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MONDIALE POTPOURRI
Wel 69% der Spanjaarden, 61% van de fransen en 34% der duitsers zijn bang dat ook hen
het lot van de grieken is beschoren over niet al te lange tijd…
*****
IN DE TOP 20 UNIVERSITEITEN , EEN PUBLICATIE VN DE UNI VAN SJANGHAI, STAAN 14
AMERIKAANSE UNIVERSITEITEN, 2 ENGELSE en 1 JAPANSE..
*****
DE DRUGSOORLOG IN MEXICO HEEFT NU AL 6600 DODEN GEEIST IN 2009; IN 2008
WAREN ER DAT 5800. EEN ONGEKENDE SITUATIE: DE MAFFIA NEEMT DE STAAT NU AL
MILITAIR GEZIEN OVER!
******
DE VOORRAAD AAN BUITENLANDSE DEVIEZEN IN CHINA IS NU 2400 MILJARD $ EN DIE
BESTAAT VOOR 70% UIT HET GROENE BILJET.
*******
ZO’N 44% DER TWITTERTJES IS GESTELD IN HET ENGELS; HET FRANS KOMT OP PLEK
11…
******
MINSTENS 67% DER GRIEKEN DOET NOOIT AAN SPORT: LEVENSVERWACHTING 80
JAAR. DE FINNEN ZIJN OOK ALLERGISCH VOOR SPORT EN DAAT WORDEN ZE 79
JAAR…
*****
OBAMA HIELD TOT NU CA 481 SPEECHES WAARVAN 220 MET DE PROMPTER
(Afleesapparaat).
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*****
“DE AMERIKAANSE POLITICI LIJKEN OP COWBOYS. ALS ZE GEEN GOEDE ARGUMENTEN
MEER HEBBEN GRIJPEN ZE NAAR HUN REVOLVERS” ( Zei ene Amadinedjad recent… en
hij is hierin ook een expert).
******
“ARABIEREN EN TURKEN ZIJN VINGERS AAN DEZELFDE HAND. ZONDER DE ARABIEREN
HEEFT DE WERELD GEEN ZIN” ( Zei de turkse Erdogan bij de inwijding van een TV-station
in de Arabische taal TRF).
*****
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

worden, vaak ten koste van andersman
welvaart, lijken wel voorbij. Schraalhans is terug in de keukens van de EU.
Politiek is ook synoniem geworden met
populisme… maar dat zal niet lang
duren: de naakte waarheid schuilt al
vlak onder de vele woorden. Geen paniek dus, maar dan wel wat soepeler
slikken en enkele leuke plekjes en
privileges inleveren. De beurt is aan het
oosten nu. En ze blijken uitstekende
leerlingen van ons te zijn…
Dus niet flauw doen; ook een beetje
applaus kan zin hebben.
Laat van u horen en verzet uw bakens.
Dan is de wereld weer meteen een stuk
mooier. Al zal uw griekse vakantie nu
mogelijk wat onrustig worden…

*VOORAF
De crisis versnelt de veranderingen
enorm op de aardbol en veroorzaakt
ook weer volgende crisissen. Wat
rotsvast leek, blijkt plotseling erg
fragiel, wat verdiend leek of verdienste werd gevonden blijkt loos en
zonder substantie. Maar elders op de
wereld schijnt de economische zon
zoals bij ons ook een decennium of
zo geleden. En we zien hoe enorm we
het incasseren ontwend zijn; we zijn,
logischerwijze, nogal VERwend geraakt. De grote herverdeling van werk
en welvaart en de test van onze
veerkracht is volop aan de gang en
we ontdekken dat grijs minder lenig is
en ook…minder consumeert. En ook
dat onze inventiviteit en risicovolle
strijdlust ernstig taant. En nu gaan we
in Europa elkaar ook nog te lijf terwijl
NU power tonen meer dan ooit gevraagd is. Waar zal de EU staan over
15 jaar? Obama slaat ons nu al
voortdurend achteloos over…
Het avondland verkleurt en het volk
mort omdat het westerse paradijs
wordt gesloopt. De vette jaren van
onze generatie , die verdiend moesten

LEON en THEO
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ZO’N 62% DER MEDICIJNMANNEN IN
FRANKRIJK ZIJN VOORSTANDER
VAN GENERIEKE MEDICIJNEN. DAT
VER-ANDERT DUS EINDELIJK.
*****
ER RIJDEN NU 25000 AUTO’S OP
LPG HIER; DAT IS 11 KEER MEER
DAN IN 2008.
******

3.

het vriest 5 graden

4.

er ligt 20 cm sneeuw

5.

er rijden geen treinen

6.

er is geen openbaar vervoer

7.

de winkels hebben geen voorraad

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

8. er is geen straat of weg schoongemaakt
9.

*INGEZONDEN

Hoe is het over 60 jaar?
Wel, zo ongeveer als in 1942 natuurlijk, want
de aardopwarming is dan afgeschaft, er zijn
dan ook een zestal oorlogen bezig maar wel
wat verder weg. Want Europa daar vecht je
dan echt niet meer om. De euro is iets heel
antieks , we werken tot onze dood -10 jaar (=
85 jaar) en onze gouverneur brengt maandelijks verslag uit in Peking van de gebeurtenissen in de provencie EU, van het Rijk van het
Midden + het Westen…. Grapje!

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Deze keer geen mopjes en ook niet zozeer
een mop, al kun je er dat ook in zien!
Het is 1942 .....
1.

het is oorlog

2.

het vriest 20 graden

3.

er ligt een halve meter sneeuw

4.

de treinen rijden

5.

het openbaar vervoer rijdt

6.

de winkels worden bevoorraad

******

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 64-10:
Het was erg stil in lezersland, teken van
veranderend seizoen?Of zit de schrik er in en
is de moed er uit? Kom op, laat van u horen.
Dat lucht op en helpt in een democratie!

7. de straten worden
schoongemaakt

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

8. iedereen is op straat en helpt
mee

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Nu ruim 60 jaar later .....
1.

het is 2009

2.

het is vrede

er is een oproep om thuis te blijven

L’ EXCEPTION FRANCAISE
IS AUBRY ER KLAAR VOOR?
Ze kreeg het even voor elkaar, ze stelde orde
op zaken in de PS wat haar club aangaat dan
en sloot tussen ronde 1 en 2 van de regionales
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een monsterverbond met groen en radicaler
links… En kwam zo op 55%. Grote euforie
en diepe droefheid bij de UMP met 35%.
Mar nu moet zij deze “wilde steun”
verzilveren. Zonder nog een spoor van een
politiek program in de PS en met de lastige
groenen en radicalo’s samen in een emmer.
Aubry is een type manager, een soort van
Sarko maar dan wat franser qua gedrag…
maar of ze visie heeft en prioriteiten weet te
kiezen mag erg worden betwijfeld.
Dus organiseert ze nu de inhoudelijke
discussie in haar partij en er zijn nu twee
denk tanks actief: Laboratoire des Idées
heet de ene en Terra Nova is de andere.
De laatste is al uit de Jospintijd en heeft een
netwerk van 500 nogal diverse experts.
Maar het bemannen er van is nu al een
terrein van interne strijd; het is elleboogje
gebruiken geblazen… Dus vooralsnog komt
er nog geen ludiek en lucide denkwerk tot
stand. Eerst moet de strijd om de nieuwe
slagorde worden gewonnen… Er zal dus
nog veel management nodig zijn wat Aubry
wel aan staat… maar de politiek is geen
onderneming of apparaat. Het is allereerst
een visie op morgen , een analyse die het
volk ook snapt… en daar is de PS en ook
groen eigenlijk al 25 jaar NIET mee bezig
geweest. Daar zit dus het venijn nu. Sof ar
hoor je enkel het oppoetsen van de oude
stokpaardjes en het elimineren van de
zondige stappen van Sarko… Wat weinig
met vernieuwing van doen heeft. Dus de
race wordt: snel een nieuw idee vinden wat
het volk behagen kan… Een volk in zeer
ontevreden mood en erg ongeduldig. Dus
het kan niet erger tegen zitten eigenlijk. En
Sarko en de zijnen slijpen , gewond en
gefrustreerd, hun messen. Au boulot et bon
courage, dus, maar deze wedstrijd is nog
lang niet beslist. Want de eerste proeve van
politieke moed, de pensioenen hervorming,
is aanstaande… Daar maakt Aubry al haar
eerste grote misser…
Iemand zei het treffend: Peu de clarté et
beaucoup des voix…. Dus: Weinig
helderheid en een hoop geluiden… Aubry
zou wel eens een maat te klein kunnen
zijn…. maar wie kan het in de PS dan
beter? Er is een jonge garde, maar die lijkt

