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NEDERLANDERS LEVEN (OOK) STEEDS LANGER… IN 2050 LEVEN NOG 6 JAAR LANGER DAN
NU. DE VROUWEN HALEN DAN 88 EN DE MANNEN 83.
EEN HOGE LEVENSVERWACHTING, DUS VOOR ONZE (KLEIN)KIDS EN PENSIONERING MET 70.
SO WHAT? WAT WILLEN ZE ANDERS?
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZO MAAR WAT JE TEGENKOMT….
DE MONDIALISATIE VALT TERUG MET NAME ZICHTBAAR AAN DE OMVANG VAN DE
WERELDHANDEL T.O.V. HET BNP VAN DE TOTALE WERELD: ZE VOLGDEN ELKAAR
TROUW VAN 1964 TOT 2007 EN IN 2009 SCHOOT DE HANDEL MET 12% NAAR BENEDEN
EN HET WERELD-BNP MAAR 2%...
******
VANAF NU IS HET AANTAL 65+-ERS IN DUITSLAND GROTER DAN HET AANTAL MENSEN
ONDER DE 20 JAAR.
******
IN 2050 ZAL DE DUITSE BEVOLKING ZIJN TERUG GELOPEN VAN NU 82 NAAR DAN 68
MILJOEN. EN DAN ZIT FRANKRIJK OP 70 MILJOEN.
*******
IN MINDER DAN 5 JAAR LIEP HET AANTAL IN BRUSSEL GEACCRDITEERDE
JOURNALISTEN TERUG VAN 13000 NAAR 750. DOOR DE CRI(SIS NATUURLIJK, …MAAR
WELKE CRISIS ZOU HET ZIJN?
*****
IN 2015 ZULLEN ER 200 MILJOEN STUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS STUDEREN OP
DE WERELD; DAT WAREN ER IN 200 NOG MAAR 100 MILJOEN. EN 55% VAN HEN ZIJN
CHINEES OF INDISCH.
******
SHELL BEREKENDE DAT HET AUTOPARK OP DE WERELD TUSEN NU EN 2050 VAN 1
NAAR 2 MILJARD AUTO’S GAAT. EN SCHAT OOK DAT TEGEN DIE TIJD 40% ELECTRISCH
ZAL ZIJN.
******
EEN TON KNOFLOOK STEEG IN PRIJS VAN 170 NAAR 1200 $ IN CHINA; WANT HET
WORDT GEZIEN ALS EEN GOED MIDDEL TEGEN DE A-GRIEP. DAAROM KREGEN ZO
WEINIG FRANSEN DEZE GRIEP NATUURLIJK…
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*****
DE CHINEZEN DRINKEN AL 137.000 HECTOLITER BORDEAUX EN DAT STEEG DUS IN EEN
JAAR NAAR HET DUBBELE. EN DAAROM KREGEN DE CHINEZEN OOK NIET ZO VAAK DE
A-GRIEP…
*****
DE TRIMARAN BMW ORACLE WINNAAR VAN DE AMERICA CUP KOSTTE 400 MILJOEN.
DAARAAN KUN JE WEER ZIEN HOE ENORM HOOG PUBLICITEITS BUDGETTEN ZIJN OP
DEZE WERELD.
******
IN DE VS ZIJN ER MAAR 1% VAN DE ONDERNEMINGEN EXPORTEURS. EN 58% VAN HUN
EXPORTEERT NAAR SLECHTS EEN LAND. THAT’S ALSO AMERICA % DUS. HET AANTAL
SOLDATEN DAT MEN “EXPORTEERT” IS VEEL HOGER EN OOK NOG NAAAR DOZIJNEN
LANDEN.
******
TOYOTA GEEFT IN DE VS AAN ZO’N 200.000 MENSEN WERK.
******
BIJ WAL-MART WORDEN ER PER UUR 1 MILJOEN TRANSACTIES GEREGISTREERD.
*******
IN DE VS WERDEN BINNEN 24 UUR NA DE AANKONDIGING AL 120.000 I-PAD’S VERKOCHT. DAT LEVERDE
APPLE ALLEEN AL 55 MILJOEN $ OP.
******
DE UITGEVER’S MARGE OP EEN BOEK VAN 26 $ is 4 dollar; OP EEN ELECTRONISCH BOEK IS HET 5 $.
*****
OP TWITTER KOMEN PER SECONDE ZO’N 600 BERICHTEN BINNEN VIA DE SITE MICROBLOGGING.
*******
DE VERKOOP VAN MOBIELTJES MET TOUCHSCREEN ZAL IN 2010 VERDUBBELEN EN OP CA 367 MILJOEN
STUKS BELANDEN. WAT 27% VAN DE MARKT IS.
*******
OVER GOOD OLD BORIS JELTSIN: “ HIJ WAS VERANTWOORDELIJK VOOR EEN LAND BOORDEVOL
KERNWAPEN DAT OP PUNT VAN INSTORTEN STOND. ANGSTAANJAGEND. DUS DRINKEN WAS KENNELIJK
DE ENIGE MANIER OM DE STRESS TE BESTRIJDEN” ( Zegt nu zijn dochter).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

De franse afgang voor Sarko’s
politiek en het onmogelijke vervolg.
Het grote duel China-VS: “ Is Cold
War II coming? Met de chinese muur
as “Iron Curtain”?
Hoe Israël met ware doodsdrift iedereen bloed nerveus maakt.
Over de vele foute paters in pijen met
tonsuren en koorden; uit het diepe
duister van de romeinse spelonken.

*VOORAF
In het 64-nummer keert de rust helaas
nog niet terug:
Lees over de nieuwe crisis(sen) of de
permanente crisis die ons deel werd.
Over de griekse crisis met een
scheutje ouzo,
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En ook de laatste reutels van de CO2kwestie en het zo zondige IPCC.
Of een hoopgevend reisverslag over
het superdynamische… Marokko!
Gegarandeerd zonder K-marokkanen.
De verkiezingen in Mormoiron en de
grote aanval van onze oppositie in de
Conseil Municipal.. tegen het graaien
van de notabelen.
Informeer u ook over de laatste
trends en de vele techno-nieuwigheden
En wilt u nog wat controverse of wat
hersenspoeling? Dan lees TOPICS
met zijn vraagtekens en tegenstrijdigheden.

PS-bazen niet kan uitstaan en die met
grote overmacht won).
FRANSE WEETJES:
“MET
ZIJN
780.000
TON
IS
FRANKRIJK DE GROOTSTE EUROPESE VERBRUIKER VAN PESTICIDEN. EN WERELDWIJD NR. 3 DIRECT
NA DE VS EN JAPAN.
*****
IN 12 JAAR LIEP DE BENZINE-CONSUMPTIE HIER TERUG VAN 15 NAAR
10 MILJOEN TON. IN 2020 IS HET
NOG MAAR 6 MILJOEN.
*****
DE RADARS BRENGEN JAARLIJKS
500 MILJOEN IN DE STAATSKAS EN
DAT STEEG IN EEN JAARTJE MET 50
MILJOEN.
*****
PARIJS HEEFT 2,8 TAXI’S PER 1000
INWONERS. (In New York is dit kengetal ruim 11!).
*****
HET AANTAL HUISARTSEN ZAL IN
FRANKRIJK
TERUGLOPEN
VAN
56000 NAAR 31000 IN 2025. DAT
KOMT DOOR DE VERGRIJZING EN
OOK OMDAT ER VEEL WORDEN
WEGGEZOGEN NAAR DE STEEDS
MEER AANWEZIGE PRIVÉ-KLINIEKEN HIER. DIE BETALEN HOGE
PREMIES OM ZE TE VANGEN.

Wilt u nog meer? Dan bestel per mail
uw nummer van LP-OPINIO Editie 6410 met veel discussie over de nederlandse en de amerikaanse toestanden. En ook over het nieuw “kindjes
maken”….
Veel leesplezier toegewenst,
LEON en THEO

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

DIXITSVERBATIM

*INGEZONDEN

“MARTINE AUBRY IS EEN GEVAARLIJKE POLITICA, WANT ZE WERKT IN
LILLE SAMEN MET DE MODEM MAAR
WIL DAAR NIKS VAN HOREN OP DE
RUE SOLFERINO (PS hoofd-kwartier)”. ( Zei de kwaaie Frèche, de afvallige PS-er in de Languedoc, die

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Deze komt van twee grappenmakers en ook
lezers :
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De boer is uit het veld geslagen en
De helderziende schemert het voor de
ogen..............
Zou het helpen als de wapenindustrie inzag
dat er geen schot meer in zit???
Wat een wereld !!!!!!!!!

Een knap staaltje Nederlandse taal in crisistijd :
HOE GOED GAAT HET MET DE ECONOMIE NU ER EEN CREDIETCRISIS IS?
De bananenhandelaar is de pisang en
De tabakshandelaar is de sigaar
De bakker verdient geen droog brood meer
en
De herenmode is de das omgedaan
De lampenwinkeliers zien de toekomst
duister in en
De scheepvaart is de wind uit de zeilen
genomen
Menig timmerman heeft er net het bijltje bij
neergelegd
Terwijl de kousenfabrieken er geen gat
meer in zien
De horlogemakers zouden de tijd willen
terugzetten en
De confectie-industrie moet er een mouw
aan passen
De tuinders heeft men knollen voor
citroenen verkocht en
De binnenschippers zijn aan lager wal
geraakt
De chauffeurs zijn de macht over het stuur
kwijt omdat
De wegen aan belasting bezweken zijn
De wielrenners weten niet meer rond te
komen en
De badmeesters kunnen het hoofd niet
meer boven water houden
De bierbrouwers moeten uit een ander
vaatje tappen en
Voor de bioscopen valt het doek
De kwekers zitten op zwart zaad
De schoorsteenvegers komen op straat te
staan en
De stratenmakers kunnen wel op het dak
gaan zitten
De mijnbouw graaft zijn eigen graf en
Bij Rijnmond gaat de pijp uit
De NS is het spoor bijster
De luchtvaartmaatschappijen vliegen de
lucht in
Terwijl de metselaars in de put zitten en
De caféhouder het zat is
De kapper zit met zijn handen in het haar

Groeten,
Lezers P. en J.
En: het journaille is compleet op hol
geslagen en ziet het ook niet meer… (deze
MOET er even bij).
*****

Nog eentje met een religieus
kleurtje

Een priester en een
imam
Een priester en een imam delen
hetzelfde compartiment in de
trein.
Op een gegeven moment sluit de
priester zijn bijbel en vraagt aan
de imam:
"Ik weet dat uw godsdienst U
verbiedt om varkensvlees te
eten.
Hebt u er tijdens uw leven dan
echt nog nooit van geproefd?"
De imam klapt zijn koran dicht
en antwoordt:
"Wel om eerlijk te zijn, bij
zeldzame gelegenheden
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Lezer I. stuurt ons een vergelijking tussen
een parisien (= een étranger, un barbare)
en een Marsaillais:

is het mij inderdaad wel eens
overkomen dat ik varkensvlees
geproefd heb.
Maar mag ik u nu ook eens iets
vragen," zegt de imam,
"uw godsdienst verplicht u tot
een celibatair leven..."

De éen leest Le Monde Diplomatique , de
ander speelt pétanque
De éen dégusteert champagne, de ander
drinkt Pastis
De één bezoekt de opera, de ander een
wedstrijd van Olympique Marseille
De één bestuurt het land, de ander houdt
een siësta
Terwijl de één intellectuele debatten voert,
verkoopt de ander mooie praatjes

De priester onderbreekt hem en
zegt:
"Ik weet wat u nu gaat vragen,
of ik ooit al eens van de
verboden vruchten heb
geproefd.
Wel ik zal ook eerlijk zijn," zegt
de priester,
"Ik heb inderdaad al een tweetal
keren van de verboden vruchten
geproefd."

En dat is geen histoire marseillaise….
Beste I.
Dit is vuige achterklap, laster! En wij (OM
dus) hebben toch lekker PSG ingemaakt
met 3-0? TROIS-ZERO… compris?
Leon , pré-marseillais.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

De imam neemt zijn koran terug
in de hand,
knipoogt nog even naar de
priester en zegt:
"Veel lekkerder dan varkensvlees
hé" !!!

L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE REGIONALES
De verkiezingen voor de 22 regio’s waarin
het land is opgedeeld zijn geweest. De
opkomst sprak boekdelen: 45% stemde..
een triest laagte record! Er werd met
spanning op de uitslag gewacht, omdat ze,
net zoals in Nederland ook, mede worden
gezien als een landelijke krachtmeting
voorlopend op de verkiezingen van 2012.
Zoals gevreesd kwam de klap in de eerste
ronde fors aan bij de regerende UMP. De
PS scoorde ca 30 %, de UMP 3% minder
dus ca 27%, de FN echtwaar kwam fors
terug met ca 13% iets beter dan zwaarder
links (waarin om de PC ook ziet) met 12%..
Ultra’s en ook Modem vielen en marge. Dus

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 63-10:
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daarna was het koekhappen voor ronde
twee. Immers de partijen die in ronde 1
MEER dan 10% haalden mogen naar ronde
2 en die boven 5% ook maar enkel in een
lijstverbinding met andere… Op de zondagavond van de uitslag ronde 1, zagen we
bedrukte UMP-ers, brallende FN-ers en wat
verbaasd blije PS-ers! En en diep bedroefde
Bayrou (Modem) en Besancenot (NPA,
links-radicaal)….. De fransen lijken opnieuw
naar “de andere partijen” , dus de nietregerende, af te buigen, zoals ze steeds
eerder deden als het niet lekker ging….
Nu dus op naar ronde 2 een week later…
Dat werd een eclatante overwinning voor de
combine links-groen-radicaal links nl 55%,
UMP (Regerend = Sarko) 35% en Le Pen
met zijn FN 10%. Zou je even FN + UMP
ellen dan kom je op…. 55 links (incl. groen
12%) en 45% rechts. Dus los van groen
45/45 links/rechts…. De opkomst was
enkele % hoger bij ronde twee maar daar
profiteerde Sarko nauwelijks van.
De krant en TV stonden witheet van deze
eclatante ( groot-) “linkse” overwinning… en
de droefheid bij de UMP was groot. Sarko
ging een dag later gelijk een beetje aan het
morrelen aan het kabinet maar liep het
meeste op de plek. Opvallend was het
binnenhalen van een rechtse minister van
uit het De Villepin kamp… Omdat hij zijn
eigen gelederen wil sluiten nu… het erg
lastig gaat worden.
Welaan, de fransen kozen dus WEER tegen
het hervormen en dat is los van politieke
voorkeur een hele slechte zaak in deze
omstandigheden. Arme Marianne.

kennis te toetsen en te verbeteren. En het is
zeker dat een slechte beheersing van de
moerstaal binnenkort een handicap is op de
arbeidsmarkt.
DE FRANSE BRANDSTOFVOORZIENING
Een staatje van aanbod en vraag spreekt
boekdelen: In 1977 was de capaciteit van de
produktie hier 172 miljoen ton en de vraag
100 miljoen. In 1987 werd dat 96 naast 77
en nu in 2009 is het 98 tegen 82.
En het toont hoe de consumptie op haar
verzadigingspunt is gekomen in onze “rijpe”
(lees oude) economieën. En het gaat dus
niet enkel om een conjunctureel probleem.
En omdat men te laat reageerde produceren
de franse raffinaderijen teveel benzine en te
weinig diesel. Verder is de vraag stijgende
in de opkomende landen, zoals India.. Daar
verdient dus Total een toenemend deel van
haar inkomen en daaruit kan het niet eeuwig
de franse overcapaciteit van blijven betalen.
Daarom moet de raffinaderij van Frans
Vlaanderen in Duinkerken dus dicht. Maar
vakbonden kijken wijselijk nooit over de
grenzen…
ONVEILIGHEID IN FRANKRIJK
Ik zag een kaartje van Frankrijk waarop in
cijfers de aanvallen op personen stonden
weergegeven per departement in 2002 en
2009. En dan zie je dat de overall statistiek
die toont dat deze vorm van criminaliteit van
381000 in 2002 steeg naar 456.000 in 2009
(+20%). De misdaden tegen materiële
zaken daartegen daalden van 3.059.000 in
2002 naar 2.228.000 in 2009 (- 27%). Een
algemeen verschijnsel in heel Europa dacht
ik.. Deze statistiek is eigenlijk erg interessant en toont dat door veel techniek
(camera’s, betere sloten etc) de ene
misdaad zakt en de andere stijgt… omdat
kennelijk de drempel om een medemens
fysiek aan te pakken is verlaagd voor velen.
Wat verband lijkt te hebben met het
verschijnsel van de “korte lontjes” en
mogelijk ook het enorme drankgebruik
onder (steeds meer) jongeren. Sarko was
als minister van Biza de anti-misdaad
kampioen en er lukte hem heel wat. Zoals
hele wijken terugpakken van de rotzaken die

DE ZORGEN OM HET MOEILIJKE FRANS
Het Frans foutloos hanteren wordt een
zeldzaamheid en dat merken nu ook alle
ondernemingen en overheden. Alarm wordt
nu gegeven en de selectie-buro’s zijn
intussen al verscherpt gaan toetsen op
taalkennis. Want het wordt in deze wereld
van mailtjes, SMS-jes etc. een grote
jamboel. Iemand zei grappen makend: het
Frans behoort straks in Frankrijk ook tot de
vreemde talen..
Dus zijn er nu boeken, websites etc. die
fransen oproepen om hun orthografische

8

deze tot hun misdaadrijkjes maakten…
Maar wat hij nu , als president, tegen de
nieuwe stijgingen moet ondernemen, ligt
veel moeilijker. Omdat het niet is te
lokaliseren maar breed heerst in alle lagen
en overal in het land.
Omdat Marseille ons wacht keek ik naar de
cijfers van de Vaucluse (Mormoiron) en
Bouches du Rhone… en zag (1e cijfer is
2002, tweede is 2009; beide in aantal per
1000 inwoners): Bouches du Rhone: 10 en
nu 13,4 (+30%) en Vaucluse: 6,6 en nu 7,4 (
+ 20%). Dus ga ik de verkeerde kant op…
Maar als het om inbraak in huizen gaat
zitten we weer goed. Veilig leven wordt erg
lastig in de toekomst, maar ik woon dan
daarom ook op de top-etage van een
appartementengebouw.. En zal ook pek met
veren op mijn terras klaar zetten…. Dat zal
les flics kunnen helpen “dans le cas”.

York 11,1 ; Stockholm 17 en Dublin 17,3 (!).
Als je het verloop ziet van het aantal taxivergunningen in Parijs dan zie je in 1937
14.000 stuks en nu in 2010 16.100 En daar
tussenin een zeer lichte stijging per jaar. In
New York zijn er per taxi wel drie
chauffeurs: het ding rijdt dag en nacht..
Idem In Londen en vele andere steden.
Maar in Parijs heeft bijna elke chauffeur zijn
EIGEN taxi…. Dus daarom is het aantal
vergunningen vergelijken ook niet zomaar
een goede maat voor een vergelijking. De
wereldstad Parijs is intussen berucht voor
haar taxi-gebrek en de hoge prijzen…
Monopolie-gedoe dus.
ONVEILIG ROISSY
De EU stuurde twee inspecteurs om de
veiligheid van Roissy te checken. Want bij
een verrassings-check enkele weken daar
voor, was er het nodige aan foute boel
gevonden; wat de luchthaven behoedzaam
geheim hield natuurlijk. Er waren wel 12
punten van zorg tot en met een onafgesloten deur in de ruimte tussen controle
en instap in het vliegtuig. Bij navraag door
journalisten werd natuurlijk verzekerd dat
alles nu weer tip-top was. Hoe het kon dat
dit eerder even NIET zo was, kon men niet
erg goed uitleggen.
Tja het valt niks mee om de regels strak te
hanteren, niet op Roissy en ook niet op
Schiphol en… tja, waar nog meer niet?

DE AFGANG VAN DE FRANSE AUTOINDUSTRIE
Enkele cijfers van de grootste franse autofabrieken, waarbij 1997 wordt gezet naast
2009. We beginnen in Mulhouse bij PSA.
Productie zakte met 25% en aantal koppen
met 40% (!).
DOUAI dan (Renault: daar zakte de
produktie met 50% en de mannetjes met
19%.
FLINS (Renault ook) dan: daar zijn de cijfers
60% resp. 45%.
In 2009 hebben al 428 industrieën gesloten
en dat kostte 92000 werkplekken. Daarvan
nam de autosector dus 54000 voor haar
rekening. (waarvan 11000 bij de autofabrieken). Er kwamen ook nieuwe fabrieken
215 stuks met 13.00 werkplekken.
Sarko hoorde het en gaat zich er in maart
mee bemoeien… Want hij beloofde: dat de
toenemende ww zou stoppen.. Maar dat
lijkt eigenlijk niemand echt mogelijk te zijn.
Deze tendens is helaas ook geen typisch
franse, het is een westers probleem.

DE FARMACEUTISCHE VERKOOPTRUCS
Ze “mogen” niet meer zoveel artsenbezoekers ontvangen, de overheid is op de
rem gestapt in deze. Dat is niet goed voor
de medicijnenomzet natuurlijk. Dus ging het
verkoop budget nu stevig omhoog met
20%... En nu nodigt men de artsen uit naar
mooie plekken voor een dagje bijscholing.
Daar spreken wel zo’n 60 experts voor
enkele honderden bezoekende artsen. Over
medicamenten natuurlijk…
Er verscheen hierover een onthullend boek,
dat rillingen bezorgd. Daarin stond ook het
volgende sommetje over wachtlijsten: als
een specialist 5 keer congresseert per jaar,
kunnen 5 x 25 (gem. aantal patienten/dag bij
een kankerspecialist) = 125 in totaal langer

DE TAXIS VAN PARIJS
Het aantal taxichauffeurs per 1000 inwoners
is een goede maat om de taxi-servicegraad
te meten. En die is in Parijs 2,8 ; in
Amsterdam 3,3 ; in Londen 8,6 ; in New
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op de wachtlijst komen PER congresserende arts per jaar… En dan moet je
natuurlijk ook nog bedenken dat de kosten
van een recent medisch congres in Havana
van 5 dagen, betaald door de farmaceuten
ook terug te vinden is in de prijs van de medicamenten. Terwijl de overheid alles doet
om te bezuinigen!
Ach wie gunt een hard werkende arts nou
niet zijn uitjes? Een fitte dokter is toch ook
een betere dokter. Maar een wachtende
patient is helaas geen gelukkiger mens…
Such is life.

Frankrijk opnieuw goed, aantrekkelijke,
knappe producten moet aanbieden voor een
concurrerende prijs. En de staat moet de
lasten fors verminderen (waarmee Sarko nu
via het stoppen van taxe professionelle een
begin maakte). Ook moet men op een
aanzienlijk minder arrogante wijze zaken
doen, in het serieuze besef dat er snel een
enorme nieuwe concurrentie aangroeit in
het oosten. Time is short…
En wat
miljarden hier en daar, doen daar gewoon
niks aan. Zie Duitsland dat met zijn grote
concurrentiekracht ook de grootste moeite
heeft om on the level te blijven… Het
handelsoverschot (voor geproduceerde
producten) in Duitsland is 274 miljard en in
Frankrijk.. -21 miljard… En dat los je niet op
met wat sous geven aan een noodlijdend
bedrijf als Heuliez, dat nu probeert met de
electrische auto te winnen. Maar dan dus
moet concurreren met de groten der
aarde… de GM’s, de Toyota’s etc. Onmogelijk, weg gegooid geld dus en nutteloze
inspanning van een politica als Segolène
Royal.
Nee , het steunen van de bijna gesorveen is
nutteloos, de hele boel moet op de schop
om weer in beeld te komen met de export
industrie.. Dus the problem is , in fact, more
a mental one. En ook een van gebrek aan
moed..

FILLON LIJKT OK!
Sarko heeft het steeds lastiger want hij moet
nu overal brand blussen. Fillon is de stille
kracht die nu steeds meer op de voorgrond
komt. Zijn populariteit is wel 10 punten
hoger dan die van de president. En nu
beginnen natuurlijk ook de speculaties over
2012… Als de presidentsverkiezingen
komen. Hij heeft dus een soort van kunstmatige voorsprong omdat hij de boze
boodschappen aan zijn “baas” moet
overlaten. Sarko is een hyper president en
dat betekent ook datje hypersnel naar de
filistijnen kunt gaan.. De locale verkiezingen
werden het grote meetmoment en dat was
schrikken. Sarko verzin een list dus…
SARKO ZOEKT EEN INDUSTRIEPOLITIEK
Het aandeel van de industrie in het BNP
moet, zegt Sarko, terug naar de vroegere
15%... En er moet ook wat teruggepakt
worden van het verlies aan banen dat al in
de miljoenen loopt. Hij denkt nog steeds
dat, zoals Frankrijk dat ook vroeger deed,
dat dit kan met fors ingrijpen van de staat..
Frankrijk was ooit een groot staatsbedrijf,
dat weten we allen nog wel. Maar de vraag
is of daar het probleem echt mee wordt
aangepakt… en of wat miljarden doneren
werkelijk iets oplost. Veel bedrijven klagen:
eerst nationaliseren en dan weer privatiseren, dan weer linkse politiek en dan weer
rechtse. Daarom vertrekken er vele naar het
buitenland; dit zig-zaggen is onverteerbaar
zeggen ze. Vele experts waarschuwen en
roepen steeds luider: dat de concurrentiekracht terug moet komen! Dus dat

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
En ik hou het vol: er MOET onder ons allen
regelmatig iets spannends aan de hand zijn.
Maar zij die het meemaken zien het niet…
Tot die dag dat het plotseling lukt…

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
Een citaatje als start:
Een niet nader genoemde UMP-minister
vond het feit dat Aubry (PS) nu hoog scoort
voor 2012 een goed bericht. Want dat zou
Dominique Strauss-Kahn wel eens kunnen
weerhouden om te kandideren voor 2012…
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Zo’n uitspraak is eigenlijk gewoon een teken
van zwakte...

ambtenarij gaat doen; kado en gebaar van
Sarko die kant op. Copé de aanvoerder van
de UMP die uiterst kritisch was met Sarko
krijgt nu veel pluspunten en Bertrand die
Sarko veel naar de ogen keek is nu de klos.
Zo gaat dat… Kwaliteit blijft alleen uiteindelijk.
Maar ook hogerop werd het lastig tussen
Sako en zijn premier Fillon. Die werd
gedwongen op het laatste moment een
interview op TF 1 op te zeggen om dat
Sarko het absoluut niet wilde… Tja dat was
het voor het moment, maar de verrassingen
zijn zeker nog niet over en voorbij!
Sarko moet eerst zijn club bij elkaar houden
nu en dan met wankele voeten de strijd
aanbinden met de verenigde oppositie…
Maar die is het ook niet eens nu, want
inhoudelijk snapt niemand wat dat gaat
worden. Daar gaat het ook nog heel
spannend worden en dat wordt de echte
krachtproef voor Aubry.

