kastekort voor
pensioenen einde 2010 10,6 miljard zijn.
Als je de leeftijd ophoogt in 2020 naar 62 zal
dat meteen 6,6 miljard schelen. Dat is dus
een echte optie. Of een systeem dat
pensioen bepaalt op basis van de betaalde
premies en los van het salaris…of een
uniformering van de 38 diverse systemen in
dit land.. En rekening houden met zwaar
werk; dat is in Duitsland en Nederland
geregeld met invaliditeitsregelingen. Kortom
Frankrijk kijkt nu flink om zich heen en
ontdekt zijn weelde. En ook dat die snel
voorbij zal zijn. Het jaar 2010 wordt het jaar
van de ommekeer… nou nog afwachten hoe
fors het dus zal gaan worden!

DOODVONNIS VOOR DUITSLAND?
De Brusselse denktank (CEPS) publiceerde
recent een visie op Duitsland, over 20 jaar,
die insloeg als een bom.
Daarin staat dat:
-de poolse economie nu al veel sneller
groeit dan de duitse.
-de situatie in het duitse hogere onderwijs
zo beroerd is dat Duitsland op weg is het
land van de “handlangers” te worden! Ook
hier ligt Polen dus vóór!
-In Duitsland werkt maar 6% in de
onderwijssector, in GB is dat 7 en in Polen
nu al 8%!
En de studie durft ook nog te schrijven:
” Deutschland ist Alt, Satt und Behäbig geworden..”
De verklaring die men geeft is dat de duitsers, ondanks de forse hervormingen, niet
mentaal zijn geswichted en dus in vroeger
zijn blijven steken.

HET E-HANDELS VOLUME
De e-handel via het net schiet in Frankrijk
nu ook met 26% jaarlijks omhoog. Maar het
komt pas op 25 miljard in totaal per jaar; in
GB is het nu al 58 miljard €. Of de engelsen
doen 150 € per jaar de fransen maar 90.
Het aantal e-bedrijven ging van 14000 in
2005 naar 65000 in 2009. In GB zit men op
100.000 nu. De omslag wordt steeds groter
en dat zal het winkellandschap sterk gaan
veranderen.
ANGELA ZOEKT HAAR WEG
Haar nieuwe liberale partners willen furieus
belasting verlaging, maar het volk, dat eerst
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NB: Duitsland is nederlands grootste
exportland, ai! En hoe zou Nederland bij
CEPS uit de bus komen? Op hoger onderwijsgebied is het niet echt anders… Het
oude Europa bestaat dus toch? Toen Bush
c.s. dat zeiden werden we nog boos.

zijn erg inflexibel naar de markt toe, Bij de
chinezen valt qua aanpak, zeker in Afrika,
best veel te leren. De topprodukten van dit
land; kernenergie, hoge-snelheidstreinen,
grote vliegtuigen en wapens (om de Rafale
straaljager) zijn fantastisch maar toch loopt
het te weinig storm. Tot groot verdriet van
Sarko die weet dat hier zijn groei vandaan
moet komen… Ondanks zijn ”export warroom” een club om de export op te zwiepen,
was het de laatste maanden echt geen
succes. Wat nu gezongen?

GROOT-BRITANNIË ZIT STUK!
Het wil maar niet verbeteren hier:
staatsschuld op 80% en stijgend richting
Japan= 210%!), nog steeds in recessie, ww
op 10% en ook een dalende produktiviteit
(ook al in Duitsland!). Een groot verlies aan
dynamiek is dus merkbaar. Grote bedrijven
als Cadbury worden gekocht (Kraft), de
banken staan laag in de rij, en in dit land
heeft 10% van de rijkste een vermogen dat
100 keer groter is dan dat van de 10%
armste. En dat in een socialistisch land dus.
Wie er ook de verkiezingen wint er zal fors
bezuinigd moeten gaan worden, waardoor
het afzakken op KT nog verder zal gaan.
Toch heeft dit land nog vele positieve
punten o.m. in wetenschap en creatie van
nieuwe ideeën, m.n. in Londen. Maar snelle
reactie is geboden.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
GAAT MEDVEDE OP EIGEN VLEUGELS?
Hij is er nu twee jaar en lijkt op een marionet
van de premier. Die hem overigens
“opvoedde” en hem er ook neer “zette”.
Toch zijn er opvallende zaken, die ogen
alsof Medvedev zich los wil maken en zijn
modernere aanpak en andere stijl door gaat
zetten. Er zijn ook andere verschijnselen in
een nieuwe richting zoals het afwijzen op 1
febr. j.l. van Poetins budget in het parlement
en een grote betoging van 10.000 deelnemers in Kaliningrad. Ook gaf Medvedev
een nogal liberaal interview waarin hij veel
feilen aanduidde en een wens tot veranderingen. Ook ontsloeg hij een hoge
politiefunctionaris die een journalist liet
sterven in het gevang. Dit alles was onder
Poetin ondenkbaar.
Daarnaast is hij zeer actief op zijn blog
vooral met video’s en hij showt altijd
moderne gadgets. Ook op twitter is hij te
vinden… Hij demonstreert zijn moderniteit
en bereikt veel jeugdigen.
Maar het aantal keren dat hij in het zand
moest bijten is legio tot groot verdriet van de
TWEE medestanders (!) in zijn staf van
totaal 65 man. M. heeft geen eigen leger
grapte men hier en daar. Maar zelfs
Kouchner (Min.Buiza; Fr.) zegt openlijk dat
hij lef heeft en dat ook steeds meer toont.
Is er dus serieus kans dat Medvedev zich
profileert in een andere richting en concurrent wil zijn van Poetin bij de volgende
verkiezingen? Of is het slechts wat be-

ANTISEMITISME IN ZWEDEN!
Het zuiden van dit land ondergaat een
zware golf van antisemitisme. Zo erg dat
veel joodse families aan vertrekken denken.
Het aantal incidenten verdubbelde in korte
tijd en er zit vooral narigheid in Malmö, waar
relatief de meeste joden wonen. Dat is
moeilijk nieuws omdat je denkt dat hier zo’n
traditie nooit bestond… Weer verkeerd
ingeschat dus: antisemitisme kende nooit
eerder grenzen.
DE FRANSE EXPORT DAALT VERDER
Eind 2009 was het handelsgat al 48 miljard.
Ik herinner mij een discussie 10 jaar
geleden en toen werd een fransman boos
omdat ik , bij een tekort toen van 27 miljard.
Het nog groter zag worden. Wat steeg zijn
de defensie-exporten , nu al 8 miljard ….
Niet verder vertellen! Net als Duitsland hebben de fransen veel last van de hoge € ,
waardoor ze lastig kunnen concurreren. Mar
er is meer: de fransen verkopen vaak enkel
hun technologie maar niet hun ingenieurs en
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zigheidstherapie voor de journalisten en de
publieke opinie?
Sommige journalisten zien echter slechts
stagnatie en vinden de weinige liberalere
dingen, een zoethoudertje. Weer een ander
ziet toch wel tekenen dat de methode Poetin
versleten is en dat Medvedev de ruimte
krijgt om zeer voorzichtig zaken te veranderen. Maar het punt blijft dat niemand
echt een trend kan aantonen en ook niemand echt zicht heeft op de ware motieven
en de strategie. Rusland blijft, lijkt het
steken, moderniseert nauwelijks, hangt
compleet op zijn olie en gas en zak dus
langzaam weer terug in lethargie die nog
bevorderd wordt door de bevolkingsteruggang en de vergrijzing.
De beer lijkt in zijn nadagen… en zal Europa
ook niet snel verder helpen. Maar zie,
Medvedev zei recent aan een journalist dat
hij kandideren in 2012 best wel zag zitten.
Het blijft dus koffiedik kijken , ook bij deze
ex-KGB-er!

sluiting dreigt betaald Obama drie keer zo
veel huur; OK zegt men, Moskou furieus
dus. Dan is er nog Georgië dat de russische kanonnen al proefde en ook gebied
verloor (Ossetië en Abkhazië). Poetin begint aan zijn herovering en begrijpt nu beter
hoe je dat doen moet. Let wel: het is ook de
grens van de russen en de EU! Effe opletten
dus!
FRANSE MOUT UIT OEKRAÏNE
Malteurope uit Frankrijk is al actief in dit land
sinds 2002 en ze hebben 60% van deze
mout markt in handen. Ze bouwen nu in dit
land met zijn immense gerstakkers nog een
grote moutfabriek er bij voor de locale
biermarkt. (+17% capaciteit).
U ziet het de fransen zoeken het ver en
vaak in spijs en drank.
FRANSE WAPENS VOOR MOSKOU
De fransen bouwen ook torpedojagers en
hele mooie zoals de Mistraltypes. Erg interessant voor de russen die best wat vuurwerk willen kunnen maken vanaf zee als
hun vroegere satellieten te stout worden.
Zoals recent Georgië: een Russische
generaal zei spottend: Met die mistrals zou
de oorlog heel kort hebben geduurd… Want
je kunt er met helicopters vanaf vliegen, er
landingen mee uitvoeren en er ook aardig
mee schieten. De deal die is beklonken ligt
bepaald niet lekker bij de baltische staten en
de fransen moeten werk hebben op hun
oorlogsindustrie werven in Saint Nazaire.
Sarko wringt zich in alle bochten om deze
deal te verdedigen. Want Medvedev was in
Parijs begin maart. Voor dit contractje van
750 miljoen $ per bootje. En mogelijk zelfs 4
bootjes!
En verder zijn de russen ook een stevige
partij in het gedonder met Iran: Rusland is
daar de wapenleverancier en Frankrijk is erg
boos op Teheran.. Complex hè, die geopolitiek?

WRAAK
VAN
GROTE
RUSSISCHE
BROER
Het gebeurde de russische kandidaat werd
president en die wilde meteen dat blonde
Loula de premier, zou vertrekken. Ianoukovitsch kreeg 48,9 % mede dank zei zijn
Amerikaanse PR-adviseur. Deze ex-vrachtwagen chauffeur liet de twee van de Oranjerevolutie achter zich nu; de laatste keer
moest HIJ opkrassen wegens fraude bij de
verkiezingen. Dit is wraak van Moskou en
de kandidaat; en Obama feliciteerde hem al
meteen. Want de toezichthouders waren
unaniem: geen fraude… Voorbij oranje,
voorbij EU en voorbij Nato-lidmaatschap.
Deze keer deed Moskou het heel stilletjes
niet zoals de laatste keer en die taktiek was
dus veel beter. Beter dan dat gaskraanspelletje van eerder dus. Dat was dus EEN.
Moldavië dat tussen Roemenië en Oektraine
ligt is ook een prooi waarop geaast wordt.
Transnistrie vertrok al daar, richting “onafhankelijkheid” lees Moskou. Nog een is
Wit-Rusland dat lonkte naar Brussel en ook
meteen straf kreeg. . Maar er is meer
Kirgistan bijvoorbeeld: waaraan Washington
ook trekt. Want er is een VS-basis daar. Als

RUSLAND VECHT VOOR KALININ
Kalinin is een enclave in Litauen en heette
vroeger Köningsberg.. Het werd na WO II
russisch en dat moet zo blijven; dus werd
Moskou actief. Het wil een splinternieuw
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internationaal vliegveld, een kerncentrale,
en een groot toeristisch centrum (hotels,
casino’s). De regio hier wil hervormingen en
in Polen komt iets van het anti-raketschild te
staan. Wat beweegt Poetin c.s. hier zo fors
in te investeren? Ik denk er nog over na en
zal Medvedev even bellen. Die weet het
vast ook.