zich enkel te kunnen gedragen als de olifanten
hen voor deden. En er is Segolène, die zich
buiten de herrie wil opstellen, maar zij heeft
vooralsnog ook niet meer te bieden dan
mystiek en tranquilizers. Een triest landschap
ligt voor ons bij het begin van deze nieuwe
lente….
WAAR SARKO OP HOOPT NU…
Sarko zit goed stuk op het moment… Maar er
gloort hoop op twee punten: de oppositie en
de G20!
Immers links MOET zich nu ook uitspreken
over dozijnen vraagstukken en MOET met de
billen bloot! En nu Griekenland diep in de
modder steekt is er een afschrikwekkend
voorbeeld op de achtergrond.
Rechts kan hij weer bijtrekken met een fraai
optreden in G20 verband en Sarko doet
daarvan nu de agenda en zit voor in 2011!
Kasstuk:
de
internationale
financiële
hervormingen. De strijd is nog niet echt
verloren en Sarko is een vechterstype.
Het gaat nog spannender worden in de franse
politiek.
KORTERE GROTE VACANTIES?
Chatel de minister wil er nu over praten: die
lange grote vacanties hier. Het schooljaar hier
is 140 dagen ; het EU-gemiddelde is 185!
Maar een jongere krijgt hier per jaar wel 1147
uur… en dat is in de EU… 965 uur. Enkel de
grieken doen nog MEER uren. Het
onderdrukken van de zaterdag op school is
een der oorzaken en intussen komen er meer
en meers signalen over te zware belasting van
leerlingen hier.
Wat doen dus: wel
bijvoorbeeld meer dagen dus kortere
vacanties…
De wet van 1938 die de
zomervacantie 2,5 maanden deed zijn is al erg
oud niet? Boerenvacanties… Maar men
sudeert er nog op; erg vermoeiend weer
allemaal.
NOG EENS HET PENSIOENPLAATJE
Het pensioenplaatje hier is er een van extreme
ongelijkheid Het is zoals bekend een groot
omslagstelsel met een grote diversiteit aan
regelingen per sector. Er is een Regime
general voor “iedereen”, een regime agricole
voor de vele boeren, het regime Fonction
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Publique, de regimes speciales en het
regime salariés non-agricoles… Aan de
benaming zie je d geschiedenis van dit land
al…
Een lijstje als hieronder geeft u inzicht in de
enorme inhoudelijke verschillen. Naast
elkaar staan de verdeling van de
pensioenprestaties (de uitkeringen) en de
verdeling van de er van profiterende
bevolking (dus hoe lang geniet men van
pensioen). Dat levert op
Regime
Alg.
Agric.
Fonctp.
Spec.
Sal.n-agr

Bev.aandeel
48%
8
31
8
4

In elke overheid en je de gekozen bestuurders
(de politici) en de hen toegewezen ambtenarij.
De laatsten heten wel eens de vierde macht…
Maar dat is snel aan het veranderen. De
politici vertrouwen vaak die ambtenaren niet
die meestal ook al voor de “tegenpartij”
werkten… Ook denken ze, vaak ten onrechte,
dat ambtenaren niet erg veel weten en niet
creatief zouden zijn… Dus omringen ze zich
met: experts, losse ingehuurde adviseurs… en
met de tientallen dus.
Een illustratie:
Minister Borlo (Milieu) heeft er 39 rondlopen,
Bachelot van Santé 43, Lagarde van Financ.
Kent er 26 en Hortefeux van Biza ver-zamelde
er 24.
De hele regering Fillon samen heeft er 626..
en dat waren er in 2007 517. Dus hup +25% !
Ze leven als hovelingen met hun dure hotels
en reizen, hun superhoge ver-goedingen, hun
auto’s en chauffeurs, hun koks… en hun
maansalarissen van rond 10500 €. Het zijn
vaak ENA-jongeren, dus adepten van de
hoogste franse bestuursschool….
Dit leidt er ook toe dat er veel dubbeling
ontstaat van expertise. De ambtenaar/expert
wordt niet ingezet of “te laag” en wordt
gedubbeld dus… Door de veel hoger betaalde
externe expert. Dus pas op met het sprookje
dat de hoge ambtenaar te “dom” zou zijn! Nee,
hij is slim zat maar wordt niet vertrouwd en is
tegenwoordig geen “incrowd” meer in
sommige kringen. Een hele dure vergissing
dus.

bedeling
54
19
12
5
10

Uitleg voor regel 3 , Fonction publique :
Deze sector die maar 12% van de bevolking
omvat profiteert van 31% van de uitkeringstotaliteit. Dus een relatief kleine
groep krijgt veruit het meeste pensioen…
De ambtenaren zijn erg goed bedeeld dus.
Daarbij komt nog het punt wie profiteert de
meeste jaren? Dus wie leeft het langst? Wel
dat is nog eens het voordeel van de
ambtenaren en de leidinggevenden: bij 35
jaar hebben de ambtenaren al 2 jaar langere
levensverwachting en de “cadres “ zelfs
zelfs 6 jaar meer.
Dus men zou kunnen beginnen hier wat in
te herordenen… maar dan krijg je al gauw
dat de benadeelden even veel willen als de
best bedeelde en die laatste willen NIKS
inleveren. En de hele boel samen moet veel
goedkoper worden… En ten derde is het
ook nog enorm verschillend per regio
geografisch gezien: ten zuiden profiteert
men jaren langer dan ten noorden (met de
Loire als grens). De leidinggevende
ambtenaar uit de zuidelijke Paca is het
allerbeste af..
Tja in het land van de Egalité en de
Fraternité is heel veel scheef gegaan… En
dat mot nu dus anders? God helpe ons…
het is hard nodig.

Wilt u dus een carrière die flitst in de politiek”?
Ga naar de ENA, wordt dan conseiller/expert
in iets en zoek dan uw weg in de politieke
banen…. En rond af met een superjob in het
grote bedrijfsleven… En pensioen? Wel dat is
het beste deel van het boeltje.
Tja ik weet er ook iets van, omdat ik ook zo
iets deed maar dan enigszins omgekeerd: na
bedrijfskunde eerst in de grote industrie, toen
in de overheid als hoge ambtenaar (kort) en
toen expert (consultant)
in industrie en
overheid…. En met pensioen met 52 jaar in de
zon. Vertel mij maar niks dus.