De uitslag van de regionales laten een
verzwakte UMP zien en een “sterke” linkse
groepering door samengaan van PS, Groen
en splinterlinks. Maar 35% UMP , bijna 55%
oppositie en 10%r FN zijn overduidelijk over
wat MEN van Sarko’s politiek denkt en wat
er voor 2012 te wachten staat. Nicolas
Bavarez politiek journalist met een scherpe
visie op de franse problemen schreef boven
zijn column: En nu de pauze, het requiem
voor de ineenstorting van de politieke
groeperingen. En we mogen vrezen dat hij
gelijk heeft. De fransen wijzen de UMP
onder Sarkozy af en willen ook zo de nodige
hervormingen weg moffelen. En terugkeren
naar gisteren en alles laten zoals het was…
Daarmee de noodzaak ontkennend van de
toestand van het land en zijn enorme
vastgelopen instituties, zijn schuldenbergen
en zijn groeiende sociale onrust. Sarko heeft
nauwelijks nog een keus: hij kan enkel
zonder hervorming verder op korte termijn
en loopt dan muurvast op lange termijn..
Want wie goed in Europa rondkijkt van
Griekenland naar voren, weet wat er nu van
gaat komen. De franse onveranderlijkheid
wordt lijkt het hun recht naar de afgrond te
leiden. Met politieke winnaars die GEEN
ENKEL concept voor morgen hebben…
En Sarko die moet nu wel elke moed zijn
verloren… Slechts de wal kan het blinde
schip keren. En de opvarenden denken dat
ze een betere kapitein vonden uit de oude
doos.. Dit is vrij vertaald wat Bavarez schrijft
in Le Point van 18 maart. Voor iemand die
van dit land houdt , zoals ik, is het een grote
tragedie die er aan komt.. Het is de
metafoor van de struisvogel die bang wordt
en gelukkig op een hoop drijfzand staat…

Terug naar inhoud
-Affaires
DE FRAUDE VAN DE OPTICIENS
Er zijn al heel wat grote franse opticiens
ondernemingen veroordeeld wegens fraude.
Ze declareren aan de VERZEKERAAR dat
ze patient X echte Essilor glazen in zijn bril
leverden, maar deden dat gewoon NIET. En
ze compenseerden zo hun fraaie aanbod
aan de patient dat inhield: bij een bril met
multifocusglazen, krijgt u de tweede gratis…
(of een zonnebril gratis, of, etc.). Deze
sector doet 6 miljard per jaar aan omzet,
kent zo’n 11.000 opticiens en zet ook per
winkel ca 540.000 € om per jaar. Alle
groten, KRYS, ATOL, OPTIC 200 etc.
stonden al voor fraude voor de kast en
betaalden stevige boetes. En men ontdekte
zelfs een PC-programma dat bij de
declaratie aan de verzekeraars werd
gebruikt om deze fraude ze stiekem mogelijk en ook zo optimaal mogelijk in “opbrengst” te kunnen realiseren. Het lijkt
steeds erger te worden: de argeloze of ook
onnozele patient laat zich easy oplichten
door de vriendelijke opticien en heeft er

REVOLUTIE IN DE UMP
Als je zo fors verliest en als je een
samenstel bent van vroegere kleine rechtse
partijen dan is het na de rot uitslag foute
boel. Er vloog een minster uit om plek te
maken voor een chou-chou van Sarko die
de pensioenen moet gaan aanpakken. En er
kwam zowaar een Villepinist binnen die de
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geen weet van dat ZIJN verzekeraar wordt
opgelicht… en dus zijn voordeel eigenlijk
weer op gaat aan … een te hoge premie.
De alarmbel heeft geklonken hier en de
verzekeraars kijken nu met de loep naar de
afrekeningen van de opticiens. En daar valt
veel te zien blijkt dus.

“ Le corps d’un ennemi tué sent toujours
bon ” = (Het lijk van een dode vijand ruikt
altijd goed). Dat zei een romeinse keizer
ooit toen hij een concurrent had vermoord
en zijn lijk liet liggen.
******

Terug naar inhoud

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is

NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
We vervolgen onze verkenningstocht door
de wereld van de Franse taal.

Als er nog sneeuw valt in de Provence in
maart. Want het witte plaatje van het dorp
is, met de zon er op, onvergetelijk.

“Tomber des cordes” = (het regent touwtjes
Dat zeg je als het stortregent, vooral tijdens
een onweer. Wij zeggen: het regent
pijpestelen.

De verkiezingspamfletten lezen en weten
dat ook deze mensen, in meerderheid, het
goed met ons vóór hebben. En te beseffen
dat wij MOGEN kiezen…

“ Tresser des cordes pour la marine “ = dat
zeg je als iemand erg wel lang op een plek
blijft om niks te doen.

Nu horen dat de R.K. Kerk zich eindelijk
openlijk excuseert etc. voor haar al eeuwen
durende pedofiele misdragingen. Eindelijk
respijt voor die duizenden verwrongen
mensen die voor een leven werden
beschadigd.

“ Parler latin devant le cordeliers “ = met
overtuiging praten over iets waarvan men
niks af weet. De cordeliers zijn een
patersorde (Ai!).

Zien dat kat Hidde, redelijk bejaard, toch
niet boos op me blijft. Ondanks het feit dat
ik haar twee keer naar de dierenarts moest
brengen met een forse ontsteking en ze een
spuitje in haar mond kreeg.

“ Un homme de la cordelle “ = dat zeg je
van iemand die van slechte kom-af is.
“ Ce sont toujours les cordonniers qui sont
les plus mal chausses “ = (De schoenmakers dragen de slechtste schoenen). Wij
zeggen: in het huis van de timmerman
kraken de deuren.

Een telefoontje krijgen van de buurt, samen
aan het dejeuner verzameld, waar wij door
ziekte helaas moesten ontbreken… Om
onze vrienden niet bacterieel te besmetten.

“ Entendre de corne “ = (iemand “met je
horens” beluisteren). Dus dat zeg je als
iemand niet WIL horen wat een ander zegt
(Oost-indisch doof zijn, zeggen wij ook).

Dat mijn wijnverkoper in de Cave zijn
ontzag uitspreekt voor de Hollandse
stormkering. Die hij pas op TV zag als een
voorbeeld van hoe je de bevolking kunt
beschermen. Wat aan de franse west-kust
niet zo goed gebeurde..

“ S’agiter comme une corneille qui abat des
noix “ = ( Doen als een raaf die noten
kraakt). Dat zeg je als iemand veel omwegen bewandelt om iets over te dragen.

Dat het eindelijk lukte na vele maanden om
een verandering aan ons nieuwe appartement te regelen met de bouwer; die erg

“ Lui en mettre sur les cornes “ = (Iemand
zijn “horens” vol laden) . Wij zeggen: iemand
de huid vol schelden.
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veel deed om ons te ontmoedigen. Het
aanhouden leverde resultaat op, enfin.

Dat is DE taal voor “us Geertje”!

Dat onze overbuurman, die zijn oud ijzer erg
opzichtig voor onze neus uitstalde, nu
besloot om drie olijfbomen te planten.
Waardoor de rommel over 25 jaar enigszins
aan het zicht zal zijn onttrokken.

*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
MAROKKO: RONDREIS DOOR
EEN 100% MOSLIMLAND

Zien dat franse vrienden, die door een (nu
dus overleden) ouder werden onterfd, dat
toch niet te zwaar opnemen. Ondanks het
feit dat zij de gestorvene vele dagen
verzorgden tot aan het stervensmoment.
Petje af. Savoir vivre, heet dat.

VOORAFJE
…………………………………………………
Eerst een klein algemeen profieltje van het
huidige Marokko: De bevolkingsopbouw,
van de bijna 31 miljoen inwoners, dus eerst
maar:
Bev. Groei.: 1,26% (Frankr. 0,60%)
0-14 jaar
30% (Nederl. 18% )
15-64 jaar
65% (idem: 57% )
>65 jaar
5%
(idem: 15% )
Mediane leeftijd;
24
(Frankr. 39 jaar; Ned.: 40)
Geboortecijfer:
2,00 kids/vrouw
(Frankr. 1,98; Ned.: 1,69 ).
Opmerkelijk dus.
Levensverwachting:
72 jaar (!)
(Frankr. 81 ; Ned.: 80 ).
BNP/hoofd bev.:
2350 $
(Frankr. 41.500; Ned. 41.500 )
Werkeloosheid:
10%
(Frankr. 9,8%; Ned. 6% ))
Etnisch/religieus:
99%
berbers+arabieren / 99% moslims
…………………………………………………

Terug naar inhoud
PAROLES DES POLITIQUES
We beginnen met wat uitspraken van Sarko
over het geweldsfenomeen dat ook Frankrijk
dagelijks bezig houdt.
“Wat in Gagny gebeurde (moord op een
leerling) moet ons allen een les zijn… De
scholen moeten voor ons heilig zijn en een
plek van veiligheid”.
“Wat maakt het uit voor het slachtoffer of de
dader 17 of 18 jaar was? De straf moet
kloppen met de ernst van de actie en dat
moet ook voor minderjarigen zo zijn”.
“De maatschappij moet zich verdedigen en
de herhalingsdaders moeten harder gestraft
worden (volgende keren) voor een zelfde
misdrijf”.

Dit als algemene aftrap.., waarmee u ziet
meteen dat dit land enorm jong is en sterk
groeit. Maar ook dat het geboortecijfer (=
aantal kids per vrouw, vooral tgv relatief
hoge opleiding vrouwen hier), zo ongeveer
gelijk is aan Frankrijk (!), maar ook stevig
hoger is dan in het vergrijzende Nederland.
Een zeer jong, dynamisch land, waar steeds
meer vanuit het buitenland wordt geinvesteerd (auto-industrie, luchtvaart, infrastructuur, etc. ) want er is veel jong potentieel, dat erg positief en dynamisch is.
Daardoor stijgen de buitenlandse investeringen hier snel, op weg naar 10 miljard.

“We moeten onze stadions bevrijden van de
rotzakken die daar niets dan kwaads
zoeken”.
“ Er moet een einde komen aan die
rotgewoonte om in Straatsburg al die auto’s
in de fik te zetten. Dat moet nu eindelijk
ophouden”.
“ Ik zeg het zonder valse schaamte: ik ben
er trots op dat de fransen zich nu veiliger
voelen en dat de angst op straat afneemt”.
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En het toerisme (bijna 100% uit westeuropa) brengt 8 miljard in het laatje (Ned.
11,5). En voor steeds meer fransen van
standing en ping-ping, is het hier de nieuwe
Côte d’Azur…

RONDREIZEN LANGS STEDEN EN
DORPEN , MET GIDSEN
Met die nogal verbijsterende indruk van
deze miljoenenstad, ga je dan slapen en
s’morgens stap je in een mooie bus en reist,
over fraaie autowegen, naar Casablanca
met zijn 3,5 miljoen (!) inwoners. Onderweg
wordt je door zeer goede gidsen met hoge
opleiding, in perfect Frans, bijgepraat.
Waarbij de vrijheid van spreken en vragen
stellen onbegrensd blijkt te zijn. Deze gidsen
genieten zichtbaar van onze verbazing,
merkten we bij herhaling. Ze praten niet
enkel over dadels en palmbomen maar over
ALLE in’s en out’s van dit zeer jonge land.
Let wel 50% is hier jonger dan 25 jaar… dus
ca 70% jonger dan 35 jaren. Stel het u even
voor…. welk straatbeeld daarbij past! Jeugd
alom dus!
Zeer modern geklede mensen met mobieltjes alom, duizenden auto’s en scooters rijen
dik over fraaie wegen, die het er flink van
nemen. En geen burka te zien, wel hoofddoeken en ook djellaba’s. Maar die worden
vooral door de ouderen gedragen.. De jongere meiden met vaak modieuze hoofddoek,
zijn er ook en zien er vaak puik en modern
uit.
De bouwactiviteit is er gewoon gigantisch:
dozijnen bouwkranen aan elke horizon. Zeer
vele nieuw aangelegde woonwijken en uiteraard ook nog echte krotten aan de stadsranden , die in hoog tempo verdwijnen.
Want de urbanisatiegraad is hoog in dit land
en stijgt explosief. Oversteken in Marakkech
en Casblanca is zowat onmogelijk. Dikke
stromen auto’s en tweewielers beletten
dat… ook laat s’avonds nog. Het is New
York-achtig, maar
dan zonder wolkenkrabbers en Amerikaanse discipline. Tot
zeer laat in de nacht lijken de steden hier
niet te slapen: terrassen en kroegen met
mensen tot vroeg in de ochtend. En ja, ook
veel moskeeën, dat zagen we aan de vele
minaretten. Dus bijna zoveel als kerken in
Duitsland, Frankrijk of Nederland.
Overigens las ik dat al in de 30-er jaren
Marakkech de favoriete vacantiestad was
van mensen als Churchill, Rita Hayworth en
Alfred Hitchcock (die er ook films maakte).

GA ZELF EENS KIJKEN…
Dus dacht ik, ga maar eens zelf kijken, en
ging met een vriend naar Marokko. Om een
rondreisje te maken, door dit bijna 100%
moslimland. Wat dus volgens de nodige
“kenners” vol moet zou zitten met “achterlijke mensen”. Dus eerst op naar Marakkech
vanuit Marseille en van daaruit rondrijden
met een groep van 20 (vnl franse) medereizigers naar de grote andere steden: van
Marakkech (1,5 miljoen inw.) naar Casablanca (3,5 miljoen inw.), van Rabat (1,5
miljoen) via Meknes naar Fez (1,5 miljoen
inw.) en via Ben-Alil weer eindigend in
Marakkech. Tja en wat verwacht je dan
eigenlijk? Wel als je de Nederlandse
berichtgeving toepast moet je wel een bosje
middel-eeuwers verwachten… Maar omdat
ik veel weet uit de franse pers over dit zeer
jonge en zich snel ontwikkelende land,
verwachtte ik wat toch anders natuurlijk.
Maar ja wat dan?
HET VERRASSENDE MARAKKECH
Als je dan Marakkech binnenkomt rechtstreeks van het grote vliegveld, blijk je in
een ware wereldstad te arriveren. Je zou
zweren , als je niet beter wist, dat je ergens
in West-Europa was terecht gekomen. Ons
fraaie hotel, in een uiterst moderne en zeer
drukke stad, had gewoon een bar en disco
die tot 4 uur open was. Dus wij verkenden er
meteen het nachtleven en kwamen in vele
gelegenheden waar de drank rijkelijk vloeide
en vrouwelijk schoon a go-go volop in de
markt was. Na 6 uur in Marokko, lekker
eten, goed Heineken bier en veel , erg
modern, vrouwelijk schoon, in een gezellige
nightclub voel je je bepaald niet in een door
Allah geregeerd moslimland. En denk nou
niet dat het er vol blanken zat, nee, het
autochtone deel van het publiek was
nadrukkelijk in de meerderheid.
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Net zoals we hier nu Kate Winslet, en
Sophie Marceau in hun luxe-huizen zien.

gebouwd zo’n 15 jaar geleden door een
grote franse aannemer en door duizenden
lokale vaklieden. Een enorme demonstratie
van pracht, praal en macht. Daar is zelfs de
Sint Pieter mee te vergelijken en alle gigakathedralen van Europa. Je verliest hier
snel je ingebakken (europese) gevoel van
“suprematie”… Nee, beter gezegd, je denkt
direct aan “onze” enorme kathedralen en
beseft dat andere dat ook kunnen, en
minstens even mooi. Dat is wat je ontdekt..:
ze namen ONS als voorbeeld! En dit alles in
deze, vanouds nogal europese stad Casablanca, die wat zuidelijker ligt dan de
vroeger INTERNATIONALE (ja ze had een
internationale status in de 30-er en 40-er
jaren van de vorige eeuw) grote stad
Tanger…

HISTORIE, CULTUUR EN RELIGIE
We gaan ook dagenlang rond van stad naar
stad, goede tot prima hotels, veel en goed
eten, een enkele keer wat rammelend. We
zien de historie van dit land , hun koningen
en paleizen, hun kerken die prachtige moskeeën zijn en horen en zien hun ook indrukwekkende geschiedenis. Die zeer nauw is
verbonden met die van buurland Spanje en
ook donker Afrika.’ Hun architectuur is van
grote verfijndheid en uitbundig versierd met
ornamenten, zoals een katholiek opgevoede
dat wel kent. Het zijn vooral berbers van origine, een volk wat in heel de Magrheb voorkomt en wat zich al lang geleden mengde
met Europeanen (via Spanje) en ook met
subsahara-afrika. En we leren dat iets van
de helft arabisch is en we weten dat de
arabieren ook hier zeer lang geleden
kwamen als.. bezetters. Dus immigranten bij
de vleet, ook in hun historie. Denk aan het
enorme ottomaanse (turkse) rijk dat tot niet
heel lang geleden dit deel van de wereld
overheerste. Dus ook de arabieren! Kortom
het lijkt op onze geschiedenis met bezetters
uit Spanje, Oostenrijk, Frankrijk en, recenter, ook Duitsland.
We waren hier op de dagen van het grote
slachtfeest: wel 800.000 schapen worden
geslacht en opgepeuzeld. Armen krijgen
hun schaap van de koning. Geen school,
feest , mensen flaneren , het is hier een diep
gewortelde traditie. Voortkomend uit de
islam natuurlijk en overgenomen van de
joden (immers Abraham’s offer wordt
herdacht) en je moet dat dus gewoon
vergelijken met Kerst, Pasen en Pinksteren.
Katholieke feesten die nog steeds “gelden”,
ook al zijn er nog weinig gelovigen over in
het westen).
We zien aan de Atlantische Oceaan in
Casablanca de mammoetmoskee , van een
grandeur en schoonheid die je echt overmeesterd. Een marmeren godshuis met een
minaret van 100 meter hoog, een dak dat
open kan schuiven, boven een kathedraalachtig gebouw, dat van binnen een
waar paleis is. Met alles erop en eraan,

DE MODERNE KONING
In Rabat bezoeken we het moderne paleis
van de koning met zijn moskee ernaast (wat
even doet denken aan Soestdijk, omdat het
ook laag en wit is). Ook zien we een grote
“compound” met fraaie huizen waar een
heel koor van internationale adviseurs voor
koning en regering wonen. Want de koning
heeft hier een soort God-status. En hij wordt
zeer gewaardeerd voor zijn enorme moderniseringsinzet. Vaak tegen de oude garde,
ook in zijn regering, in… Hij heeft de gewoonte zeer regelmatig plotseling op projecten etc. op te duiken voor een persoonlijke
inspectie. Dat maakt hier veel indruk: hem
kun je niet, gewoon wat “corrupterig” bedonderen, heet het. Uiteraard is zijn beveiliging erg strak want hij moet niets hebben
van radicalisme en houdt ook de religie en
haar organisatie nauw in de gaten. Heeft
ook betere imam-opleidingen opgericht die
gecheckt worden. Alles staat in het teken
van “no radicals”, want dat zou voor dit
toeristische land de doodsteek worden. Er
zijn hier politieke partijen en verkiezingen,
maar het gaat er wat autoritairder aan toe
dan bij ons. Beperkingen in de pers en
andere vrijheden, want men is benauwd
voor radicalisme… Een toestand die sommige Nederlanders in ons land ook wel
zouden willen hebben.. Als het westen daar
iets van zegt, bijvoorbeeld in Brussel, dan
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komt dat hier hard en onbegrepen aan.
Want Marokko wordt nu door Brussel getest
om een speciale relatie met de EU te mogen
aangaan.. men wil dat hier dolgraag. Mede
in het kader van de Unie voor de Middellandse Zee, Sarkozy’s troetelkind.

überhaupt, geen enkel punt. Zelfs abortus is
ook niet verboden. De moderne kant van
deze religie dus…
In het rurale Marokko bezoeken we uitgebreid een paar echte berberdorpen in het
atlasgebergte. Hier zijn de arme boeren met
hun beesten en hun landbouw. Veel bedelende kinderen, die getraind zijn op geld
vangen. De meesten proberen iets te
verkopen à l’honneur, om wat dirhams los te
peuteren.. De mensen hier maken overigens
een vriendelijke indruk.

We zien in Fez (1,5 miljoen inw.) een duizend jaar oude universiteit waar ook de
islam werd onderzocht en onderwezen in
madrasses. Zeer oude karavaanhotels ,
centra van de continentale logistiek van
eeuwen, waar karavanen van en naar Afrika
waren vervoerden tussen twee continenten.
En we bezoeken de souk’s, de eeuwenoude
stadscentra met hun duizenden winkeltjes,
waar het gonst van commerciële activiteit
en…zakkenrollers. Waarvoor je openlijk en
hardop wordt gewaarschuwd. We krijgen
van de gidsen volop adviezen over wat te
doen met bedelaars, die er wel zijn maar
niet in grote getale. Niets geven is het
devies: hier moet iedereen OF werken OF
op school zijn… Je hoort tot hier de stemmen van de haagse politiek…

HISTORIE VAN DE BERBERS
Berbers vind je overal in Noord-Afrika tot in
Egypte toe en het zijn dus geen arabieren!
Ik weet dat deze berbers in de tijd van het
vroege christendom ook christenen werden,
toen hier de romeinen, ook christen intussen, de baas waren. Deze romeinen, lieten
ook hier prachtige steden achter, als
Volubilis (het lijkt op Vaison la Romaine en
…. Glanum bij bij Arles). Het christendom
was toen de staatsgodsdienst van het
romeinse rijk! Zo ook de berbers dus, tot
enkele honderden jaren later de arabieren
uit Bagdad hier kwamen en de islam brachten. Waartegen de berbers zich overigens
eeuwen verzet hebben…

HET PLATTELAND
Om de gigasteden heen zie je enorme landen tuinbouwvelden en indrukwekkende irrigatiesystemen. De voedselproduktie hier
waar ook enorm in geïnvesteerd en gemoderniseerd wordt. Je ziet honderdduizenden
olijf en palmbomen waar produktie mee
gemaakt wordt. En je ziet overal schaapskudden rond de dorpjes met hun eenzame
herders. Hier is de trek naar de stad, zoals
in de hele derde wereld en zeker ook in
Afrika, in volle gang. Daar is het werk , de
school en de welvaart.. Elk dorpje heeft zijn
moskee en minaret, zoals hier in de Provence waar het schattige kerkjes heten en
voor schoolgaan is hier goed gezorgd. Kids
uit afgelegen gebieden zijn vaak op internaten om de school te kunnen bezoeken.
Men snapt hier de enorme betekenis van
opleiding. Dat geeft mensen die moeilijker
geradicaliseerd kunnen worden, brengt werk
en welvaart en zorgt voor een niet te hoog
geboortecijfer. Een goed opgeleide vrouw
krijgt ook hier maar twee/drie kids.. En
voorbehoedmiddelen is hier, en in de islam

MAROKKO EN AL-ANDALUS
Vanuit Marokko gingen de arabieren (en
ook berbers) naar Spanje en richten daar
hun 800-jaar durende rijk Al-Andaluz in. Een
zeer rijke, zeer erudiete gemeenschap die
de wijsheid van grieken en romeinen en
Egyptenaren (en chinezen!) koesterden,
daarop verder bouwden en die… doorgaven
aan het nogal barbaarse Europa in het
noorden. Geleerden van christelijke, islamitisch en joodse huize werkten hier samen.
Het werd een der meest hoogstaande culturen van onze geschiedenis, van zeer grote
betekenis voor de ontwikkeling van Europa.
Wie wil weten waar onze joods-christelijke
cultuur vandaan kwam komt er achter dat
die uit Al-Andaluz tot ons kwam en dat wij
die DAARNA verder ontwikkelden in
Europa. De beroemde universiteit van
Montpellier (Fr.) haalde haar wijsheid ook
hier vandaan. Het waren ook veelal joden
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die uit Al-Andaluz waren die hier de hooggeleerden waren. Zij leidden hier duizenden
studenten op uit heel Noord-Europa…Ga
naar Montpellier en Zuid-Spanje en overtuig
u zelf!
De cultuur van Marokko is dus voor een
belangrijk deel uit Al Andaluz afkomstig. We
zagen een prachtige oude joodse wijk in Fez
met spaanse huizen, waar de joden uit AlAndaluz woonden. Hun arabische medeburgers van daar vluchtten toen ook naar
hier, toen de christenlegers de islam verjoegen uit Spanje. De laatste strijd was nog
“pas” in 1500!
Dus mag ik schrijven dat Marokko een cultuur heeft met westers-joodse-arabischeberber wortels… en eigenlijk ook nog wat
christelijke worteltjes?

Ik verzeker u, mede uit vele gesprekken met
die gidsen en ook met de jeugd in de kroegen en de hotels , dat het met de grote
massa van jongeren in dit land een hel
andere kant op gaat dan de religieus
radicale. Dus laten wij daarbij hepen en dat
begint door er eens meer over te willen
weten er eens heen te gaan en dan aan de
borreltafels een ander geluid te laten horen.
Dat helpt mogelijk meer dan oorlogen en
drones, en getuigt ook van enige eruditie en
beschaving, waar wij westerlingen zo trots
op zijn. Het is NU tijd dat echt te tonen en
hen te steunen die dat ook willen in dit
100% moslimland van 30 miljoen mensen (=
ongeveer dus de Benelux)..
TENSLOTTE
U ziet wat dit fraaie land in ruim een week
met een wat open iemand kan aanrichten.
Als je maar bereid bent je wat voor te bereiden en je oren en ogen echt open te
zetten. En ook die achterlijke vooroordelen
van je af te werpen. Wat een kenmerk is van
beschaving en tolerantie: een vroeger
beroemd nederlands export-produkt!
En o ja, ik vergat het bijna: Marokko wil
absoluut niet dat chinese bedrijven grote
projecten hier uitvoeren. Dat doen ze liever
zelf. Maar ze staan dan ook niet erg hoog
op de lijst in Peking: want hier valt weinig te
halen aan olie/gas/andere grondstoffen…
Vindt u dat ook niet best sympathiek?
Het illustreert ook de trots en de dynamiek
van een jong land vol hoop en energie. Hier
is de jeugd niet pessimistisch, bang voor
morgen, coma-zuipend (ook al lusten ze het
graag!) en niet meer trots op hun land. Kom
er niet aan! Wil u een de dash van een jong
coming land opsnuiven? Neem dan snel de
plane vanuit Nederland naar dit land in de
Maghreb.. Een verademing en, u gaat gegarandeerd terug… Mogelijk kom ik u dan daar
wel tegen en dan kunnen we het ook eens
hebben over het afbreken van onze verblindende, vooroordelen!

MAROKKANEN ZIJN TROTS OP HUN
LAND
Marokko koestert zijn grote verleden de
gidsen slepen je overal heen en zijn zeer
goed op de hoogte. En zeer trots op hun
land en zijn historie. Onze berbergids van
bijna twee meter, imposant, rebels, goed
engels en een beetje duits sprekend naast
vlekkeloos Frans, in zijn fraaie djebella, leek
even uit de middel-eeuwen.. Maar toen hij
twee dagen ons deelgenoot maakte van zijn
grote kennis en wijsheid en zijn uiterst vrije
manier van denken, waren we snel bekeerd
van ons vooroordeel. En hij tartte een beetje
het trots-franse gezelschap door ook een
flink deel van zijn verhalen in het engels te
doen bv van mijn Nederlandse vriend die
niet heel goed is in het Frans. De man gaf
een show van “onafhankelijkheid en trotszijn op zijn land”.
En wat wij allemaal te horen kregen van de
islam, van de positie van de vrouw in dit
geloof en ook van hun moderne maatschappelijke opvattingen. We leerden snel over
het onderscheid tussen tradities en diepserieuze regels vanuit de religie. Wilders
kan hier zijn vragen kwijt en zal als een heel
wat minder achterlijk iemand (voor wat
betreft de modernere islam) veel beter in
staat zijn om als erudiet parlementslid te
spreken over “ook zijn” , moslim medeburgers!