breed, zonder airconditioning, radio stuurbekrachtiging, airbags en met vaste stoelen
en trommelremmen en kleine wielen. Tata
maakt hem. Het aantal auto’s per 1000
inwoners ligt in India (op 450) en nu dus al
BOVEN China (350) en net onder de …VS
(500)! Tata maakte er 50.000 maar dat gaat
in 2010 naar 200.000! De consumenten zijn
middenklassers een groep van nu ca 150
miljoen, die snel naar 400 miljoen zal gaan.
De Nano is vaak de eerste auto van deze
indiërs. India gaat nu massaal in de (kleine)
auto, onhoudbare ontwikkeling. Groeicurves
die sneller zullen gaan verlopen dan die van
de 2-CV in 1948. Die kon twee boeren
vervoeren met 50 kilo aardappelen met
gemiddeld 60 km/uur en hij dronk 1 liter op
30 km…

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
BIER IS TOP IN PAKISTAN
Het is een moslimrepubliek dus alcohol is er
gewoon via Allah verboden. Maar op 25 km
van Islamabad staat een zeer succesvolle
bierbrouwerij, die daar door de engelsen al
in 1860 werd gebouwd. Mijnheer Bandera
met zijn 7600 werknemers brouwen daar
heel wat bier, maar ook al gin, wodka en
ook whisky met een totaal omzet van 30
miljoen €. In dit land zit 80% belasting op de
alcoholische versnaperingen en als je het
(als moslim) drinkt krijg je… DRIE jaar
gevangenisstraf. Enkel niet-moslims mogen
het kopen, in de ca 70 speciale winkels
waar de grote internationale hotels de grote
klanten zijn. Maar ook bij de gewone Pakistani wil een biertje etc, er best in en velen
laten het stiekem aanrukken door christenvrienden. De overheid sluit de ogen want
het verdient prima en levert de staat 18
miljoen € op. De baas van de tent zit ook
goed want hij is zorostriaan, een monotheistische godsdienst in het MO die de
alcohol niet verbiedt. De baas zegt: de
mensen in Pakistan hebben veel narigheid
dus willen ze wel effe relaxen met een mooi
glas thuis. Hij vroeg nu ook om een exportvergunning maar dat kon niet. Dat zou het
imago van zijn land als moslimland beschadigen. De islam heeft dus ook al heel
wat farizeeërs!

DUUR ETEN IN INDIA
In december 2009 vlogen de prijzen hier
met 7% omhoog en ook nog voor voedingsartikelen. Omdat de oogst wegspoelde door
wild water. De koopkracht kreeg een forse
deuk. Nu heeft de centrale bank de rente
verhoogt: de fin. crisis is hier dus voorbij.
Vorig aar was er ook al droogtepech met het
voedsel en het transport is penibel waardoor
er veel verrot onderweg. Voor president
Singh is dit een fors politiek probleem, want
de salariseisen liggen op de loer. Dit land
dat high-tech niet schuwt kan ook weinig
uitrichten tegen de weergoden…
DE AUTOWEG VAN JAVA
Indonesië heeft een te zwakke infrastructuur
wat de ontwikkeling sterk remt. Dus moeten
er autowegen komen ook op het eiland
Java. De regering drukt hard maar loopt op
tegen (arme) boeren die hun land niet kwijt
willen. Ook al is er 140 miljard bij elkaar
geschraapt voor vele projecten. Zo komt het
dat er 1200 km autoweg maar niet gereed
komen. Ook rond de haven-projecten zijn er
onteigeningsproblemen. De wet is er maar
een politicus hier durft een arme boer niet
zijn land af te pakken… dat is politiek erg
verkeerd signaal hier.
Het probleem is ook in India, ook een democratisch land zeer bekend en erg lastig
gebleken. Tata moest al vaker projecten om

INDIA RIJDT NANO!
Hij kost ca 2000 € deze “2-CV” uit India en
is DE auto geworden van de nieuwe
middenklasse hier. Motortje van 35 pk,
loopt 1 op 20 , max. 106 km/uur en het
weegt 500 kilo. Maar 3 m. lang en 1,5 meter
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deze reden opgeven. De moderniteit botst
met de eenvoudige boeren die niet anders
willen. Ook vele buitenlandse investeerders
liepen er al tegen op of vertrokken vaak
zelfs weer. Zo gaat dat langzaam in een
land tussen Middel-Eeuwen en de huidige
tijden in.

-GEEN grote industrie-agglomeraten die
meerdere markten bestrijken (fout van ZuidKorea, waar deze nu machtiger zijn dan de
staat).
-WEL grote staatsbedrijven die wereldwijd
EEN markt kunnen dicteren (fout van
Taiwan met zijn vele familiebedrijven).
Amen!

Terug naar inhoud

China blijft verbazen en groeit na de crisis
op eigen kracht en hoe! Vijf keer zo hard als
anderen… Nu echter steeds meer op
interne consumptie, vooral vanwege de
grote infrastructuur injecties die het deed.
Uit zijn grote reservepotten. Ze blijven ook
keihard nee zeggen tegen de eisen om de
yuan te revalueren en zeggen tegen
Obama: Poets jij eerst maar voor je eigen
deur! Ook gaven ze alle investeerders uit
het buitenland een position paper van 400
pagina’s waarin vele regels staan. Dat viel
bepaald niet lekker in het westen. Ook liet
het weten de TGV ZELF te gaan maken op
42 verbindingen…. Nadat ze eerst de franse
GV technologie afkeken. Zo maken ze
werkgelegenheid in eigen land en houden
het geld intern. Waar het kan zal men
proberen de export hoog te houden , ook
hier om werkgelegenheid te winnen en
sociale onrust te voorkomen. Want het spel
heet hier: hou ze vol hoop, geef ze
perspectief dan komen ze niet in opstand…
Al met al niks dom. De interne consumptie
zit nu nog op 38% van BBP en dat was
zeven jaar eerder nog 45%. China zal zeer
binnenkort Duitsland voorbij gaan als
exportland…en wordt zo nr. 1. Natuurlijk
heeft deze giga-groei ook andere kanten: er
ontstaat zo ook een risico tot grote
overcapaciteit, wat weer speculaties op de
beurs en op OG terrein geeft. En dat doet
sommigen denken aan het recente Dubaï
debakel. Maar China bewijst steeds, dat het
zijn lessen goed kent en erg goed weet hoe
in hoog tempo dit giga-land economisch op
te tillen naar heel veel hogere welvaart.
Tweederde van het land wacht er op…

OOST-AZIË
OBAMA CONTRA PEKING ( Zie N-Amerika/VS)
CHINA GROEIT OP EIGEN KRACHT
Nog wat losse feiten over de TURBO die
China nu is.
-China streeft over 7 jaar de VS in
economische macht vóórbij! (bron:OESO)
-China zal een fors deel van de westerse
welvaart gaan inpikken. Dat versnelt nu door
de crisis.
-China is erg onafhankelijk door zijn enorme
interne markt.
-China’s buren in Azië zijn samen: de VS +
Europa qua macht/markt.
-China’s aanpak blijkt steeds slimmer dan
we dachten.
-China heeft nog honderden miljoenen
goedkope arbeidskrachten in eigen huis.
Plus een rijk deel dat bijna zo groot is als de
EU!
-China is geen zeepbel zegt Friedman! Dus
wacht niet op het spatten!
-In de high-tech exporteert China nu evenveel als de VS , beide 15%. Maar het VSaandeel zakt, dat van China stijgt fors.
China’s economisch-sociale model lijkt een
compilatie van diverse andere modellen.
Peking nam niet hun fouten over maar wel
hun slimmigheid.
-NIET de megabedrijven privatiseren; dat
leidt tot corruptie (fout van :Rusland)
-GEEN tekort aan goedkope arbeid; men
heeft zelf nog voor jaren genoeg (fout: van
Japan dat ze niet heeft en geen immigranten).
-WEL op tijd een adequate infrastructuur.
(Fout van India)

Intussen
is
China
eigenwijs
en
onverstoorbaar en vaart geopolitiek een
volstrekt eigen koers. Tot aan Iran toe. En
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verhoogt in enorm tempo zijn defensie
uitgaven, want de dag is niet ver dat het
dreigen met pats-boem nog belangrijker
wordt. Nu zijn hun uitgaven ca 40% (!) van
de amerikaanse. Zegt het Pentagon; Peking
zegt 15%... Ook blijft het aandeel van
Peking in de VS-schuld stijgen: nu is dat al
80%: Peking is dus DE bankier van
Washington geworden. Dat voelt steeds
minder lekker in Washington. En in Peking
staan 2200 miljard $ op de bankrekening:
een mooie oorlogskas en, de dollar klimt
weer. Maar er is ook de andere kant: de VS
is de grootste schuldenaar en moet je ooit
terug
betalen
kunnen.
En
wat
technologische kennis betreft valt er ook
nog wel wat te tanken in het westen. De
tijger is nog niet te agressief, maar heeft al
scherpe klauwen. Obama wil ze nu wel eens
zien, en praatte met de Dalai Lama. Niet om
hemzelf, maar om Peking te testen… The
old game is back.

ingenieurs kwijt. Zo zijn die ook van de
straat!
FAMILIEFEESTJE IN CHINA
Tussen half februari en begin maart vieren
de chinezen de start van het nieuwe jaar:
deze keer het jaar van de tijger. Dat leidt
tot… 2,5 miljard reizen omdat chinezen dan
bij hun familie willen zijn. Zo’n 210 miljoen
stappen in de trein, 30 miljoen gaan vliegen,
en 2,3 miljard stappen in bussen.
En er zaten al vele miljoenen netje gekleed
voor hun TV’s om de grote feestuitzending
te bekijken. Deze getallen tonen weer eens
hoe groot dit land is en ook hoe sterk de
urbanisatie daar toeneemt. Want 1/3 werkt
in de grote steden en verdient goed geld en
nog 2/3 leeft op het platteland onder armere
omstandigheden. En om werk te vinden
emigreert een chinees zonder veel
mopperen best duizenden kilometers. Dat
zijn wij westerlingen echt niet van plan,
tenzij u ook ziet wat er nu in Nederland met
de krimpregio’s gebeurt… Hetzelfde maar
op lilliput-schaal.

CHINA WIL VEEL OLIE UIT IRAK
Hier de drie grote oliegebieden in Irak met
het chinese aandeel: Rumalla, goed voor 16
miljard barrel is voor 37% CNPC (China)
samen met BP 38% en South Oil 25%.
Halfaya, goed voor 4 miljard barrel, is voor
50% CNBC samen met Total 25% en Petronas 25%. Dan nog Ahdab, goed voor 1
miljard barrel is 100% CNPC.
Rumalla gaat in 7 jaar van nu 1 miljoen barrels/dag naar 3 miljoen. Daartoe komen er
wel 1000 putten bij. Het blijft een iraakse
operatie met derden in de uitvoering, dat wel
dus. CNPC heeft nu al een omzet van 188
miljard $ en zo’n 1,5 miljoen mensen in
dienst (!). Het legde de hand op ca 3,5
miljoen barrels per dag in Irak en zal
daartoe voor 2 miljard $ investeren daar. En
steeds vaker zie je CNPC ook samenwerken met de vroegere giganten omdat het
nog ervaring te kort komt. Het profileert zich
als low-coster met zijn goedkope ingenieurs,
en deze olie is voor Peking een echt
levensbelang. Het zal ze hier niet gemakkelijk gaan lukken in dit instabiele vechtende
land. Maar ze kunnen in de oliesector een
flink deel van hun SURPLUS aan jonge

DE SCHIETENDE KOREA’S
Twee marineschepen wisselden schoten uit
dicht bij de betwiste zeegrens tussen deze
twee Korea’s. Maar in Davos sprak de ZuidKoreaanse president woorden van overleg… tenminste als zijn noordelijke collega
ook over het kernbomprobleem wil praten!
China en de zes landen krijgen Kim Jong il
maar niet een beetje rustig en willen dus
ook het wapenembargo niet opheffen. Nu
ging ook de VN baas er nog heen om wat
pressie uit te oefenen. De achtergrond is
zeker ook dat Zuid-Korea de volgende G20
voor zal zitten… Daar moet je dus ook iets
voor doen. Maar of Kim Jong I, met zijn
disco-kapsel, zijn filmster zonnebril, zijn wat
hogere hakken en zijn modieuze groene
jasje van eigen ontwerp nu volwassener zal
worden is maar zeer de vraag.
WEER EEN JAPANS DRAMA
Het drama met de technische problemen in
de miljoenen japanse auto’s verspreid over
de hele wereld is weer zo’n schok voor
allen. Hoe kon dit gebeuren en, hoe kon dit