DE EXPERTS REGEREN EIGENLIJK

DE BOTTE BIJL NA XYNTHIA?
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De storm kostte 50 mensen het leven toen
vele gebieden bij de zee onder liepen na
dijkdoorbraken. Opnieuw die enorme
verbazing: hoe konden de gemeenteraden
in godsnaam bouwvergunningen afgeven bij
zulke risico’s? En we hadden ook al het
massaal sluiten van campings na de
schokkende overstroming in Vaison la
Romaine in 1992.
De overheid greep
razend snel in… en kondigde een
sloopaanpak aan voor 1500 woningen…
tegen vergoeding van marktwaarde van de
huizen. De net bij-gekomen mensen werden
compleet overdonderd door de botheid in de
aanpak. De prefecten verschenen na
ampele raadpleging met een zoneplan waar
alles weg moest en bouwen verboden werd.
Waarna de pleures uitbrak natuurlijk.
Sommigen waren niet eens onder water
geweest, anderen wezen de dijken aan als
oorzaken en weer anderen wilden hun
huizen en buurten gewoon behouden… De
woede is nog groot en het zal nog veel
juridische actie gaan vragen voor Xynthia
echt is gaan liggen. Een zeer snelle
overheid kreeg dus geen pluim maar werd
het zeer kwalijk genomen dat men zo driest
handelde… Het viel weer eens niks mee.

dat spreekt van zelf. Een complete industrie
dus. Het duurde hier zo lang omdat er in
Frankrijk geen suffragettes waren, zeggen
historici… En nu het ruim geëmancipeerd is
hier, zijn ze gesloten eigenlijk vanwege de
“schande van de horizontale collaboratie” in de
bezettingstijd. Nu zijn er weer personen die
voorzichtig
aandringen
op
“nieuwe,
gecontroleerde maisons closes”, zoals in
andere europese landen…. Want u begrijpt
wel dat het vak ook nu vol en hevig wordt
uitgeoefend… In het donker, buiten de staatscontrole en dus eigenlijk nogal veel linker…
Voor alle “marktpartijen”. Als Marthe Richard,
die de huizen deed sluiten het hoort, draait ze
zich om in haar tombe… Want 60% der
fransen is VOOR: 74% der mannen en 49%
der vrouwen… Dus hup met de geit, en doe er
dan ook eer eentje open voor de zwartrokken,
want dat kan geen kwaad, hebben we gesnapt
intussen. Overigens, Avignon was in zijn
pauselijke periode DE hoerenstad van Europa!
En dat kwam echt niet door de nog niet
bestaande protestante geestelijkheid. Dus niet
flauw doen, de prètres mogen ook, met
subsidie uit het collectegeld , voor mijn part.
VEILIG OUD WORDEN ACHTER MUREN
Het Amerikaanse woonmodel voor oudjes doet
opgeld in Frankrijk. Uiteraard voor de “betere
qua inkomen”, ook hier.
Luxe, rust en
veiligheid daarvoor wordt nu steeds vaker
gebouwd. Zoals het Mogador bij Toulouse
maar ook in het franse noorden al. De formule
is het taboe nu voorbij en afsluiten was altijd al
een franse sport. Onder de kreet “charmante
residences securisée” worden ze aan de man
gebracht voor 1500 €/m2 tot 7500 , in Ile de
France. Het is nog niet zoals in Californië of
Florida met hoge muren, wachters met
wapens in torens…maar die kant gaat het
zachtjes ook een beetje op. De woningen in
nieuwe projecten in het groen gaan vlotjes van
de hand… De nieuwe wensen van de oudjes
zijn gevonden; ook hier.

GAAN DE MAISONS CLOSES WEER
OPEN?
Direct na WO II gingen ze dicht, op initiatief
van een parijse dame, die in haar jeugd ook
niet helemaal koshjer was. En er waren er
veel te sluiten omdat Hitler alle frontsoldaten
een “verzorgd weekeinde in Parijs” aanbood
met “alles erop en er aan”. En sindsdien is
Frankrijk zowat het enige europese land
waar je geen georganiseerde hoerenkasten
meer kunt vinden! Dat was ook vóór WO II
wel anders, want Napoleon had al reizende
bordelen voor zijn krijgstochten die zeer
goed georganiseerd en gecontroleerd
waren. En in het begin van de 20e eeuw
was er in de Rue Saint Sulpice zelfs een
fraai bordeel voor katholieke priesters! Want
toen stikte het ervan en ze waren prachtig in
mooie stijlen en met fraaie namen. Waar
zo’n honderd bezoekers per dag langs
kwamen; goudmijnen dus. De dames woonden intern en werden zwaar gecontroleerd

MICHELIN KWAM OVERAL
Het beroemde bandengeslacht had ook zijn
zwarte schapen natuurlijk. Een van hen, ene
Patrice, die overigens nooit werkte in het
bedrijf, rende achter elke rok aan. Hij huwde
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drie keer had 7 kids en ontelbare maitresses. En een vrouw schoot hij zelf per
ongeluk dood op een jachtpartij.. En
uiteraard ook wat bastaard kinderen. Een
van hen, wil nu erkend worden, na vele
jaren pogingen daartoe, die steeds
mislukten. Omdat de advocaten om duistere
redenen
allemaal
de
strijd
ergens
opgaven… Want zij reden ook op
Michelinbanden natuurlijk. De bastaard
heeft nogal wat bewijzen via zijn moeder,
die een maîtresse-pensioen kreeg van
Patrice. Ze viel voor hem in haar prille jeugd
als maagd en hij hield haar best lang aan.
Hij zag ook zijn bastaardzoon van tijd tot tijd,
tot die de pest in kreeg en stopte. Omdat hij
zijn erkenning er niet door kreeg… Maar nu
gaat hij er samen met moeder nog eens fors
tegen aan…. En het gaat hem natuurlijk niet
(alleen) om geld… Hij staat er niet slecht
voor zeggen insiders, maar de familie zwijgt,
als altijd, als het graf. Die rijden geen
scheve banden, suggereren ze zo…
Ach het komt in de beste families voor,
zoals bij de Kennedy’s in het Huis van
Oranje ook al en in België was het ook wel
eens raak in hoge kringen. En in priesterland ook, maar vanwege het celibaat was
dat geen overspel.

Er wordt gefluisterd dat Sarko en de zijnen
rekening houden met een enorme antipensioen herzieningsdemonstratie. Want dat
zit er fors in zo’n massamove op diverse plaatsen in Frankrijk… DE manier van dit volk om
hun ongenegen te uiten. Maar of het ze deze
keer lukt met een wanhopig vechtende Sarko
is de vraag. Want hij weet dat deze kwestie
DE toetssteen is voor de geloofwaardigheid
van de franse bezuinigingspolitiek. Want na
Griekenland en Portugal is Parijs niet meer
heel ver… Maar ja of Sarko tegen alles in de
pensioenen aangepakt krijgt, waarbij hij een
minimum aan medewerking nodig heeft, dat is
de andere vraag.
DE GENETICA VAN DE TRUFFEL
Een consortium van laboratoria in Frankrijk en
Italië, beide truffellanden, onder leiding van
CNRS en INRA gaat binnenkort het DNA
onthullen van DE truffel; de
Tuber
Melanosporum dus). Deze half-paddestoel en
half boomwortel heeft 125 miljoen elementen
in dat DNA vertoond. Waarmee het symbiose
idee dat men altijd al had, exact in kaart wordt
gebracht. En voor de bedriegers onder ons:
vanaf nu kunt u geen truffel meer verkopen
onder een valse naam. Want nu is er zijn
genetische vingerafdruk. Eeuwen van bedrog
rond de truffel, tot geverfde aardappelen toe
zijn er ooit verkocht aan argeloze, zijn voorbij
gegaan. Maar nu grijpt de vooruitgang de
maraudeurs van de truffel definitief bij de strot.
Fini dus, dit gerommel.

DE HALLIDAY OORLOG
Het Elysée moet natuurlijk op 14 juli een moi
feestje organiseren voor “le peuple”. En
kijkt rond voor een firma die het muzikale
deel kan verzorgen. En dan kom je niet
langs de Hallidays heen.. Ene Camus, de
producteur van Johnny en de zoon David,
hebben echter nu , als concurrenten, ruzie
gekregen. David’s producer wil een hele
groep artiesten verzamelen rond David,
waaronder… jawel ook vader Johnny. En er
is er nog een in de race die ook al Johnny
wil… Dus dat we die gaan zien lijkt vrij
zeker, maar in welke setting, dat is la
question! Nou is de herrie David en Camus
niks nieuws: sinds de rare operatie toestand
rond Johnny is het tussen die twee foute
boel… Kende Camus mogelijk die foute
dokter?