Leon dec 2009
(met dank aan reisvriend H., die ook mijn
concept even kritisch onder handen nam).
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U zult als trouw lezer van LP een feilloze
inschatting maken van waar MIJN stem
bleef! Helaas, ik melde mij 15 dec 2009 voor
mijn stemkaart, maar was 2 weken te laat…
Want hier mag je enkel stemmen als je je
drie maanden TEVOREN , en zelf, op de
mairie aanmeldde. Want gemeenten weten
hier niet echt waterdicht te zeggen wie hun
inwoners zijn… Een lekke administratie in
het land van Napoleon die dat nota bene
ooit aan ONS kwam leren!

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
DE REGIONALES VAN MORMOIRON
Ook hier was het dus twee keer naar de
stembus (voor de regio = zoiets als de
provincie) en de beide uitslagen (nl 2
ronden) plus de opkomst onthoudt ik u niet.
Voila:
e

Partij 1 ronde
Opkomst 57

e

2 ronde
63

Landel.
45

PS +
23
Groen+
?
Radicaal l. ?

52
?
5(comm)

Rechts
=UMP

23

33

35

14

20

10

FN
Ultra-r.

******
LA POUBELLE DE FRANCOIS-OLIVIER
Onze Francois-Olivier was eerst enkel een
wijnboer; hij bewerkte de velden en liet zijn
eigen wijn maken in de Cave Coöperative.
En verkocht hem zelf waarbij hij de eigen
consumptie ook niet verwaarloosde. Maar ,
ook al is hij een goeie peer, hij maakt er ook
een potje van. Onze F.O. kan namelijk van
niets afstand doen en hoopt dus alle
levensafval op. Hij ziet dat namelijk niet als
afval maar als zaken die nog van pas
kunnen komen in de toekomst… Een
denkwijze die iedere boer hier heeft, want je
bewaart altijd oude machines/apparaten
voor de “onderdelen” dus. Maar onze F.O. is
wat breder daarmee bezig gegaan en laat
ons zijn hele leven zien. Nou hebben boeren
normaal een schuur of een échoppe (een
sjop dus in het limburgs en shop in het
engels) waarin deze puinhopen aan het oog
van omwonenden worden onttrokken. Of ze
wonen in niemandsland waar niemand langs
komt. Maar F.O. woont IN het dorp en heeft
sinds kort een nieuwe vriendin, die besloot
in zijn huis en garage een restaurant te
beginnen. Prima idee, maar F.O. zat dus
plotseling met plaatsgebrek voor zijn “feraille
et sa merde.”.
Nou trof het dat hij bij ons tegenover, nog
een stukje terrein had, dus begon hij zijn
spullen tegenover ons te etaleren. Wat
kleintjes begon maar vervolgens tot grote
proporties uitgroeide… Dat kwam, bleek
later ook, omdat de rotzooi die hij op een
terrein van zijn zus al jaren stalde, daar van
die zus weg moest… Er was dar dus beetje
herrie in de tent gekomen. Daarom bevon-

55
12
10

We zijn dus half links-groen en half rechts
als dorp, en dat klopt ruwweg met de
hoeveelheid
boeren,
middenstanders
(vooral zelfstandigen dus, ca 50%) en de
anderen:
ambtenaren, werkelozen en
werkers uit de privésector. Waar bij best
merkwaardig is, dat die boeren, die graag
gebruik maken van onze Arabische gastarbeiders in hun velden (goed en goedkoop!), niet zelden op de FN van Le Pen
stemmen. Die hun goedkope arbeidskrachten het liefst zou willen terug sturen…
Politiek is geen logica, maar een “harts
aangelegenheid” zegt men hier.
Het buurdorp Villes s. Auzon, -dichter bij de
berg en ook “protestanter” heet het hier-, is
daarom traditioneel linkser qua stemgedrag.
Dus daar was de opkomst ook hoger
( 67%!), LINKS kreeg dus 57%, RECHTS 22
en de FN,-een grote verrassing dus-, ook
20%. Ongekend, ook hier is men dus erg
ontevreden.
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den wij ons plotseling tegenover: 8 autowrakken, een oude tractor, wijnvaten van
kunststof, een oude motor, diverse aankoppelbare landwerktuigen, kratten met
duizenden glazen potjes, een flinke berg
onduidelijk “ferraille” en wat andere niet
definieerbare zaken. Tja en toen werd het
wat minder leuk dus.
Ik startte met een eerst babbel toen hij ook
nog zijn huisvuilnis ging verbranden voor
onze tuin. Ook de nodige plastic verpakkingen waren daarbij… Dus het stonk
afgrijselijk en onze buurvrouw beweerde dat
we nu ook in de dioxine zaten.. Maar F.O.
die zeer rustig bleef zag mijn probleem
helemaal niet dus… Toen kregen we zelfs
nog parkeerproblemen met ons bezoek en
de buren idem. Dus weer een onderhoud
met F.O. , die opnieuw geen probleem kon
zien in zijn gestapel.
Dat ging natuurlijk fout lopen en jawel op
een dag kwamen de twee buurdames, een
franse en een Nederlandse (de wereld is
Petit niet?), naar ons toe voor overleg. We
waren het snel eens dat dit niet paste en
ook illegaal moest zijn, wat door buurtbewoners wat verder weg, die er echter ook
langs liepen, werd bevestigd. Dus er zou
een petition opgesteld worden voor Mr. le
Maire!
Maar het bleef stil en FO bouwde voort aan
zijn steeds opzichtigere poubelle. Dus dacht
ik na en ontdekte dat de aangrenzende
hangar eigendom van een met ons goed
bevriende wijnboer was; en de poubelle was
achter zijn schuur. Maar wat bleek: deze
vriend was EIGENAAR van een stuk grond
OM zijn hangar heen en, jawel, daarop was
F.O. ook al met zijn schroot uitstalling aangekomen… Dus onze vriend, zijn eega was
langer adjoint-maire hier, ging ook in
“gesprek” met F.O. Die driftig beweerde zelf
de eigenaar te zijn… Dus kwam er toen echt
lawaai: de kaarten werden gerokken en er
kwam een mijnheer met een meter die met
rode verf de bezitsgrenzen aangaf… En
toen moet F.O. wel wat gaan opruimen.
Maar , zo gaat dat onder wijnboeren hier,
onze vriend besloot ook maar eens om de
struiken en bomen die achter zijn hangaar
flink waren gegroeid en die hij moest

temmen, eens flink onder handen te laten
nemen. Dus kreeg F.O. een brief dat er een
firma zou komen om dat te doen. En hij
werd dus dringend verzocht die mannen
NIET in de rotzooi te laten werken… FO
ruimde dagenlang zacht vloekend een deel
van de poubelle op. Wat helaas resulteerde
in een nog HOGER opgestapelde poubelle ,
alles op een kleiner oppervlak dus.
En deze groenaanval leverde nu ook een
minder fraaie blik op op nog veel meer
rommel van F.O., wat verder weg, maar die
zag je nu veel beter. Eigenlijk geen echte
verbetering dus, maar, het had wel een
psychologische bijwerking!
Intussen was onze huiseigenares die in de
Luberon woont langs geweest en had tot
haar grote schrik de puinhoop gezien en ook
mijn relaas daarbij gehoord. Zij klom in de
pen en le maire kreeg een zeer deskundig
verzoek om nu echt in te grijpen! De toon en
et woordgebruik in dat verzoek verrieden
een juridische hand… dus le Maire werd nu
wat nerveus. (U moet weten dat le Maire
ook een boer is met een poubelle maar hij
woont “hors village” dus).
Tja, nu kreeg onze arme F.O. nog een flinke
optater, en begon met grote tegenzin rotzooi
weg te halen en… olijfbomen , al wat grotere dus, te planten.
Nu zijn we in het stadium van “werk in uitvoering” en dat houdt in dat F.O. af en toe
wat VOORUITGANG boekt en dan weer wat
afzakt, dus weer nieuwe rotzooi plaatst.
Daar zitten we dan; want om het opruimen
aan tijd te binden, is hier echt een probleem.
Wel wij gaan naar Marseille dus wij zijn niet
levenslang bedreigd… Maar de andere
buurtbewoners denken er , terecht, heel
anders over…
Dus F.O. mag opnieuw aanvallen verwachten en zal die opnieuw niet begrijpen…
want er staan nu toch ook 4 oliviers? Dus
zitten we nu ECHT met een probleem.
Dit gaat leiden tot uitwijzing van F.O. naar
een ander land. Naar het vliegtuig begeleidt
door de lokale gendarmerie gaat hij straks in
een vliegtuig naar andere oorden. Waar niet
zulke lastige stadsidioten zijn… Een
cultuurclash op minischaal, maar toch ook
een echte.
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U ziet, ook hier is het niet altijd kits met de
buren. En het vervelende is dat FO nu geen
bonjours meer uitspreekt… hij weigert dus
nog te communiceren met ons barbaren die
van het plattelandsleven niets verstaan. En
daarin heeft hij natuurlijk gewoon gelijk…
Want hij was hier … eerder ?!

oorlog! Ik hou u op de hoogte. U ziet met
welke zware problemen ook dit rustige
franse dorp aan de voet van de Mont
Ventoux te kampen heeft. Crisis dus, ook in
Mormoiron! En graaien dus ook al…
Terug naar inhoud

Leon, Rosée de Mer, maart 2010
******

COIN DES POETES

DE OPPOSITIE ATTAQUEERT!
In Mormoiron hebben we een meerderheidscollege en een minderheid die lasting
word. Ze zoeken voortdurend naar foutjes
bij de burgervader en zijn “equipe”.
Eigenlijk een beetje “koekje van eigen deeg”
toen deze meerderheid de minderheid geen
enkele post in een commissie gunde.
Oliedom?
Nou stapte de vrouwelijke wethouder
Cultuur op: ze schrok van de hoeveelheid
werk. Dat liet ze openlijk weten, erg sportief
en ook zeer te prijzen. En wat gebeurde er
vervolgens? Wel die portefeuille werd bij
een andere adjoint gestald en daarmee
“bespaarde” de burgervader dus 4100 € aan
presentiegeld… Maar niet erg lang: hij liet
een besluit aannemen om dit vrijgevallen
budgetdeeltje op te maken aan… een 15%
verhoging van de representatiegelden voor
de zittende leden van de conseil municipal.
Als een volleerd rommelaar verdedigt hij nu
dat besluit: het was dus NIET MEER zoals
de oppositie brulde, nee, het was zelfs 100
€ minder... Maar het kwaad was daarmee
wel in de lucht: de bewoners begrepen dat
ze weer opnieuw een bezuiniging en das
een vermindering c.q. het voorkomen van
een volgende verhoging van de belastingen
mistten.
De discussie werd verwoord in het
gemeenteblad, wat te prijzen is natuurlijk.
Maar de wijze waarop de burgervader de
oppositionele in de hoek zette, door ze
“alarmistes” te noemen en “peu constructif”
en ze zelfs met “des yaka’s et yfaudrais” te
beplakken… Dat zal niet gepikt worden, dat
voelen wij allen. De burgervader moet nu
echt gaan oppassen want nu is het hier

Kerst 2009 was half droef, half blij. Omdat
franse vrienden, zonder kinderen, een
ouder verloren, enkele dagen er vóór. Wij
kookten voor hen en duitse vrienden en dat
deed hen zichtbaar goed. Mijn kerstgedichtje klonk zo:
SAINT MONTANT, 24 DECEMBRE 2009

NOTRE NOËL ENTRE AMIS

UNE FÊTE DES CONTRASTES,
LA LUMIÈRE ET LE NOIR MELANGÉS,
MAIS TOUT SUR UN LIT DE PAIX,ET SOUS
DES CHANTS DOUCES,
ET EN PLUS, DANS L’AMITIÉ,
PAS SIMPLE DE TROUVER LA
BALANCE,ENTRE LA DOULEUR ET LA
JOIE, MAIS IL FAUT BIEN SAVOIR,
QU’ON NE SERA JAMAIS SEUL,
S’IL Y AURA DES AMIS.
ON SE RASSURE DANS TROIS LANGUES,
- IHR SEIT NICHT ALLEINE
-,
- JULLIE ZIJN NIET ALLEEN -,
- VOUS N’ÊTES PAS SEULS
-,
OS AMIS SERONT JAMAIS TRÈS LOIN.
CA C’EST LE VRAI MESSAGE DE
NOËL,MALGRÉ LES MAUVAIS COUPS DE
LA VIE,
ON PEUT À LA FIN SOURIRE,PARCEQUE
TOUT PASSERA EN DOUCEUR,
SOUS LES CARESSES DE L’AMITIÉ.
VIVE L’AMITIÉ HUMAINE,
ALORS ON SE DIT:

UN BON NOËL.
LEON, Kerstmis 2009

******
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ETERNEL,

Een waarschuwing aan een geliefde, die
een krom levenspad kiest, kan zo klinken:

-2 Die van de regeringen, banken c.s. die
vinden dat er en groot “bedrijfsongeval” is
gebeurd. Wat zich niet moetherhalen.
Stiglitz zegt dat beide verhalen niet deugen :
je verbiedt immers geen mensen om te
rijden na een verkeersongeval? Want dat is
een grove beoordelingsfout zegt hij; de
regels moeten een voor een tegen het licht
worden gehouden! Dat is nodig!

JIJ
Jij die leeft onder de wetten der corruptie,
Jij, die leeft in de foute wereld van het geld,
Als je nog kunt voelen,
Weet dat jouw levensweg dood loopt,
Weet dat de nacht van de rouw nabij is.
Want soms ontdek je niet, ondanks veel
zoeken,
Hoe het leven au fond is,
Ook niet de onrechtvaardigheid der mensen,
En ook niet de ons gegeven belofte.

De historie is bekend: vanaf de 80-er jaren
heeft een liberale lobby alle regels weggedrukt, en Reagan was met Thatcher een
der eerste die daar vast in geloofde. Ook de
opvolgers zagen enkel het idee dat DE
MARKT alles vanzelf zou reguleren en dus
moest je je als overheid nergens mee bemoeien. Dat kwam, bijvoorbeeld in de VS,
ook de politici ook erg goed uit. De beruchte
SUBPRIMES waren een mooie manier om
elke, ook te arme, Amerikaan aan een huis
te helpen. Ook al was men niet in staat de
lasten te lappen… Zelfs ene Clinton deed er
nog stevig aan mee! Deze theorie van het
liberale mondialisme was breed verbreid en
iedereen geloofde er blind in en lette niet
meer op. Behalve enkele economen die veel
geleerd hadden van de crisis van de 30-er
jaren, die riepen ALARM, maar niemand
wilde hen horen. Want het was FEEST!

Evelyn Palme S., Sorgues
Terug naar inhoud

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES

Niemand zag de hebzucht, de blinde graaierij, die de motor was (en is) van het hele
gebeuren. In de VS was 40% van de winst
der grote bedrijven gewoon winst op
riskante beleggingen en niet verdiend met
het “gewone eigen handwerk”! De wereld
werd een groot casino. Maar voor banken
en pensioenfondsen is het niet weggelegd
het vermogen op casino-tafels in te zetten.
En de beloningen van de grote risiconemers
stegen en stijgen hoog uit boven de werkelijke waarde van hun “prestaties”. Want hij
die speelt lijkt niet de verantwoordelijke te
zijn voor het eventuele verlies, dat ligt
gewoon bij anderen! We hebben echt geen
behoefte aan casino’s maar aan financiële
instellingen die met verstand en risicogevoel
opereren. Winst is niet DE maat, maar ook
innovatie en het scheppen van werkgelegenheid! Deze vanzelfsprekendheden

ALARM!
ROEPT Nobelprijsdrager STIGLITZ
Hij is nu erg beroemd en.. hij zag ook de
grote crisis aankomen, maar niemand wilde
toen naar hem luisteren. En nu luistert men
dus wel naar hem…. Maar zijn zware
alarmboodschap wordt nu enkel beleefd
aangehoord en dan gaat het gewoon verder.
Dat is het enige dat is veranderd, zegt hij
zelf. De aanpak van de fiscale paradijzen,
de bankiersbonussen etc,. het zijn allemaal
cosmetische ingrepen. Het feestje gaat de
facto gewoon in alle hevigheid verder er is
niets essentieels veranderd!
Er zijn twee opinies over de laatste crisis:
-1. Die van Palin c.s. die vindt dat de overheid en de banken de schurken waren en
zijn en dat zij gestraft moeten worden. Dit is
haar pure populistische versie.
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waren/zijn niet meer aan de orde leek het,
en dat lijkt het nu nog.
Overigens is ook de beroemde Amerikaanse
“jobmachine” lam omdat nu de normaal
enorme mobiliteit in dit land plat viel omdat
huizen verkopen en –kopen bijna niet meer
lukt daar.
Stiglitz is ook bij herhaling adviseur van
Obama en zegt daar het volgende over:
In Davos heb ik dit ook allemaal verteld en
daar hoorde ik ook de bankiers praten. Ze
waarschuwden daar de politici voor te restrictieve overheidsmaatregelen, zeker ook
met het zicht op China… En de politici leken
het te geloven. Ze laten dus de bankiers nu
weer de voorhand; ze kregen weer een
blanco cheque.
Ook Obama kon niet zomaar omdraaien hij
moest eerst vertrouwen winnen. Maar nu
blijkt dat ook hij tekort komt aan power en
niet meer deed dan “wat stoelen op de
“Titanic” verplaatsen”. Hij wil ook niet aan
die gigantische reorganisatie klus van de
financiële regels. Hij doet nu hetzelfde als
Bush en dat gaat dus ook fout. Het herverdelen van de welvaart, en het opnieuw opzetten van de fiscale politiek plus het instellen van rechtvaardige belastingen en het
afbouwen van privilèges, dat zijn helaas ook
niet zijn prioriteiten nu…

EN WAT ZEGT TRICHET?
Trichet was nog positief over de solidariteit
met Griekenland en wees wel op het nu
zeer duidelijke belang van de 3% limiet uit
het verdrag van Maastricht. Helaas , nu
weer, de tekorten 6 à 9% zijn… En intussen
zal hij wel met gekromde tenen naar de
duitsers luisteren, die fors tegen liggen in de
griekse affaire.. Over de zonden van de
grieken heeft hij overigens enkel maar veel
afschuw te melden…
Hij vindt ook dat de hulpmaatregelen der
regeringen om het systeem te reden onvermijdelijk waren ook al zijn daardoor de
staatsschulden fors opgelopen. Er was geen
andere keus, zegt hij. Maar nu moeten de
tekorten wel worden aangepakt; je kunt
deze erfenis niet aan de volgende
generaties doorgeven…
Hij aarzelt over de idee de inflatie wat te
laten knabbelen aan de schuldzwaarte, dat
heeft, vreest hij, ook te veel nadelen voor de
burgers en hun lagere vertrouwen bij
stijgende prijzen.
Hij aarzelt ook al over het instellen van
eigen noteringsburo’s om het monopolie
van de drie ( particuliere” wat tegen te gaan.
Maar wordt er niet verder concreet over.
Idem over een eventueel europees IMFje..
Maar hij is met Stiglitz wel duidelijk over de
noodzaak van nieuwe maatregelen in de
financiële sector via de G20 en ziet OOK dat
“business as usual” kan nu echt niet weer.
En het verlaten van de eurozone moet niet
kunnen zegt hij; Dat zou tegen alles wat
bedoeld werd met de EU in gaan… Hij KAN
natuurlijk ook niets anders zeggen, in zijn
positie.
Ik las uit het interview erg veel voorzichtigheid, en weinig stelligheid, maar ja hij
loopt dan ook op eieren. Opvallend is dat hij
echter ook erg weinig optimisme vertoont;
hij heeft het vooral over hoop….
Dus ik vrees dat ook hij erg goed begrijpt
wat Stiglitz te melden had.

En daarmee is het gevaar opnieuw levensgroot: de bankiers c.s. gaan door met hun
gevaarlijke spel, zullen de boel dus opnieuw
in de fik zetten en dat kunnen ze doen omdat ze WETEN dat de overheid OPNIEUW
de brandweerrol zal spelen… Overigens is
hij ook van mening dat bij het uitblijven van
wereldwijde regels via de G20, elk land als
de wiedeweerga zijn eigen regels moet
maken en dus zeker niet moet afwachten.
Tot zover Stiglitz, nu, en ik vrees dat hij
gelijk heeft. Hij zingt dit lied overigens in
koor met anderen zoals Nourbini, die de
klap OOK voorspelden en … voorspellen.
Dus doe uw gordels goed vast, want we
gaan weer een volgende buiteling maken…
Met Stiglitz die een traantje wegpinkt… als
wanhopige toeschouwer.

HOEZO NARE CRISIS? Bedankt dus!
Niet alle lijden onder de crisis… Enkele
voorbeelden ( in miljarden $):
Carlos Slim (Mexico; telef.)
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54

Bill Gates (sotw.)
Warren Buffet )Financ.)
Mukesk Ambani (India;olie/gas)
Laksi Mittal (India; metaal)

53
47
29
29

bos (economisch gezien de EU) gelukkig
kunnen zijn… Want de euro bindt en maakt
devaluaties per land onmogelijk…
Ook moet u even weten dat Berlijn dat geld
van het handelsoverschot snel belegde. Ook
in subprime’s en in griekse bonds (staatsobligaties) .. Jaja! Daarom is de vraag aan
Duitsland om de dienstensector wat sterker
te ontwikkelen maar ook de interne consumptie op te schroeven, door meer geld
voor de consument = betere lonen etc.
Kortom: al WEER eens een grote herrie en
nu over de “eenheid in economische politiek handelen” in Europa. Je gelooft niet
meer wat je hoort en ziet: wat een totale
afgang, wat een prestigeschade!
Intussen moeten er overal enorme bezuinigingen op gang komen of belasting
verhogingen om de grote tekorten te
verminderen. Terwijl nu belasting verhogen
economisch, gezien het uit de crisis kruipen
eigenlijk niet kan. En bezuinigen bij de
overheid dat geeft weer enorme sociale
spanningen, en sloopt dus ook de posities
van politieke partijen in de verkiezingen.
Dus staat de klok op “sociaal alarm” in nogal
wat europese landen , en zien we nu in
Griekenland wat dat inhoudt. Net nu het
aankomt op grote moed in de landelijke
politiek om de toekomst veilig te stellen,
blijken de meeste europeanen hun geloof
totaal te hebben verloren in de zittende
politici. Zie in Nederland de PVV en de
fraaie score van 20% voor het Front National in Frankrijk (met ook een opkomst van
maar… 45%!).
Van een financiële crisis kwamen we in de
economische, en nu gaan we rap naar een
sociale en politieke crisis. En nog steeds zijn
er mensen die zeggen dat stemmen er toch
niks toe doet en hun dat “gedonder” niet
echt raakt. Wat voor een afschuwelijk misverstand!

Op de wereld telde Forbes 1011 miljardairs,
in 2008 waren er dat “maar” 793 en VOOR
de crisis, 1125. De VS hebben de meeste
403 stuks en China is tweede met 64 .
De allerarmsten zijn niet met naam bekend,
wel dat er heel erg veel van zijn. Maar dat is
zeer oninteressant, dat wil niemand weten.
RUZIE IN DE EU: DU CONTRA FR…
Het is geen gezicht te zien hoe de grote
europeanen Duitsland en Frankrijk voorop
over elkaar heen vallen , nu de grieken
oplichters bleken te zijn. En de wereld kijkt
toe en ziet de grote zwakte. Merkel roept in
haar parlement dat het eigenlijk mogelijk
moet worden om een land UIT de euro te
gooien en Griekenland dreigt Brussel om
naar de IMF te gaan om hulp… Wat een
zoodje is het toch geworden!
Maar er is nog veel meer aan de hand:
kritiek dus op steeds minder consumerend
Duitsland waar ALLES gaat om de export op
peil te houden c.q, te brengen. De
concurrentiepositie wordt opgeschroefd door
de lonen en salarissen zo krap mogelijk te
houden alsook de uitkeringen. Waardoor de
interne consumptie slinkt… en dus ook de
import vanuit andere EU-landen. Want
Duitsland’s export is voor 50% voor de
andere EU-landen! En zie hier hoe het zit:
de uurkosten zijn: Fr. 131 en Du. 119; (basis
100 in 2000). En ook: de arbeidskosten
stegen in Frankrijk met 25% sinds 1998 en
in Duitsland met slechts 10%! Ook zakte de
franse economie in met “maar” 2,2% en de
duitse met wel 5%!. Dus ook de import uit
de EU kreeg een grote tic hierdoor.
Duitsland, “de zuunige’ , krijgt dus nu
openlijk kritiek van de minister van
Financiën van Frankrijk… het land met nul
hervormingen en een enorme hoge schuld
op alle fronten! Maar de duitsers geloven
en bloc in hun zuinigheid en ook in dat
oppompen van hun export; hun grote
juweeltje. Dus wordt nu de vraag of vlijtige
mieren en luie slaapdieren samen in een

DE SOROS”GANG”
De grote speculanten hadden recent een
diner en spraken over Griekenland, de
eurozone en de verhouding dollar-euro. An
tafel zaten dus ook voormannen van
hedgefunds als SAC Capital Advisors LP
en SOROS Fund Management LLC. Soros
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is een specialist sinds hij in een grote
klapper schatrijk werd door tegen het
engelse pond te speculeren. En nu wil hij
graag zijn kassie weer eens vullen. Ze
houden het nu voor mogelijk de dollar en de
euro op een verhouding 1:1 te krijgen, en
dat is echt wat. Zomaar van 1,35 naar 1.00
dus. Nu is het dus zaak om extra-geld te
lenen om de klap fors te maken. Soms
lenen ze wel 20 keer hun inzet/garantie! Stel
je stopt er zelf 5 miljoen $ in en krijgt lenend
100 miljoen bij elkaar geraapt. En dan gaat
ie. Het is mogelijk om bij een effect van 5%
op de koers dus de inzet TE VERDUBBELEN! Hoeveel weet tevoren niemand
precies, maar nu al lukte het hen om de
verkoop van de euro te beïnvloeden.
Er is niets illegaal aan dit gedoe hoor!
En wij maar denken dat Al-Qaida de terroristen zijn; welnee ze wonen op Wallstreet.
Ik ga nu dus dollars kopen voor mijn euro’s
op de bank en lift mee in de slipstream van
Soros c.s. Ziet u wat er van onze wereld is
geworden?

staten en volken , dan is er toch wel degelijk
sprake van misdadig gedrag. Een soort van
diefstal van onze financiële stabiliteit, ja
zelfs van onze eigen centen die onze
overheid voor ons “beheert”.
Ach de vraag is of ik het nog zal meemaken… want die G20 was ook geen pretclubje en ik vrees dat nóg een grote crisis
nodig is om een EFIC te zien oprichten…
HET VRIEST IN DE RELATIE CHINA-VS
De recente reeks van events tussen China
en de VS laten zien dat er nog lang geen
sprake is van enige harmonie tussen de
oude en de nieuwe grootmacht.
-De VS verkocht wapens aan de afvalligen
van Taïwan. En China zal de er bij
betrokken firma’s dus nu straffen die er
overigens 6,4 miljard aan beuren.
-Obama ontving de Dalai Lama. Dat riep
China op tot de verklaring dat “de VS de
chinese soevereiniteit hadden bedreigd
(Want Tibet en Taiwan zijn gewoon China in
Peking’s ogen).
-De VS wil nieuwe sancties tegen Iran.
Iran is nr. 3 op de lijst van chinese olieleveranciers en dus is Peking “ongerust” over de
gevolgen van die sancties.
-Peking wil niks horen van devaluatie van de
yuan. De VS zien in hun weigering een protectionistische houding. Want het steunt de
chinese export. Maar ja, de chinezen weten
heel goed dat de VS hun grootste debiteur
is…
-Google wil nu gaan stoppen in China.
Google wil niet meer aan de censuur daar
meewerken en de regering van de VS kijkt
goedkeurend toe. Dat betekent 500 miljoen
$loslaten (2% v.d. omzet, 32% v.d. “zoekmachine-markt”). En dan zal Microsoft zijn
plek innemen… en Google sluit zich ook af
van de gigantische mobiele markt in dit
land… Als het werkelijk gebeuren gaat, zal
de EU en VS eigenlijk ook meewerken aan
het steviger in het zadel houden van de
chinese machthebbers en hun totalitaire
idee…. Want China is DE grote rivaal van
het westen en we hebben dus echt belang
bij meer democratie daar. Intussen stapte
Google over naar Honk Kong en werd
daarbij gehinderd door Peking..