45

zo lang , onder het tapijt worden gepoetst.
Bij de grootste autoproducenten ter wereld
met een ijzeren reputatie! Want de
ongelukken en klachten waren er al lang, en
nu pas komen de bazen buigend te
voorschijn. Met excuses op TV en nu ook
met ondervragingen in het Amerikaanse
Congres. Dit land van 127 miljoen mensen,
met een negatieve groei in 2009 van 5,3%,
een negatieve inflatie en een staatsschuld
van NU 217% die op weg gaat naar 240%
(!) in 2040… Vergrijzend, positie verliezend
op vele fronten, op weg naar kwijnend
worden. Een symbool voor de decadentie
en de neergang na 60 jaar en meer van
glorie. Het land dat Pearl Habor op zijn lijst
van heldendaden kon schrijven, met atoombommen op de knieën ging en daarna een
come-back maakte zoals de andere verliezer Duitsland. Dat gaat nu ten onder aan
vergrijzing en falende organisaties. Er wordt
al een vergelijking getrokken tussen de
Grieken met hun enorme schuldenlast en
Japan dat een veel hogere heeft. En Japan
is het land van de yen, wat voor speculanten
best aantrekkelijk is! Waarom ook hier niet
geprobeerd het spel met schuld en valuta te
spelen?
Voor hen die dit soort ontwikkelingen zelden
geloven en zeker niet begrijpen: U bent dus
gewaarschuwd. Japan is voorland van het
industriële westen… ook al ligt het in het
gloriërende oosten. Waaruit blijkt dat het
niets met west en oost van doen heeft, niets
met cultuur dus, maar met ontwikkelingsprocessen in naties. Zie de egyptenaren,
grieken, de romeinen en de tientallen andere beschavingen die verdwenen..

En ook de levensverwachting schoot
omhoog: van 50 naar 79 in de periode 1947
2008, voor vrouwen zelfs tot 86 nu. Volgens
de VN-norm, die spreekt over veroudering
als meer dan 7% van de bevolking ouder is
dan 65 jaar is Japan met zijn huidige 14%
echt zelfs al “vergrijsd” dus. Japan zit al in
deze tweede trap.. In 2050 zal dat % al 35,7
zijn en in 2055 zelfs 47%! Zelfs al zou
morgen het geboortecijfer NU een sprong
maken, dan is het tij al niet meer te keren.
Dus moeten ze daar langer werken: nu is de
pensioenleeftijd nog 65 jaar. In 2005 waren
er 3,3 actieve op 1 gepensioneerde in 2015
is dat 2,3 en in 2030 is dat 1,8. Wat een
enorme belasting voor de zorgkosten gaat
geven. De kassen raken dus snel leeg…. In
de politiek is nu het debat volop gaande
over een verhoging naar 67 en ook het
langer laten doorwerken van ouderen. Maar
de werkelijkheid is al vooruit gesneld: 50%
der mannen en 30% der vrouwen werken
nog al tussen 65 en 69 jaar (Frankrijk 3%!).
Noodzakelijk vanwege de lage inkomsten…
Helaas doen de ondernemingen nog niet
erg goed mee. En vaak bepalen zij nog de
pensioenleeftijd. Zelfs subsidie van de staat
om ouderen langer te behouden, mocht niet
baten. Slechts 8% der ondernemingen deed
er iets aan.
De oudjes moeten ook steeds meer zelf aan
zorgkosten betalen tot grote woede van hun
verenigingen. Ze lanceren de ene petitie na
de andere, uiten kritiek op de regering maar
veel helpt het nog niet. En het platteland
ontvolkt… De ouderenhulp is hier voor 25%
van staatswege, 50% door premies en 25%
door gemeenten. Toch werd er dor fors
optreden wel iets bereikt op het punt van
uitsluitingen van bepaalde zaken voor +75ers met weinig inkomen. Ook stimuleert
men het reizen door ouderen, deelnam aan
het sociale leven etc. . En ook het
bedrijfsleven ontdekt nu het ouderensegment! Ze hebben een gem. inkomen
van 15000 € en een spaartegoed van
200.000 en ook geen hypotheek en kis
meer. Ze zijn dus de motor van de sectoren: gezondheid, toerisme, wonen, mode
en ook al voeding. Steeds meer produkten
en services komen er speciaal voor hen. De

DE BANGE OUDJES VAN JAPAN
De japanse bevolking daalt vanaf 2004 tot
2050 met 47 naar 80 miljoen…. Want sinds
1974 was het geboortecijfer al aan het dalen
zelfs tot 1,27 in 2005. In 1990 werd de
regering er eindelijk ongerust over, maar dat
keerde de ontwikkeling niet. Er zijn vele
oorzaken: de werkende vrouw, de blijvende
taakverdeling, het uitblijven van een echte
sociale politiek, etc. Men trouwt ook steeds
vaker laat vanwege te weinig inkomen en
blijft bij moeder wonen.
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ouderen beginnen nu dus een groter
stempel op “hun” economie te drukken…
Maar wat blijft er over van deze economie
als de inkomens minus de zorgkosten gaan
leiden tot krimpende koopkracht?. Kijk dus
goed naar Japan: HET voorland van
Duitsland en andere Europese staten,
waaronder zeker ook Rusland…

probleem nu echt even niet. First things
first..
2010: VEEL WERK VOOR OBAMA!
De verkiezingen in zicht en hij zit nog steeds
volop in de crises. De “obamanomics” zijn
gebaseerd op het verlagen van de WW, en
zuiniger energiegebruik en een groenere
auto-industrie. Hij wil ook een economie
getrokken door investeringen en export en
niet enkel door consumptie en lenen. En de
welvaart moet ook nog wat aardiger
verdeeld worden.
Maar deze mooie LT-visie botst met de KTnoodzaak om het gat van 10% kleiner te
krijgen en ook de ww, met zijn 10%. Maar
hoe dat te bereiken?
Die bankbelastingen , een populistische
move, lossen ook al weinig op… Obama
heeft dus behoefte aan een goede tovenaar!

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE LATINO’S KOMEN ER AAN (zie demografie.)
KERNENERGIE IN DE VS ( Zie Olie)
HET GROTE GETAL
De publieke schuld van de VS is nu, begin
febr. 2010: 12 349 000 000 000 $
In kindertaal 12, 3 x miljoen x een miljoen $
Het BNP van de VS is 14. 196 miljard $, wie
had dat gedacht. En verbetering is niet echt
in zicht… En Obama dagelijks terrein
verliest. En de speculanten storten zich nu
al blij op de euro (Zie Algemeen, crisis).

VAKBONDEN EN OBAMA
De vakbonden, schrikkend van de blijvend
hoge ww, vragen Obama om MEER steun.
Dar kunnen ze mede omdat ze stevig
bijdroegen aan zijn overwinning , want 67%
van de leden van de grootste vakbond
stemden op hem. En de niet-georganiseerden stemden voor 51% op hem. Dus
moesten er weer 400 miljard tegen aan..
Maar hun invloed is ook hier tanende; de
organisatiegraad liep van 1973 (toen 25%)
terug naar nu.. 7%; dat in de privésector. In
de overheidssector is het 40%. In de steden
met veel vakbondsaanhang zie je in de VS
dat het steeds slechter gaat… Zo werkt dat
daar dus ook. Obama zit in twee gevechten:
het land opknappen en zijn positie behouden c.q. verstevigen. De discussie op TV
over de ziektekostenverzekering, waar hij al
flink aan bijstelde, werd een ernstige confrontatie met o.m. McKain. Het zit om de
donder niet mee. Maar Obama is een taaie
en hij leert snel. Zou hij nu zijn filosofie ook
gaan aanpassen? Dat zou erg jammer zijn,
maar ja, wat wil je? De meerderheid kiest
straks.. En zijn democraten van de swing
states zijn nu al nerveus..

OBAMA CONTRA PEKING
Obama laat nu zijn tanden zien. Peking is
niet erg toeschietelijk en intern-VS is zijn stijl
niet erg geruststellend genoemd. Dus gaat
hij nu een tandje hoger, te beginnen met
een babbel met de Dalai Lama.
Hij moet het nu wel harder proberen ,want
hij komt niet echt verder in deze moeilijke
tijd zonder de coöperatie met Peking! Hij zei
e.e.a. in een recent interview in Bloomberg
Business Week. Hij heeft het daar ook over
de houding van Peking aangaande de yuan,
en spreekt over het zeepbelrisico in de
oververhitte chinese economie. Ook geeft hij
open toe dat het moveren van zijn belangrijkste financier en handelspartner niet
eenvoudig zal zijn. We gaan dus nu fase 2
in: Obama gaat nu eisen stellen en zich
duidelijker positioneren. Na zijn “uitgestoken
hand” hoopt hij hiermee meer respons te
verkrijgen. De G2 zoeken hun samenwerking en wij kijken toe… Europa is even
“gestald”, immers daar zit nu Obama’s

PALIN-MANIA IS UP!
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Ze ging weg als gouverneur, een paar
maanden vroeger dan voorzien in Alaska,
en nam een contract als journaliste bij Fox
News. Dat is het rechtsere deel van de
media waar men zich Palin als kandidaat
vice-president nog goed herinnert! En ze
had ook al flink gescoord met haar Memoires. Natuurlijk staat ze ook breed op
Facebook En waar ze spreekt is het raak:
de mensen slapen al s’ nachts voor de deur
van de zaal . Ze is HET GADGET van blank
gefrustreerd Amerika. In marketing termen:
Palin is direct NA Obama HET merk in de
VS! Deze “pitbull met de rode lippen: is erg
fotogeniek en zeer rap van de tongriem
gesneden. Maar ze heeft ook andere
kanten: kleren kopen in de campagne voor
150.000 en ze heeft een dochter die niks
luistert. Haar ex-schoonzoon die eruit
gewerkt is deed ook een boekje over haar
open. Hij sprak over een vrouw die zich
bitter weinig om haar kids bekommert, kookt
nooit, etc. Het tegendeel van haar imago.
Ze krijgt per conferentie 100.000 $ nu (!) en
er is ook een republikeinse steunfonds voor
haar opgericht. Nu heeft nog 47% der
amerikanen een erg negatieve indruk van
haar, maar zelfs in de repu-partij maakt men
zich nu zorgen over haar populariteit. En ze
laat zich door haar partij ook niks zeggen en
doet wat ze wil en veroorzaakt veel gedonder. En voor de vijanden is het oppassen
geblazen, want maakt er een ‘n foutje, dan
wordt hij/zij door Palin op Fox News totaal in
mootjes gehakt.
Het mooiste smoeltje van the States is ook
het lelijkste wat dit land bieden kan. That’s
America dus ook! En let wel: ze is uiterst
gelovig en weet zeker dat de Heer haar erg
mag.

zijn aankoop. Waarbij hij natuurlijk de BTW
van de VS omzeilt en dus vaker veel goedkoper uit is in de meestal Caraïbische gebieden waar de handelswaar meestal
verkocht wordt. Deze weg doet de VS-kassa
wel 100 miljard per jaar inkomsten missen.
Maar so far is alles legaal gebleken en dus
zoekt men naar regels om mee te gaan
snoepen… Zo zijn er nu regelmatig
berichten te vinden in de VS en elders
waarbij het gaat om recuperatie van
“ontdoken belastingen”… En dan bedoel ik
niet eens de fiscale paradijzen met hun
trucs en helpers. Want ook daar lekken
grote sommen tax weg… Het titanengevecht
overheid--mondiaal bedrijfsleven is flink aan
de gang. Waarbij zelfs een land als de VS
de kleinere lijkt te zijn.
Ach, ook wij kopen af en toe apparaten via
de VS, en tegen lokale BTW en betalen en
per creditcard. Het spul zeilt binnen uit…
diverse landen, soms zelfs Spanje , via
expediteurs. En nu drong ook tot mij door
dat ik ook zo’n (legaal!) circuit gebruik met
honderdduizenden andere europeanen. Had
u dat al door dat uw woonland zo “uw” BTW
mist?
OVERWERKEN IN DE VS
Zo’n 50% der Amerikaanse gesalarieerden
werkt thuis per week nog eens ca 50 uur
over.. Wat ook leidt tot huiselijke fricties
zegt een onderzoeker. Als je dan ziet WIE
dat zijn blijken het de meer-verdienende te
zijn die i.h.a. meer zelf hun werktijden
kunnen bepalen. In en Frans blad werd dit
een paradox genoemd. Sarkozy weet het
echter beter: als je meer werkt verdien je
ook meer. Of anders gezegd: die overwerkers verdienen meer omdat ze meer
presteren.. en dus niet andersom! Tja de
fransen en de amerikanen , dat zijn twee
werelden.