NAKAARTEN OVER DE A-GRIEP
De grote farmaceuten die er niet slecht aan
verdienden, of, naar keuze voor u, die er in
slaagden miljoenen vaccins klaar te krijgen via
erg amateuristische methodes, verdedigen
zich nu natuurlijk ook. Tegen de aantijging dat
ZIJ zouden hebben gemanipuleerd. Tja dat
iemand zijn spullen wil verkopen en winst wil
maken is na Goldmann Sachs geen erg
zeldzame zonde natuurlijk.
En dat zij ook de WHO in hun zak zouden
hebben plus vele virusdeslundigen op de
wereld is ook niet zo duidelijk bewezen en
zelfs niet aannemelijk gemaakt. En het is
gewoon belachelijk om aan te horen dat ZIJ
het H1N1-virus zouden hebben verzonnen.

SARKO: NIET BANG VOOR MILJOENEN
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Natuurlijk moet zich nu de politiek verantwoorden voor de 1,2 miljard die er werd
verbruikt aan de vaccinatie actie. Dat hoort
zo, het is een bak met geld. Maar wat zou er
met de politiek zijn gebeurd nu, als, zoals nu
in Nederland (!) met de Q-koorts het geval
is, NIET tijdig alarm werd geslagen? Ai
dus… dode mensen en overbelaste
ziekenhuizen en nog geen zicht op een
einde… Even over nadenken dus. Dat kost
Gerda nog de kop toch
En wie geeft er zich rekenschap van dat een
overheid, bij alarmfase 1: het gevaarlijke
virus komt eraan, maar een paar maanden
had om de epidemie aan te pakken? Want
omdat produktie erg veel tijd kost, MOET je
wel voeg starten. Je KUNT gewoon niet
wachten want dan komt het vaccin te laat en
sterven er mensen… Het lijkt een beetje op
een oorlogsverklaring ontvangen en dan
nog drie weken hebben om je leger op te
zetten… Wel dan zet je toch ALLES in om
er iets aan te doen; koste wat het koste? We
zullen het gaan zien: de betweters, de
stuurlui aan de wal, die gaan nu uitleggen
hoe het had gemoeten. Want ze zijn nog in
leven… Anders hadden hun nazaten
schadevergoeding van de regering geëist.
Zeker weten en … terecht!
En de professionals hebben in deze een
gedrag vertoond dat niet met hun eed
klopt… wat een stel oenen!

obstakels gewon effe weg te drukken. Daarna
steken ze de boel ook nog in de fik (en dan
pas komt… de brandweer dus, om hun DNA te
wissen. En ze werken in het weekeinde als de
aannemer zijn vrije dagen heeft. Let dus op als
uw bank verbouwt en u een briefje krijgt dat u
effe niet bij uw kluisje kan…. Want dat krijgen
die “termieten” kennelijk ook… Die banken
nemen veel risico’s met ons geld, dt weten we
al. Nu dus ook met onze kluisjes en inhoud.
Merci beaucoup dus…

INBREKEN VIA DE KELDERS..
Hetwas weer raak bij de LCL in Parijs, waar
ook weer een verbouwing plaats vond. En
men ook de particuliere kluisjes niet
leeghaalde, terwijl het alarm wegens
verbouwen… uit stond! En dat is nu al vele
keren gebeurd door kennelijk een zelfde
professionele groep inbrekers. Die nu hier al
de “termieten” worden genoemd. En er werd
al voor miljoenen gepikt van arme en boze
klanten die naast waarde ook veel dierbare
spullen met waarde zagen verdwijnen. Tja
hoe stom moet een bank zijn die de spullen
van zijn klanten onbeschermd achter laat in
een gebouw in verbouwing en dus zonder
alarm…
En die kelders met die paar
muurtjes, dat was nergens een probleem .
Men vond hydraulische koevoeten om de

LAAT DIE OUDJES MAAR EENS DOKKEN!
Dat is de opinie van Olivier Ferrand van de
stichting Terra Nova en dat legt hij uit in een
boek dat eind april verscheen. Wat is zijn
kernboodschap in zijn visie op de pensioen
hervormingen? Wel die oudjes zijn nu echt
ZELF aan de beurt.. Immers zegt ie, het
gemiddelde pensioen is nu 90% van het
huidige gemiddelde salaris! Nog mooier: een
man met pensioen toucheert nu 1617 € en het
gemiddelde salaris is MINDER namelijk 1613
€. En de levensstandaard van retraités hier ligt
4% boven die van de werkende .. Kijk je nog
wat gedetailleerder dan zie je dat bij de < 55
jarigen het verschil zelfs 40% is… dus MEER
dan dat van werkende! En dat ondanks het feit
dat 600.000 mensen enkel het ouderdomspensioen (708 €) toucheren… en ook hier

ErDF ZIT MET VEEL SLECHT MATERIEEL
Te lang werd er te weinig onderhoud gedaan
aan het elektriciteitsnet in Frankrijk. In de
Dordogne blijken om de haverklap brekende
boomtakken voor vele uren duizenden mensen
in het donker te zetten. Daar beweren de
autoriteiten dat de 24000 km leidingen er echt
verkeerd bij hangen. De laatste jaren is het
aantal keren van stroomstops met 50%
gestegen, heet het. De EDF ging jaren met de
centen op buitenlands oorlogspad om veel
anderen op te kopen, en, .. verwaarloosde het
eigen nationale net. Proglio erft dit nu en hij
ging praten met de lokale autoriteiten: dat was
voor het eerst ooit! Tja nu moet er cash op
tafel om de zaak weer op peil te brengen: een
dure grap. De onderzoekers suggereren dat
EDF het geld uit de kapitaalmarkt moet halen
door haar kapitaal te openen… Wat gevoelig
ligt in deze club.
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geldt dat dit beter ligt dan het aantal
bijstandstrekkers (de RMI-ers), die met zijn
1,2 miljoen zijn.. (en 460 € krijgen). Ook is
de armoede bij de , 30 jarigen twee keer zo
hoog dan bij de gepensioneerde.
Daarnaast zijn er voor ouderen vele kortingen in transport en vrije tijdsbestedingen.
En dan komt er ook nog een raar verschil bij
de CSG-heffing te voorschijn..Dus zegt ie,
wil je geen generatie oorlogen dan zul je
deze verschillen moeten WEGHALEN. En
de rijke gepensioneerden moet je dus
MEER CSG laten lappen.
Zo begint het gebrom ook bij de jongeren,
die HUN pensioen straks zien verdampen
en die nu veel rijke opa’s en oma’s zien
rondspringen. In Japan is dit al ouwe koek:
daar zijn al vele pensioenfondsen van noodlijdende grote bedrijven over gegaan op
halvering van de pensioenen, toen de
actieven in hun bedrijf werd gevraagd om in
te stemmen met een forse salarisverlaging… En het aantal daar neemt snel
toe hoor ik.

in het zuid-westen en sommige wat leeg
stromende regio’s (trek naar de stad).

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Ik ontmoette twee hollandais die in de
Bourgogne wonen met een niet alledaagse blik
op la vie. Ze werden net abonnee en denken
er over ook eens wat van hun visies in deze
rubriek los te laten. Dus mogelijk komt een
confrontatie met een heel andere kijk op onze
natuur, zijn structuur en functioneren er aan…
Ik zal ze stimuleren de pen ter hand te nemen.
Afwachten dus.