ER MOET NU EEN EFIC KOMEN!
Het Internationale strafhof in Den Haag kan
niets ondernemen tegen de financiële
misdaden die we nu nogal eens zien. Het
kan ook enkel personen aanklagen en
berechten en geen organisaties. En het
ontwrichten van de financiële wereld, tegen
het frauderen aan, valt buiten haar competenties. Dus als de wereld (=de G20) iets
zou willen doen aan het vervolgen van dit
soort rottigheid moeten ze de competenties
van het Internationale Hof uitbreiden of…
een nieuw hof oprichten wat Attali , die
hierover heldere ideeën heeft, in het frans
TEFI noemt en ik noem het na vertaling dus
EFIC (Economic Financial International
Court) dat economische misdaden van
internationale allure zou moeten kunnen
vervolgen. Het is nu nog een utopisch aan
doend idee, maar dat was tot 1998 het
Internationale Strafhof in Den Haag ook.. En
als je nu de impact ziet van een regelrecht
bedrog van gigabanken ten aanzien van
door hun verkochte produkten die een
enorm risico bleken te bevatten, van de
vuige speculatie op de ondergang van
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Welaan de grote beesten beloeren elkaar en
willen niet voor elkaar onder doen. Gelukkig
hebben we nog verse ervaring met de
Koude Oorlog VS Rusland.. Maar nu ligt het
toch wel wat spannender gezien de huidige
en toekomstige economische verhoudingen… Google is nog niet definitief weg
uit Peking.

WIE BEZIT DE STAATSSCHULDEN?
De staat leent geld om de tekorten te
financieren. En dat verschaffen ze zich
onder meer door staatsobligaties te
verkopen (schuldbewijzen) die vrij verhandelbaar zijn. Hoe meer van de staatsschuld
zo is gefinancierd, hoe kwetsbaarder men
is. Dus volgt hier een overzicht van de %
der staatsschuld die in handen zijn van
“derden”:
Maar eerst dit :Japan met zijn enorme
schuld van 227% van het BNP heeft 6% zo
uitstaan: uniek in de wereld. Dus de schuld
daar bijna geheel “in eigen handen”. Maar
zie nu de anderen.
Frankrijk 68% (!); Italië 59%, Duitsland 55%,
de VS 48%, Spanje 46% en het UK 28%.
Dit overzicht toont nog eens extra hoe
gevaarlijk een grote schuld is in deze wereld
met zijn speculanten van formaat, zijn
hedgefunds en zijn gewetenloze handelsbanken.

DUITSLAND: DE EUROREDDER?
Duitsland heeft de hoofdrol in de redding
van de bedreigde euro. Business Week,
zegt het nog eens duidelijk: de afhankelijkheden die er onderling in de EU bestaan
hebben ook erg gevaarlijke kanten. Want
het exporteert wel 43% van zijn export naar
15 andere eurolanden… Dus zijn lot hangt
nu af van een stevig aantal landen die zeer
hoge schulden hebben, dus zwakke debiteuren. Deze landen kunnen ook nauwelijks
verbeteren omdat ze in de eurozone zitten.
Als ze in de euro blijven kunnen ze slechts
door gigantische bezuinigingen hun export
herlanceren, en dus moeten salarissen daar
fors omlaag. Dus zit Duitsland met die
zware vraag en verantwoordelijkheid....
Om een eurocrisis te voorkomen, zal het
zonder twijfel nodig zijn om Griekenland en
andere landen die nu onder druk staan, te
steunen met het beschermen van hun
economieën.
Goldmann Sachs dat de grieken hielp met
het verhullen van 15 miljard $ verkoop van
staatsobligaties. Door SWAP-trucs kwamen
ze niet meer voor in de laatste 6 van de 10
registraties van de bank. Door deze truc
kregen de grieken wel een betere prijs…En
Goldmann verdiende er miljoenen aan. En
zo was de belangrijke ratio Schuld/BNP voor
de grieken ook een stuk beter. Deze operatie ontsnapte aan de europese toezichthouders , maar het is ook illegaal wat men
deed. Want de bank verhulde bestaande
risico’s.. Het bewijs leveren zal nog niet
meevallen.. maar de reputatie van deze toch
al niet brandschone Bank is opnieuw onder
grote druk. De dieven zijn onder ons. Nu
ook op plekken waar wij ze vroeger niet
vermoed hebben… Dat is de ergste van de
ontdekkingen: het vertrouwen is namelijk
kapot!

DE GROEI EN DE SCHULDEN
Als je bedenkt dat het afbetalen van de
schuld van een land ook uit de groei moet
komen en je zou dat dus verrekenen in de
groeicijfers, dan ontstaan de reële groeicijfers. Zegt The Economist dus.
En dan krijg je het volgende rijtje voor 2010:
Grieken: -3,3% ; Spanje -3% ; Portugal
-2,3% ; UK -1,5% ; Italië -1% ; Frankrijk
-0,7% ; Duitsland – 0,5% ; Japan + 0,1% ;
Zwitserland + 0,5% en de VS + 1,4%..
Dus laat u maar niks wijsmaken. En steek
een kaarsje op voor VEEL meer groei: dan
is het snel voorbij hopelijk!
GOLDMAN S. EN DE GRIEKEN
Wat een ontdekkingen en welk schandaal al
weer. Een land fraudeert naar zijn familie en
krijgt daarbij hulp van die grote Amerikaanse
bank die we al bijna zagen flippen en die nu
weer flink bonussen uit deelt. Op nieuw een
schok.. Dat Athene de kluit belazerde is niet
te ontkennen al wisten de meeste in Brussel
het al lang en… men zweeg. Maar die
Goldmannen, dat is tuig, zei de publieke
opinie luid…. En daar valt WEL iets op af te
dingen. Niet moreel gesproken, maar over
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welke en wiens moraal spreken we hier? En
legaal deed G. helemaal NIETS verkeerd…
de wetgevers hebben er de facto niets
TEGEN gemaakt aan wetten en regels…
Dus er zijn weer tonnen boter op de hoofden
van vele… regeringen, hoge ambtenaren en
hoge bankiers… Zo is het en niet anders.
En de reparatiekreten zijn ook nog niet te
horen, wel de schuldbekentenis van ene
Junker uit Luxemburg die de statistiekdienst
te mager liet rond sappelen.. En te vrezen is
dat de grote stilte “high up” iets van doen
heeft met mogelijk nog MEER zondaren…
Stelt het je voor… Wat een afgang voor de
EU, nu al maar dan…?

Obama moet de banken te lijf…ze zijn
levensgevaarlijk geworden en te machtig.
Maar hij pakt ze aan met een slecht
geweten. Deze heren betaalden fors aan de
partijkassen eb lobby-den stevig in het
congress. Bij alle senatoren. Het volgende
staatje spreekt voor zich:
Bank
donaties 08/09
Citigroup
15
JP Morgan
12
Bank of A.
8
Morgan Stanl.
8
American Exp.
7
Goldman Sachs
75 (!)
Totaal
75

OP WEG NAAR TWEE EUROPA’S?
De zuiderlingen hebben een nogal slappe
budgettaire policy gevolgd en komen nu om
in hun schulden. Ze heten al de PIGS (Port.,
Italië, Griekenland en Spanje). Frankrijk zit
op het randje… Voor hen die diep in het
rood zitten zal nieuwe groei eg lang gaan
duren: maximaal 1% jaarlijks ?
De beteren in budgettair opzicht zullen het
beter gaan doen, als ze ook nu fors de poot
stijf houden. Zo ontstaat er een beeld van
twee europa’s, die onder de euro tot elkaar
zijn veroordeeld en die ook sterk interdependent zijn geworden; dus elkaars lief en
leed onderling zullen voelen. Het speculeren
op twee EU’s, wat ook al gehoord wordt, lijkt
utopisch. Maar dat er enorme spanningen in
de EU op de loer liggen, is niet moeilijk te
voorspellen. De grieken buiten het spits nu
af en de twee grote , ook Engeland al is het
buiten de euro, zullen nu moeten kiezen..
Waarbij niet de techniek maar het grote
wantrouwen de ergste belemmering is…
Begin van een echte EU-crisis, aangewakkerd door de speculerende hedgefondsen
en handelsbanken, die hun messen al
slijpen. Zij rekenen op het GELIJK komen
van dollar en euro… En daar kunnen zij ook
zelf naar toe rommelen. Wees dus nu wijs
en koop DOLLARS , die koopt u nu voor 0,7
€ en straks krijgt u er 1 euro voor: =30%
dus. Daarom gaat het nu dus in
speculatieland!

in 10 jr
+1%
+52
+52
+140
+361
+442
+110%

Dit illustreert de spagaat waarin Obama c.s.
zich nu bevinden. Het lijkt er dus op dat
eerst het Congress werd verleidt e dat nu de
omvang van de “chantage” blijkt. Niks illegaals hoor, het mag hier. Maar wie zich nu
verzet krijgt in 2012 nop!
DE BANKEN EN DE BONUSTAX
Veel banken verlaagden de bonussen en
verhoogden de salarissen… soms met een
factor 3 (DRIE!). Maar bij het briefje voor de
trader stond ook dat het enkel zo bleef
zolang die tax zou blijven bestaan… Niets is
in die sector te veel om aan te tonen dat
fatsoenlijk, maatschappelijk verantwoord
noemden we dat vroeger, niet meer bestaat
in bankland. En dan maar klagen over
zwartwerkers en ww-ers? Die richten minder
schade aan, lijkt het…
DE HSBC-AFFAIRE
Hervé Falciani vluchtte naar Frankrijk nadat
hij de franse fiscus de 3000 namen gaf van
fransen die hun geld verstopten bij HSBC in
Zwitserland. Nu schreef hij ook nog een
rapportje aan de zwitserse bankgendarmes
over duistere praktijken van HSBC in hun
land. En dat liegt er niet om! Hij vertelt over
hun MIS-systeem dat “aanbrengers” van
klanten voor geheime rekeningen beloont:
drie jaar lang krijgen ze 1/3 van de opbrengst! Ook toont hij aan dat ze hun INTERNE
internationale
communicatiesysteem gebruiken voor geheime financiële

VS-BANKEN KOPEN DE POLITIEK
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transacties.. HSBC organiseert dus, zegt hij:
Het onvindbaar maken van rekeninghouders. Hij verhaalt ook dat intern niemand
ooit bij gegevens de naam etc. van een
klant zal aantreffen… Maar ook wijst hij er
op dat HIJ ze toch allemaal kon stelen…
Kortom: iedereen doet nu in de broek,
HSBC, de Zwitserse overheid en diverse
nog niet gemelde klanten van HSBC… Het
is voor hem te hopen dat hij niet zelf de
volgende zal zijn. Want hij speelt met vuur,
nee beter gezegd, met zijn eigen leven. Dit
is erg brisant en zeer gevaarlijk ook.
Intussen roert zich in deze affaire ook ene
Georgina Mikhael die ook door de zwitserse
politie werd verhoord. Deze frans-libanese
verdedigt de nobele bedoelingen van haar
ex-collega Falciani en zegt dat ook overal
luid tegen de autoriteiten. Via haar kwamen nog wat saillante details aan het licht,
want zij vergezelde de boosdoener bij enkele gesprekken. En bevestigde ook dat de
politie in het adresboek van F. veel telefoonnr’s vond van politiediensten in
meerdere landen… en ook in Frankrijk dus.
Ook weten we nu dat de lijst veel nationaliteiten toont: 5000 fransen, duizenden
britten, 50 monogasken, 2000 mexicanen,
meer dan 1000 amerikanen en ook 300
Ivorianen. Ook nog 250 egyptenaren, 200
syriërs en 150 iraniërs… Plus nog een
dozijn irakezen, 50 chinezen en nog veel
meer. Er staan mensen op uit 180 landen…
Die F. deed dus geen half werk en weer
blijkt dat de misdaad en de oplichting geen
grenzen meer kent… Mondialisatie dus, ook
hier. Wordt dus vervolgd!

met 5,5% rente bijvoorbeeld HET hete
hangijzer. Waarbij de landen die hun geld
terug willen hebben dreigen met TEGEN
een lening van het IMF te stemmen… Wat
een gedoe dus; en het leidde vervolgens tot
een referendum in IJsland nadat de
president de deal (!) gewoon niet zag zitten.
Nu onderhandelen de partijen dus opnieuw
mar het resultaat kwam te laat om het
referendum tegen te houden dan wel
positief te beïnvloeden…..
Eigenlijk is IJsland ook de VS in het klein:
hier waren ook de banken MATEN te groot
geworden voor het kleine landje (de
bankactiva waren 880 % van het BNP!) en
dat merkte men toen het fout ging. De
buitenlandse schulden waren 560 % van
hun BNP. Nu bijna een failliete staat dus:
weer zie Obama en Wallstreet.
Intussen zijn de bestedingen in dit land
stevig gevallen, al is men niet echt arm hier.
En al moeten de ijslanders aankijken tegen
kosten van Icesave die… 40% zijn van hun
BNP! Dat is per kop: 48.000€. Maar het
uitgaansleven draait nog in dit land met zijn
geothermie als eigen energiebron. Hun BNP
zakte alvast ook 10% intussen, hun
begrotingstekort schoot naar 14% en de
staatschuld naar 125%. Geen leuk plaatje
dus.
Een parlementaire commissie onderzoekt
nu ook de relaties banksters en politiek…
En ook waarom het toezicht zo faalde…
Terwijl de “haaien” zich vermaken met de
poen ergens in de Caraïben.
Ach, laten we eerlijk zijn, het is ons ook
gebeurd eigenlijk, maar gelukkig (nog) niet
in dezelfde mate.. Want de geldgierige
hollanders liepen, met toezicht en al, ook
gewoon in de Icesave val.

DE BANKSTERS VAN IJSLAND
Een kruising tussen een baker en een
gangster heet in IJsland dus een bankster,
en daarvan hadden ze er ca. 50 in dit piepe
land van 317.000 inwoners. Waar ze nu
woest zijn op dat volkje dat iedereen
belazerde, schulden maakte en toen de
staat verplichte de banken te nationaliseren
om de zaak overeind te houden. Wallstreet
op zijn “dwergjes”. Bij de operatie werden
veel greedy nederlanders en britten de klos
die
door
HUN
regeringen
werden
geholpen… En nu is terugbetalen daarvan :

INTERNET/MEDIA
00
DON’T BE EVIL… ZEGT GOOGLE
Een opvallende huisslogan! Google heeft
goeie spullen en googelen is al een
werkwoord in alle woordenboeken. Google
is ook idealistisch als we de twee oprichters
mogen geloven: ze willen de mensheid
dienen.. Maar waarom is iedereen dan zo
bang van ze geworden? El daar is de kant
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van de concurrentie rem: Google probeert
(zoals alle andere ook) de concurrentie op
afstand te houden en zijn bijna-monopoly te
verdedigen. Daarover werden al processen
gevoerd en vaak door G. verloren.
Maar Google is ook wat anders het is een
zoek strategie. Zoekt u iets via Google dan
komt u in HAAR index en prioriteiten terecht.
Niets is gemakkelijker dan u eerst dat voor
te zetten dat ook Google goed uitkomt… Of
ook u iets NIET voor te zetten. Zo bepaalt
Google vaak indirect het antwoord dat u
krijgt maar dat u mogelijk niet zou willen
als… u de andere eerst zag cq alle andere
kon zien.
Ten derde is Google een veelkoppig
monster met wel 50 diensten: van gmail tot
Books, van Youtube tot MAS en van News
tot Adsense.
Ook houdt G. gebruikersprofielen bij: het
volgt u in uw gesurf en weet meer van u dan
u denkt. Gouden info in commerciële zin.
Want wat is de essentie van verkopen? Wel
precies weten wie uw soort producten koopt
en daarom en hoeveel en waar! Dat
beangstigt natuurlijk. Ook dat alles
verbinden met reclame is een volgend punt
dat zorgen baart.
Omdat overheden en concurrenten Google
nu zo scherp observeren en steeds vaker
aanpakken gingen de lobby uitgaven van dit
bedrijf sterk omhoog. Vanaf 2003 (toen was
dit budget een paar ton) naar in 2009 ruim 4
miljoen $.
Google kopt uiteraard heel wat kanonnen
weg bij de concurrenten, waarin zij niet
alleen zijn , ook hier weer.
Een hot item op dit moment is dat G. al ,
zonder toestemming van auteurs/uitgevers
ec. , 12 miljoen boeken numeriek vertaalde
en nu wacht op het aanbieden van toegang
aan deze giga-bibliotheek. Dit is in Frankrijk
hoog opgenomen door de Bibliotheekwereld… die het over verkwanselen heeft
van het “patrimoine”. En in de VS zijn nu
ook al lastige gesprekken met uitgevers
gaande… G. zegt dat ze in elk land de
geldende wetten zullen respecteren bij
raadpleging van deze schat aan info. Maar
deze obsessie wordt door vele als gevaarlijk
gezien.

Wel wat te denken dus van G. ? Ik denk dat
het een ambitieus bedrijf is met een
(amerikaans) oprechte idee over hun
business. En dat natuurlijk nu door zijn
macht en zijn ambitie zwaar botst met de
“bestaande orde”. De dozijnen processen
nu vanuit Brussel, Frankrijk, Duitsland en
Italië om enkel Europa op te sommen zullen
gevechten worden over verlegging van
grenzen. G. vecht aan de grens van onze
maatschappij en haar opvattingen. En daar
is het moeilijk opereren.
DE VELE BROERTJES VAN EXPLORER
Brussel deed er veel aan om de hegemonie
van Microsoft op zoekmotoren gebied, met
haar Explorer open te breken. Dus zijn er nu
op de markt naast Explorer (62% marktaandeel) , ook Firefox (24%, Mozilla),
Chrome (6% Google) en ook nog Opera, en
Safari (Apple). En in China Beidou)
De klant heeft dus de keuze nu. Het gaat bij
dit alles niet alleen om marktaandeel/omzet
maar vooral ook om het vasthouden en “opdrukken” van de technologische standaard
in deze deelmarkt. En er zit dus ook een
verborgen zware technologische strijd
achter deze ontwikkeling. Besef dus dat er
veel meer aan de hand is als u de volgende
keer weer wat “googelt”.
TWITTEREN
Twitteren is wat een klein vogeltje doet. En
dat gaat zo:
U gaat naar twiiter.com. U kiest een wachtwoord en een identificatie (minder dan 15
tekens). En u bent nu al ingeschreven.
U kunt nu personen zoeken die u wilt gaan
volgen, die dus op deze site twitteren met
hun telefoon of toetsenbord. Daartoe gaat u
naar Find People dus en u kijkt wie, wat te
kwetteren heeft..
Daarna kunt u als u wilt ook lustig mee
kwetteren dus. Uw boodschapjes mogen
per keer niet langer zijn 140 tekens maar u
mag ook artikelen, foto’s en video’s
plaatsen. Deze site heeft nu al 74 miljoen
unieke bezoekers. Myspace zit op 120 en
Facebook op 472 miljoen…
Dorsey is de uitvinder en hij is al lang
binnen. Hij kreeg al vele beroemdheden in
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zijn winkeltje zoals Branson, de Dalai Lama,
Armstrong (wielrenner), Bill Gates, koningin
Rania van Jordanië , vele politici kortom wie
niet? Dus wilt u OF ook beroemd worden
OF naar de beroemdheden kijken en “luisteren”, dan weet u hoe dat moet. Of twittert
u al lang en kan ik u niet vinden omdat u
een schuilnaam gebruikt? En bent u beroemd en nog niet op Twitter? Dan zijn uw
dagen geteld natuurlijk.
De uitvinder aast nu op samenwerking met
een telefooncompany die voor hem een
speciale twittertelefoon kan verzorgen. Zo
wil hij in 2013 naar 1 miljard bezoekers..,
stel u voor 15% der mensheid als klant.
Door hulp van Google en Microsoft was de
club van 150 mensen al na één jaar
winstgevend. Intussen zijn er al vele
bedrijven op Twitter present en babbelen
daar lustig over hun wel en wee en mooie
produkten. Ook vacatures staan er al op …
Het bekende gezegde wordt nu ook al door
twitter veranderd: Ik Twitter dus ik ben…
heet het nu.

DIVERSEN
SPORT EN ARMOEDE
Sporters zijn vaak schatrijk dat is geen
nieuws; dus wat heeft sport met armoede te
maken? Wel, in veel arme landen is (voral)
de voetbalsport de droom van arme
straatvoetballertjes. Maar er is nog een opmerkelijke link: bij elk groot evenement moet
gebouwd worden aan stadions etc. En dat
vaak op plekken waar armen hun schamele
hutjes neerzetten.
En zo werd er in Zuid-Afrika recent een
sloppenwijk met 20.000 inwoners gewoon
verjaagd en elders werden scholen ingepikt
als slaaphuizen voor de arbeiders die
stadions bouwen. In Peking werden voor de
OS ca 1,5 miljoen chinezen weg gepoetst
van hun plekken in Seoel (20 jaar eerder,
Zomerspelen) werd 15% van de bevolking
gedwongen verplaatst en in Barcelona in
1992 werden ook 200 families verjaagd… In
New Delhi zijn in oktober a.s. de Commonwealth Spelen, en dat betekent ook
100.00 mensen verjagen van hun armzalig
stekjes.
Nu zegt iemand van de VN (eindelijk) dat
kandidaten voor sportevenementen in het
vervolg daarover alles moeten vertellen in
hun aanvragen… Maar er wordt niet echt
naar hem geluisterd! Sport kent immers
geen grenzen..

MODERN ARCHIVEREN
Waar stoppen mensen l niet hun waardevolle papieren? De oplossingen lijken
onuitputtelijk maar veelal best gevaarlijk
voor verlies. Nu hebben vel banken en
verzekeraars dit gat in de markt ontdekt en
bieden hun klanten via internet digitale
archivering aan… Dus alles wat u niet mag
kwijtraken bij brand en ramp kan digitaal
opgeslagen worden en gereproduceerd..
Met bewijs van authenticiteit dan ook nog.
Want als u ziet hoeveel papier hoe lag
wettelijk moet worden bewaard dan schrikt u
in Frankrijk echt.. Belasting-papieren vier
jaar, cheque-talons 10 jaar, huurcontracten
5 jaar na vertrek, verzekeringscontracten 10
jaar na opzegging, etc. Soms kost dat niks
dat opslaan, soms moet u wat betalen… en
vaak is er een bovengrens in capaciteit.Er is
al een bank/verzekeraar die het toegankelijk
wil maken op uw mobieltje. Dan kunt u waar
dan ook ter wereld uit uw archief putten.. U
zit dan wel ook een beetje opgeknoopt aan
die bank niet… maar ja vóór wat hóórt wat…

EADS HEEFT HET FLINK MOEILIJK
EADS had het zat: de oneerlijke concurrentie van Boeing bij het verkopen van de
A400 (militair transportvliegtuig) deed hun
de strijd nu opgeven…. Net nadat de
europese partners, na veel aarzelen, 2,4
miljard toezegden om het project te redden.
Intussen hebben Sarkozy en Brown hun
grote teleurstelling aan Obama doen weten
en de VS publiekelijk protectionisme aangewreven. Sarko gaat hier over naar Washington voor een forse babbel… En meteen
moest EADS er weer 1,8 miljard inpompen
wat hun in de rode cijfers deed belanden.
Zo’n 763 miljoen in het rood bij een omzet
van 42,8 miljard…Ook zijn er nog best wat
problemen met de A380 produktie en ook de
ontwikkeling van de A350 XWB eist veel.
Dit is een programma van 12 miljard en dat
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moet de 787 van Boeing straks verslaan..
Ook moet Toulouse het hoofd bieden aan
het succesvol op de markt komen van de Cserie van Bombardier en de C919 van de
chinezen.., DE concurrenten van hun A320!
En en plus, ook Eurocopter , de heli-dochter, zit zwaar met zijn X4 , een zware heli
van 5 ton gewicht met een ontwikkelingsprogramma van 600 miljoen. De rij sluit met
de drone (onbemand vliegtuig) van 1,5
miljard Talarion geheten. Deze is vooral als
observatie vliegtuig bedoelden Duitsland,
Spanje en Frankrijk moeten binnenkort zeggen wat ze er (militair) in zien. Het valt echt
niet mee in de lucht en zelfs niet eer op de
grond… Het toneel is ook hier in een snelle
veranderingsslag terecht gekomen, en
Toulouse betreurt de vele vertragingen die
haar redelijk parten speelden en nu tonen
dat er echt achterstand is ontstaan.
Intussen werd besloten dat EADS weer mag
meedoen in het offreren voor de M400 in de
VS!

miljard € en stijgt snel. Ter vergelijking: de
biomarkt doet maar 2,6 miljard. Zelfs MacDo
die dit in Frankrijk niet doet, doet het nu wel
in La Reunion. Voor de 15% moslims daar.
In Frankrijk gaat het nu al om 5 miljoen
personen waarvan 20% in Ile de Paris
woont. Een moslim besteedt 30% van zijn
budget aan voeding , en een fransman maar
14% (pas op: hun inkomens zijn ook verschillend!). Tijdens de Ramadan worden er
ook al kant-en-klaar maaltijden verkocht die
“hallal” zijn.
Nestlé verkoopt al voor 5,2 miljard hallal
produkten in de wereld wat al 5% van zijn
omzet in 2009 was. Men heeft daartoe in
Frankrijk al 5 fabrieken: daar houdt de
Moskee van Parijs toezicht op de sharia
toepassing. Groei: 15% per jaar!
Bij de kippenslachters staan ook al ploegen
moslims die een deel van de produktie als
groep doen en dus ook hallal. Nu zijn ook
Auchan, Carrefour en Leclerc wakker
geworden en bieden hallal aan. Casino
doet zo al 30 produkten in haar assortiment.
Onder een speciaal merk, wat nu ook
anderen van plan zijn. De volgende etappe
zal zijn: hallal winkels. Hal’shop opende al
in Nanterre..
De producenten zijn erg discreet over hun
plannen, want ze vrezen repercussies van
niet-moslim klanten! Op internet kregen
sommigen van hen er al van langs. Hallal
moet ook traceerbaar zijn en dat kost al 300
miljoen/jaar. In Frankrijk zijn er wel 30 tot 60
organisaties voor hallal certificatie; in een
land als Maleisië is er dat maar EEN. En
zoals altijd in moslimland is er veel onderlinge strijd over hallal; in het westen dus
waar vele “soorten” moslims bij elkaar
wonen.. De franse Moslimraad kwam er nog
steeds niet uit met EEN voorschrift… Men
werd het wel eens over de schrijfwijze: het
moet dus NIET hallal heten, maar halal! Het
is maar dat u het weet.
Tja, er is niets bijzonders aan de hand:
kosjer eten bij de joden is er ook al eeuwen
in Europa. De franse joden, 700.000, zijn
het wel al lang eens over de certificering en
zij vormen in Europa de 1e kosjher markt
qua omzet.