JACHT OP FRAUDEDOLLARS
Obama zit zeer krap bij kas, eigenlijk is er al
lang geen kas meer in zijn land. Dus zoekt
zijn administratie naar gaten in de belasting
inning. En daar ontdekte men het kopen via
Amerikaanse beheerdersfirma’s bij buitenlandse bedrijven en via creditcards. Dus een
Amerikaan kijkt op een website met aanbiedingen van mooie produkten, kiest, koopt
en betaalt via een Amerikaanse beheerder

SLIM PARKEREN
In de VS komt een systeem waarbij taxi’s
worden uitgerust met een ultrasoon
apparaat dat lege parkeerplekken langs de
straat ontdekt en doorgeeft aan een
computer. Als automobilist die zoekt ga je
met je telefoon op die site en de computer

48

die via GPS weet WAAR je bent kan je
vertellen WAAR een leeg plekje is dichtbij!
Dit moderne ei van Columbus zal vele
hartinfarcten voorkomen…

cubaanse journalist schreef ook een brief
aan Raul en bood zichzelf aan in ruil voor
vrijlating van anderen. Want drie gevangenen zullen zonder bijstand, al snel gaan
sterven. Tja dat is de andere kant van dit
“bevrijdingsregiem” dat nog lang niet weg
is… het lijkt nog wel een generatie mee te
kunnen. En in Zuid-Amerika zijn er weer
supporters bijgekomen..
Hoe ziet zo’n maatschappij er uit na zoveel
jaren van isolement? Intussen is een
gevangene in zijn hongerstaking gebleven.

GUANTANAMO
Nog steeds niet dicht, juridisch gehaspel ,
kortom een pijnlijke afgang. En helaas
doorgaand onrecht en de mislukkingen
stapelen zich rond Obama maar op… Hij
begint een beetje een tragische figuur te
worden, dit symbool van de nieuwe hoop.
Wordt dus vervolgd..

MARXISTISCHE BUSINESS
De FARC in Columbia leeft van de drugs en
doet dat in het groot. Ze doen vooral direct
zaken met de mexicaanse drugsmaffia. Dat
kost minder. En ze regelen zelf de transporten dat brengt nog meer op. Elke kilo
naar Mexico kost 3500 $ en brengt 9000 op
dus 5500 $ winst. Voor Europa is dat 15000
aan kosten, opbrengst 30.000, dus winst
van 15.000/kilo. Niks beroerd dus.
Maar uit gepakte PC’s kwam te voorschijn
dat ze nu ook proberen om nog meer dan
de 38 kilo uranium trachten te kopen, die ze
nu al hebben. Om vuile bommen te maken
dus.. heel nuttig in het internationale terrorisme. Deze guerillaclub die al 45 jaar
tegen de kapitalisten vecht, gaat over in een
misdadig kartel met terroristische trekjes.
En omdat in hun business de marges zo
enorm zijn, lijkt het nauwelijks uit te roeien.
Obama is een grote klant: 90% van de
cocaïne gaat naar zijn land via Mexico. En
dat is voor 17 miljard $. Men berekende dat
FARC jaarlijks 2 miljard $ verdient aan deze
business, tot groot verdriet van Uribe, die
zich kapot vecht tegen hun. Vergeefs dus
lijkt het…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
NIEUWE STERKE MAN IN CUBA
Hij is een echte oud-gediende in de revolutieclub van de Castro’s, was heel lang
minister van Biza en daar erg berucht. Deze
77-jarige is een echte hardliner en weet hoe
terreur uit te oefenen. De cubanen hebben
flink schrik van hem. Nu is hij minster van
Informatie en Communicatie wat je tegenwoordig een kernpost mag noemen en hij is
ook vice-president van de ministerraad,
naast Raoul Castro dus. Ze waren lang echt
geen vrienden hij en Raoul, maar weten nu
dat ze elkaar nodig hebben. Ramiro Valdez,
is hard, cynisch en sadistisch zegt men, dus
lijkt de harde lijn te vervolgen in Cuba. Het
feit dat zijn ster stijgt, laat geen twijfel over
de lijn die Fidel verder ziet: de keiharde lijn
dus. Verzoening met de VS lijken weer ver
weg en aansluiting bij de andere links-radicale staten in de regio ligt meer voor de
hand. Mede vandaar het massale optreden
bij de hulpverlening in Haiti door de VS.. De
hoop vervaagt voor het “na-Fidel” tijdperk

Terug naar inhoud

CASTRO’S ZIEKE GEVANGENEN
Het zijner zeker 75, journalisten, mensenrechtenactivisten, etc. , die in het cubaanse
gevang steken. Velen voor 25 jaar en
meer.. en lang voor zo’n periode voorbij is
worden de meesten ziek. Nu vraagt
Noorwegen dringend om de zieken vrij te
laten en ook twee poolse palementariers zijn
hier actief mee bezig. Een onafhankelijke

OCEANIË
TE VEEL AUSTRALIERS?
De financiële crisis deed hen nauwelijks
wat, maar nu zijn er toch problemen:
Australië groeit namelijk te snel! Over 40
jaar zullen er al 36 miljoen zijn en dat is 2/3
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meer dan nu (ca 21 miljoen) . Door een
hoog geboortecijfer en een hoge immigratie.
Toch is dit alles niet genoeg om de snelle
vergrijzing te compenseren: in 2050 zullen
de 65-84 jarigen verdubbelen en de +84
jarigen zelfs verviervoudigen! Wat voor de
zwaar belaste overheid een stevig probleem
worden zal. Chef Kevin Rudd spreekt graag
over “Groot-Australië” en bedoelt daarmee
de immigratie van meer aziatische buren. Hij
zal wel moeten: OF hij krijgt (ook) een
enorm tekort OF hij moet de voorzieningen
afsnijden. Hij woont niet ver van Tokio en
weet dus heel goed wat hem wacht! Heeft u
zat van Geert en het gehakkel: go Australia!
Dat deden 60 jaar geleden ook al heel wat
Nederlanders. Dus op de korte termijn is er
een te groot aantal mensen gezien de ww
en de nodige voorzieningen, maar de grote
toevloed is op middellange termijn nodig
vanwege de vergrijzing. Demografisch
koorddansen dus!

er weer gedonder over het “inpalmen” van
twee historische graven in Oost-Jeruzalem..
Die wil men gewoon toevoegen aan het
vaderlands bezit van Israël, terwijl Jeruzalem niet zomaar van hun is. Dus proberen
nu andere dan de VS het ook eens.
Kouchner riep het hardop: waarom roept de
VN niet gewoon de Palestijnse Staat uit?
Dus zonder onderhandelingen of instemming van Israël. En Sarko deed het nog
over en Abbas schijnt het wel te zien zitten.
Zo gaat dat dus, want wanhoop is troef.
Maar er zijn meer stemmen vóór dit
ogenschijnlijk maffe idee; immers Palestina
is nu verdeeld… Maar dat zou nou net goed
kunnen zijn tegen die verdeeldheid en dan
is er ook formeel veel meer mogelijk vanwege de andere status van de palestijnen.
Nethanyahu ziet het (nog) niet.. ondanks de
duidelijk veranderde tijden. En zeker na die
ontzettende stommiteit bij de moord op de
Palestijnse leider, waarbij “echte” paspoorten van wel vijf landen uit de EU
werden gebruikt en ook nog van Australië.
Dit lelijke nummer is zonder meer een
stommiteit, waardoor een ander soort stap
enkel nog urgenter wordt nu ..

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
NEDERLAND: GEOPOLITIEK VAN ALLURE
De kabinetsherrie over Afghanistan sloeg
stevig in, in de hoofdsteden van de
Navolanden. Niet vanwege de omvang van
de bijdrage daar maar wel omdat Nederland
een zeer goeie naam had en heeft en nu
psychologisch gezien de deur voor anderen
op een kier zet. Een schaap over de dam,
en vele staan nog te aarzelen. Met steeds
grotere interne weerstand tegen de
deelname aan die oorlog. Obama zal er ook
niet van omkiepen maar, dit is voor hem ook
een domper. Intussen stijgt de ster van Bos
en valt die van JPB. En de paladijnen van
JPB, de limburgers die Buiza en Verkeer
doen, blijken ook geen hoge ogen te scoren
bij het volk. Deze generatie jongeren uit het
CDA lijkt nu al versleten? Ongelooflijk!

DE VERKIEZINGEN IN IRAK
De terreur is enorm in dit land vlak voor de
verkiezingen; de burgeroorlog gloort weer.
En nu besloot de regering 411 ex-baathleden van de verkiezingslijsten te halen , het
gaat dus om mensen uit de partij van
Saddam, de gehangene. De amerikanen
schrokken, protesteerden, maar kregen
niets voor elkaar. Joe Biden ging er zelf
heen, maar nee, hij kreeg niets klaar.En nu
zijn dus de soennieten erg kwaad en willen
de verkiezingen boycotten. Net als eerder.
Dit land met een sjiïtische meerderheid,
naast soennieten en koerden is nog lang
geen rustig olielandje. Maar Obama heeft
gekozen: “hij” gaat naar huis.
Vrucht van Bush: de dictator is gehangen en
de burgeroorlog woedt als nooit te voren. En
de olie stroomt nog niet echt… Intussen zijn
de ex-baathleden allemaal geweigerd als
verkiezings kandidaten…

PALESTIJNSE STAAT? HUP, UITROEPEN!
Het zit nog steeds muurvast in het MO; en
Israël gaat een heilloze weg , lijkt het. Nu is

ALGERIJE: OLIE EN SMEERGELD
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De baas van Sonatrach, de grote olieclub
van dit land, is nu ontslagen. Hij staat onder
politietoezicht wegens malversaties nu. De
twee vices van de club zijn ook achter tralies
gezet net zoals twee zonen van Meziane, de
grote baas. En ook in het bankwezen vloog
er een uit… Want Sonatrach en smeergeld
dat is erg dicht bij elkaar. Het gaat hier om
het grootste afrikaanse bedrijf: 125000
werknemers, omzet 80 miljard $, en voor
97% van de export verantwoordelijk. Ook
zijn ze goed bevriend met Amerikaanse olieboys heet het. Maar niets gaat zonder
minister Khelile, dicht bij de president. Dus
lijkt het op een aanval op de macht van
minister
en de president zelf, door het
leger en de inlichtingendiensten. De legerbaas, generaal Mediene, heeft gespannen
relaties met Bouteflika; dat weet iedereen.
Maar de baas zelf verzet zich stevig, dus dit
is pas het begin van de machtsstrijd. Dit
land is corrupt, arm en labiel. Een prooi voor
Al-Qaida in de Magrheb.
Er komen nu ook nog restricties op import;
het economisch patriottisme slaat toe. Import in 2009 was 39 miljard waarvan 16% uit
Frankrijk, 12% uit China, Italië 9,5%, Spanje
7,5%, 7% uit Duitsland en nog 48% “rest”.
Want het gaat in dit land economisch niet
lekker en de import stijgt te hard vindt men.
Dus moet er nu meer geïnvesteerd worden
en met partnerships met algerijnse aandeelhouders dus en ook moeten de belastingkado’s snel geherinvesteerd worden.
Nu al komen goederen vaker moeilijk of niet
door de haven van Algiers heen… Het
verandert hier dus ook, maar het ruikt niet
naar beter.