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
SEGO BELOERT DE PS
Ze staat er naast en kijkt… Haar
presidentszetel in de regio herwon ze met 60%
der stemmen, dus de politieke basis klopte
weer. En met Bergé, de linkse financier, zit ze
nu weer aan het déjeuner.
En ze houdt contacten met getrouwen, maar
toont zich niet op de foto’s van de
overwinningsgroep. En ze levert ook geen
commentaren, want ze wil “clean” blijven.
Sego vaart haar eigen zeer eigenzinnige
koers…
En zoekt voortdurend naar een
kandidatuur voor 2012… Zoals nu ook de
Villepin dat doet op rechts. Het wordt een fraai
tableau voor 2012! Op links en op rechts.

HET ROMMELTJE IN DE OG-PRIJZEN
Zo’n viertal grotere instanties informeren
regelmatig over de ontwikkeling in de franse
OG-prijzen en dat blijkt tot een grote chaos
te leiden. In de grafiek voor Parijs is dat
goed te zien: de website SeLoger.com
pronkt met een prijs van 7600 €/m2 en
vertoont stijging nu…. Meilleurs.Agents.
com stijgt ook maar dan op een nivo van
6500 €/m2.. De FNAIM een makelaarsclub
doet het voor 6200 € en tenslotte spreken
de notarissen over 6300… Dus geen hond
weet meer hoe het zit in Frankrijk. De
notarissen lijken het meest betrouwbaar en
als je hun cijfers neemt blijkt de eerstgenoemde website vrolijk en fris gemiddeld
20% HOGER te rapporteren … En de
FNAIM zelfs 22% lager, Het lijkt wel
duidelijk: de notarissen hebben gelijk; al
lopen zij iets meer achter op de tijdsas. Dus
is de conclusie: het stijgt weer zachtjes aan,
maar we zitten nog onder het nivo van 2008
en iets boven dat van 2009. Let wel voor
Parijs dus… elders is het erg verschillend
onder meer door de vertrekkende engelsen

HOLLANDE, AUBRY EN DE ANDEREN
Hollande trok niet echt profijt van de winst van
links; hij bleef nogal verdekt. Maar hij beweegt
zijn pionnen om een goede plek te verkrijgen
bij de “primaires” de kandidaats-verkiezingen
in de PS. Een interview met hem is een
zoekplaatje; hij zegt veel maar brengt weinig
over het voetlicht. Inhoudelijk dan; hij houdt
zijn eigen kruitje droog.
Intussen blijkt dat 60% der fransen Sarko niet
meer wil in 2012; dus was het spannend te
zien wat de PS-ers scoorden. Daar is het
duidelijk: DSK heeft een zeer forse voorsprong op alle andere PS-ers…, Aubry kwam
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met Fabius niet verder dan ca 13%.. En
DSK zit op bijna 40% in de linkse kerk.
Men weet dat er een economische zwaargewicht nodig is en dat zijn zowel Aubry als
Hollande bepaald niet…
Aubry weet het en waarschuwt al voor “hard
werken”, om een goed program op te
stellen. Wat goed smaakt maar wat ook
WERKT. En dat zal nog niet meevallen met
linkse uitgangspunten in een zware bezuinigings-operatie..
Intussen is de zg. fronde, de opstandige
groep in de bevolking, weer goed wakker
geworden. En laat steeds forser van zich
horen. Frèche, de afvallige PS-er die fors
won in de Languedoc, liet zien hoe sterk
het populisme nu ook op links scoort. En Le
Pen’s succes toont eigenlijk het zelfde. De
UMP ziet het ook en weet dat ze niet langs
een forse dosis populisme zullen komen…
Intussen sluit rechts de gelederen al kondigde de Villepin al een eigen kandidatuur
en partij aan en zei ook Juppé dat hij, als
Sarko niet meer zou willen, best kandidaat
zou willen zijn. Het gaat in de komende
periode naar 2012 toe echt spannend
worden hier.

belastingdrempel die Sarko instelde. Waar
16000 rijken van profiteren, voor, zegt men,
gemiddeld 10.000 €… Dat is dus technisch
gesproken: 16.000 X 100.000 = 1600. 000.000
… dus 16 miljard “gemis aan belastinginkomsten”. Waarbij wel even ook de vraag
past hoeveel rijken de vlucht zullen nemen als
het weer als vroeger wordt… Want er kwamen
er ook TERUG en dan kun je dus NIET
zeggen dat die 16 miljard “verlies” is. Nee want
zonder de “bouclier fiscale” moet dit verlies
worden gecorrigeerd voor de repatrianten…
Die nu GEEN belasting in Frankrijk betaalden
vóór de bouclier er kwam… en dat zijn er ook
een paar en wel de HELE grote jongens die
gemiddeld HEEL VEEL meer dan die 10.000
besparen…. Dus die 16 miljard dat is een PSstuntcijfertje; doe er maar wat miljarden af. En
natuurlijk mag de PS het oppakken als een
symbool van gerechtigheid of rechtse
onrechtvaardigheid! Maar dat deponeert geen
brood op de plank… Want alle gekozenen in
dit land x hun salaris + frais, dat is ook niet
niks en ook vele malen de SMIC! Maar het
volk wil brood en spelen en de PS begint nu
met… de spelen. Dat brood dat komt hopen
we later nog.

RAFARIN WIL EEN ANDER “RECHTS”
Deze oud-premier spreekt nu tot iedereen
die het wil horen en richt zich openlijk ook
tot Sarko. Hij brandt de president niet af,
maar tracht wel aantekeningen te maken en
adviezen te geven. Want er is een leiderschapscrisis ontstaan ; het bange franse
volk ontbeert iemand die het kan vertrouwen. En beweert in polls dat het nu DSK
zou moeten zijn die het “weet en kan”,
Aubry en co krijgen magere 13%... En, let
wel, Sarko heeft nog ruim 30 % (DSK staat
op 35%...) , dus de anti-sarkozisten hebben
nog niet echt een alternatief.
Hij ziet een plek voor een “verzacht rechts”
dat evenwel krachtig hervormen gaat. Hij
lijkt midden in die nieuwe plek te willen
staan in de UMP-familie, maar wel met
behoud van de richting in de hervormingslijn
die Sarko gaat. Maar dan met meer uitleg,
meer pedagogiek en met afknippen van
“hard-rechtse
symbolen”.
Zoals
de
befaamde “bouclier fiscal”: de 50%

DE SPECULATIES SARKO VERSUS DSK
Sarkozy is even weg van het franse toneel; hij
sloot zich na de electorale tik op zegt men. En
spreekt nog enkel via woordvoerders/
persmedia. Over het weigeren om de bouclier
fiscaal te herbespreken en ook met forse taal
over de aanstaande pensioendiscussie… En
hij trok ook al de Co2 wet in… Ballorig dus.
Intussen bloeit het koren van DSK, de huidige
IMF-baas, die triomfen viert, heel erg mooi op.
Hij laat zich niet positief uit over zijn eventuele
kandidatuur voor 2012 (tegenkandidaat van
Sarko dus). Maar speel nadrukkelijk met de
gedachte… Tot grote schrik van ook enkele
partijgenoten. En het linkse volk wil hem al met
nu al 40%!
DSK is een wereldster geworden, een topeconoom met een pracht reputatie en ook nog
linksig. Dan maak je in 2012, na de grote
sociale onrust hier door de hervormings
wringpartij, een mooie kans tegen rechts.
Hij zit constant in vliegtuigen: in 2010 maakte
hij al 200 vlieguren en dus 150.000 km. En
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bezocht 13 landen intussen. Van Zambia tot
Canada, van Roemenië tot Japan en van
België tot Israël… In deze lijkt hij erg op
Sarko dus.
Maar zijn verhaal is vooral DE successtory
van het IMF; dat hij weer in alle glorie
herstelde nadat het bijna dood leek. Bravo
voor DSK dus…
Hij houdt zich wijselijk uit de PS-discussie,
want daar wil hij niks me te maken hebben.
De partijgenoten maken elkaar wel af en hij
heeft zijn pionnen en ook zijn eigen
denktankjes… Bij het IMF en in Frankrijk.
Hou hem in de gaten dus… DSK is coming.
In 2012 OF nog een ronde later?

weggelopen PS-er uit de Languedoc) nu eens
een ministerie zou aanbieden, dan voorkomen
we dat zijn regio ook rood blijft…!”
Sarko in woede over de lage opkomst: “Als er
UMP-ers zijn die blijven praten over “votesanctions” (proteststemmers) dan zullen er
potverdrie zware sancties volgen!”
Lagarde van Financiën beklaagt zich bij Sarko:
“Die duitsers helpen ons niet Nicolas!” Waarop
Sarko antwoordt: “En de fransen ook niet!”
******
NOS BONHEURS FRANCAIS

Terug naar inhoud

Geluk is:
Als er de grieken geen centen meer hebben
en ook niet meer kunnen lenen en de zon daar
gewoon blijft schijnen in het blauwe water en
er ook geen tekort aan ouzo en retsina is. Stel
je voor dat je nu zonder soleil failliet zou gaan.