SLAPENDE BESTUURDERS
In Frankrijk reed recent een complete TGV
met topsnelheid gewoon door het station
waar ie moest stoppen! Dat stomme ding
wist niet eens waar hij effe kon uitrusten.
Maar, zonder grapje, de conducteur merkte
het pas 75 km NA het station…
Nu lees ik dat de piloot van een Boeing van
El-Al in slaap viel omdat ie een slaappilletje
voor een bloeddrukpilletje aanzag. Gelukkig
zitten er in een vliegtuig twee piloten en die
zag hem gelukkig in slaap dommelen. Hij
nam over en liet zijn collega een dutje doen.
Die tenslotte weer wel de landing deed.
Ik stel voor dat de piloot en de conducteur
verplicht worden om elk kwartier een goeie
bak te vertellen over de boordradio. Dat
houdt ze wel wakker!
HALLAL VOEDSEL IS ER AL LANG!
De hallalmarkt groeit snel en nu gaat Quick
fastfood in Frankrijk al naar 8 van zijn 362
zaken waar dit wordt geserveerd. Het vlees
hier is geproduceerd onder toezicht van een
immam en volgens de islamitische sharia.
Zoals overigens ook het koshjere vlees…
De hallalmarkt is nu in Frankrijk al 5,5

30

VW IS NIET TE REMMEN
VW maakte in 2009 6,3 miljoen auto’s, over
zijn hele gamma geteld: van VW, SEAT,
SKODA, AUDI, Porsche, Bentley, Lamborghini tot MAN en Scania . Want dit alles
is VW! Daarvan werden in China 1 miljoen
verkocht en in India begint men nu ook via
de deelname in Suzuki-Marutti , terwijl het
marktaandeel in Europa bijna 20% is. Ze
zagen het zeer goed, hun geografie klopte
en ook hun hoge standaardisatie , dus het
toepassen van eenzelfde componenten in
zo veel mogelijk modellen. Ze liggen achter
in de elektrische auto, maar experts zeggen
dat dit slechts oppervlakkig waar is. Ze
staan ook daar in de steigers. In Wolfsburg
dus geen crisis…Waaruit blijkt dat zelfs in
deze chaos die de wereld werd en de grote
moeilijkheden in de autosector, het nog
steeds mogelijk is goed te scoren. Met een
superieure strategie dus

mogelijk aan en laat voor elke PLUS
betalen. Transparanter kan het niet. En dat
gaat maar door: zelfs wilde O’Leary 1 € voor
toiletbezoek hebbeen… maar dat grapje
ging niet door. Wel oogstte hij opnieuw
enorm veel publiciteit en dat is een van zijn
trucs. Nu biedt hij weer 1 miljoen plaatsen
aan voor 9,99 € en bestudeert het staande
vliegen op korte afstanden ook serieus. Ook
gaf hij 70% korting op last minute boekingen… Het wil dus prima lopen en de
groten verdedigen zich al fors. BEA met GO,
Air France met Transavia en ook nog met
NEO. Want het verlies aan marktaandeel
moet stoppen. Dit jaar krijgt Ryan Air nog
112 Boeing’s en hoopt zo op 90 miljoen
passagiers te komen. Het kan omdat men
volle vliegtuigen voor elkaar krijgt en ook
omdat de kosten lager zijn en de prijzen. De
piloten werken ook langer: Bij Ryan Air 860
u/jaar, bij Easyjet 700 en Air France … 565
uur! Dus de groten trekken steeds harder
aan de grote afstandsvluchten wat niets
voor low-cost lijkt. Maar dan vergist men
zich deerlijk. O’Leary belooft Parijs-New
York al voor 10 €… Het luchtruim is groot
dus de groten zijn nog niet klaar met de lowcosters. Ik vlieg veel met Ryan Air en het
werkt prima; en het gefriemel om je geld uit
de zak te kloppen is eerder aandoenlijk dan
vervelend. En de koffie aan boord kost
minder dan op Marseille-Provence! En op
tijd hè, zelden een probleem… kom daar
vandaag eens ergens anders voor?

RUIMTEVAART WORDT PRIVAAT!
Nasa heeft nu nog een budget van 6 miljard
van de staat. Die wil terug maar wel enkel
als de privé-sector fors gaat meedoen.
Vooral aan de vluchten naar het ISS waar
veel onderzoek plaats vindt. Dus moeten er
nu ook nieuwe ruimtevaartschepen worden
ontwikkeld, bijvoorbeeld door Boeing. De
firma Space Adventures die al 6 privépersonen in de ruimte liet reizen naar ISS
deed dat met Russische raketten en stopte
nu al 180 miljoen in het maken van ruimteschepen. Ze zijn opgevouwen als ze worden weggeschoten en ontvouwen zich op
hoogte, zoals de Sundancer die in 2014
klaar moet zijn. Een reisje daarmee zal 23
miljoen per persoon kosten wat de helft is
van het Russische tarief. Uiteindelijk moet
er dan zo eentje ook op de maan… Hoezo
crisis? En onderschat ook niet de opbrengst
aan onderzoeksvindingen…

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
OP NAAR MINDER VLEES ETEN!
Het was een idee van ex-beatle McCarthy
om een vleesloze dag te organiseren in
december 2009. Maar hij kreeg het zwaar
aan de stok met de vleesboys. De veeteelt
pikt maar liefst 8% van onze grondstoffen in,
veroorzaakt 18% van de CO2 emissie en
voor het veevoeder is 1/3 van de landbouwgrond nodig. De FAO berekende dat de
vleesproduktie in 17 jaar meer dan verdubbelde tot 286 miljoen ton. En dan China
waar het vlees eten van 14 naar 60 kilo per

HET SUCCES VAN “LOW-COST”
Raynair komt nu zelfs dicht bij Air France
KLM in aantal passagiers: 65 miljoen tegen
75! Wat weer eens bewijst hoe fout men
vaak een business kan zien; want er werd
met O’Leary fors gespot. Hij snapte de
formule: biedt je basis = transport zo kaal
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kop per jaar sprong tussen 1980 en 2005.
En in de ontwikkelde landen eet en 80 kilo
per kop er jaar. Dus er gaat iets fout als we
niet minder vlees gaan eten…

(U ziet het land met erachter het aantal
bestaande kerncentrales en het aantal dat
nu in aanbouw is):
VS
104
1
Frankrijk
58
1
Japan
54
1
Rusland
31
9
China
11
20
Z-Korea
20
6
India
18
5
Canada
18
2
UK
17
0
Duitsl.
17
0
Spanje
7
0
Zweden
8
0
Oekraine
15
0
Taiwan
6
2
Hongarije
4
0
Finland
4
1
België
8
0
Nederl.
1
0
Slowakije
4
2
Zwitserl.
5
0
Roemenië
2
0
Bulgarije
2
0
Pakistan
2
1
Armenië
1
0
Slovenië
1
0
Z-Afrika
2
0
Mexico
2
0
Brazilië
2
0
Argentinië
2
1
Totaal
426
52
U ziet het, interessant genoeg en nu zijn er
eigenlijk maar zo’n vier leveranciers…. Op
weg naar een verdubbeling dus.

AREVA EN URANIUM
AREVA, het grote franse bedrijf dat breed
doet in kernenergie en alle daarbij horende
diensten, is al een hele tijd in een gevecht
gewikkeld met zijn “concurrenten/collegae”
in Frankrijk. Vooral EDF en GDF/SUEZ.
Want iedereen wil wat van de grote koek nu
de kerncentrales met de dozijnen worden
besteld. Zie India wat er in Rusland (!)
zomaar 12 bestelde! En het gaat hun niet zo
goed, wat scherp bleek, bij het verliezen van
een groot contract aan de zuid-koreanen in
de Arabische Emiraten recent. Omdat ze te
duur waren (komt vooral door de grote veiligheid!) en omdat de fransen gedrieën over
de grond rollebolden bij de onderhandelingen. Ongetwijfeld weet U ook dat
eerder de duitse partner Siemens zijn congé
nam en… met de russen samen gaat
werken op dit gebied. Dus het is erg slordig
om je zo te gedragen terwijl de markt
gigantische mogelijkheden vertoont. En zie
ook de uraniummarkt: de wedstrijd is daar
ook begonnen, want de vraag naar het
schaarse spul is ongeveer 70.000 ton/jaar
en de huidige produktie zit op 40.0000…
Maar de omzet schoot omhoog met 5,4%
naar al 8,5 miljard €. De chef een dame
Lauvergnon geheten, vecht om een breed
aanbod te behouden en verzet zich tegen
een dreigende “striptease”. En terwijl dus de
markt omhoog schiet, vecht men onder
elkaar met een dikke vinger van Parijs
(grootaandeelhouder) in de pap.. Een
jammerlijk gezicht nu steeds opnieuw blijkt
dat de concurrentie bepaald niet stil zat en
zit… Frankrijk is bezig zijn positie als DE
marktleider en DE technologische kampioen, te verliezen… Wat meer dan jammer
is.
Areva mikt nu, vooruit vluchtend, op een
nieuwe generatie kerncentrales… hoogtechnologisch en peperduur.. Om uw
“marktgevoel” weer even te updaten het
volgende lijstje:

ROSATOM , EDF EN SIEMENS
Rosatom is uit Moskou en verkoopt stevig
zijn kerncentrales; de laatste verkoop was in
India en wel … 15 stuks. De russen hebben
een dikker orderboek dan het franse
Areva… Waar Siemens, dat ook met
Rosatom samenwerkt in de besturingssystemen, graag meedoet. En nu wil ook
EDF zelfs met Rosatom meemixen. Om
Areva te pesten? Nee gewoon om ook mee
te werken aan de concurrerende VVER
reactoren van de russen, zegt de EDF-baas.
En EDF krijgt dan ook een portie van het
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Russische verrijkte uranium voor haar
centrales in France. En hoeft dus niet het
handje op te houden bij… juist, Areva!
Siemens vertrok bij Areva en krijgt enkel
nog veel poen voor zijn aandelen en
Löscher vindt het best leuk dat nu de zuster
van Areva , het grote EDF, meedoet met
hem en Rosatom. Of de Areva-directeur
Anna Lauvergnon hierop heeft gerekend is
niet bekend. Ach wat zou het zij en de
nieuwe EDF-baas Proglio, motten elkaar
gewoon niet… Een typisch franse vete, die
zoals vaak, veel te ver gaat en bedrijfsbelangen schaadt… Ai, ai , ik hoor Sarko’s
tanden knarsen…

hun markt op 35 electrisch inschatten. Ze
zijn intussen op weg naar plek 1 op de
wereld.
IRAK TART DE OPEC
In de OPEC is Saoudi-Arabië stevig op zijn
zetel als grootst producent nu. Maar in Irak
zijn ze fors aan het pompen en ze willen
stevig de mark op. Tot groot verdriet van
Iran wat dan nog meer achter raakt door zijn
isolement. En de iraakse staat gaat er fors
aan verdienen, want 95% is voor haar; de
buitenlanders zijn karig bedeeld hier. Ze
zijn nu nr. 13 op de produktielijst, 3e wat
reserves aangaat en ze willen in 7 jaar
producent nr. 1 worden.. Ze zetten dus nu
Opec onder druk en willen een fors
aandeel… wat dus kan leiden tot lagere
aandelen voor de anderen! Immers als e
groei niet komt gaat dat zo. Vroeger mocht
het 3 miljoen barrel/dag, wat nu Iran ook
doet. Ze willen in 7 jaar naar 12 miljoen…
En de VS kijkt ook toe en Clinton, op reis in
olieland, vroeg de arabieren om goed op
hun aziatische klanten te letten. Waarom?
Wel als ze China geruststelt over haar olie –
importdeel dat nu uit Iran komt, zal Peking
sneller de sancties accepteren die. Want nu
doen ze dat niet omdat ze veel olie krijgen
uit Iran… It’s all about oil, you know!

CROUZET GELOOFT WEER IN ZIJN
PIPELINES
Vallourec maakt naadloze pijpen voor olie
en gas Pipelines en begint weer het licht te
zien na de crisis. Want er zijn de laatste
drie jaar nogal wat reserves ontdekt: in
Brazilië en ook weer in de zee bij Angola.
En daarvoor zijn mooie en dure pipes nodig.
Ook in de VS is gas gevonden voor mogelijk
100 jaar VS-verbruik… wat ook pipes nodig
maakt dus. Hij is droevig over Nigeria waar
de politieke troep veel omzet tegenhoudt..
maar heeft ook weer hoop op Irak nu. En hij
stelt ook vast dat het huidige prijsnivo van
80 dollar voor de meeste olieboeren redelijk
is. En ook voor de voeding van de op gas
gestookte electra-centrales maakt hij ook
pipes. Dus hij ziet de zon weer wat
schijnen.. U ziet het; de oliebusiness is af te
lezen aan de pipeline omzet; logisch!

WEER EEN OLIE-OORLOG?
De Falklands zijn sinds 1832 engels dat valt
niet te ontkennen en het oude vermoeden
dat het een olierijk gebied is wordt
bevestigd. Nu met de moderne technologie
kan er een paar gaatjes geprikt worden naar
de 13 à 60 miljard barrels deep down
under… Tot groot verdriet van Argentinië
dat een flinke olie-omzet nu, in grote
budgettaire narigheid verkerend, best heel
goed zou uitkomen. Clinton bood al aan te
willen arbitreren maar Kirchner had het
onderwerp even hard nodig om de interne
problemen wat te verhullen. Maar ja, nu
gaan de engelsen toch boren.. want wat er
zit lijkt gelijk of meer dan de hele
oliebusiness in de Noordzee tot nu toe!
Maar Kirchner’s greep in de kas van de
Centrale Bank om haar schuldenaren te
betalen drukte het oorlogsnieuws snel eer

VW GAAT TOCH ELECTRISCH!
VW doet het erg goed met zijn grote
assortiment, zijn hoge standaardisatie en
zijn fraaie gegrafische spreiding. Maar op Eautogebied was het nog niks… dacht
iedereen. Maar dat ligt nu plotseling anders
nu het aankondigt in 2012 met een all
electric Audi te komen. En ze willen nu ook
in grote series gaan produeren, terwijl ze
eerst steeds spraken over maar 1,5% Eauto’s in 2020. Terwijl Renault en anderen
op ca 10% zaten. Vanaf 2013 komen er al
drie VW e-auto’s , een E-Golf en een EJetta en nu heet het dat ze in 2018 3% van
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weg. Voor hen die niet geloven dat dit tot
oorlog leidt: in 1982 besloot de “iron lady” in
een achternamiddag om het leger te sturen.
En even later schoten deze beide
verstandige landen op elkaar en vielen er
flink wat doden.. De dood en het verderf
kleven nu eenmaal aan het zwarte goud…

bleek hij TE machtige vrienden te hebben.
Toen ik dat de oude gemeente ambtenaar,
die de reden van mijn afzegging wilde
weten, vertelde, barstte die bijna in tranen
uit. En streepte RK op mijn stamkaart snel
door…
De Kerk van Rome is een voorbeeld geworden van een ontaarde oude “gesloten
/autoritair” organisatie met vele misstanden.
Dus: sluiten die club, opnieuw de bijbel
lezen en de kern van de boodschap van JC
gewoon brengen. Zonder jurken aan en
pracht en praal. Zoals dat catharen, de
camisards, de huegenoten en de vaudois al
wilden lang voordat Luther plakkaten op de
kerkdeur timmerde. Toen waren bovengenoemde ketters al met de duizenden
vermoord, vaak levend verbrand dus. De
sharia van de RK Kerk, uit de tijden van de
Inquisitie… waar ook veel joden een slechte
herinnering aan hadden! Scheiding van Kerk
en macht dus… zoals vele westerlingen van
joods-christelijke huize dat ook van de islam
eisen nu… Die achterlijke godsdienst met
vele fouten die katholieken maar al te goed
kennen. Let wel: Jezus is ook in de Koran
een gerespecteerde profeet… maar dat is
erg lang geleden.
PS: de bloedige vervolging van de ketters
door de inquisitie vond plaats in dezelfde
periode dat christenen met grote legers
vochten in het door de islam bezette Heilige
Land… Wat eerder roomse koningen hadden bezet natuurlijk. Het bloed wat daarbij
stroomde kleurde het Heilige Land dus
rood… Lees erover en u zult geschokt zijn.
Alleluja.

Terug naar inhoud
RELIGIES
EN HET PEDO-SCHANDAAL WOEDT
VOORT
Het blijkt nu echt internationaal te zijn, al
tientallen jaren voort te woeden en ook vele
malen te zijn weggepoetst zonder echte
maatregelen tegen de daders. Laat staan
begrip en mededogen naar de vele
slachtoffers! Eindelijk is er nu een paus die
de golf van verontwaardiging niet meer durft
tegen te houden n die er, helaas, uit eigen
verleden ook al alles van wist. De lijst groeit
naar duizenden slachtoffers en naar
tientallen landen nu al. En het lijkt pas het
begin. Duidelijk is dat dit binnen de kerk een
heel lang bekend en verzwegen fenomeen
is en dat dus de hele kerkelijke leiding erg
veel blaam treft. En de groeiende verdenking, dat er heel veel pedofielen in de
kerk zijn te vinden, echt een basis heeft.
Deze organisatie is een waar toevluchtsoord
geworden voor mensen met dit soort
zwakten… en nooit is er in het “personeelsbeleid” en ook in het “hiërarchische
toezicht” ook maar EEN maatregel
genomen. Daar zit eigenlijk de grootste
schande. Een religieuze organisatie die
minstens een halve eeuw dit soort dingen
weet, laat voortwoeden en niet voorkomt,
heeft zijn boodschap totaal verkwanseld. Ik
nam officieel afstand van mijn RK verleden
in 1970 al en liet mijn RK doorstrepen op het
gemeentehuis in Nijmegen. Tot grote schrik
van de daar werkende katholieke oudere
ambtenaar.. De laatste aanleiding om dat te
doen was dat ik kennis kreeg van een
poging tot sexueel misbruik van een dame
ie ik kende. Een priester in hoog aanzien
hield er , bleek later, een complete harem
op na. En toen men hem wilde aanpakken

DE SCHANDALIGE PEDOFILIE-KWESTIE
Als je kinderen die aan je zijn toevertrouwd
en waarvan je ook nog de geestelijke
leidsman bent, zo behandeld als dat nu met
duizenden blijkt te zijn gebeurd over de
HELE wereld, dan is er deep under iets heel
erg fout. En helaas dus al jaren en , nog
erger, weggedrukt in de enorm grote
roomse doofpot. Eindelijk krijgen slachtoffers nu hun recht: in de VS werd met de
geldbuidel afgekocht, wat nu niet meer lukt
in Duitsland, Ierland, Nederland… En ook in
de kwestie rond de machtige groep De
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legionairs van Christus uit Rome waarvan
de oprichter en leider nu onder zware
verdenking staat. En de zaak komt maar
niet verder. Dat wegstoppen is zeker zo erg
als de wandaden zelf; zeker al je vanuit
ethiek en moraal bekijkt. De stilte wordt
langzaam verbroken om te beginnen op
lokaal nivo… er zijn nu bisschoppen die
openlijk hun afschuw en spijt uitspreken. De
paus is nog bezig aan een “herderlijk
schrijven”, terwijl hij nu ook persoonlijk
onder vuur kwam te liggen. En de duitse
bondskanselier Merkel (protestant) was de
enige regeringsleider die openlijk genoegdoening eiste. We lijken wat dat aangaat nu
nog in de Middel-eeuwen te zijn toen de
Kerk elke eigen fout dekte, maar de ketters
op de brandstapel zette.. Maar ja wat wil je;
aan alles is te zien dat Rome elke boot heeft
gemist. En nu haar laatste prestige verliest.
Het christelijke westen ging massaal over tot
martelen en gevangen zetten zonder proces
en nu gaat Rome ook nog moeten bekennen dat ze een verzamelplaats was voor
gestoorde medewerkers. Die onze herders
waren… Veel erger kan het allemaal niet.
Helaas.
De Kerk van Rome toont haar volslagen
afgang en heeft nog nauwelijks recht op
echt moreel gezag. Einde van bijna 200
jaar pracht, praal, te grote macht en te
weinig herderlijk gedrag. Ik wacht nog op
een herderlijk woord van JPB nu… om zijn
gekraakte landgenoten te troosten en te
helpen. Christelijke plicht zou ik zeggen..

Er zijn drie aanvallers in arrest nu maar
velen geloven niet dat de zaak serieus wordt
onderzocht en men de opdrachtgever zal
vinden. De religieuze spanningen zijn nu
hier een feit ondanks de afkeuring hiervan
door de regering…

Terug naar inhoud
AFRIKA
RELIGIE OORLOG IN NIGERIA?
Weer 500 christenen vermoord, afgeslacht,
in dorpjes rond de stad Jos. In januari
werden er ook al 300 vermoord. Het is een
der conflicten tussen noord en zuid in dit
land; een scheidslijn die zowel etnisch is als
ook religieus. Er zijn al tientallen jaren
conflicten over agrarische gronden en
gevoelens van bevoordeling. Allen voortkomend uit etnische wrijvingen die samen
gaat met islam contra christenen. Het gaat
er beestachtig aan toe: met visnetten vangt
men vluchtende en maakt ze vervolgens
met kapmessen af. Ook oudjes, vrouwen en
baby’s. En de overheid kan ze niet stoppen..
deze ware pogroms. Afrika van zijn
droevigste kant… in dit zeer dicht bevolkte
land met veel olie…. Altijd ook weer die olie
die onrust aantrekt, lijkt het. In de hele
subsahara.
KATUMBI RUNT KATANGA
Katanga is het mineraalrijke afgescheiden
deel van de vroegere Kongo. Ze liepen al in
1960 weg… maar de VN herstelde de oude
situatie na een oorlogje. Dan gaan ze weer
onder Mobuto verder in de Democratische
Republiek Kongo, waarvan Katanga een
provincie is ( in 1997). Katanga zit boordevol
met koper (10% wereldres.) en kobalt (34%
van de wereldres.), steenkool, uranium, lood
en zink en mangaan. Een ware goudmijn
zonder goud dus. Het is eigenlijk het rijkste
gebied van Afrika. De gouverneur ervan
heet Katubi en hij regeert met zijn zakken
vol cash, dollars natuurlijk. Hier komt 80%
van de inkomsten van Kongo vandaan en
het stikt er van de landen die er hun mijnen
exploiteren. Belgen, Australiërs, zuidafrikanen, en nu vooral ook chinezen. De

DE MOORDEN OP DE KOPTEN
Het is 10% van de bevolking en ze leven in
het noorden. En zijn een bevolkinggroep die
enig aanzien geniet. Beter gezegd,
gewaardeerd wordt door de bovenlaag maar
niet door de moslimfanaten. In 1990 waren
er diverse aanslagen tegen hen en dat werd
een beetje gesust. Maat met de laatste
Kerst was het na de nachtmis weer raak
werden er 7 vermoord en nu moet de
regering wel erkennen dat er iets fout gaat.
Ze proberen hardnekkig het religieuze
aspect te ontkennen: de aanslag zou wraak
zijn op een verkrachting van een
moslimvrouw door een koptische christen.
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gouverneur had een kongolese moeder en
een joods-italiaanse vader uit Rhodes.
Katumbi startte al vroeg in zaken en begon
met een visserijbedrijf en op zijn 21e had ie
al een miljoen. Daarna ging hij in de mijnbouw met zijn Mining Company Katanga.
Wat hem nu op een bankstand bracht van
ca 60 miljoen $. Hij is een mix van Berlusconi en Chavez, want hij strooit met geld
en is zakelijk binnen, en, hij koopt iedereen
en alles. Hij deelt uit als een moderne Robin
Hood aan de straatarme bevolking: tractoren, matrassen, ambulances, taxi’s,
schoolbanken… you name it.. Hij laat ook
wegen aanleggen, vuilnis ophalen, straatlantaarns aanleggen en zelfs radars koopt ie
voor de politie. Want hij won de verkiezingen met een anti-corruptie programma
en ruimde inderdaad nogal wat corrupte
ambtenaren op. Ook corruptie van een chinees bedrijf pakte hij aan. Maar als je preciezer kijkt zijn ook zijn wegen onnavolgbaar.. Want aan de grens maakt hij uit
welke vrachtauto’s ook zonder check door
mogen rijden… en zijn eigen bedrijven wordt
dan wel erg veel toegestaan.
In Katanga werd 3 miljard in de mijnbouw
geïnvesteerd, en nu kwam daar nog een
contract van 8 miljard van Peking bij, er zijn
ca 4500 mijnconcessies er werken 50.000
mensen legaal in de mijnbouw en zeker …
250.000 illegaal. Zijn populariteit komt vooral van zijn eigen sportiviteit en van zijn
voetbalhobby: hij heeft zijn eigen voetbalclub een van de beste van Afrika natuurlijk.
Zijn hoge baas de president Kabila houdt
hem goed in de gaten , maar hij lijkt vooralsnog loyaal aan hem.
Intussen leeft hij als een koning met zijn
hele familie, maar dat is allemaal privégeld
natuurlijk. Hij winkelt in Parijs en Aboe
Dhabi, drinkt veel champagne en houdt
veel van vissen. Kortom hij leeft als een
vorst, regeert ook zo zonder veel controle,
strooit bankbiljetten uit en pakt elke tegenstander op wegens corruptie.
Hij maakt zegt men een vlotte kans de
volgende president van Kongo te worden…
Het typische beeld van een Afrikaans land
met veel grondstoffen dus, waar veel zijn
type voorkomt. Soms verkozen , soms “self-

made. Hij keek het af natuurlijk , ook van het
westen en van de rijke arabieren:
voorbeelden te over, zelfs in de ontwikkelde
wereld en ook west-europa. En natuurlijk
toenemend ook in China!