voor dat ie zou omvallen… de brokken dus
op een tiental km ver.
PERSBREIDELING IN MAROKKO?
Het Journal Hebdomaire, een zeer onafhankelijk blad in Marokko, moest stoppen
omdat het zijn sociale premies niet
betaalde.. Eerder werden al diverse andere
bladen en distributiebedrijven overgenomen
door SIGER. Dit bedrijf, SIGER is een
anagram voor Regis) staat onder leiding vn
Majidi, de persoonlijk secretaris van de
koning… Dit verontrust velen binnen en
buiten het land.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
GIFOPSPORING MET KIKKERVISJES
Waterkwaliteit bewaken is uiterst belangrijk
dus alle drinkwater leveranciers geven daar
veel geld aan uit. Nou vond er iemand een
genetisch gemanipuleerde kleine beestjes ,
kikkerbabies, uit die licht geven als ze vergif
tegen komt in het water waarin ze leven. .
De franse fabrikant Watchfrog vertelt er veel
over: ze kunnen zware metalen etc. vinden
maar ook foute moleculen voor de mens, die
je eerder praktisch niet kon detecteren. Het
procedé is 10 keer zo goedkoop als het
gewone en in de VS is het op weg een groot
succes te worden. Nadat Veolia, waterleverancier in Frankrijk, dat ook al liet zien.
Er wordt per klant ca 150.000 € omgezet en
de omzet schiet omhoog. De biotechnologie
bespaart weer eens een hele hoop geld…
HOU HET HOOFD KOEL
Bij een motorongeluk is er 8 van de 10 keer
hersenletsel, waardoor temperatuur en
volume in de schedel oplopen. Dat kun je
met koeling voorkomen… Dat bracht een
engelse helmenfabrikant op de idee om in
de dubbele wand van de helm twee zakken
met vloeistof te stopen die bij breuk zich
vermengen en dan flinke koude opleveren.
Gedurende 45 minuten nog wel. Het ding
kost 350 € en is in 2010 al op de markt. Rij
intussen voorzichtig!

VOLLE BAK BIJ DE HOOGSTE TOREN
De Burj Khalifa trekt drommen bezoekers
ondanks de ticketprijs van 100 € om te
bezoeken. De 57 liften die elk halfuur vertrekken zijn elke dag helemaal bezet.
Iedereen wil zien hoe het op 828 meter
uitziet, het dubbele van de TWIN Towers in
NY. Mogelijk krijgt men zijn schade terug
door enkel het bezoekersgeld… maar dan
moet het wel nog eeuwen doorgaan. Zou er
nooit iemand denken aan een aardbeving?
Nou schudt het daar vrij zelden maar stel je
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GIFT UIT HET HEELAL
Einde 1998 vond een fransman een brok
steen en bracht dat bij de wetenschappers.
Die zagen een meteoriet van 4,5 miljard jaar
oud . En hij is op zijn reis niet veranderd!
Deze 1,3 kilo ondergaan nu honderden
testen en men vond al organisch materiaal
op koolstofbasis. Dat zou wel eens wat
kunnen opleveren om het ontstaan van het
leven op aarde beter te begrijpen… Wilt u
dus bij uw wandelingen vooral goed uitkijken
naar zwarte stenen en die op de juiste plek
inleveren? Niet bij de pastoor dus, die
schrikt er maar van.

indrukwekkend dus. De programmatuur is
nederlands (het heet Lyar) en het totale ontwerp is Frans en heet Eyelight. Een bedrijfje uit Grenoble, Hilabs, verkoopt het en
het loopt storm. Een locale makelaar toont
er zijn aanbod op. U tikt een leuk huis aan,
dan ziet u de plattegrond en u tikt op de
keuken en hup daar is de foto van dit vertrek
al en zo schiet u door het aanbod heen.
Een ware revolutie in presentatietechniek en
besturing van het visionaire proces. Wat
wordt, een stukje van, de wereld toch weer
mooi!
DIGITAAL SCHRIJVEN
Hij heeft een Bluetooth verbinding BloXnote
van Axantis en terwijl u op gewoon papier
daarop schrijft stuurt hij het gedigitaliseerd
naar uw Smartphone en PC. Want de
schrijfbeweging wordt electromagnetisch
gevolgd en dus maakt hij er een soort van
scan van. Erg fraai en gemakkelijk voor pennelikkers dus. Maar pas op er mankeert nog
wel wat en dat bleek bij een test. Erg moeilijk op gang te krijgen met uw smartphone
bijvoorbeeld. En je hebt de PC nodig bij de
installatie, maar als dat alles achter de rug is
gaat het best mooi verder. Het geschrevene
is zeer leesbaar en op de PC is de ontvangst ook uitstekend. En je kunt dus
gewoon papier gebruiken en hebt dus een
manscript als origineel. Iets moois voor
architecten, ontwerpers en commerciëlen
die snel en authentiek willen communiceren.
Het schrijfding kost 199 €, de Bluetooth
optie is + 79 € en Myscript Notes kost nog
eens + 62,50 €. Alles in een doos: 342,50 €
Het is een redelijk begin… Zou Apple dat nu
ook niet op zijn I-Pad hebben moeten
installeren?

BABY LUISTERT MEE
Babies in moeders buik, horen van alles:
van het moederlichaam en ook van buiten.
Dus ook gedonder en muziek. Dus dacht
Nuvo ik maak een apparaat om de baby
echt mee te laten luisteren naar moeders
favoriete muziek, want muziek dat is erg
goed voor Babies. Het is een gordel met
een dubbele string aan de voorkant, waarin
vier speakers zijn ingebouwd. En je kunt je
I-Pod, je MP3 etc. erop aansluiten en zes
een I-Phone. Dus baby kan worden opgebeld door verre papa! Tja, hoe gek kun je
worden OF hoe mooi is het (baby)leven nu?
Weet ik veel!
DE VLEUGEL ZEILBOOT
Waterracen in een zeilboot maakte ik een
keer mee: op de Mediterranée met een
zeilboot met spinnaker: een sensatie, wat
ging dat hard! Nou blijkt dat als een zeil bolt
door de wind, dus minder strak gaat staan,
dan verlies je power. Daarom werd op de
BMW Oracle superzeilboot een echte
vliegtuigvleugel gebouwd van, jawel 62 m.
hoog… ( 1,5 eer die van een A380!). Hij
bolt niks en gaat dus echt keihard. Dat gaan
ze nou in zeezeilen echt beproeven bij een
volgende wedstrijd.

LEICA DOET WEER MEE
Dit legendarische merk was bijna dood,
verdrongen door de digitalen. Het bedrijf
bestaat al van 1849 en de camera’s waren
een legende geworden. Op het randje ging
men een samenwerking aan met Panasonic
en dat werkte. Leica is als niche-product
weer op de weg omhoog. Maar ook in de
wat lagere regionen van 600 € (D-LUX) en
tot aan de S2 van 18.000 €. Er verschijnen n

HET ERGONOMISCHE BEELDSCHERM
Het is een tv-scherm waarop je met je
vingers alle beeldmateriaal kunt manipuleren. Zoals je dat ook op de I-phone al
ziet en ook op de I-Pad die net uitkwam. En
wij zijn het hier l op TV bij programma’s. Erg
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in de grote steden Leica-stores, zoals je dat
ook van B&O zag en ziet. Men gokt o een
200 stores in 15 jaren. Ondanks de crisis
stijgt de omzet met 5% jaarlijks en in Frankrijk zelfs met 22%. Ik heb nog een Russische remake, die op afstand sprekend op
op de echte lijkt. Maar dat is nu een antiek
verhaal. Die is nu minder waard geworden…

En hij werkte ook nog voor de Amerikaanse
regering tegen het opkomende communisme na WO II.
Karski leert ons wat: van het allerergste getuigen is een ondankbare taak Je kunt niet
slagen… Mijn ouders hadden , in een afgesloten kast, een fotoboek over de concentratiekampen. Dat liet mijn vader me mondjesmaat en selectief zien… Ik was heel erg
onder de indruk en mogelijk veroorzaakte
deze inkijk dat mijn interesse voor WOII zo
sterk werd. En voor hen die nu weten van
de afschuwelijke genocides die er gewoon
nu nog dozijn gewijze zijn in Afrika vooral.
En voor het oordeel te snel komt: wat er in
Sebrinica is gebeurd, waar de serven 8000
mannen in de rug doodschoten, na ze van
vrouwen en kinderen te hebben gescheiden,
komt ook wat in de buurt van een kleine
shoa. En, never forget, dat beide moordpartijen moesten worden gekapt met een
oorlogsaanpak… nog meer doden om de
andere moordpartij te stoppen. Weet u nu
weer waarom Europa toch niet zo dom is?

DE BIJTJES EN DE AMANDELBLOESEM
Waarom doet de amandeloom een vergifje
in zijn bloesem dat de honing dus vergiftigd?
Al bij kleine porties doodt dit vergif kleine
zoogdieren en is ook voor de mens toxisch.
Dat is toch een foutje in de natuur: zo de
bijtjes aantrekken is wat vreemd. Nou blijkt
uit proeven dat de vergiftigde nectar net de
bijen erg aantrekt, waardoor de amandelboom wint op de andere bloeiende bomen! En de bijen hebben er zelf geen last
van evenals andere insecten. Een andere
verklaring kan zijn dat dit vergif is bedoeld
om bacteriën te doden om en zo te
garanderen dat de nectar langer goed
blijft… en zo dus opnieuw de amandelboom
wordt bevoordeeld. Ze zijn er op de uni in
Haïfa nog niet helemaal uit…

CMA-CMG: DE VREES VAN MARSEILLE
Dit bedrijf zit goed in de dallas. Net nu zijn
toren van 147 meter en 31 etages klaar is
en zijn 50 containerschepen uitbreiding
gaan worden geleverd en…moeten worden
betaald. Dat is verrekte lastig als de banken
je geen geld meer willen geven.. En dat
komt weer omdat de prijs om een container
van China naar Europa te varen terugviel
van 1500 $ naar nu..300 $. De groei van
15% per jaar de laatste jaren in containerland viel vorig jaar in een klap 15% TERUG.. Al steeg nu de prijs van een container van 40 voet van Europa naar Hong
Kong nu weer naar 2800 $ en dat was even
geleden maar 700. Dus er komt weer schot
in?
Saadé is de enige eigenaar van dit bedrijf
met 17000 mensen wereldwijd (400 in
Frankrijk), 15 miljard $ omzet in 2008 en nu
met 515 miljoen $ verlies. Het bezit 365
schepen en nu ook 5,6 miljard aan schulden. De 72-jarige Saadé is uit Libanon naar
Marseille gevlucht en bouwde in hoog tempo dit, niet op de beurs genoteerde bedrijf