-Affaires
Pasqua,
de
vroegere
minster
van
Binnenlandse Zaken en een groep anderen
is na lang procederen nu veroordeeld tot
gevangenisstraf “voor misbruik van maatschappelijke gelden”, in het kader van een
staatswapenhandel. . Dat belooft nog veel
onthullingen en nogal wat politici en anderen
slapen nu wt slechter…

Als de kat weer de schaduw en de tegeltjes
opzoekt in de middag vanwege de warmte bij
haar sieste. Ze voelt de zomer volop komen…
Als je kunt blijven denken: ” iedereen is nog in
leven”, ook al zijn er voortekenen van zeer
ernstige levenscrisissen met “pas mal de
risques”. Een stevig houvast ook bij de ergste
voortekenen hebben: dat is echt ultiem geluk.

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS

Als je een plek die je dierbaar werd kunt
verlaten omdat de nieuwe plek je roept en lokt.
Een pure oefening voor het eeuwige afscheid
is zoiets, en daarom is het te hopen dat het
nog vaker kan. Waarbij je het goede toch kunt
blijven behouden ondanks fysiek grotere afstanden. Echte vriendschap kent geen tijd en
afstand, merk je dan.

Ter afwisseling nu eens wat citaten/moppen
over de huidige regering die ik vond in het
spotblad Le Canard Enchainé en waaraan
Sarko zich echt dood zal ergeren. Maar ik
vrees dat hij het niet leest…
De dag na de 1e ronde van de verkiezingsuitslag, waarbij maar 45% kwam
opdagen, zegt Sarko tegen Fillon de
premier: “Ik heb een idee! Als wij (de
UMP=27%)
nu
fusioneren
met
de
“abstentions” (zij die niet stemden in ronde
1), dan komen met onze 27% samen op
80%..!

Dat je fors van mening kunt verschillen met
iemand over essenties, maar hem blijft appreciëren. Omdat hij goed deed en goed blijft,
au fond. Anders denken is één, maar hetzelfde blijven voelen kan ook goed samen
ermee gaan.

Ook op die dag krijgt Sarko nog een lucide
idee voor ronde 2: “Als ik die Frèche (de
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Dat je ramen en deuren open kunnen
blijven om de warme zon binnen te laten.
Nog even dan moeten ze overdag dicht
vanwege te veel hitte… Het heeft
zorgeloosheid in zich, en valt erg in de
smaak als er ook veel fout gaat.

Dan nu naar rechterzijde:
“Het probleem is dat men hem niet meer
gelooft. Wat me ergert zijn die grootse aankondigingen waarachter niets zit. Je denkt dat
je een reclameboodschap beluistert”.

Denken dat “alles sal reg kom” ook al weet
je om de donder niet hoe. Enkel dat
iedereen er nog is die het kan betreffen….

“Het klopte niet; ik heb hem niet gestemd om
de RSA te krijgen (een ww-uitkering). Hij had
nieuwe hoop aan de jongeren moeten geven.
Dat is verpest”.

En het grootste geluk is om veel zaken te
vinden elke keer als je deze rubriek moet
vullen. En het doet gewoon steeds goed.
Zoals Spinoza ook deed: blijven lachen en
niet desaspereren.

Ik was onder de indruk van zijn stijl en nu
ergert die mij. Zijn opgewonden manieren, zijn
onvoorspelbaarheid, zijn onrijpheid. Hij heeft
van alles een theater gemaakt. En van een
president verwacht ik wat anders”.

Terug naar inhoud

“ Wat bij mij de deur dicht deed was dat
gerommel met zijn zoon. Dat laat zien dat hij
totaal van God los is geraakt”.

PAROLES DES POLITIQUES
Deze keer eerst wat “paroles” OVER
Sarkozy van diverse zijden van het
spectrum en nadat hij de regionales verloren
had..
Eerst van de linkse kant :
“Ik hen zondag net zoals Sarko eens links
gekozen…” (De betrokkene bedoeld de
politiek van de ouvertures van Sarko; dus
linksen in zijn regering opnemen).

“Hij is een en al instabiliteit. Hij gaat dan
vooruit en dan weer achteruit”.
En nu nog wat journaille:
Hij wilde alle mooie dingen van rechts op tafel
tillen, maar hij heeft iedereen ontevreden
gemaakt”
“Rechts vraagt hem snel naar zijn eigen
“grond” terug te keren. Snel en zonder veel
woorden”.

“De UMP is meer dan een politieke partij,
het lijkt wel een reclameburo”

Zo’n bloemlezing zegt wel wat over de
beeldvorming die Sarko oproept. Als je minder
naar de inhoud luistert en meer kijkt naar de
verschijning en zijn mimiek, dan komt er iets
negatiefs over bij velen. En zijn rupture (breuk)
met de president oude stijl is gelukt… maar de
mensen willen nou net die wijze, bedachtzame
vader figuur terug in deze bange tijden. Een
media-expert zou het al jaren geleden kunnen
gezegd hebben. Ongetwijfeld is dat ook wel
gebeurd, maar die zegsman is niet meer op de
koffie gevraagd. Nicolas is te onbereikbaar en
zijn bling-bling heeft hem zwaar genekt. Daar
weegt geen 100 uur werken per week tegen
op…
Drama en tragiek dus. Want wat Frankrijk nu
net , qua power en energie, nodig had kon hij
volop bieden. Maar hij deed het niet op de

“Zijn fout was om de onderklasse ter rechterzijde over het hoofd te zien. Op vandaag
is het Neuilly tegen de provincie. En als
Frankrijk lijdt moet ook de president maar
lijden”.
“Vroeger bij de RPR meetings zag je Marie
en de sigarenboer van de hoek. Nu bij de
UMP is het allemaal bling-bling”.
“Dit type heeft geen klasse en geen
elegance zoals ene Chirac. Ik wil dat de
president statuur heeft”.
“Hij heeft ons gebruikt en ons toen laten
vallen”.
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goede manier. Sarko is niet “het goeie tiep”.
En de fransen zijn nog te conservatief, maar
dat wist Sarko toch?

Daardoor wordt Frankrijk ook al gauw groter
dan het krimpende Duitsland etc.
En de gedachte van Zemmour dat er “tegenover elke duitser een fransman zou moeten
kunnen staan”, lijkt me nogal uit de tijd… Dat
is de redenering van WO I.

*****
En als toegift wat “paroles” van ene
Zemmour, een schrijver en TV-journalist, die
hier grote golven veroorzaakt en die nu ook
vervolging dreigt. Ziehier wat uitspraken en
oordeel maar zelf. Schrik niet te zeer..