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE FLIRT TOKIO-BRUSSEL
Eind april is de top EU-JAPAN in Tokyo
waar het zal gaan over de details van een
vrijhandelsverdrag tussen beide deelnemers. Japan wil snel een gezamenlijke
werkgroep maar Brussel zag nog niets van
verandering van houding in een aantal al
oudere kwesties. Maar nu Japan schofferen
kan natuurlijk ook niet. Dus wordt het weer
“pappen en nat houden”, ook hier. De
internationale relaties zijn steeds meer
mijnenvelden mede omdat het in het
relatienetwerk van naties nu enorm
rommelt… Wie is je vriend nu en straks en
wie niet, is een echt lastige quizz geworden.
AI, AI, GRIEKENLAND!
Het syndroom van de EU heet nu
Griekenland, dat compleet door het ijs zakte
met een tekort van 13% tot 16%, of zoiets.
Het griekse systeem was aan zijn grenzen
en de komedie moest stoppen. En het volk
schrok wakker, nadat er ook al de grote
branden waren in 2007 en 2009 en de
steeds meer toenemende muiterijen. Nu is
het tijd voor gewetensonderzoek… voor de
11 miljoen grieken , waarvan 1 miljoen ambtenaren. Die overigens nooit een salarisverhoging kregen, enkel af en toe een
premie waar dan meestal iets raars
tegenover moest staan. En elke Griek gaf
als ie wat moest van de staat een envelopje
af… Ook in het ziekenhuis. Zo’n 35% van
de economie is zwart hier en de staat
verliest ca 15 miljard aan belastingen en 8,5
aan niet betaalde premies… Maar 0,5% der
grieken declareerde een inkomen van hoger
dan 30.000 €. Alle BTW wordt ontdoken hier
en bonnetjes krijg je dus nergens. De
militaire uitgaven zijn hier 4,6% van het
BNP; het hoogste van Europa dus… een
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oorlogsbudget heet het (nog steeds uit de
oorlog met Turkije…). De politieke macht
gaat van links op rechts en wordt eigenlijk
steeds ingevuld door twee griekse families
al sinds 1970 of zo. De euro zakt al weg nu
want de economisch-financiële wereld ziet
ook al de armoe en schuldenbergen in
Spanje, Portugal en Ierland… En ook het
gat van Frankrijk. Nu diende Papandreou
een bezuiniging in van 9,6 miljard.. Dat is
4% van het BNP en dat zou naar Frankrijk
omgerekend zo’n 76 miljard betekenen…
Overigens is het nog peanuts met de
aangekondigde bezuiniging in Nederland
van… 35 miljard.
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 € 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 ook nog
bezuinigingen…
Het begin van een krachtproef van formaat
is er en 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-anden in vergelijking
tot die voor Duitsland nu:

middelvinger triomfantelijk omhoog en de
tekst: Betrüger in der Familië… En dat klopt
dus gewoon. Zouden er nog meer zijn die
hier onder vallen?
Juncker heeft al toegegeven dat de statistische dienst verwaarloosd is die deze
machinaties moest opsporen… Waaruit
blijkt dat er vele met boter op de bol
rondlopen. Want er werd veel geweten en
weinig opgetreden. Dat doe je niet graag in
een familie. En wie volgt…?
Intussen gaat de strijd verder met Duitsland
onder het duo Merkel/Schaübele voorop.
Papandreou onderhandelt best handig en
speelt het spelletje ”prestige van de EU”
versus “Ik ga wel naar het IMF”. Hij kan
overigens ook niks anders meer. Andere
landen, Frankrijk voorop, willen kost wat
kost voorkomen dat de EU-steun mislukt.
Een afgang voor de EU zeggen ze, maar zij
weten ook wat er nog met HUN en de
zuiderburen, kan gebeuren. De noordelijke
zuivere zuinigheid botst met de wat
nonchalantere geëmotioneerde gulheid van
het zuiden. Zo blijkt er nu toch dat EEN EU
niet bestaat als… het er echt op aankomt.
En Merkel c.s. willen ook niet nog meer
macht in Brussel leggen, omdat ze het risico
lopen te moeten meedoen aan een economische politiek die zij verafschuwen. Dat
is eigenlijk de KERN van de crisis: een
cultuurverschil en een flinke dosis
wantrouwen. De crisis is dus bepaald geen
“technisch menings-verschilletje”, echt niet.
En daarom is het ook zo serieus.

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

DE CHAOS ROND CYPRUS
Dit land is half Turks en half grieks en er
wordt nu al jaren mee gerommeld om dat
deze zaak flink in de weg zit. Lidmaatschap
van de EU van Cyprus zelf en ook strijdpunt
wat betreft de eventuele toelating van
Turkije tot de EU…
De grote vredesartiesten proberen nu al hun kunsten uit
zoals een federatie van de twee delen onder
een wisselend presidentschap en met een
gemengde regering. Een soort van vermomming van de grote tweespalt onder een
unitair kleedje. Waar eigenlijk bijna niemand
in gelooft, ook Brussel , die het mede
verzon, eigenlijk niet. Nee het is nog lang

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.
Ondanks het vele gegrom werd er gewerkt
aan een EU steunoperatie… waarbij nog
meerdere opties politiek open bleven…
Want het gaat minstens om twee zaken:
laten zien WAT de EU nu doet met een van
haar lidstaten en er nu keihard voor zorgen
dat de grieken niet opnieuw een paar
kunstjes flikken. In het duitse magazine
FOCUS prijkte een Venus van Milo met de
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geen tijd om dit probleem goed op te lossen;
zeker ook gezien de stroeve situatie TurkijeEU en niet op de laatste plaats de affaire
van de nu opgerolde putsch door het
leger… En dan mag ook de rel om de
veroordeling van de VS van de armeense
genocide niet onvernoemd blijven.
Deze toestand lijkt qua politiek hoogstandje
van een eenheids-constructie, een beetje
Libanon en ook op de rel tussen de beide
Korea’s. Waarom ook niet Taiwan hierbij
genoemd; de afvallige chinese provincie die
wapens krijgt van de VS? En als je nu de
vele burgeroorlogen in Afrika ziet, die alle
ook gaan over afsplitsingen van etnischreligieuze soort, dan is Cyprus er maar
eentje in een toenemende rij. De verdeeldheid heerst; het is wereldwijd geen tijd voor
verzoening…

griekse onrust en ook naar de spanningen in
buurland Portugal… Dat steekt sommige
krachten aan..

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
GEVAARLIJK MOSKOU EN RUSLAND
De corruptie is er fors en daardoor trekt dit
land minder investeerders dan Brazilië en
China. Al veel westerse bedrijven liepen er
tegen de lamp. De voorzitter van de
Amerikaanse Kamer van Koophandel in
Moskou moest, na forse kritiek, naar Londen
vluchten. En ook Shell en BP waren al fors
de klos hier. Als je in het verdomhoekje
komt kun je hier niks meer en wordt je
systematisch tegen gewerkt. Je medewerkers worden gearresteerd, er worden
valse beschuldigingen ingebracht bij justitie
waarbij valsheid in geschrifte gewoon is. En
niet zelden wordt er gemoord. En om de
haverklap worden er invallen gedaan en je
administratie onderzocht… Het zakenklimaat in Moskou is verre van aangenaam.
Maar de groei is weer wat terug daar: 3 à
5% voor 2010. De industriële produktie gaat
omhoog met 8% of zelfs met 10%. Wat
natuurlijk sterk samenhangt met olie en gas.

WIE IS DE KLOS IN SPANJE?
In Spanje liep het me OG op de klippen…
en
u
staan
er
honderdduizenden
huizen-/appartementen leeg. De ww vloog
naar 18% en dat levert ook grote betalingsproblemen op van hypotheken. Toch zijn de
grote banken in prima conditie, dus wie is
dan de financier met die immense
problemen? Wel dat zijn primair de 45
spaarkassen zonder winstbejag die al 7%
van hun hypotheekdossiers in de problemen
weten. En het wordt snel erger , want de
groei zakt nog steeds negatiever en daarmee ook de koopkracht. Ze proberen nu
allen van hun risico activa af te komen deze
kassen die nauw zijn verbonden aan de
spaanse provinciale overheden. Ze investeerden ook in toeristische grote projecten,
die nu echter ook zieltogend zijn. Madrid
geeft nu ook hulp , bijvoorbeeld als ze
fuseren om het risico draagvermogen te
vergroten. Maar de lokale baasjes zien daar
maar weinig in. Slechts 24 willen wel met
hun 470 miljard aan activa. Twee van hun,
een uit Madrid de ander uit Barcelona, zijn
DE grote onder hen, en enkel zij lijken niet
echt risico te lopen op grote problemen. De
droom is voorbij, de euforie is over en de
gevolgen beginnen nu pas hard aan te
komen. De overheid zal fors op de rem
moeten en kijkt met angst en vrees naar de

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
CAMBODJA CONTRA THAILAND
Het gaat, zeggen ze , om een kmer tempel
uit de 11e eeuw, die ligt tussen twee
grenzen in. Een grens werd getrokken in
1907 door de Commissie Frankrijk-Siam en
die werd in 1962 door het Internationale Hof
gevestigd. Maar Thailand wil de andere
grens en tussen beide ligt de tempel. Deze
behoort sinds 1998 tot het wereld erfgoed
zei de VN.
Daarom dus zijn er regelmatig clashes
tussen patrouilles van deze landen en
niemand krijgt het conflict wat gekalmeerd.
In Thailand is het nu ook opnieuw onrustig
omdat de roden van ex-premier Thaksin
opnieuw protesteren tegen de huidige
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premier (van de gelen) en nieuwe
verkiezingen eisen. Thaksin moest intussen
een vonnis voor corruptie aanhoren met een
miljardenboete. Die kan hij, multi-miljardair
overigens best betalen. Onrustige boel daar
ook al.

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 gigaland economisch op
te tillen naar heel veel hogere welvaart.
Tweederde van het land wacht er op…

VIETNAM LOOPT WARM
Men greep wat te laat in; de devaluatie van
de Dong met 3,4% recent kon de oplaaiende inflatie niet voldoende Emmen. Nu
wordt dus het handelstekort nog groter…en
dat leidt tot nog minder dollars in reserve.
Ook hier moest de regering de economie
met veel geld omhoog houden en nu kosten
olie en steenkool dit land dus fors meer
geld. De eerder uitgebrachte adviezen aan
de regering werden veel te laat
geïmplementeerd.. En nu is het inflatiespook weggevolgen en lijkt even niet te
remmen te zijn.. Als je dit leest als westerling zie je weer dat onze problemen
haaks staan op die van Azië… Andere
tijden.

DE TGV-FRAUDE VAN PEKING
Hitachi, Siemens, Bombardier leverden hun
ook wat technologische kennis op TGVgebied en dachten voorlopig hierdoor geen
concurrent op te roepen. Maar de chinezen
zijn nu al op de exportmarkt met TGV’S! Ze
beconcurreren Alstom (Fr.) in Brazilië,
Saoudi-Arabië en zitten 30% lager in prijs.
Ze beweren ook op hun lijn WuhanGuangzhu (1068 km lang volgens Peking,
maar de facto maar 192 km lang) gemiddeld
362 km/uur te rijden. En dat is niet waar
blijkt uit satellietopnamen: het is maar 250
km/uur. Bombardier die het besturingssysteem leverde bevestigt dat ook: het kan
gewoon technisch niet zeggen ze. Zo gaat
dat dus..
De chinezen beweren ook een top te kunnen halen van 394 km/uur maar Alstom
deed al 575 km/uur. Het chinese zakendoen
is zeer apart en dat moet nog wennen dus.

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA GROEIT OP EIGEN KRACHT
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

DE JUNTA VAN BIRMA
In de rivierdelta in Birma waar een
afgrijselijke ramp plaatsvond in mei 2008
leven nu nog 500.000 mensen zonder dak
boven hun hoofd, zegt de Organisatie voor
Vluchtelingen. Zoals ook nog in Italië het
geval is sinds de aardbeving. In Frankrijk
ook al woont men provisorisch al enkele
jaren na de Rhone-overstromingen. Maar
inderdaad de junta heeft gewonnen..
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EEN TGV UIT ZUID-KOREA
Dat kan nu ook; dit land start de concurrentie met Alstom uit Frankrijk nu. Ze
maken nu de KTX-2 zelf op de lijn Seoul –
Rotem en willen nu ook in Brazilië leveren…
En de fransen herkennen de KTX best want
zij leverden in 1994 technologische kennis
via Alstom hier heen om hun concurrenten
Siemens en Mitsubishi voor te blijven. Maar
die kennis mocht NIET worden geëxporteerd zei het contact. En daar is nu het
gedonder want Seoel verklaart dat 87% van
de know-how puur koreaans is.. Alstom
roept dat hun nieuwe TGV veel moderner
is… wat Areva ook (vergeefs) riep in de
Arabische Emiraten, waar Z-Korea het
kerncentrale contract inpikte! Want de prijs
was niet te versmaden! Dus gaat nu Seoel
wel degelijk ook aanbieden in Brazilië, en
dan in Japan en China… en ook in de VS
(de lijn San Francisco-LA). Voor 2030 voor
een bedragje van 33 miljard $. Het blijkt
weer eens: Azië werd opnieuw onderschat… Parijs schrikt zich een hoedje!

Steeds meer blanke amerikanen geloven
het “insluitingsverhaal”, dus de idee dat de
gekleurde delen der bevolking de “blanken”
omsluiten en zullen verstikken.. En deze
angst is een krachtige motor en we moeten
hopen dat Obama niet de weg gaat van de
Kennedy’s en andere. Dan wordt hij dus de
eerste vermoorde zwarte president…. Stel
het u voor! En onderschat deze realiteit dus
niet.
HILLARY CLINTON IS COOL
Hillary veranderde haar toon met name
richting Iran. En ze zij: Iran lijkt steeds meer
op een militaire dictatuur. Ze heeft gebroken
met de verzoenende toon. Ze had het vaker
over de internationale onervarenheid van
Obama, maar ze was erg loyaal en hield
zich eerst wat op de achtergrond. Des te
meer vertoonde ze zich in het buitenland en
ze reisde meer dan 366.000 km. Ook
omgeeft ze zich met grote experts als
Holbrook en Mitchell. Ze deed ook flink
tegen Israël en de Pakistaanse regering en
dat begon te helpen. Ze werd daardoor
intern steeds populairder en treedt nu meer
direct op de voorgrond. Zelfs bij enkele
republikeinen ligt ze niet slecht. En ver 2012
zegt ze dat ze niet veel meer wil en gen
kandidaat meer zal zijn… Afwachten bij
deze dame.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
ISRAËL SCHOFFEERT OBAMA (Zie MO)
OVERLEEFT OBAMA?
Dat kunt u opvatten als een politieke vraag
en dat wet u dat hij het zeer moeilijk heeft.
Ziektekostenverzekering zwaar in de dallas,
Guantanamo nog open, een ww die blijft
toenemen en torenhoge schulden. De
ziektekostenverzekering zit al vol met gaten
en deuken van de compromissen maar nu,
bij zijn laatste poging, is het nog lang niet
zeker of het hem zal lukken om “het
overblijfsel” te redden…Er valt dus erg
weinig te juichen.. Maar er is helaas ook
een steeds nog toenemende fysieke
bedreiging die aanzwelt. Fox News is de
zender met een contante haatstroom naar
de president waar nu ook Palin flink in mee
mixt. Radicaal rechts lijkt ook steeds driester te worden en er lopen nu heel wat mensen met moordplannen rond in de VS. De
veiligheidsdiensten zijn er erg nerveus over..

DE BOZE AMERIKAANSE BLANKEN
Obama’s populariteit bij de blanken is
gezakt van 60 naar 40%.... Op straat zeggen blanken: “Die rotzak van een neger laat
ons mooi barsten”. En dat terwijl de democraten eindelijk wat meer blanken te
pakken hadden gekregen wat hun vroeger
heel slecht lukte. Omdat de bouw en de
auto-industrie, waar veel arme blanken
werkten, plat blijft is men niks tevreden met
president no. 44. Ook de benoeming van
kleur aan het Hoogste Hof is verkeerd
gevallen en dat Obama de (blanke) politie
die een vriend van hem (zwart) arresteerden
per ongeluk , een stel stommelingen
noemden viel ook niet lekker.
Dus keren de blanken zich meer en meer
naar de republikeinen en de steun voor
meer eigen wapenbezit liep ook al van 51
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naar 64%. Blank was in 2008 nog maar
36% van de kiezers en dat was in 1994 nog
43%!! Het zit onze gesmeerd speechende
vlotte boy niet echt mee dus.

HET VOLK WIL GOOGLE!
Google zoekt steden waar het zijn hoge
snelheids internet met glasfiberkabel wil
gaan opstarten. Ze willen dat in eerste
aanleg voor 0,5 miljoen mensen gaan
regelen. Nu ontstaat er een complete en
massale run op dit project door de steden
die erg graag mee willen doen. Want 1
gigabit/sec dat wil iedereen wel en dus
wordt er gerukt en getrokken om op de
kandidatenlijsten te komen. Want is de VS is
de speed van het net gemiddeld 3,9 megabits/sec en ver achter op Zuid-Korea en
Japan met 7,9 en 14,6. Wat nodig is om
video’s en spelletjes on-line goed te kunnen
aanbieden. Dus “Fibre Google” is een
gevleugelde kreet geworden en dat gaat ver
honderden miljoenen dollars natuurlijk. De
gemeentebesturen geven kado’s aan de
burgers die de petitielijsten tekenen, en het
lijkt storm te lopen. Er worden nu vele
acties gesponsord en zelfs ballads uitgezonden waarin de lofzang van Google klinkt!
Dat is nog eens wat anders dan in China
waar Google zijn koffers (deels) lijkt te gaan
pakken…

AMERIKAANSE VOLKSTELLING
Ze was er weer, men “telt” in de VS elke tien
jaar. En dan zijn er heel wat, ook
spannende, vragen! Op de 120 miljoen
formulieren die verspreid weden in te vullen.
Een vraag in 2000 was: Tot welk ras
behoren de leden van uw familie? Een
vraag die in Europa niet zou kunnen! Toen
antwoorden daarop 7 miljoen respondenten
dat hun familie multi-raciaal was samengesteld. Dat zou nu wel eens verTIENvoudigd kunnen zijn.
Want het aantal
raciaal gemengde huwelijken neemt zeer
snel toe: +20% per jaar nu. Het raciale
gevoel verminderd zegt een demograaf uit
de VS. Veel amerikanen zien hun raciale
achtergrond enkel nog als een eer aan hun
voorouders, maar verbinden er verder nauwelijks iets meer aan. Want ze behoren veel
liever tot ”the middle class”. U ziet het: deze
analyse lijkt haaks te staan op de nu
toenemende zwart-wit spanningen die
Obama oproept… Maar die zitten dan wel
vooral bij… het blanke ras!

“THE AMERICAN JOBMACHINE” SLIPT
Altijd was het zo dat na ongeveer 26
maanden na een crisis de grote machtige
“jobmachine” weer volop begon met het
uitspugen van nieuwe banen. Vele
onderzoeken over 50 jaar crises, bewezen
dat. Maar nu wil het echt niet meer, de lijn
loopt nu op een laag nivo tergend horizontaal.. Dus wel weer groei maar geen
banen. En dat ruikt naar een financieel
getinte groei.. Deze crisis heeft iets geheel
nieuws en erg verontrustends en dat moet
iets van doen hebben met de kometen
China en India en andere aziatische
machten. Nu blijft de Amerikaanse ww
steken op zo’n 6% lager dan de toppen van
vroeger… en Obama rukt en trekt wanhopig.. vergeefs vooralsnog.

WARREN BUFFET IN SPOORWEGN
Deze rijke financiële goeroe investeerde
flink in Burlington Northern, wel voor 30
miljard in deze grote spooronderneming. Hij
zegt dat hier rendement ligt op het moment
dat de economie gaat hernemen.. Maar
kenners weten dat je met zo’n bedrijf in de
“hand” erg veel waardevolle info verkrijgen
kunt. Want dit oudje met profetische gaven
heeft een ware geheime dienst in zijn
onderneming en weet zo digen die niemand
weet.. Want daar ligt, zegt men, zijn geheim:
hij heeft een fantastische info netwerk mede
omdat hij zelf investeerde in vele keybedrijven en daardoor kent hij alle grote
zakenlieden van dichtbij en, hun plusjes en
minnetjes. Geld verdienen is geen gokken
maar weten, zegt deze oude baas van bijna
80 jaar. Er kwam nu een biografie uit: dus u
kunt zijn werkwijze nu gewoon daarin lezen.

GUANTANAMO
Er zijn nu weer een paar gevangenen
minder in dit kamp; waar de aarde ook even
beefde. Obama lukte het niet om het echt
leeg te krijgen. De les is: de fouten van je
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voorganger zijn meestal erger dan je denkt!
Maar George bezoekt tegenwoordig de ontheemden kampen van Haïti… En zijn biografie is ook nog niet uit. Hij wacht tot heel
Guant is opgeruimd! Wedden?.

LATIJNS AMERIKA
BRAZILIË ZOEKT ZIJN PLEK
Lula heeft een hoog aanzien in zijn land en
ook in het buitenland. En het opkomende
Brazilië speelt steeds meer een rol op het
wereldtoneel, om te beginnen economisch.
Maar nu stort men zich ook volop in de
geopolitiek en natuurlijk trachten alle
machtscentra hun aan de eigen kant te
krijgen. Wat een hoop verwarring oplevert:
bij Lula .. zelf en ook in de toekijkende
wereld.
Een kleine schets:
-Lula vond dat “Iran niet met de rug tegen
de muur moest worden gezet”
-En dat ging Lula ook in Jeruzalem vertellen… wat niet echt lekker viel daar
-Lula is ook niet erg te vinden aan de zijde
van de vervolgde iraniërs..
-Ook de politieke gevangenen van Cuba
doen hem ogenschijnlijk weinig,. Hij zei: ”We
hebben relaties met regeringen en niet met
dissidenten!”
Als hij een betere bijdrage wil geven in de
groeiende strijd tussen “noord en zuid op de
wereld”, zeker ook richting Afrika en
Azië,dan zal hij nog best wat moeten
oefenen in “onafhankelijkheid”. En iets beter
zijn positie en lijn moeten uitleggen… Het is
echt niet gemakkelijk om een supermacht te
worden, dat kan hij nu ook goed zien bij
Obama ,die moeite heeft om dat te
BLIJVEN!

suiker, fruit en vlees stortte compleet in
elkaar omdat de staat de ondernemingen
niet goed runt. Zo verliest Chavez deze
wedstrijd en zijn populariteit zakte van 70
naar 45%...
Nu zijn er dus “socialistische supermarkten”
waar het volk goedkoop eten krijgt…. Als
het er is natuurlijk. Lege schappen van
produkt X worden razend snel gevuld met
wel aanwezig product van soort Y… om de
gaten te stoppen. Uiteraard maakt hij van de
nood een deugd en roept luid dat dit “een
volgende fase is in de verandering van
kapitalisme naar socialisme”. Deze winkels
hangen natuurlijk ook vol met plakkaten en
grote leuzen. Maar het BNP gaat er niet van
omhoog, de prijzen vliegen de pan gewoon
uit en de consumptie zakt enorm.
De onteigeningen van winkels en bedrijven
volgt altijd na een campagne waarin zij, de
kapitalisten, de schuld krijgen van “uitbuiting”. Meestal nadat de politie “onmogelijke
prijsverhogingen” constateerde.
Zo gaat dit land af op de verkiezingen in
september , met een koopkracht die zeker
15% verminderde. Na jaren van hosanna!
Alle particuliere bedrijven vrezen de hele
tijd nationalisatie en dat verlamt de facto
alles hier. En velen in het volk denken ook al
dat het cubaanse model voor hun land niet
zal werken…
Intussen pompt men olie op die 50% van de
staatsinkomsten brengt , en dat doet hier
ook Total. Want Chavez kan zich echt niet
permitteren om de olieproductie lager te
maken, bijvoorbeeld door nog meer nationalisaties. Dit alles gebeurt in het land dat
17 miljard barrel reserves heeft en dat
koortsachtig probeert in de exploitatie de
baas te blijven…, maar dat blijkt niet mee te
vallen. Gelukkig kopen die rot-amerikanen
nog steeds veel olie van Chavez…

CHAVEZ VOEDT HET VOLK
Chavez onteigent aan de lopende band:
supermarkten en agro-bedrijven. Want na
de devaluatie van 50% en de val van de
olieprijs moest6 hij intussen al 70% van de
voeding in het buitenland kopen. De import
daarvan steeg intussen van 1,3 naar al 7,5
miljar5d $. En de produktie intern van

DE HOEREN VAN HAVANA
Een cubaanse journaliste heeft 10 jaar
gegevens verzameld over de enorme
hoerenindustrie in dit land. Ze woont in
Berlijn en bracht net haar boek: het
Babylonische Havanna, uit. Daaruit blijkt dat
de uitroeingspoging voor dit kwaad in 1997
niets heeft veranderd: wel zeker 20.000

Terug naar inhoud
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jineteras zijn in deze business in dit land van
12 miljoen. Hun manier van geld verdienen
is ook helemaal geen schande: in
tegendeel. Ze worden als geslaagd gezien
hier. Deze 13 tot 30-jarigen. Het is niet zo
erg als voor het Castro-regiem, toen dit land
de hoerenkast van Amerika heette.
De corrupte politie doet ook nauwelijks wat
en laat zich betalen. Castro is zeer boos
over haar boek, waarvan de nodige clandestiene kopieën circuleren. En de journaliste ontving al 8000 mails en brieven
waarin ze voor haar boek wordt geprezen.
Amir Valle zette de schijnwerper op een
akelig fenomeen dat een deel van het ware
Cuba toont..