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
DE BOODSCHAPPER VAN DE SHOA
Hij heet Karski en hij kreeg in 1942 (!) de
kans om via een geheime gang, met twee
joodse bewoners (Feiner en Kirschenbaum)
van het ghetto in Lodz een kijkje te nemen
in de afgrijselijke vervolging aldaar. Hij was
de verbindingsman tussen de poolse
verzetsgroepen en de regering in ballingschap in Londen. Hij kwam terug met een
ongelooflijk verhaal, wat Roosevelt echt niet
kon en wilde geloven! En met hem vele
anderen… Daardoor werd er veel later
ingegrepen; zo’n boodschap is te erg voor
normalere mensen.
Karski is eigenlijk nauwelijks geëerd na de
oorlog al is hij natuurlijk wel ereburger van
Israël. Hij ging in de VS wonen en werd
daar nog hoogleraar en stierf recent daar. ..
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op. En regeert er als een vorst.. en alleen
dus.
Hij nam vele risico’s in zijn leven en nu EEN
te veel, lijkt het. Hij bestelde op het verkeerde moment een enorme hoeveelheid boten
(50 stuks in 2006-2008) en daarvan moeten
er nog 45 geleverd worden van nu tot 2013.
De andere fout was dat hij speelde op een
hogere olieprijs, die niet kwam.
Nu is er een externe topper aangesteld door
de banken en zijn zoon is ook wat naar voren geschoven. In zijn kantoor met 360 graden uitzicht in de top van zijn nieuwe toren
zit hij nu niet echt blij te zijn. Maar hij werkt
mee want zonder andere kapitaalverstrekkers kan hij nu niet verder… Ene Soullié is
nu tijdelijk The boss en praat met de banken. De 3e grootste transporteur ter wereld
(Maersk is no 1) zit plat en werd slachtoffer
van een crisis die hij ook niet goed zag aankomen.
Marseille houdt nu zijn hart vast; gelukkig
staat de prachtige toren er, maar wel met
twee etages minder dan gepland. U moet
trouwens wel even naar de top als u in Marseille bent: adembenemend mooi uitzicht.
De orthodoxe Saadé bidt iedere dag, zegt
men, kijkend naar Notre Dame de la Garde
die hij van verre zien kan.. Laten we hopen
dat dit helpen gaat… China en consorten
moeten hier ook weer reddend werk leveren..

er al jaren aan gedokterd: eerst wilde men
geen veiligheidspersoneel, camera’s en
detectiepoortjes op scholen. Ondenkbaar!
Die tijd is nu voorbij, erger, men schreeuwt
nu en staakt zelfs voor meer beveiligers op
school nu! De blogs van het onderwijzend
personeel staan vol met narigheid en het
werken op school is verre van prettig geworden. De mislukkingen in de opvoedingen
komen hier dus hard te voorschijn. In enkele
jaren is het aantal geweldsdelicten op scholen hier van 3,8 naar 6,3 per 1000 instellingen gestegen. En “maar” zo’n 10% van
de scholen zijn goed voor 50% der forsere
geweldsdelicten. Nu is er in Frankrijk de
zoveelste commissie bezig om de minister
te adviseren.. En het lijkt nop te helpen.
Nu heet het weer dat de jongeren echt veel
meer burgerfatsoen moet worden bijgebracht… Dat krijgen ze niet meer van thuis
mee dus.
Duidelijk is wel dat de jongeren die hier aankomen geheel andere leerlingen zijn dan die
van 10-15 jaar geleden. In die zin is de
school de thermometer van de opvoeding
thuis en daarop hadden die onderwijsmensen nooit gerekend. De school is nu
een soort reparatie-afdeling van de mislukte
opvoeding in de gezinnen. Dus is de vraag:
moet je nou IN DE GEZINNEN beginnen, bij
de ouders dus, of op de school repareren?
Maar hoe dat dan wel weer moet? Het
geweld op school is dus “made in our
families” dat moet eerst iedereen eens
goed beseffen. En het opentrekken van
twee grote blikken beveiligers en bewakers
lijkt dus op meer dweilen met de grote kraan
vol open… dus: verbeter de scholen en
begin thuis!

ONVEILIGHEID OP SCHOLEN
Het is een probleem overal in het westen
blijkt steeds weer. Geweld, narigheid,
steeds ook meer fysiek geweld en zelfs
doden vallen er binnen schoolmuren. In alle
west-europese landen en zeker ook in de
VS. De school is zo een afspiegeling van et
steeds geweldadiger worden van de hele
maatschappij. En het heeft dus met landen
en kleuren verrekt weinig van doen! Maar
omdat het “de school van onze kids is ”,
schokt het veel meer dan geweld op andere
plekken. Zoals op straat, in het uitgaansleven en in de bedrijven. Zoals het ook fors
schokt als er geweld wordt gebruikt in
ziekenhuizen, zorginstellingen en tegen personeel van brandweer en ambulances en
ook in het openbare vervoer. In Frankrijk is

DE OORSPRONG VAN “JUD SÜSS”
Deze nazi-propagada film bij uitstel werd het
eerst gedraaid in Venetië als voor-première.
Goebbels was de initiator en hij was ook
verplicht voor de politie en de kampbewakers in nazi –Duitsland. Waar overigens 10
miljoen duitsers hem vrijwillig gingen zien;
en ook 1 miljoen fransen hier. Een waar
kassucces dus. De verzetmensen gooiden
in de parijse metrohallen bommen waar die
affiches ophingen…
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De auteur van de roman, Lion Feuchtwangler, jood en duitser vluchtte en werd in
Frankrijk opgepakt. Hij stierf in Les Milles in
de Provence, in een kamp. Hij schreef de
roman Jud Süss al in 1925. Het boek beschreef het leven van van ene Oppenheimer
aan het hof van de Hertog van Würtemberg
(ca 1725), die na de dood van de hertog
werd gevangen gezet. Beschuldigd van
verrijking, sexuele foute boel en hij werd dus
ter dood veroordeeld. Hij werd in een kooi
opgehangen en den volke zo getoond.
Na zijn dood stikt het van de quasi-antisemitische teksten en Feuchtwangler schrijft er
later dus over. Immers het was weer zo’n
voorbeeld van een succesvolle jood die
eraan ging.. En het wrange is nu, dat zijn
boek dat het omgekeerde wilde tonen, de
basis werd voor en der ergst nazi-films over
joden. Op het affiche zie je de kop van een
satanisch afgebeeld mens, een groene jood
met boven zijn hoofd: JUD SÜSS. Het doet
je nu nog griezelen.
Zo worden feiten misbruikt en zelfs kunst
verdraaid om haat te zaaien. Waar de
mensheid soms niet zonder kan.
Zondebokken zijn namelijk functioneel en
sterven meestal ook ,at the end. Ze worden
weggestuurd en veelal vermoord.
Al eeuwenlang en wie er toe aanzet komt er
soms zelfs nog mee weg!

4.Nu heeft ook de crisis de onderlinge afhankelijkheid van deze TWEE versterkt. De
VS steunen de hoge groei en Peking , de
grote VS-schuldeiser met meer dan 7100
miljard $, financiert de Amerikaanse tekorten. Beide stortten zich in gigantische herstelplannen contra de deflatie (12% van het
BNP in de VS en 1500 miljard $ voor China).
China en de VS zijn verbonden in een sterke rivaliteit aangaande het wereldleiderschap en geketend in een gedwongen
samenwerking. Hun relatie zal beslissen
over de toekomst van de wereldhandel, van
het monetaire systeem en ook over de strijd
tegen de klimaatverandering (en dat is iets
anders dan tegen CO2 vechten!).
Dagelijks neemt de rivaliteit ook toe aangaande de greep op de grondstoffen, -China
is partner 1 voor Afrika en Brazilië -,
en ook al in “ cyberspace” en in Azië-Pacific
regio.Zie ook de drie chinese oorlogschepen
voor Somalië.
Obama zoekt nu een strategisch partnerschap met Peking en ook het herstel van het
verloren amerikaanse leiderschap. China
weet dat samenwerking met de VS moet, en
trok haar lessen uit het Sovjet-echec. En de
competitie over machtsposities en waardesystemen verschuift: individualisme, politieke vrijheid en open maatschappij staan
tegenover staatskapitalisme, totalitarisme en
imperiale ambities.

*****
DE 21e EEUW TUSSEN G20 EN G2
De crisis versnelt de opkomst van G2, bestaande uit de VS en China. Vier zaken
bepalen de nieuwe realiteit:
1.Het strategische en economische wereld
zwaartepunt kiept naar Azië met zijn 3,5 miljard mensen (55% v.d. wereldbev.). Het
westen telt nog maar 12% van de die bevolking. Ook dank zij hun ontwikkelingsmodel,
met een hoog spaaroverschot en een oppotting van ca 5400 miljard reservedollars.
2.De VS komen in een relatief verval terecht, de prijs van hun zware ideologische
overdrijving van het neoconservatisme en
hun krediet luchtbellen.
3.China stelt zich openlijk op als de nieuwe
supermacht en wil respect zonder opmaak.

De crisis en haar afloop zijn bepalend voor
de krachtsverhouding China-VS. De VS is
erg verzwakt door de implosie van haar model gebaseerd op schulden die hun nu een
decennium aan zwakke groei gaat kosten,
en massawerkeloosheid,grote tekorten,
grotere maatschappelijke tegenstellingen en
erosie van het wereldleiderschap. Ook de
oorlogen in Irak en Afghanistan zijn een last.
Maar het land behoudt zijn dynamische demografie, de kracht om zich steeds weer uit
te vinden (zie Obama’s verkiezing), ook de
kracht om aantrekkelijke projecten te vinden, ook kapitaal en talenten, sterke instituties, een sterke democratisch levensstijl en
een machtspotentieel zonder weerga.
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China zal sterk van de huidige luchtzak profiteren en van zijn greep op de grondstoffen/bronnen en van het kunnen kopen van
strategische grondstoffen tegen lage prijzen.
Maar het wordt ook geconfronteerd met zijn
komende grote vergrijzing (225 miljoen +65ers in 2030!), de reconversie van zijn ontwikkelingsmodel dat nu berust op export,
grote milieuschades, interne spanningen
(Tibet) en de mogelijkheid om een samenleving te bouwen gebaseerd op kennis en
innovatie, zijn plek te vinden in de mondialisatie, ook zijn verantwoordelijkheden te
accepteren die bij een wereldmacht horen.
Want die gaan verder dan puur nationaal
belang.

Hij trad af als hoogleraar Klimatologie aan
de uni East- Anglia, o.m. vanwege het emailtjes schandaal rond de IPCC. Want hij
was een belangrijk iemand in het VN-klimaatonderzoek.
Hij keerde nu dus 180% en verklaarde dat:
-de temperatuurcurves van 1860-1880,
1910-1940 en van 1975 tot nu zijn wetenschappelijk IDENTIEK. Dus er is NU niet
meer aan de hand dan toen…
-het in de Middel-Eeuwen een tijd lang even
warm als het nu is...
Hij zei dit met spijt bij een recent interview
voor de BBC. En het betreft hier de meetresultaten uit werkgroep I, waar de wetenschappelijke basis ligt voor het rapport en
de daaraan werkende werkgroepen.
Dit is een ware schok voor allen die ook
deze man geloofd hebben… Deze klimaatmuis krijgt nog een langere staart, en tot in
India.
Wie had dat nou gedacht? Wel onder andere ene Claude Allègre (fr.) die ik al jarenlang
volg in zijn kruistocht, waarin hij het WETENSCHAPPELIJK aanvechtbare tracht
aan te tonen van de onderbouwing van de
aardopwarming die het IPCC produceerde.
Gelijk krijgen is soms echt niet leuk!

Europa dreigt door de G2 te worden gemarginaliseerd; het begin is al merkbaar. Tsjoeen Lai zei tijdens de Koude Oorlog periode:
“Als twee olifanten vechten of vrijen wordt
altijd het gras platgewalst”.
China vervangt nu de Sovjet-Unie, en Europa is eigenlijk nu het gras geworden.
Zonder twijfel kan Europa van G2 een G3
maken, met zijn competente arbeidskrachten, zijn excellente productie- en innovatiecentra, zijn spaartegoeden, zijn grote
markt en zijn euro, en zijn rechtsstaat.
Maar de negatieve factoren nemen sterk
toe:
Een erg snelle vergrijzing, hoge schuldenlast, een groot gebrek aan concurrentielust (behalve Duitsland), universiteiten die
uit de tijd zijn, een geblokkeerd integratieproces (door nationalisatie-gevoelens en
zwakke instituties), en de onmogelijkheid
om de veiligheid te kunnen garanderen. De
periode die komt is bepalend voor de toekomst van Europa: wordt het toch weer een
historische speler of wordt het een tweederangs geheel?