U begrijpt al dat Zemmour niet bepaald radicaal links is, maar stevig aarts-conservatief.
Omdat hij recent een organisatie beledigde
moet hij nu ook voor de “kast verschijnen”.
Zijn laatste boek: Melancholie Française lijkt
de moeite waard, maar u moet het wel goed
wakker lezen en ook niet op het verkeerde
moment...
Zemmour: let dus op die naam!

“Op vandaag verbieden veel ouders van
islamgezinnen hun kids om thuis Frans te
praten. De taal van de duivel ”.
“Discrimineren dat is kiezen en selecteren.
Discrimineren dat is kiezen met wie je wil
werken. Dat is geen delict en geen onrechtvaardigheid. En de werkgevers hebben het recht om zwarten of arabieren te
weigeren”.

*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
APERO IN DE RIETVELDKAMER
Rietveld was internationaal bekend in de 20er
jaren van de vorige eeuw; deze adept van de
Art Nouveau uit Amsterdam, maakte beroemde dingen. Waaronder zijn wereldcreatie
zijn stoel, beter gezegd zijn fauteuil. Gemaakt
uit hout, een natuurlijk materiaal, een fraaie
licht constructie van balkjes en met grote vlakken om te op zitten. Afgewerkt in felle kleuren,
rood blauw, zwart en wat geel. Ze worden door
een nazaat nu weer gemaakt en verkocht…
De Amsterdamse familie weet van geen
ophouden.
Nou is er in de Provençe best veel verrassends te beleven, maar de stijl hier is niet
nauw verwant met de Amsterdamse School uit
de Art Nouveau, dat echt niet.
Dus is een titel als de bovenstaande waarbij ik
een apero in de Provençe bedoel, een wat
merkwaardige combinatie. Maar dat is niet zo
in het, steeds opnieuw verrassende, Mormoiron! Al moet je wel even goed je ogen
open houden.
Want de Rietveldkamer bevindt zich in een
eeuwenoud “maison forte”, nu geheel fraai
gerestaureerd door vrienden die in leven
blijven van hun Muscat d’Hambourg tafeldruiven. Het ligt op een hoogte en het kijkt uit

“Wat Petain betreft wil ik graag zijn wapenstilstand van 1940 rehabiliteren. De
maarschalk deed in principe dat wat ook in
1917 werd gedaan. Daardoor kreeg hij meer
tijd om de amerikanen de kans te geven er
aan te komen”
“Hoe ouder ik wordt hoe meer ik mijn ouders
gelijk geef. Onze litteratuur was toen ook
veel beter. Behalve de geneeskunde en de
technologie zijn we eigenlijk geen meter
opgeschoten sindsdien”.
En over IVF etc. zegt hij:
“Per jaar 200.000 abortussen dat zijn in 35
jaar dus 7 miljoen fransen minder. Met hen
zouden we nu al erg dicht bij het aantal
duitsers zitten. Denk eens na over de
voordelen die Frankrijk qua groei en politiek
gewicht dus heeft gemist…”
Demografisch gezien nogal aanvechtbaar
omdat hij bijvoorbeeld ook de 220.000 IVF
geboorten per jaar vergeet. (4 miljoen in 20
jaar dus).
Verder is het geboortecijfer van Frankrijk
ruim hoger dan alle landen in Europa…
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op Mormoiron en de Mont Ventoux, die de
merkwaardige naam Saint Montant is
gedoopt. Niet door onze pastoor, dat weet ik
ook al.
Het huis heeft nog meurtrières (schietgaten), een waterput in de kelder (superveilig bij belegeringen) en zal vroeger
ongetwijfeld ook een hoger deel of torentje
hebben gehad.
De eigenaren hebben een duitse schilder
als buurman, die hier vaak vertoeft, en die in
de loop der jaren goed bevriend raakte met
de wijnboer. En daar begint het verhaal van
rietveld dus. Want die kunstenaar en zijn
(duitse) kunstvriend die in Spanje woont zijn
modernisten. Hun schilderwerk overtuigt je
in een korte blik op hun werken. Mooi, maar
niet direct Provençaals van stijl. De spaansduitse kunstenmaker was degene die vriend
Martin , die in de wintermaanden graag
knutselt met hout, om ook wat voor hem te
“meubelen”. Nou is het meubelvak geen
simpel vak, het is zelfs knap moeilijk. Maar
niet als je het langs de lijnen van Rietveld
benadert. Simpel, ook qua vormen, want
enkel van rechthoekige houten balkjes en
platen van hout. Zo werd Martin op een dag
overgehaald waarbij een schaalmodelletje
van DE stoel, van ongeveer 20 cm in afmetingen “rondom” meespeelde. Het ziet er
schattig uit en zo wist Martin wat hij moest
maken. Hij maakte er een, en dat beviel de
halve Spanjaard zeer. Dus wilde hij er nog
wel een… Intussen vond ook zijn kunstvriend het erg leuk dus kwamen er nog twee
bij. Martin werd voor zijn werk “betaald” met
kunstwerken van de beiden kunstenaars en
dat hing hij braaf op de muren in de
hoogste kamer, eigenlijk een soort grote
overloop tussen twee logeer-kamers. En als
je dan wel zo’n 25 werken ophangt verandert zo’n ruimte van karakter: het
stokoude huis kreeg zo een uiterst moderne
topkamer.
En zo kwam het dat Martin voor die ruimte,
vier Rietveldstoelen met dito tafel maakte, in
hun felle kleuren. Kortom de Rietveldkamer
was een feit geworden…
Nou zijn die mensen boer, dus wonen ze
gemeenlijk in de keuken van het enorme
huis. Niks fout mee, maar de Rietveldkamer