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
AL-QAIDA ZAKT WEG
Dat is steeds meer de mening van betrouwbare experts. Deze groep van niet
meer dan 2000 man, erg elitair en sektarisch met Ben Laden als goeroe en 2e man
de egyptenaar Al-Zawiri, krijgt steeds
minder houvast op de radicalen. De sekte
werkt ook nooit met de “massabenadering”,
maar enkel via internet en richt zich op INDIVIDUEN. Met ingangen als “kruisridders”,
Guantanamo en Al-Graib en nog twee
versen uit de Koran , wordt men tot
persoonlijke “djihad” opgeroepen. Men
speelt eigenlijk “pseudo-religie”. Djihad is
een islambegrip en komt van een sekte uit
de 8e eeuw (de Kharaditen) en bedoelt om
de gelovige te wijzen op zijn persoonlijke
strijd voor zijn heil, na zijn dood. Zoals de
R.K. Kerk mij nog “dwong” honderden
dagen aflaten te verdienen door een rare
ceremonie uit te voeren waarbij je in de kerk
gebedjes moest opzeggen, dan naar buiten
gaan en dan weer opnieuw. Elke cyclus
leverde dan x dagen korter verblijf in het
vagevuur op… En de Katho’s renden o en
neer tot vermoeiends toe, weet ik nog (was
ca 1948 weet ik). Dus het is bij Al-Qaida
eigenlijk een missionerings boodschap aan
de afgedwaalde moslim, het individu dus.
Bin Laden begon met het mobiliseren van
zijn “broeders “ tegen de russen in Afghanistan, die vijandige ongelovige bezetters
(!). En na hun vertrek uit dit land ging Bin
Laden op wereldtournee via het internet. In
1998 richtte hij een islamitisch front op en
startte een offensief via het medium internet;
een lijfwacht van Bin L. werd een ware
internet-expert en deed zo veel “goed werk”.
Zo werd internet de kern van dit “geloof” en
is het nu ook het opleidings- en indoctrinatie
medium. Al Qaida speelt dus nauwelijks de
rol van de leider of de organisator van de
“Al-Qaida cellen: in diverse landen; het is
het ideologische centrum en verder eigenlijk
niets meer. Al-Qaida is de ideologische lijm
tussen de vele cellen, maar het is ideologische lijm. Zoals ook rechts-radicalisme
en moslimhaat. In Yemen is er sinds kort

EEN NIEUWE FALKLANDOORLOG?
Het was in 1982 dat in het felle conflict, 255
britse en 649 argentijnse soldaten sneuvelden. Londen kwam de 300 inwoners te
hulp versterkte het garnizoen van 1300
soldaten en de 500.000 schapen. En trok
daarna eenzijdig een zeegrens om de archipel. Die ligt op 500 km van het vasteland en
bevat 60 miljard barrel olie wat Londen goed
uitkomt. Dus besloot men op 22 febr. d
eerste put te gaan slaan. Zeer boos Buenos
Aires protesteerde bij de VN en eiste ook
dat boten vrij door de geclaimde zone
mogen varen. Tot zover bood Clinton aan te
interveniëren… Thatcher is niet meer aan
de macht maar wie durft te zeggen dat er
deze keer niks aan geschiet zal plaatsvinden? Om olie is nog wel ooit méér
gebeurd!

Terug naar inhoud
OCEANIË
VER WEG EN RUSTIG?
Het land zit vol schaarse grondstoffen en
groeide via immigratie als kool. En dus heeft
men daar nu ook integratie problemen. Zou
dat ook door die vroegere hollandse immigranten komen? Die zijn expert in “desintegratie” volgens sommigen! Daar zouden we
G. dus nog kunnen heen sturen..

Terug naar inhoud
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weer een groepje actief, waarvan de expert
Filiu (Fr.) zegt dat het een joker is om de
amerikanen te verleiden om ook daar een
volgend front te openen… Ze hopen dus dat
Obama ook hier troepen heen stuurt… wat
de haat meteen zal aanwakkeren. Maar
Washington van nu heeft het door en
Obama c.s. steunen wel maar zonder
directe legerinzet. Bush liet zich meteen
provoceren, zeker na de “mislukte oorlog” in
Irak door slimme Al-Qaida provocaties. En
vergat intussen Al-Qaida op te rollen in
Bora-bora. Een grote stommiteit vooral van
Rumsfeld, weet men nu. De oorlog in Irak
deed nou net Al-Qaida geweldig opleven!
De nationalistische irakezen sloten zich
enkel bij Al-Qaida aan om tactische redenen
en hadden weinig op met de rest va het
gedachtegoed. Het lukte deze club vroeger
en ook nu niet om de diverse cellen te
coördineren, de invloed verzwakt nu sterk.
De motor Irak valt namelijk uit; Obama wil
gezwind weg hier. En de conflicten moeten
ook delocaliseerd worden en ontdaan het
hun “globalisatie-jasje”. Want dat is wat AlQaida probeert: lokale conflicten optillen
naar wereldbreed djihad-nivo..
Als Bin Laden overlijdt, bijvoorbeeld door
een VS-drone, dan is het zo met hun
gedaan. Omdat het geheel kleeft aan de
persoon van Bin laden. Er is geen opvolger
van zijn type. Daarbij komt dat Al Zwahiri
egyptenaar is en dat ligt helemaal niks goed
bij de meeste arabieren.
Deze actuele foto van het fenomeen AlQaida helpt zeer om rol en werkwijze goed
te snappen. En ook om de grote stommiteiten van die naïeve Bush-clan te snappen, die met bommen en granaten de
“gehate dictator” even zouden verjagen en
dan de democratie in Bagdad uit de doos
zouden toveren… En niet door hadden dat
ze zich toen ZELF tot de boze factor
maakten door een arabisch (olie)land te
BEZETTEN. Dom, dom , dom en Bin Laden
pakte meteen zijn kans… Dat doet Obama
dus NIET meer…
Eigenlijk is het “dommetjes” achter Wilders
aanlopen ook zo iets: geloven dat een
simplistische haatcampagne tegen EEN
bevolkingsgroep “HET PROBLEEM” wel

effe zal oplossen! Elk nadenkend mens zou
zich voor deze domheid moeten… schamen; zoals zich nu ook Bush c.s. schaamt
en ook zij , in Nederland, die JPB steunden
toen hij politieke steun aan de VS gaf in
Irak… Een verkeerde draai met de bips
dus…
EEN ANATOMIE VAN YEMEN
Na de val van het ottomaanse rijk in 1918
bestond Yemen uit twee delen en het
noorden was een door de imam geregeerd
land. In 1962 werden het noorden een
Republiek. In 1967 ontstond de Repubiek
van Zuid-Yemen. Dan komt in 1990 de fusie
van beide delen en ontstaat al in 1994 de
burgeroorlog. Zo komen we aan Yemen en
zijn huidige conflicten.
Nu zijn er drie invloedssferen in dit land: het
noord-oostelijke deel (met de olie e gas)
waar Al-Qaida opereert sinds kort, het
noord-westelijke Hoetigebied (rond Saana)
met zijn sjitische rebellen gesteund door
Iran (en bestreden vanuit Saoudi-Arabië). Zij
vinden dat ze niets wonnen met de eenwording en willen weer “los”. Mar ze zijn ook
onderling verdeeld: twee ex-sultans willen,
terwijl ze ook elkaar niet zo mogen, hun land
terg dat ze in de communistische periode
verloren. En ook in het zuiden bevechten
vele kleine groepen elkaar.
De hoofdstad is nu een grote barricade en
ademt het geweld. Het kopen van granaten
en kalasjnikovs is een peulenschilletje hier.
En de president is eigenlijk nauwelijks verder de baas dan over 1/3 van dit land.
In de andere gebieden zijn grote families en
stammen de baas, zoals in Afghanistan en
deels ook Pakistan. Dat is eigenlijk zo sinds
mensenheugenis al is dor de komst van Al
Qaida een ander element toegevoegd in dit
land van 24 miljoen inwoners. En er was
ook al een djihad-nest en trainingskamp
sinds de begin 90-er jaren. Maar sinds
einde 2009 zijn de strijders die uit Irak zijn
gejaagd en uit Afghanistanl En de meeste
Yemenieten zegen dat “deze strijders er zijn
om het westen uit hun contreien te
verjagen”. Want dat doen ze ook in het
“bezette Afghanistan”en ook daarom
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hangen er nog de nodige portretten van
Saddam op aan de muren hier.
De regering poogt zich, “à la Afghanistan
met zijn Zarkaï” met pappen en nathouden
overeind te houden in een sterk antiamerikaanse bevolking. En Al-Qaida heeft
nu weer een nieuw centrum om aanvallen te
lanceren overal ter wereld: de eerste mislukte in dat vliegtuig doordat een Nederlandse passagier de rotzak op tijd te
pakken kreeg.
De olie in Yemen raakt ook op: van de
450.000 barrel/dag eerder ligt het nivo nu op
ca 280.000. Maar er zit nog veel gas, waar
Total nu fors aan werkt hier met een investering van 4,5 miljard. Waaronder een
pipeline van 320 km en een fabriek om het
gas vloeibaar te maken in Balhaf aan de
zuidkust.
Het oogt als een tweede, toekomstig
Somalïë. Alle ingrediënten zijn aanwezig…
met OOK nog olie en gas. En dan weten we
nu wel hoe dat verder gaat… Opnieuw een
land met een middel-eeuwse structuur dat al
lang geleden een communistische speelbal
wrd, daarna die van olieminnend westen en
nu is het dus een grote puinhoop. À la
Afghanistan maar dan zonder opium en met
olie/gas…

het bestrijdt ook fanatiek het bestaansrecht
van een Israël dat ook een sterke monotheïstische historie heeft naast ook een
“heidense” jeugdige groep.
En het wil zijn machtige positie uit de verre
historie terug en een machtsfactor worden in
het MO en de islamitische wereld. Het
steekt het soennitische Saoudi-Arabië naar
de kroon en heeft er een zeer gespannen
relatie mee. En mengt zich via geheime
steun aan Hezbollah, Hamas en de fanaten
in Yemen, in de politiek van vele
buurlanden..
Al jaren leeft men onder sancties waardoor
het land stokt en afglijdt, en riskeert er nu
weer nieuwe er bij te krijgen. Het stikt van
de bevroren buitenlandse banktegoeden en
komt om in het gebrek aan reserve-onderdelen voor zijn fabrieken, vliegtuigen en
installaties. Zijn jeugd is uiterst modern en
communiceert als alle jeugdigen uit de
meest moderne landen met veel nieuwe
technologie , het heeft 30 miljoen e-mailadressen en meer dan 50 miljoen
mobieltjes. SMS-sen en bloggen worden op
grote schaal ingezet en het stikt van video’s
op Youtube etc. over wat er in het land
gebeurt.
Haar diaspora van 5 miljoen
mensen is dag en nacht met hun land
verbonden in deze moderne communicatietijd. Mensen die te openlijk protesteren gaan voor jaren in het gevang en op
alle bankbiljetten die circuleren prijken vele
politieke oppositie-leuzen. De oppositie
politici worden allen fors gesteund door hun
vrouwen, die voor geen kleintje vervaard
zijn. Ze waren zeer actief in damesbladen
met een sterk modern karakter en ook
oppositioneel, die zijn intussen alle verboden.
Hoe is zo’n paradox toch mogelijk? Wel een
belangrijke verklaring ligt in het grote ontwikkelingsverschil platteland en steden, zoals ook elders. De boeren zijn eenvoudig,
arm en gelovig tot fanatiek en de steden zijn
modern, goed opgeleid en vrezen deze
theocratie met militaristische trekken. Het is
de facto een verzet tegen verandering wat
we zien: een vervreemding van hun cultuur ,
een omslag naar een moderne westerse
cultuur die enkele willen tegenhouden met

IRAN: QUO VADIS?
Iran is nu 30 jaar een theocratische republiek en zit eigenlijk in een zeer diepe
crisis. En dat vormt voor ons, toeschouwers,
een groot raadsel; het land is een paradox
zonder weerga.
Het land barst van de olie en importeert
benzine; het stuurt satellieten naar de ruimte
en zet de oppositie gevangen; is trots op zijn
vrouwen maar laat ze niet toe als president
of als rechters. Het is een theocratie maar
ook een republiek met een gekozen leek als
president die wordt aangestuurd door een
ayatollah. Op straat zie je mollahs op weg
naar de moskee en jonge mensen die er
zeer modern uitzien en oppositie spelen.
Internationaal speelt het een zeer gevaarlijk
spel en wordt door niemand meer vertrouwd. Het is gewikkeld in een proces van
toegeven en dan weer weigeren, ontkennen
en liegen en dan weer willen overleggen. En
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alle middelen. Velen denken dan ook dat
Iran echt stuk gaat, maar de vraag is hoe en
ook wanneer.. Drukverhoging van binnenuit
en van buiten lijkt de enige acceptabele
manier. Van oorlogen hebben we nu wel
voor even genoeg.

en er zelfs weer doden vallen. Nethanyahu
probeert via AIPAC, de rijke grote lobby nog
wat te redden; deze zetten de VS-regering
zwaar onder druk..Maar de andere joodse
groepen met minder financiële macht zijn
intussen veel kritischer over Tel Aviv. En dat
geldt ook voor de miljoenen Amerikaanse
evangelische christenen, die ook uiteen vallen in fanaten en gematigden. De hele
vrienden basis in de VS van Tel Aviv komt
steeds meer in ook in totale verwarring.
Deze premier begint echt gevaarlijk te
worden…

ISRAËL SCHOFFEERT OBAMA
Zelden zette de regering van Israël zo
openlijk en met volle doodsdrift de Amerikaanse president en zijn helpers te kijk
voor de hele wereld. Door midden in de
herstart van het vredesproces doodleuk nog
een plan voor bouw in Oost-Jerusalem aan
te kondigen, na alle eerdere plannen. En
deed er ook nog een echte synagoge bij.
Terwijl Joe Biden daar net was heen
gestuurd en hij dus compleet voor aap
kwam te staan en zeer pijnlijke persconferenties moest accepteren… Ongehoord dit
alles. En dus naar verdergaan in BEZET
gebied en recht tegen elk internationaal
recht in dus. Terwijl de VS het stoppen van
het bouwen van NIEUWE projecten als
kernvoorwaarde had gekozen om de
palestijnen aan tafel te krijgen! Nethanjahu
moest kennelijk weer buigen voor de
radicale Russische fractie in zijn regering
onder leiding van Liebermann. Want als die
opstappen zou was hij verplicht Kadima
weer een kans te geven , die echter best
wat soepeler denkt over diverse zaken. En
dan fluistert men ook nog, dat Joe Biden er
ook nu was, om de israëli’s weer eens uit
het hoofd te praten om een paar bommetjes
te gooien op nucleaire faciliteiten in constructie in Iran…. De Israëlische regering
lijkt wel gek geworden en speelt nu echt met
groot vuur. Dus nu is het te hopen dat de
vereende lobbies, zelfs nu de joodse lobby
in de VS ook al in twee partijen is gespleten,
het toch lukt om de heethoofden kalmer te
krijgen. De afgang voor Washington is intussen enorm en het prestigeverlies is bijna
niet repareerbaar.. Schade voor vele jaren
dus…
Intussen groeit ook de ongerustheid binnen
Israël zeer: de kranten verwijten hun
premier dat hij niet kiest en een chaos
aanricht. Het uur van de waarheid nadert
nu de onrust in de west-bank erg toeneemt

IRAANSE DIPLOMATEN HAKEN AF
De consul van Iran in Oslo heeft daar
politiek asiel aangevraagd en … gekregen.
En dat is een teken van hoop voor, zegt
men, nog veel meer diplomaten van Iran in
het buitenland. De ex-consul uit Oslo beweert dat wel 80% van zijn collega’s denken
zoals hij… En ook dat de meesten niet meer
naar Teheran durven te gaan zelfs.
Teheran schrok hier enorm van en formeerde meteen een werkgroep om het
kwaad te elimineren. En vanaf nu wordt ele
diplomaat in het buitenland dus minutieus
gecontroleerd… Dat zal zeker bevorderen
dat er nog meer gaan volgen. Teken van
afbrokkeling van het regiem.. Maar het is
nog niet gelopen, dit verbazingwekkende
verhaal. En Obama stuurde een nieuwjaarsboodschap van positieve toon naar de
iraanse bevolking…. En toont nog steeds
zijn “andere stijl”. Bravo! (Al doet hij intussen
natuurlijk wel ook wel “andere” dingetjes..)
DE MOSSAD LIEP IN DE VAL
Ze werden in Dubai goed in de smiezen
gehouden , die israëlische agenten die de
Palestijn hebben vermoord. Het hotel-personeel was a opgevallen hoe nerveus de
Palestijn was en hij wilde ook een supersafe
kamer. Hij speelde een grote rol in de
Hamas /Iran relatie. En hij was een rechterhand van Khaled Meshaal, die in Syrië in
ballingschap zit. Hij deed heel veel aan
organisatie van wapensmokkel naar Gaza.
Hij moest van zijn superieuren een interview
doen met Al Jazira , wat hij gemaskerd
deed. Maar de videobanden bleken plots
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weg, waaruit hij meteen concludeerde dat hij
op de afschietlijst stond. Maar hij vermoedde niet dat de 11, waarvan drie
vrouwen, al in zijn hotel in Dubai waren vóór
hem.
De israëli’s hadden allen valse
paspoorten uit GB, Ierland, Duitsland,
Frankrijk..Als Mabhouh aankomt staat een
der dames in hotelkleding bij de balie en de
anderen zijn ook niet ver. Als hij per taxi
naar de iraanse ambassade gaat dringen de
israëli’s zijn kamer binnen. Als hij terugkomt
is hij en korte tijd vermoord en zijn vrouw
merkt omdat hij niet opneemt dat er iets fout
is. Maar pas de dag erna vindt een hotelbediende het ontzielde lichaam. De leiders
van Syrië en Hamas zijn eerst stil want ze
willen zeker weten dat hij niet door een
arabisch land (zoals Egypte of Jordanië) om
zeep is gebracht. In Israël is men zeer blij
want men zat al 26 jaar achter hem aan.
Maar dat gaat gauw over als men merkt dat
de politie van Dubai alle bewijzen heeft en
zelfs weet dat de Israëlische premier
opdracht gaf. En ook wist dat het commando de namen inpikte van israëli’s met
dubbele paspoorten. En er ontstaat een
grote diplomatieke rel met de EU, maar Tel
Aviv zegt niets: hun gewone manier van
doen. De mossad is blijkt nu, op heterdaad
betrapt. En deze agenten zijn nu bekend en
waardeloos geworden. Maar Israël gaat
verder met het hinderen van Iran; technisch
materiaal leveren uit valse europese
bedrijven dat sterk gesaboteerd werd, waardoor er vreemde ongelukken gebeuren in
Iran in hun centrales. De opperste geestelijke leider in Iran heeft nu zelfs hun eigen
geheime dienst op de mat geroepen, omdat
de sabotage erg omvangrijk werd. De
schimmige en misdadige strijd tussen
Teheran en Tel Aviv en hun tussenpersonen, is hiermee niet gestopt. Maar de
mossad liep wel een flinke deuk in haar
prestige op… .

de EU-top. Het gaat om het opstarten van
een vrijhandelsakkoord over een jaartje en
daarbij moet Marokko ook tonen wat het
gaat doen aan de mensenrechten, de
democratisering, en de rechtsstaat. Het was
niet voorzien of ook de koning van de partij
zou zijn. Marokko heeft een flinke stuk
europese historie, bleef altijd sterk op
Europa gericht en is een land in een
razendsnelle ontwikkeling nu. Met heel wat
europese
bedrijven
en
andere
investeringen.
ONRUST ROND BOUTEFLIKA
Het hoofd van de politie, oud-chef van de
geheime dienst, werd doodgeschoten door
een ondergeschikte in een vergadering. De
74-jarige was een krachtpatser in dit land.
De moordenaar is een vriend en buurman
van Tounsi, die meteen stierf. Hij werd
beschuldigd van corruptie en kon zijn
verdere carrière wel schudden, daar ligt
schijnbaar ook de reden van de moordpartij.
Bouteflika besloot bij zijn aantreden in 1999
leger en geheime dienst op hun plek te gaan
houden en ook om de bloedige burgeroorlog
te stoppen. Wat hem niet helemaal lukte.
Want de geheime Dienst wilde niet onder
het gezag van de machtige minister van
Biza ressorteren… Of het nu puur de
machtsstrijd is of toch corruptie is niet erg
duidelijk. Mogelijk wil men B. afhouden van
het pushen van zijn broer als opvolger want
B. is qua gezondheid erg zwak. Hij komt nog
zelden buiten zijn residentie. Het land verkeert in een diepe lethargie en leeft puur en
alleen op zijn olie/gas… Maar vindt geen
enkele aansluiting bij een modernisering..
Een tijdbom dus met een steeds opnieuw
oplaaiende moeilijke relatie met Frankrijk..
Terwijl de chinezen daar aardig aan het
werk zijn.. En zij zijn, fluistert men. Ook de
gulle geldgevers aan de diverse clans. Er
zouden wel 220 miljoen $ zijn rondgestrooid
in de omgeving van Sonatrach, de olie
/gasclub hier. En deze “corruptie-affaire
wordt als voorwendsel gebruikt voor een
verbeten machtsstrijd tussen clans, bestaande uit politici en legeropperhoofden en
geheime dienst chefs. B. probeert zich
wanhopig staande te houden en tracht zijn

MAROKKO EN DE EU
In Grenada was de conferentie begin maart
waar Spanje (voorzitter nu) en van Rompuy
en Barroso zullen er zijn. En ze praten met
de Marokkaanse premier en het is de eerste
conferentie ooit van een arabisch land met
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broer naar voren te schuiven als opvolger…
Dezelfde B. die ook zelf in het zadel werd
gezet door de geheime dienst. Alleen insiders snappen nog iets van de clanstrijd
met wisselende coalities die nu heerst. Want
het einde van de episode Bouteflika is aangekondigd dus het gaat nu al om de
machtsstrijd na zijn begrafenis… Op de VNlijst van corrupte landen staat Algerije op
plek 111, van de 180 landen. En de
corruptie is sterk verbreid naar alle sectoren
hier. Recent nog ontdekte de Sociale Dienst
hier dat 121.000 gehandicapten die geld
krijgen zich alle in een prima gezondheid
bevinden….. Zo’n historie slijt ook pas na
drie generaties als ze al twee generaties
duurde. B. heeft met het leger de radicalen
tegen gehouden, maar dat is betaald met
een gigantische corruptie…

Hij is zwart heel smal en lijkt op een
gesloten golfkarretje. Er kunnen twee
soldaten in en je kunt er zelfs mee door
grote gebouwen rijden. Waarom dat zo leuk
is? Wel in India bij de terroristische aanval
op dat gigahotel bleek wat zoiets dan waard
is. Dat zou toen maar een fractie van de
166 doden hebben gekost. Het leger moest
namelijk bijna onbeschermd het gebouw in
en de terroristen schoten er dus erg veel
gewon dood: ze hadden geen dekking in het
gebouw. Zo kwam een indiër op het idee om
deze A-tac ( Antiterrorist Assault Car) te
bouwen. Hij kost 33.000 €, maar dan heb je
dus ook wat!
EEN SUPERROBOTJE
Hij/zij (?) lijkt op een driejarige kleuter en is
een verrekt slimme robot. Hij volgt je ogen,
begrijpt gesproken opdrachten, kan raten,
lopen, dingen pakken en een omelet
bakken. L ’iCUB was de ster van het robotcongres in Londen en 11 bedrijven werkten
mee aan zijn geboorte. Zijn gedrag is
bepaald dicht bij het natuurlijke gedrag.
Hiermee krijgen DE robotbouwers, die van
Japan dus, het best nog lastig!

TURKIJE: LEGER TEGEN REGERING
Alweer een rel tussen deze beide instituties,
nadat er 30 jaar geen geweldsingreep meer
was van het leger. Dat in 50 jaar 4 keer
WEL ingreep, en ook bloedig. Al enkele
jaren geleden verdacht Erdogan hun van
samenzweringen en nu werden enkele
dozijnen militairen opgepakt. Voor een
complot uit 2003… Er werd vrijgesproken en
nog verder gezocht, in redelijk grote
spanningen. Wordt dus nog verder vervolgd. Het leger handhaaft de Grondwet van
Atatürk van een eeuw geleden, die de kerk
en de staat scheidt. Maar de gematigde
moslims proberen elke keer weer te
sleutelen aan deze Grondwet. En nu werd
ook nog de ambassadeur uit Washington
naar Ankara terug gehaald omdat een
Congres commissie de genocide op de
Armeniërs erkende… Dat is niks goed voor
de relatie tussen de Nato-leden Turkije en
de VS en ook niet voor de vrijheden die
Ankara gaf aan de VS tbv hun oorlogsvoering in Afghanistan..

IN PLAATS VAN EEN MAANREIS
RQ36 heet het minplaneetje van 650 meter
diameter en zal worden bezocht door een
ruimtescheepje. Want Nasa moest de
maanreis uitstellen en gaat nu hierheen
omdat deze piepe planeet geheimen over
de geboorte van het zonsysteem kan verraden. Ook zou hij nog ooit op de aarde
kunnen knallen, denkt men. Dus voor 650
miljoen $ gaat Nasa er nu heen, pikt wat van
zijn bodem meet wat en laat eea terugvliegen. Een fransman die wist dat het
Natuurhistorisch Museum in Parijs recent
een meteoriet kocht voor 30.000 € zou
mogelijk hetzelfde kunnen leren… Stel je
voor!
EVEN NAAR MARS VLIEGEN?
Een Amerikaanse astronaut die 7 keer
meevloog naar verre bestemmingen vond
iets aparts uit. Met zijn idee kun je in 39
dagen naar Mars vliegen dus… Dat zou nu
met de huidige spullen 6 keer langer duren.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
EEN MINITANKJE
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Hij bedacht dat je argongas hel sterk moet
verhitten waardoor het in een plasma verandert en zo een snelheid kan produceren
van … 1 miljoen kilometer per uur! Het
verwarmen gebeurt dan met zone-energie,
dus zonnepanelen. Hij kreeg al subsidie om
het te testen en op 30 september jl lukte het
qua principetest al. Chang-Diaz werkte nu
al 15 jaar aan zijn idee en nu gaat Nasa
testen in 2013 via het ISS. Stel het u voor!

Dat doen we dagelijks: even een tel. Nr.
lezen en het intikken “uit het hoofd”. En dan
is het even later vlot weer vergeten dus. En
vroeger dacht men dus dat het op geslagene in de kop langzaam wegzakte, dus
vervaagde. Wat echt niet klopt blijkt nu. Het
wordt namelijk actief uitgewist om plaats te
maken voor iets wat volgt.. Het wordt dus
echt “bestuurd uitgeveegd”. Door een eiwit
dat men “RAC” doopte. Nu denkt er een
geleerde al na om het te gaan produceren
om het dan later te verkopen, voor het
vergeten van een gelopen blauwtje.
Lief toch?

DE KRACHT VAN EEN PLANT
In Californië kwamen ze er achter: de
cannabis is een prima middel bij sommige
aandoeningen. Vooral bij ziekten waarbij
pijn optreedt kan het spul helpen. Waardoor
wij nu ook beter snappen waarom die “blowers” geen fluit voelen van wat er om hen
heen gebeurt. En die hasj kwekers zijn
gewoon medicijnmannen!

DE TRICYCLETTE
Hij ziet er uit als een futuristische scooter en
heeft drie wielen. De voorruit is ook het
deksel om de zitplek af te sluiten. Het
zwaartepunt is erg laag en je zit met je
“onderkant” helemaal beschermd voor weer
en wind. Hij is natuurlijk electrisch en komt
van Honda. Hij stond op de automobiel
salon van Genève. En daar stond ie terecht
omdat hij verrekt dicht bij een autotje komt…
U begrijpt waarin of waarop u binnenkort
rijdt.

AUTOMATISCHE BEWAKING
Ook in Californië bouwden men een wiskundig model dat voor bepaalde “hot points”
in termen van criminaliteit in staat is te voorspellen wanneer er waar iets aan straatnarigheid zou kunnen gebeuren. En op
basis daarvan kun je dan ook je stadscamera netwerk sturen en zelfs de politie
de ogen laten richten op de plekken waar
het “dadelijk” gaat gebeuren. Dus je kunt
zelfs tevoren de politie-auto’s naar de goeie
plek sturen. Wedden dat de systeemontwerper een ex-rotmarokkaantje is?