DE CO2- MARKT
Kopenhagen mislukte en wat gebeurde er
met de CO2-rechten markt? Normaal
gesproken dondert dan de prijs per ton in
elkaar. Maar hij daalde slechts van 14,60
naar 12,70 €. Een echte “politieke markt
dus… Ook op de zetelwinst voor de republikeinen reageerde de prijs nauwelijks. En
omdat de industriële produktie in Europa
stevig zakte met ca 15%, moet de prijsdaling vooral daaraan worden toegeschreven.
Dus de recessie gaat nu toch dit fenomeen
sterker beïnvloeden nu Kyoto in 2012
eindigt en er nog nets na kwam. Ook het
effect op investeringen in de ontwikkelingslanden, die natuurlijk wel wat daalt, is nogal
gering. Tja de zuidelijke landen zeiden hardop NEE in Kopenhagen, de recessie is echt
nog niet over dus, de CO2 markt gaat dus
niet swingen.

(Mede naar een artikel van Nicolas Bavarez
in le Point juni 2009.)

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
CONFESSIES VAN PHIL JONES (IPCC)
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En nu komt er ook nog al die twijfel over dat
verwrongen IPCC-rapport. En dat is GEEN
hysterie!

De PVV doet niet mee in dit Veluwedorp,
onderdeel van de Bijbelbelt, maar er is wel
een SPV ( Spakenb. Vrijheids Partij) die
meedoet aan de verkiezingen. Ze strijdt ook
tegen “de sluimerende islamisering” (zelfs al
zichtbaar in Spakenburg dus!). En men
weet ook dat de islam “onze joods-christelijke beschaving wil vernietigen”. Sommigen
vragen zich af of de Spakenburgers zelf nog
wel goed in Nederland zijn geïntegreerd met
hun folkloristische mutsen etc. (nee GEEN
kopvodden daar!). En ook wat betreft hun
opvattingen over de “positie van de vrouw”.
Ze lijken niet te beseffen dat hun opvattingen op nogal wat punten erg lijken op die
van de orthodoxe islam. Dus kan je maar
een ding concluderen : ze zijn nu al bang
voor de concurrentie van die hoofddoek- en
burka-draagsters, die in grote getale zich
voorbereiden op het belegeren van het
christelijke bastion Spakenburg!
Als ze winnen komt er (weer?) een muur om
Spakenburg!

DE IPCC-BAAS IN TROUBLES
Pachauri uit India ia IPCC-chairman en ook
baas op de Teri universiteit in New Delhi. Hij
staat nu vol in de slechte wind met al die
rare zaken in zijn rapport. Ook blijkt dat hij
enorm veel baantjes heeft in boards en industriële panels. Waarvoor hij betaald wordt
… Op zijn minst een opvallende belangenverstrengeling! Hij beweert echter dat al het
geld voor de Teri was bestemd en dat zijn
Teri-salaris slechts met de inflatie steeg…
Maar hier is Pachauri echt nog niet klaar
mee!
Ik zag op de Nederlandse TV de heer Samsom (PvdA) stevig moeite hebben met deze
rel samen met een collega kamerlid. En de
Minister mevr. Cramer, is al begonnen met
haar vlucht naar voren. Intussen roepen ze
luid: CO2 uitstoot bestrijden moet gewoon
verder door gaan… Maar wat zijn nu eigenlijk de WARE conclusies uit het IPCC-rapport? Want als de wereld eerst nog verging,
is er dan ook daarmee niet iets veranderd?
Ik dacht van wel. Deze muis krijgt een staart
van zeker 4 graden…
Intussen volgt het ene na het andere
onderzoek van het gewraakte rapport, en
nam ook Yvo de Boer, hoofd klimaatafdeling
VN zijn congé… En er verscheen ook een
boek van Allègre, dat in Frankrijk voor
schandalen zorgt. Het wordt een jammerlijke
historie en hoe moet dat nou in het najaar?
Die conferentie MOET zich over dit
probleem uitspreken vóór men ook maar
een meter verder kan..

BOAT-PEOPLE: DE NIEUWE WESTERN?
De ene na de andere film komt er uit over
de groeiende vluchtelingenstroom van uit
Afrika en Azië naar Europa. Kasstukken
worden het. En het lijkt akelig opo een
moderne versie van onze westerns. Toen
vele europese immigranten in de VS hun
heil zochten op zeer avontuurlijke wijze. Zij
schoten toen de indianen af, maar dat is nu
een beetje andersom.
De route vanuit Afrika naar Anaba, dichtbij
Tunesië, dan naar Sardinië en dan proberen
de Algerijnen naar… Australië weg te
komen!
De route naar de Canarische eilanden wordt
nu zwaar gecontroleerd dus gaat het nu via
Malta (lid EU). Een journalist ging mee: hij
stapte op een boot waarop ook 120 Somaliërs en Ethiopiërs zaten en stak de Golf
van Aden over, naar Yemen. Door de
woestijn naar Oman en de Emiraten, naar
Mascate bij DubaI’. Waar je ook de afghanen, de pakistani ziet, die via Iran daar
kwamen. En dan op naar Europa.. In
Nederland zijn de Somaliërs nu ook al groep
1 op de klandestienen lijst geworden.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
EEN SPREUKJE VAN LOESJE VOORAF:
“EN TOEN GING HET IN ETHIOPIË BETER
DAN BIJ ONS EN MOCHTEN WIJ ER
DAAR NIET MEER IN”
INTEGRATIE IN SPAKENBURG
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De films heten: Welcome (!) en Klandestien… etc. En ook daaraan wordt nu veel
geld verdiend, in het westen.
Pas dus op: deze arme donders worden in
de historie nog eens de nieuwe cowboys,
die wij in onze jeugd zo bewonderden.
We zijn getuige van een wereldfenomeen en
doen niks anders dan de gaten stoppen…

niet echt goed hebben en die dus vertrokken
naar het mooie Frankrijk.
De hele club werd et veel vertoon opgepakt
en in centra “ingesloten”. Voor de regering
iets kon doen waren ze door rechters alweer
op vrije voeten gesteld: zo luidt hier de
vluchtelingenwet. In afwachting van de resultaten van nader onderzoek natuurlijk…
Dat wist Parijs natuurlijk ook, maar zo vlak
voor de locale verkiezingen moet je effe fors
doen natuurlijk. Verder is het ook een signaal aan de mensensmokkelaars… Dat zijn
nu, vermoed men, de italiaanse maffia’s, de
deze lucratieve sector ontdekten. De franse
politie kon aan de kleding zien, dat hun verhaal, dat ze allen gezwommen hadden niet
kon kloppen. Dat was een poging een valse
indruk te vestigen, namelijk dat ze met een
grote cargo zouden zijn “afgezet”. Nee, het
is dus met kleinere boten gebeurd via een
andere landweg vanaf bijvoorbeeld Sardinië,
wat erg dichtbij is. Zo wordt Frankrijk ook al
vluchtelingenland, na Italië, Griekenland …
en Spanje. De koerden betaalden per kop
10.000 $ en dat levert dus : 124 X 10.000 =
1.240.000 $ in totaal op. Daar kan je wel
een bootje voor laten varen.
Die koerden in Syrië dat zijn er ca 1 miljoen,
die lang geleden vluchten uit Turkije bij de
vervolgingen daar in 1924 en 1938 (door
Atatürk).
Ze aardden daar niet, deze moslims, met
een beetje christenen ook, en in 1962 raakten ze ook hun syrisch paspoort nog kwijt.
Ze mogen dus niet werken, niet reizen, en
niks worden… Tja dan blijft een slim mens
ook niet op die plek. Vandaar dus.
Een nieuwe maffia-industrie groeit, nog
beter dan de drugshandel… En de markt
groeit als kool! Hoog tijd voor europese
maatregelen….

IMMIGRATIE EN EUROPA
In 1995 werden de europese binnengrenzen
opgeheven wat een fijn iets was. Ook voor
illegaal binnengekomen criminelen en
vluchtelingen van nette huize. In 1999
sprak men in Brussel af de zaak eens
gecoördineerd te gaan aanpakken en in
2010 moest het klaar zijn. Maar de zienswijzen en wetten waren erg verschillend dus
het is er non niet. Dus moet het nu in 2012
klaar zijn. Er is ook al een agentschap
Frontex geheten en er zijn EU-databanken,
EURODAC waarin vingerafdrukken van
illegalen staan.
Maar ja die moeten de lidstaten dus aanvullen en dat slipt ernstig.
Nu hebben de liberalen in het EU-parlement
de kat de bel aangebonden en gaan het nu
machtiger parlement wakker schudden.
Eindelijk gaat er nu wat meer bewegen en
zijn we beter in staat straks om binnen te
laten die we willen/kunnen binnenlaten, om
recedivisten snel te ontdekken en ook
gespaard te blijven van enorme praktijkverschillen waardoor de vluchtelingenmisdaad een stok in de wielen kan worden
gestoken.
En het is nauwelijks te vroeg want de
vluchtelingen druk neemt toe en de gaten
worden sneller gevonden dan gedicht… Zoals op de grens van Frankrijk en Nederland… in Sint Maarten dus. Waar het erg lek
is… En nu wordt Sint Maarten nederlands
deel zelfstandig maar binnen het Koninkrijk.
En dat is niet EU-lid dus!

MISDAAD, ALLOCHTONEN EN GEVANG
Deze combinatie komt vaak voorbij aan de
borreltafel en daar hangt wel eens dat idee
van die misdadige buitenlander die onze
gevangenen bevolken. Dus keek ik eens
goed rond in cijfertjes uit officiële bronnen
afgetapt.

DE FRANSE BOAT-PEOPLE
Er werden 124 koerden “gevonden” op een
corsicaans strand. Door een runnersclub
daar dus “afgezet”. Voor veel geld. Ze zeggen syrische koerden te zijn, die het daar
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-Allereerst de vraag maar eens: Hoe braaf/
stout zijn de Nederlanders eigenlijk in
vergelijking met wat andere landen?
Wel er zijn hier jaarlijks 150.000
rechtszaken.
Ook neem ik daarvoor even het aantal
gevangenen per 100.000 inwoners.
De kampioen is , u weet het, de VS met 738
Dan komt in mijn beperkte rijtje Engeland
met 143.
En dan, jawel, komt Nederland met 134!
België, Duitsland en Frankrijk zitten rond de
93….
Dus de polderclub staat maar effe 35% (!)
HOGER dan onze directe buren! Dat is effe
slikken dus. Dat cijfer steeg in 10 jaar van
60 naar 130: een ruime verdubbeling! Wij
zijn een behoorlijk misdadig volkje
geworden..

Rest buitenl.: 10,7
Totaal:
17,8%
Van onze bevolking zijn er 10% buitenlander en hier dus ook officieel woonachtig.
Dus overall is ruwweg ¼ van onze gevangenen buitenlander qua nationaliteit, en het
merendeel ¾ zijn Nederlanders. Bij de
volwassenen zijn het 7% dames maar bij de
jongeren 21% (!) vrouwtjes!
En nou effe omgekeerd: er zitten wereldwijd
2650 nederlanders in de bak, waarvan 2000
voor… juist, drugs! Daarvan zitten er 1675
in Europa vast ( ruim 90%) en hier dus 1400
voor drugs. Ziehier onze drugsreputatie!
In de EU zitten de meeste landgenoten in
Duitsland (ruim 400) , in Spanje (ruim 350),
België (100) en Turkije (60).
In de rest van de wereld zitten wij vooral
vast in de Dominicaanse Republiek (160!),
de VS (100), en Brazilië en Peru (ook ca
100).

Nu dat op tafel ligt is de hot question
natuurlijk en waar komen die gevangenen
dan wel vandaan?
Daartoe splits ik het in jong en volwassen,
met uw goedvinden.