GEBOUW MET POSITIEVE ENERGIE
Ze zijn er al , kantoorgebouwen die MEER
energie produceren dan opmaken. Vol met
zonnepanelen en warmte pompen. Eentje
in Grenoble, van 1800 m2, verbruikt 47000
kwatt/h en produceert 49.000, dus houdt wat
over om te “verkopen” aan de leverancier
van stroom. pompen en super geïsoleerd
natuurlijk. Het is zoiets als rijden in een auto
die de tank volmaakt ipv leeg, grapt een
architect. Het bestek ziet er zo’n beetje uit
als volgt:
Verlichting: is nu ca 35% van het energieverbruik. Kan terug naar 9%..
Ventilatie/verwarming dan. Is nu meestal 25
à 40% en kan terug naar 8%..
Bureauverbruik (apparaten) is nu 15 à 20%
en kan naar 8%. En dan nog de keuken etc.:
die doet nu 10 à 25% en dat wordt 6%. Dat
is dus niet mis. Uiteraard komt er bij zo’n
gebouw ook een mooie recreatietuin die
met een bewegend dak dicht kan… . Ook
moeten team/metro er aan vast zitten zodat

DE HECHTING VAN MOSSELEN
Mosselen hechten zich onder water aan
stenen en andere zaken en die hechting is
nogal sterk. Dat werd in Duitsland universitair eens goed onderzocht en men vond
dat die hechting zowel elastisch als erg
stevig was. En dat het een soort van opgestapelde eiwitten waren waarmee dat
gebeurt. Zo vond men “dopa” uit een aminozuur dat plakt als … een mossel! En
daardoor zijn er nu ook ideeën over nieuwe
materialen bij gekomen. De natuur is een
schatkamertje.
EFFE IETS ONTHOUDEN
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ook het vervoer erg energievriendelijk kan
zijn. Voor dit soort gebouwen is nu een
norm opgesteld en dan zie je, vergelijkend
met huidige “oude” normen dat, het
energieplaatje terug valt van nivo’s van
vroeger en nu, zo van rond de 100 à 50
kwh/m2/jaar naar, … 25! Dat is dus slecht
nieuws voor de olieboeren dus!

die dat snapte hij deed enorm veel op
Facebook en You Tube en ook via I-Phone.
De wereld is super vloeibaar geworden en
zeker de menselijke communicatie. Dat had
Beatrix (koningin Nederland) dus echt nog
niet door en ik hoorde ook nog niet van een
twitterende Willem Alexander en/of Maxima.
Maar die behoren mogelijk al tot de Oudere
Generatie… Dat wordt het einde van het
koningshuis. Het wordt op een dag voor
altijd weggeklikt!.

HUISBEWAKERTJE
Het is een stel camera’s die draadloos zijn
verbonden met een centraal apparaat dat
weer aan een internetbox hangt. En je hoeft
enkel 220 te hebben voor de cameravoeding.. Te krijgen bij Free of Orange
bijvoorbeeld die dit nu al leveren. In 20
minuten is het op te zetten en u kijkt vanaf
elke plek waar u bent, in huis of in het
buitenland, naar uw interieur. Er zit ook een
alarmfunctie op: is er iets raars tijdens de
bewaking dan wordt er een foto gemaakt die
u per mail dan ontvangen kan, waardoor u
de politie een mooie prent van de rotzak
kunt geven… Er zitten ledjes op de camera
waardoor die ook s’nachts ir-rood kan
kijken. Uiteraard kunnen er ook meerdere
camera’s op gezet worden en de prijs voor
EEN camera is slechts 80 €! Uiteraard kunt
u meerdere plekken autoriseren om te kijken
volgens een door u bepaald tijdschema. En
u ziet het: inbreken is nou niks leuk meer,
ook al doe je een bivakmuts op… He enige
wat rest is als inbreker eerst de camera te
hacken en dan aan de slag te gaan terwijl
de camera niks ziet..

DE AFSCHUWELIJKE DOOD VAN
SADDAM
We zagen hem allemaal met de touw om
zijn nek door het lijk vallen. Maar dat was
een set-up is nu gebleken! Nee, het was niet
zijn dubbelganger die werd opgeknoopt dat
hebben de sjiieten, die er in getale bij
waren, best goed gecheckt. Nee, de beul
heeft het touw erg lang gelaten waardoor hij
op de bodem onder het schavot klapte. En
daar is hij , hij leefde nog, met vuisten etc.
letterlijk dood geslagen en geschopt.
Daarna is zijn lichaam naar een hui van een
sjiiet vervoerd waar het vreselijk is
toegetakeld
door een hysterische grop
wilden. De beelden die wij zagen, illegaal
gefilmd met een mobieltje en voor grof geld
verkocht aan de media, tonden ons niets
van zijn werkelijke dood. De sjiitische
fracties uit Irak die vreselijk door Saddam
waren behandeld en ook leiders van iraanse
groeperingen deden zelf het echte
beulswerk. Een keiharde afrekening buiten
het zicht van bijna iedereen. En het Ministerie van Biza in Bagdad kwam er dus niet
echt aan te pas en kon dit niet verhinderen.
Dit staat, goed gedocumenteerd, in het
boek: Saddam, het geheim van een moordpartij dat een soenniet schreef. Hij was de
advocaat van Saddam…

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
DE DEMOCRATIE VAN DE “CLICK”
Veel politieke partijen en ook politici hebben
hun websites voor hun aanhangers. Maar
daar lijkt toch nu een wending in te komen,
want op de algemene sociale websites als
Facebook en Twitter lijken de [politieke infouitwisseling over te nemen. Sarko heeft al
210.000 fans op Facebook en anderen twitteren als gekken. De micro-blogging wint
het dus steeds meer. Obama was de eerst

CHIRURGEN VAN HEEL VROEGER
In Noord-Frankrijk vond men een nederzetting van zo’n 7000 jaar geleden. Een
vredige dorpje waar men veel van de jacht
leefde. Maar hun opperhoofd takelde bij een
jacht zijn arm ernstig toe, maar gelukkig
redde de dorps medicijnman hem. Met
mesjes van silex amputeerde hij de niet te
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redden arm. Dat vertellen zijn stoffelijke
resten ons nu bij een recente opgraving. En
de archeologen vonden arm en hand niet in
het ongeschonden graf… En zagen bij
nauwkeurig kijken dat deze onderdelen met
een superscherp voorwerp waren “afgesneden”. Dus amputeren blijkt een echt
oud vak! Want een expert kan ook nog zien
dat de betrokkene nog langer leefde NA die
amputatie. Er zijn wel een dozijn van dit
soort amputaties gevonden, allemaal uit
vele eeuwen geleden.
Ook vond men schedels van 12000 jaar oud
met prachtig gemaakte ronde gaten boven
er in. Gemaakt met iets van een boor omdat
ze zo perfect rond waren en ook hier kon
worden vastgesteld dat de persoon na de
“operatie” nog verder leefde. Was het om
de druk na een hersenbloeding te verminderen? Of gewoon uit religieuze overwegingen? Schedels met mooie gaten zijn
ook elders al gevonden in Oman en
Kashmir. Van ca 9000 jaar geleden. Kijk dit
soort ontdekkingen doet ons weer wat
bescheidener worden en leert dat die wilden
van vroeger best nogal handig en slim
waren. Weer een deuk in de grote doos met
vooroordelen of arrogante gedachten over
“vroeger”, in het donker der tijden.
Dus wees niet bang als we weer terugvallen
naar barbaarse tijden; die waren nog niet
ZO dom!

-Cramer vroeg buro PBL ( Planburo Leefomgeving) ook uit haar kamp, opdracht het
IPCC-rapport onder de loep te nemen. Toen
daarover een stormpje opstak vroeg zo ook
nog de Akademie voor Wetenschappen dit
rapport “te controleren”.
De PVV eiste een spoeddebat (omdat ze
graag de kachel aan maakt natuurlijk), D66
was het ermee eens en VVD en CDA (en
PvdA) lieten (nog) niets van zich horen.
Het emmert dus maar door en dat is ZEKER
nergens goed voor! Intussen is Cramer al
thuis en vecht Samsom op een website om
zijn wat gekreukte reputatie.
*****

DISCUSSIE (MET LEZER P. ) DIE
ZEER BETROKKEN WAS/IS BIJ HET
CO-2 PROBLEEM EN HET IPCC-RAPPORT.
Leon,
ik stuurde je dit in de meest positieve zin.
Robert Dijkgraaf lijkt me de meest aangewezen persoon,wetenschapper om deze
controverse te ontrafelen en in de toekomst
op het goede spoor te zetten.
Blijf maar rustig, want ik zet je niet in een
hok ( Ik had Lezer P. daarom verzocht, LS).
Ik zou ook niet stoppen met schrijven over
het klimaat , en IPCC , als ik jou was. Je zou
het resultaat van Dijkgraaf's bevindingen
toch niet willen missen ?
Paul

Terug naar inhoud

------------------------------------------------------------------EN HIJ STUURDE HET VOLGENDE BERICHT MEE VOOR ONS ALLEN, WAT IK
HIER GRAAG AFDRUK:

-CO-2 (HYSTERIE )
IPCC-RAPPORT EN HET VERVOLG.
Het daverde verder, dit CO2-gate: nationaal
en internationaal. Hier in Frankrijk wat
minder, want Sarko was een grote voorvechter van het rapport en de bijbehorende
maatregelen. Hij hield natuurlijk nu wijselijk
zijn mond en liet Claude Allègre de bühne.
Hier wat laatste events uit Nederland:
- Cramer betaalde een half miljoen aan ene
Groen om haar publicitaire adviezen te
geven. Groen zat, zoals zijn naam ook zegt,
oo bepaald niet in het oppositionele kamp…

Kamer blij met klimaatonderzoek
Dijkgraaf
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wordt gekeken naar de procedures, maar
dat de gemaakte fouten ook worden erkend
en hersteld. "De gemaakte fouten moeten
worden rechtgezet, dat gebeurt", zei
Huizinga. De bewindsvrouw voegde er
echter aan toe dat het veel belangrijker is
dat de werkwijze tegen het licht wordt
gehouden. Alleen zo wordt voorkomen dat
in de toekomst opnieuw fouten worden
gemaakt.
Ook beklemtoonde Huizinga dat de
gemaakte fouten geen afbreuk doen aan de
hoofdconclusies van het IPCC dat het
klimaat verandert. De aanvrager van het
spoeddebat, PVV'er Richard de Mos, toonde
zich echter niet onder de indruk van de
woorden van Huizinga. Hij diende aan het
eind een motie in waarin hij het kabinet
opriep direct te stoppen met 'klimaatgerelateerde uitgaven'.
Ook zou het IPCC de Nobelprijs moeten
inleveren die het enkele jaren geleden
kreeg. Het panel maakt zich namelijk
schuldig aan manipulatie en leugens', aldus
De Mos.

- De Tweede Kamer is blij met het
internationale onderzoek naar de werkwijze
van het klimaatpanel IPCC van de
Verenigde Naties (VN). Dat bleek woensdag
tijdens een spoeddebat met demissionair
minister van Milieu Tineke Huizinga
(ChristenUnie) over het klimaatbeleid.
De Kamerleden reageerden op het nieuws
dat de Nederlandse wetenschapper Robbert
Dijkgraaf een panel gaat samenstellen dat
de werkwijze van het IPCC kritisch tegen
het licht gaat houden. De secretarisgeneraal van de VN gaat de benoeming
woensdagmiddag wereldkundig maken, zei
Huizinga.
Dijkgraaf is de voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse
Akademie
van
Wetenschappen en tevens medevoorzitter van de
zogeheten Interacademy Council, de
internationale club van academies van
wetenschappen. In die hoedanigheid stelt hij
een panel samen dat de werkzaamheden
van het IPCC gaat evalueren. De afgelopen
maanden werd het panel ernstig in
verlegenheid gebracht door verschillende
fouten in een rapport over klimaatverandering.
Het panel van de Interacademy Council gaat
in alle onafhankelijkheid te werk, zei
Dijkgraaf woensdag vanuit New York op
Radio 1. Het onderzoek van het IPCC wordt
echter niet overgedaan. "Dat is ondoenlijk."
Wel worden de procedures van het IPCC
kritisch tegen het licht gehouden. "Daar zijn
vast nog wel een heleboel verstandige
opmerkingen
over
te maken."
Het
onderzoek moet in augustus klaar zijn,
zodat de aanbevelingen kunnen worden
verwerkt in het nieuwe rapport van het
IPCC.
De meeste fracties in de Kamer toonden
zich tevreden met het aangekondigde
onderzoek. Wel eisten CDA en VVD de
garantie van de minister dat niet alleen

---------------------------------------------------------------

DIT WAS MIJN REACTIE NA ONTVANGST VAN DEZE ZEER INTERESSANTE INFO:
Beste P.
nog een keertje: ik bestrijdt en bestreed
nooit dat er een klimaatverandering gaande
is... maar wel dat wetenschappelijk bewezen
zou zijn dat CO2 de grootste of een zeer
grote oorzaak daarbij zou zijn. En blij zijn,
dat de VN zo beschadigd werd door "haar
IPCC en afdeling Klimaat" ; nee, daar is
weinig vreugde aan te beleven.
We zullen nu zien waardoor deze fouten
ontstonden en HOE ze in de toekomst te
kunnen vermijden. En dan stop ik DIRECT
met mijn 5 jarig rubriekje CO2-(hysterie); dat
beloof ik je! Dat gelijk wat er nu LIJKT te
zijn, zie ik eerder als droevig dan als
victorie. Hier schiet niemand wat mee op: in
tegendeel!
Hier ligt nu nog sneeuw... we kregen
eergisteren 20 cm. Ik vrees dat de temp.
waarden voor 2009/2010 dus ook aan de
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lage kant zullen zijn, zoals nu al 10 jaar op
rij. Wat ook niets bewijst natuurlijk.
Dus be cool en zet me niet meer in een hok
dat ik nooit betrad (en Allègre overigens ook
NOOIT deed)!
OK, we wachten verder af. We zullen het
zien; immers, onderzoeken zijn er nu bijna
te over... En iedereen is ook goed wakker.
Wat pure winst is. Dus sterkte met de kou
en tot gauw.
Merci, Leon

geproefd toen… maar vond er echt niks
aan. Het experiment is dan ook vrij vlug in
de la overleden. Maar nu wordt het serieus
dus! Op naar de: ESCALOPE IN VITRO!

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
WAAROM KRUIPEN WE ALTIJD
ALLEMAAL OP EEN HOOP?
De mensheid kruipt graag op een hoop, dat
was altijd al zo. Op onze wereld van nu
wonen er al bijna 70% van de mensheid in
de
grote
agglomeraties/steden.
Het
platteland ontvolkt overal.. want in de stad is
werk, meer welvaart en het moderne leven
met zijn kansen. Of, als je net aankomt,
woon je in de krottensteden van alle megasteden.. Kijk je op een strand dan vraag je je
ook soms af wat van dat gekrioel nou
eigenlijk de lol is.
Een aardiger verklaring zou zijn, dat de
mens graag zijn medemens opzoekt. Maar
helaas is dat tegenwoordig als verklaring
niet meer vol te houden..,
Al in de Middel-eeuwen en eerder, kropen
mensen achter hoge en dikke stads- en
dorpsmuren omdat het knap gevaarlijk was
à la campagne. Op een boerderij moest je
als je bezit had een soort van toren en dikke
poorten hebben om niet gelijk vermoord te
worden. Over GROTE criminaliteit gesproken, vroeger.. Ook zag je dat boerenfamilies
generatie na generatie bijbouwden voor de
groeiende familie: dat leverde veiligheid en
ook zorg en solidariteit op. Erg nodig toen.
De z.g. hameau’s rondom ons getuigen er
nu nog van..
Een ander, tragischer voorbeeld waren de
jodenghetto’s, de toen vermaledijde minderheid (want de enige niet-Katholieken!),
die door een paus verplicht werden in een
aangegeven stadsdeel, achter muren en
poorten (die s’nachts dicht gingen (!), te
leven… Praktisch zonder rechten en met
heel vaak opgelegde “vergoedingen”… Ons
woord ghetto komt daar vandaan. Deze
religieus gevaarlijk geachte minderheid
werd, om ze te kunnen beheersen (en uit te

*****
KUNSTVLEES TEGEN CO-2
Vleesproductie op de wereld veroorzaakt
18% van de CO-2 uitstoot. Dat is niet niks…
en als al die 9 miljard inwoners in 2050 hun
portie vlees opeisen dan wordt het de vraag
of dat is aan te slepen en dan zal die
uitstoot dramatisch toenemen met mogelijk
50%. Dat is samen met de verdubbeling van
het autopark, echt wel een puntje van
aandacht dus..
Dus loofde een dierenvrienden beweging
een miljoen uit voor degene die kustmatig
kippenvlees weet te fabriceren. Gewoon in
een lab in een glaasje om te beginnen en
volgens de nieuwe inzichten der biotechnologie. En in Nederland gingen de
uni’s van Eindhoven en Utrecht aan de
slag… met rijkssubsidie en met financiering
van een worstfabrikant. Het lukte ze om via
een spier van een varken en celmanipultie
in het lab enkele stukken “kunstvarkensvlees”te fabriceren. Wat een beetje plat
werd, nu nog. Ze willen er dus meer vezels
en vet in krijgen, en denken er zelfs over om
de “texture” (structuur) na te bootsen die
ontstaat in spiervlees, doordat de spieren
van een varken fors moeten “werken”. U
gelooft het niet maar men heeft zelfs een
idee nu om door kunstmatig doen samentrekken van het vlees “in vitro”, deze
“textuur” te gaan aanbrengen.
Ik weet nog vaag van een experiment met
kunstvlees in de 60-er jaren bij DSM, een
chemisch bedrijf in het Limburgse. Het
heette dacht ik, “lycine”. De “beambten” van
dit bedrijf mochten zelfs stukkies proeven en
mee naar huis nemen. Ik heb het ook
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melken) bij elkaar in een buurt gezet: de z.g.
Carrière in Frankrijk. Als afwijkende gelovigen dat nu “vrijwillig” doen, wordt dat weer
NIET op prijs gesteld nu. Ze mogen dus niet
massaal bij elkaar hokken!
Nog een voorbeeld: westerlingen woonden
in vele (olie)landen altijd “apart” op een
compound waarvan ik niet exact weet of dat
een EIS was van het land of een keuze van
de uitzendende firma… Dit getuigde ook
niet echt van een wens tot “contact bevorderen tussen culturen”, hoorde ik van
diverse uitgezondenen.
Ook toen de ex-KNILlers naar Nederland
kwamen omdat ze in Indonesië weg moesten, werden ze eerst in kampen gehuisvest
(enkel met Ambonezen) en later in aparte
wijken in dorpen en steden. Pragmatisch
begin, later ook niet echt gericht op integratie van een nogal ontevreden groep, die
later de eerste terroristen opleverde. Mislukte integratie, toen ook al?
En ik zag in mijn jeugd ook de Spanjaarden
en Italianen (de armsten en minst ontwikkelde natuurlijk) in z. g. “gezellenhuizen
etc.” huizen, voor mannen, waar men ook
“apart leefden van de hollanders”.. Niemand
protesteerde: in tegendeel dus.
Op mijn reizen kwam ik nogal eens in diverse Chinatown’s, in negerwijken (Watts LA,
de Bronx in NY etc.), in wijken met Ieren
enz. Veel te zien in de VS. Ook hier alle
chinezen, zwarten, Ieren op een hoopje en
apart in hun eigen cultuur levend. Nu nog
steeds dus…
We hebben vrienden in Californië die van
origine spaans zijn en waarvan enkele
familieleden nu enkel nog spaans spreken
(na 40 jaar in de VS), ze werken bij spaanse
winkels en komen enkel in spaanse
gelegenheden. Idem in Detroit waar er
spaanse afdelingen waren in de autofabrieken zonder een andere etnische groep
zelfs maar in de buurt. De oudste arbeiders
spraken ook hier na 50 jaar NUL engels; ik
sprak er een in Zuid-Frankrijk op een reunie
van Spanjaarden.
Tja en dan vergeten we niet de verfoeilijke
praktijk van de “apartheidspolitiek in ZuidAfrika en (wat eerder) in de VS… Toen ook
al”alles APART maar op een hoop ook!

De Amish zijn het meest kleurrijke voorbeeld
van “apart wonen en niks integreren.
Tja en ik vergeet nu nog honderd andere
voorbeelden dus.
Welaan nu naar dat verschijnsel dat in grote
Nederlandse steden hele buurten in enkele
tientallen jaren nogal “vol” raakten met immigranten, laatstelijk met hen uit de Maghreb
en Turkije. Niet omdat het van iemand, laat
staan de overheid MOEST. Integendeel: het
moest net NIET er moest geïntegreerd
worden dat was het mooie Multi-culti idee.
Maar die mensen waren de armste, minimumloners en later vaak WAO-ers dus. En
dan zoek je naar goedkoop wonen, liefst
met huursubsidie natuurlijk. Zo raakten de
arbeiderswijken in grote steden steeds voller
met immigranten… Ook omdat later huisjesmelkers ze graag aan de weinig eisende
verhuurden en, het voorbeeld doet volgen,
er kwamen ook allochtone huisjesmelkers
op het toneel.
Zo ontstond de frictie tussen de immigranten
en de autochtonen, waarbij natuurlijk de
armste autochtonen de rekening moesten
betalen. Dat spreekt en, dat ligt niks lekker
natuurlijk. De welgestelde spraken er veel
over maar woonden er zelden zelf…
En zo kwamen de grote steden vol te zitten
met steeds meer immigranten; was het %
allochtonen landelijk 9%, door de concentratie in de grote steden kwam je daar,
lokaal dus, op het dubbele. En er kwamen
wijken waar het tot wel 80% opliep: een
soort van Marokko-town dus. Of een Turkotown. Deze gekleurde medemensen met
ook vaker een hoofddoek voor de vrouwen
inclusief een djellaba , soms ook voor de
mannen die ook graag baarden droegen
bepaalden steeds vaker het straatbeeld al
moet ik nog het stadscentrum zien waar
deze groep een numerieke meerderheid
vormt…
En een zichtbare minderheidsgroep is een
prachtige gelegenheid om tot zondebok, tot
symbool te worden… daarom maakt ook
een paus ze in de 13e eeuw al beter
zichtbaar in het Comtat Venaissin en bij
Rome: mannen moesten op de linkerborst
een GEEL wieltje dragen (de rouelle) en
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later een knalgele hoed. De vrouwen
mochten ook alleen buiten MET een apart
joods hoofddeksel. Zo kon je van verre de
“geloofsvijand” goed en tijdig zien…
In de wereld was er intussen heel wat herrie
ontstaan in arabische landen onder groepen
met verschillende geloofsopvattingen in de
islam. De moslimbroederschap in Egypte
was een der eerste meer radicale in Egypte
al in 1925. Er kwamen steeds meer
radicalo’s die fors vervolgd werden en
worden in Egypte, Marokko, Algerije en
Tunesië en ook de Emiraten… Die vaak
bevriend zijn / waren met de westerse olieafnemers en de olie-mijen aldaar. De joodse
kwestie werd steeds vinniger en werd tot
toetssteen voor het kwalijke westen dat de
“bezetting van het Palestijnse grondgebied”
uitvond en daarna krachtig steunde. En zo
rolde het westen in een situatie dat de
radicalo’s zich als immigranten aanmelden
of, dat niet-geïntegreerde kids van eerste
generatie-immigranten, radicaliseerden.
Intussen werd deze religieuze strijd zeer
internationaal en kreeg ook het terrorisme er
flink vat op.
En zo kwamen vele europese landen aan
het dubbele radicalisme: dat van moslimzijde en ook dat van ultra-rechts dus, dat
hen en hun vredigere geloofsgenoten op
een hoop gooide en steeds driester werd.
Geen hoofddoeken, geen minaretten (wel
godsdienstvrijheid en kerken en zo..), wel
keppeltjes, soutanes en nonnenkleding met
kruisen,
maar
geen
djellaba’s
en
moslimpetjes… Wel kruisjes maar geen
halve manen, etc.
En zo ontstond de nieuwe zondebok in
westerse maatschappijen, de moslims met
hun “achterlijke geloof” werden het mikpunt
via de uiterst vervelende K-marokkanen met
hun uiterst hinderlijke straatmisdrijven.
En daarom zitten we nu met een integratieprobleem wat als HET GROTE PROBLEEM werd neergezet, al heeft de crisis
het mogelijk wat in prioriteit omlaag gedrukt. En zal dat bij de komende bezuinigingen nog meer gaan gebeuren…
We zullen nu nog meer gaan ontdekken hoe
wij zelf zijn afgezakt in beschaving met onze
korte lontjes, het jeugdige coma-zuipen, het

aanvallen van hulp- en dienstverleners, het
jatten uit auto’s door junks, het hooligangedoe, het verpesten van elk publiek feest,
elkaar neerknallen op straat en in kroegen,
etc. Een probleem dat echt self-made is en
verrekt weinig met integratie-mislukking van
te doen heeft. Nou, toch eigenlijk alles,
want wie daar aan mee doen die zijn volledig gedesintegreerd geraakt… En hoe DAT
nou ligt in getalsverhoudingen .. dat wil
natuurlijk bijna niemand horen.
Wel ik zeg het dus hardop: het AANTAL
autochtone “naast-de-pot-pissers” (criminelen) is in Nederland zeker 8 keer zo hoog
als die criminelen van van allochtone
huize… Iedereen die weet dat er in Nederland 9% allochtonen rondlopen kan namelijk
bedenken dat als zij ALLEMAAL, vrouw en
kids ook, crimineel zouden zijn, dan is dat
100% voor hun groep. Maar op de Nederlandse bevolking dus…hoogstens 9%....
En tel nou even de autochtone criminelen
op en wordt dan eens wat “objectiever”.
Want hoorde u Geert ooit over de
autochtone criminelen en hun maatschappelijke kosten… Ik nog nooit!
Dat levert geen stemmen op …. Want in
eigen nest poepen is niks populair.
Ik zweer u, het komt snel goed, want Nederland krijgt nu weer eens een paar jaar
ECHTE grote problemen… en gaat heel
vervelende ontdekkingen doen. Intussen
worden die K-marokkaantjes ook groot en
gaat een groot deel van hen, net als van de
criminele Nederlandse jongeren, trouwen,
kis krijgen en dan lopen ze allemaal achter
de kinderwagen…
Dus het lawaai verstomt vanzelf…. En het
gefrustreerde volk ontdekt dat het ..tot 70
moet werken, dat de zorgkosten torenhoog
worden en dat er geen hond meer de billen
van ons en nieuwe oudjes wil vegen…. En
dan schreeuwen ze dus om… immigranten,
zoals in de 50-er jaren toen er ook geen
ollander meer het smerige werk wou doen.
Wedden?
Leon jan. 2010
*******
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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!
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http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat
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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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