Dus wat conclusies:
-Nederlanders zijn relatief nogal wat
vaker in het gevang als andere europeanen. En de stijging is in Nederland
enorm (geweest?).
-We betalen ¼ van onze detentiekosten voor gevangen buitenlanders.
-De grote immigratielanden voor ons
leveren ca 7 % van die buitenlandse
gevangenen. Dat was voor mij wel
een verrassing!

Dus eerst de volwassenen maar:
Nederland levert aan zijn gevangenissen
76% en daarvan is 53% ook in Nederland
geboren.. Dus 23% zag elders het daglicht,
maar is Nederlander.
Er zitten dus 24% buitenlanders (qua
nationaliteit) vast bij ons. Opgesplitst:
Marokkaan: 3,2% (9% ook daar geb.)
Surinamer:
1,8% (8% idem )
Turken:
1,8% (5% idem )
Rest buitenl: 17% (20% idem )
Totaal:
24% (< 18%
)

Uit deze cijfers zijn geen conclusies
allochtoon autochtoon te trekken wat
misdaad betreft omdat uiteraard de
Nederlanders qua nationaliteit niet
worden uitgesplitst naar afkomst.

Dus die marokkanen, die zo’n beroerde
reputatie hebben bevolken voor 3% onze
gevangenissen.
Bij de jongeren levert Nederland voor 82,2%
aan zijn gevangenissen en die zijn ook
allemaal in Nederland geboren!
Er zitten dus 17,8% buitenlanders (qua nationaliteit) vast bij ons. Opgesplitst:
Marokkaan: 5,8%
Surinamer:
0,5%
Turken
0,8

INTEGRATIE IN BELGIË
Flip de Winter kon het weer niet laten en
vroeg, in het parlement, of een “gekopvodde
dame” op de publieke tribune haar hoofddoek af wilde doen. Ik zag het incident op
TV: zit daar een moslimvrouw te INTEGRE-
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REN in het parlement en dan krijg je zoiets
naar je kop , sorry hoofd! De Voorzitter was
alert en zei dat hij dit verzoek een schande
vond, ook omdat de dame zich daar (er is
geen interruptiemicro) niet kon verdedigen.
Als je dit ziet besef hoe ver het is gekomen:
een gekozen parlementariër pakt een onschuldige dame aan op de publieke tribune
omdat…. ze een hoofddoek draagt. Flip is
knetter gek en zijn Vlaams Belang ageert
TEGEN het vlaamse algemene belang. Mij
schokt dit soort onbeschoftheid nog.. Wat
een goedkope en laffe wijze om puntjes te
scoren. Foei!

kanen in. De koppelbazen zijn maffioso die
aan elke afrikaan per dag 5 € verdienen en
lieten betalen voor het krijgen van de job…
Zo ging en gaat dat in Rosarno, het trieste
dorpje wat nu lijkt op het kerkhof met de
goede voornemens.
Dat dit gewoon een schande is, hoeft geen
nadere onderbouwing.. Dat het westen vol
met mensenrechten gewoon het hoofd afwendt en het zo laat, is gewoon ellendig.
Maar hoor je de ultra’s al zeggen: thuis
hadden die mensen toch ook niks? Wat
moet je daarop antwoorden? Gewoon
uitbuiten die hap dus… Oude koloniale
gewoonte.

INTEGRATIE IN NEDERLAND
Allochtonen komen steeds moeilijker aan de
(werk)bak, ook zonder hoofddoek. Dat blijkt
uit een onderzoek bij enkele overheidsorganisaties. Ook blijkt dat elk publiek incident
leidt tot wrijvingen etc. op de werkvloer van
organisaties. Tot een sfeertje van”: wij tegen
zij… Zo gaan die kosten van de immigratie
nooit omlaag natuurlijk… Zou Geert snappen dat hij ze nu zelf OMHOOG doet gaan?
Of komt hem dat net goed uit? Hij richt meer
schade aan dan sommigen willen geloven.

*****
DEMOGRAFIE
NEDERLAND EN ZIJN KRIMPREGIO’S
In 60% der nederlandsche gemeenten is de
bevolkingskrimp te voelen en hij versnelt.
Oudjes blijven en de jeugd trekt naar de
baan in het westen. Grijs zakt af en groen
zoekt ander groen. De regering inventariseert deze krimpregios en definieert ze als:
regio’s met bevolkingskrimp EN economische krimp… Dat gaat helaas vaak
samen, omdat het vertrek van jeugd en
jonge gezinnen de locale economie sterk
aantast , de inkomsten van de gemeenten
zakken in, scholen gaan leegstaan en sportfaciliteiten, middenstand sluit etc. Een kind
kan het snappen… In het oosten van Limburg is het al rampzalig intussen, idem in
het zeeuwse westen en ook al in het hoge
noorden. En het oosten begint ook al…
Dus het is geen gering probleem en toont
wat er al jaren met vergrijzing wordt bedoeld… Huizenprijzen storten in, wat de
economie ook geen goed doet, en ook krimp
in vermogen oproept. Oudjes die simpel
willen wonen en hun huis met tuin willen
cashen, verliezen 25% van de waarde en
houden na aflossing van de hypotheek veel
minder over, om verder te gaan. Ouders
doen hun kinderen op een te lage school
omdat de “juiste school” te ver weg is geraakt. Basisvoorzieningen gaan dus onder
druk komen, de ouderen en zwakkeren vinden geen hulp meer… Heerlen verliest in

DE SPOKEN VAN CALABRIË
Rosarno, het kleine dorpje, verjoeg de
illegale afrikanen met geweld. Ze werkten
er al supergoedkope arbeidskrachten zonder verzekering en enige verplichting. Moderne slavenen, en alweer uit Afrika.
Ze werden naar “veilige oorden gebracht om
nog erger te voorkomen”, zei het gemeentebestuur. En daar lieten ze het bij. De 2000
togolezen en mannen uit Ivoorkust wonen in
ruines en bouwden wallen er om heen om
aanvallers af te schrikken. Een woonsituatie
die geen enkele wet toestaat! De Italianen in
de ww en de illegalen in de ellende; dat is
het westen anno 2010 , en dus ook in de
EU! Hoorde u er iemand over? Niet al teveel
in Italië waar deze toestand nu extreem is
en al weken duurt.
De opbrengst van een kilo sinaasappels is
gezakt tot 5 centimen, mede omdat Brazilie
concurreert. Dus voerde men hier de produktie flink op, met toestemming van de
overheid, en zette de niks-kostende afri-
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de komende 15 jaar 1800 huishoudens,
Delfzijl 1400 en kleinere plaatsen in Zeeland
vechten om hun bestaan. Woonwijken en
zelfs dorpen gaan gewoon op nul..
Niemand weet de oplossing en niemand is
optimistisch. Want dit is een probleem omdat ELK perspectief ontbreekt… want het is
een uitsterf-scenario!
Wat zou ik graag eens de visie van een partij als de PVV hierover horen en daarbij weet
ik al dat zij NOOIT met dat immigratieverhaal zullen komen… Nee, stop immigratie, Nederland is TE VOL (!!) en maak
het dus NOG erger! Zouden die 25% PVVsympatisanten daarom op Geert c.s. stemmen?

Australië is een trekker en de nodige jongeren bezoeken nu emigratieseminars hier en
ze vernemen dat daar werk is en een lage
ww. En ook een mooie levenswijze… Velen
trekken weg met hun jonge gezin…
Het is nog niet zoals tijdens de grote hongersnood van 1845 toen honderdduizenden
Ieren, straatarm naar de VS trokken. Maar
nu zal het weer moeten… Vele Ieren hadden een geweldig grote hoop gevestigd op
hun opbruisende land, maar merken nu ook
hoe fragiel dat was.
Zo herhaalt zich de historie en gaan er weer
Ieren om geld en werk hier weg… Zoals ook
velen uit Afrika en het MO en Azië dat doen.
Niet zelden ook naar Australië , dat nu een
wat erg grote toevloed kent. Dat wil zeggen
even fors moet slikken, maar plaats zat
heeft. Het is wat cynisch om op te schrijven
maar wel waar: nu komen engelsen,
hollanders, Ieren en irakezen, afghanen en
andere vluchtende tezamen in Australië om
dezelfde redenen. Zou een PVV zich daar
nu wel rekenschap van geven as ze roepen
dat Nederland, vol met zijn krimpregio’s, (!!)
TE VOL is? (zie hierboven ook krimpregio’s
in Nederland!)
Kunnen ze daar wel goed tellen en snappen
ze daar wel HOE een gezonde economie
werkt? Ik vrees van niet. Maar nu het kabinet ook viel en Geert mogelijk gaat meeregeren zullen we eindelijk meer van zijn
genie gaan aanhoren. Gordels aan de bocht
nadert…

EMIGRATIE UIT IERLAND
In Ierland ging het ook razendsnel bergaf .
Grote bedrijven ontslaan mensen hier zoals
de RBS, Wedgewood ,of vertrekken , zoals
Dell, dat naar Polen ging. Zo’n 1500 bedrijven ontsloegen al mensen of smeerden hem
van hier. Zo’n 170.000 banen verdwenen zo
al in 2009 en dit jaar komen er nog 76000
bij. Want Ierland met zijn lage belasting en
faciliteiten, is te duur geworden. Ze zijn qua
salarissen al 50% duurder dan Oost-Europa!
Dus het moet ook hier echt anders. Maar
eerst moet Dublin zijn uitgaven knippen: dit
jaar bijna 6 miljard waarvan 1,4 miljard aan
ambtenarensalarissen en 1,1 miljard aan
sociale premies. De inkomsten drogen snel
op met name uit de eerder zo bloeiende
bouw.
En mensen die weg willen, achter werk aan,
kunnen hun huis niet meer fatsoenlijk verkopen… sommige huizen zakten naar de helft
qua waarde! De regering probeert van alles
om de economie op te peppen met nieuwe
bedrijven voor de goed opgeleiden. Maar
dat lukt slecht dus veel goed gediplomeerden willen gaan vertrekken: een ramp voor
het land dus.
Zo komt het dat Ierland nu van immigratieland, hupsakee, een emigratieland werd:
het migratiesaldo werd negatief, want er
vertrokken 65.100 mensen totaal en het
saldo bleek -8000 in 2009. Voor het eerst
in… 15 jaar dus!

DE LATINO’S KOMEN ER AAN
In de VS steeg het % latino’s van 12% in
2000 tot wel 25% in 2050: gewoon volgens
een demografisch sommetje gebaseerd op
de kinderaantallen en het gedrag. Ze worden snel groter dan het zwarte bevolkingsdeel dus en ook de blanken!
Ze zullen dan vooral werk zoeken in het
Zuid-Westen en het Noord-Westen. In Chicago zijn al 41% der leerlingen latino’s. Dat
heeft dus forse politieke gevolgen, want de
grote blanke staten uit het Noord-Oosten
dreigen hun hegemonie te gaan verliezen.
En de zuidelijken zullen forser vertegenwoordigd zijn in de politiek zoals in Texas,
Arizona en Nevada.
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Nu zijn latino’s relatief ondervertegenwoordigd in de politiek, door gebrek aan
organisatiegraad en geringe politieke
belangstelling. Maar steeds meer hogere
posten worden door latino’s bekleedt en ze
zijn op weg om een beslissende politieke
factor te worden. Obama had al 67% van
hen achter zich (McCain 31%).
Dus dat wordt hengelen voor democraten en
republiekeinen! Latino’s zijn relatief conservatief in zaken als sociale zaken, familiezaken maar ook geporteerd voor sociale
bescherming door de staat. Dat is al goed
te voelen in Californië intussen. Dus de VS
zijn rond 2050 ook politiek mogelijk van
kleur verschoten. De demografie is vitaal
aan het worden in de hele wereld en ook de
etnische aspecten er van. You are not
alone… dus.
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Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
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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
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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