lag zo maar te glimmen in grote eenzaamheid.
Zonde vond de kunstige buurman en op een
avond, bij een feestje, hoorden we hem
zeggen tegen Martin dat hij het toch wel
geweldig zou vinden om in de Rietveldkamer
eens echt te “aperitieven”. Martin en eega
luisterden aandachtig naar de brandende
wens en even later zagen we Martin kleine
briefjes maken met een korte tekst erop. Dat
was best wijs, want we waren intussen aardig
aan onze tax en dan riskeer je heel wat
misverstanden , als je iets wil afspreken. Hij
deelde de briefjes uit aan de zes feestvierders
en we lazen, best verbaasd: “Demain, apéro à
16.00 heures dans la chambre Rietveld”. Die
liet er dus geen spiertje gras over groeien!
We namen afscheid en sliepen onze roezen
uit… en hadden gelukkig onze briefjes,
waardoor we allemaal op tijd arriveerden bij
Martin en eega. Daar beklommen we de trappen en kwamen helemaal boven in de
beroemde Chambre Rietveld… met de muren
vol moderne kunst van zeer recente datum.
Als je dan een Provençaalse wijnboer in zijn
oude huis zijn gasten ziet bedienen gezeten in
Rietveldmeubilair, met de glazen en lekkernijen op de Rietveldsalontafel, dan besef je dat
hier toch een culturele switch is overgehaald.
We zaten allemaal wat onwennig even, maar
dan blijkt dat die stoelen best goed zitten, dat
de pastis prima smaakte en de knabbelarij en
de olijven ook al bleven wat ze altijd al waren.
Ik bezocht ooit in Barcelona ook het witte huis
van Mies van de Rohre en zag de vele art
decorgebouwen in deze stad. En recent zag ik
ook de art deco resten van gebouwen in
Casablanca (Marokko). En dan ze je hoe ver
de arm van een kunstzinnige beweging kan
reiken. Tot zelfs in Mormoiron, op Saint
Montant dus, waar je pastis drinkt gezeten in
stoelen van de Amsterdamse school van 1920.
Wonderen bestaan dus en soms kom je er
achter hoe ze ontstonden.
Eind goed al goed dus: Martin maakt voor ons
ook een Rietveldstoel voor ons “appart” in
Marseille. Eens kijken wie daarover nog ooit
een verhaaltje opschrijft. Want daar was van
de Rohre denk ik nooit eerder, laat staan zijn
stoelen
Leon, jan. 2010.
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komende driften kan beheersen, weet ik wat
me te doen staat. Nu dus niet drummen Leon!
S’morgens na een stevig ontbijt stap ik met
mijn vriend en een van zijn jongere kids op
een echte Hollandse fiets en rij door de prachtige dreven van de Achterhoek. Daarna verneem ik, even later, dat een vulkaan in
IJsland mijn retourvlucht ernstig bedreigt die
enkele dagen later zou gaan! Nu begint mijn
gezoek naar alternatieven om thuis te komen
met forse steun van het thuisfront. Mijn eega
daar kijkt op sites van vliegclubs, spoorwegen
etc. … Maar het spul is fors in de war geraakt,
alles licht of stil of is overbezet… Dat ziet er
niet OK uit dus….
Maar als ik bij het instappen in de trein naar
het Brabantse tegen kleinzoon en vriendin
aanbots (ze waren weer veel te laat…) wordt
ik toch weer blij en stap samen met (weer) hen
uit. Weer eten we een hapje en bespreken
lichte en zware zaken tot mijn reisplicht roept.
“Dag lieve jongen , ik blijf bij je en doe je
best…”; dat zijn mijn laatste woorden. En ik ga
met Veolia naar Arnhem. Vandaar bereik ik het
mooie Oirschot, waar ik door mijn neef de exburgervader aldaar, weer wordt rondgereden,
de kathedraal bekijk en dan in zijn zeer charmante huis vol leven aankom. Alwaar zijn
eega me hartelijk ontvangt en ook haar broer,
waarmee ik kennis maak. Het wordt een zeer
bijzondere namiddag en avond… gevuld met
heerlijkheden, gesprekken over zeer verschillende en uitdagende onderwerpen . Daar
staat dit gezelschap borg voor: aan tafel zitten
kunsthistorie, fysica en metafysica, jurist,
historicus en bestuurder en ondergetekende
die hier niet genoeg van kan krijgen. Het wordt
een potpourri van hoe het leven eigenlijk is
met al zijn kleuren, zijn wetenswaardigheden
zijn mysteries en zijn goed en kwaad.. Het
slapen gaan lukt prima vanwege de vele indrukken, de geestverruiming door conversatie
en natuurlijk ook rode wijnen. De ochtend is
gevuld met een heerlijk ontbijt, afscheid van de
(meta)fysica, omdat mijn mede-gast vertrekt,
en een bezoek een de tentoonstelling van
werken van Heyboer.. waar ik exclusief wordt
rondgeleid. Een rondgang met vele vragen en
ook enkele opwindende ontdekkingen.
Intussen is ook nog gebleken dat de andere
gast in de Bourgogne woont en, dat hij over

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
EEN KORT TRIPJE NAAR NEDERLAND
De landing op vliegveld Eindhoven vroeg in
de ochtend is perfect; de (automatische?)
piloot weet nog niet dat hij binnenkort echt
vakantie krijgt. Ik zak met de trein af naar
het zuiden naar dierbare vrienden. Daar
wachten me hun glimlach, heerlijke asperges , geestrijk vocht en amusement. Bij de
volgende vriendenstop leg ik nog de zomerbanden op een Jaguar, kijk veel keukens bij
Ikea en ontloop ook het verdriet niet dat in
elk leven opduiken kan.
Dan is het tijd om mijn wat wilde kleinzoon
eens te gaan bezoeken in het oosten. Hij is
erg intensief aan het zoeken naar zijn koers
nadat hij helaas ernstig geraakt werd door
een grote chaos om hem heen op (te) jonge
leeftijd. Ik tref het niet (of net wel?) want er
is weer een crisisje aan de orde en omdat
hij van zijn stek is verjaagd vanwege onhandig gedrag, heb ik moeite met hem te
vinden. Via achterdeuren en speuren krijg ik
zijn vriendin aan de mobiele telefoon en zij
geeft hem te spreken. Zo kan ik hem begroeten, die ik zo graag mag, met zijn
nieuwste vriendin er bij. We gaan wat eten:
zij shoarma ik pizza en het gesprek gaat van
stroef tot blij en van stilletjes tot luid. Want
er moet even stevig gepraat worden. We
nemen in vrede afscheid tot de volgend dag:
ze zullen me op het station komen uitzwaaien. Ik ga logeren bij een zeer lieve familie waar het zacht en warm is en waar ik
ook nog de kans krijg om wat (zakelijk) te
helpen . Mijn oude vak komt van pas om
een klein maar fijn bedrijf wat te steunen.
Wat rood doet de slaap snel vatten al moet
ik me bedwingen om niet even te roffelen op
het fraaie drumstel op de logeerkamer. Maar
omdat ik onderweg Spinoza las, die beweert
dat de mens zuiver impuls-driven is en enkel
een fatsoenlijk wezen wordt, als hij de op-
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enkele dagen retour rijdt met zijn eega in
hun auto. Waarin mij, tot mijn grote vreugde,
een plekje wordt aangeboden, als ik niets
anders kan vinden. Een waar Deus ex
machina dus…
Want alles zit nog steeds muurvast:
duizenden huizen al dagen op vliegvelden
en elders en zoeken wanhopig naar ander
transport… De natuur heeft alles in een klap
uitgeschakeld tot nader order. Een forse les
voor de arrogante mensheid…
Ik ga voor verder onderdak naar mijn zus,
ook in het Brabantse, waar ik in een zeer
fraaie omgeving hartelijk wordt ontvangen.
Mijn plan om een nacht te blijven wordt
gewijzigd in drie nachten, want al snel blijken ook al mijn pogingen te stranden.
NIETS meer te krijgen dus… en niemand
weet echt wanneer er weer wel wat gaat
bewegen. Ik haal via de GGD mijn pillen die
op zijn ook te voorschijn, vind een boek over
Spinoza bij de Slegte en wandel door de
stad waar ik (ook) studeerde en werkte lang
geleden en kijk met de familie ook voetbal
en andere TV. We praten ook bij over de
zorgen die we allemaal hebben, ook rond
onze (klein)kids… Wat troost en rust geeft.
Het internet maakt alles mogelijk, dus ook
het vinden van hotel en treinvervoer van
Gevry naar Avignon want dat is mijn etappe
na de autorit met de beide Bourgondiërs.
Ik wordt opgehaald en wordt als een vorst
naar Dyon gereden, met onderweg een zeer
gevarieerde conversatie die gaat van gezondheid en genezing, via voedsel-kwaliteit
en stories over een grote industrie die veel
Licht bracht . We versterken de mens tijdig,
en komen aan in de wijnvelden van de
Bourgogne. Ik neem afscheid van deze twee
vrienden en we gaan het voortzetten,
beloven we elkaar. Ze willen ook mijn krant
en ik beloof hen ook interessant gevonden
info over nanotechnologie in ons voedsel
etc. Internet “will keep us together” tot een
volgende ontmoeting.. Ik stap uit hun auto
en logeer in een fraai hotel Art et Terroirs
genaamd met veel sfeer en ook een hartelijke ontvangst.
De slaap komt snel, de wekker piept en na
het copieuze ontbijt loop ik 25 minuten, door
een fris Bourgogne met wijnvelden naast

me, naar het piepkleine station van GevreyChambertin waar ik een “ijzeren cheminot”
(een borne) vind die mijn bankkaart pruimt en
een correct kaartje uitspuugt om tot in Lyon te
komen. Ik stap in de piepende TER en ga verder zuidelijk, schrijvend aan dit verhaaltje.
Station Lyon Pardieu is een heksenketel vol
mensen die eindelijk weer konden bewegen
omdat de staking hier GISTEREN stopte. I’m
the Lucky one dus… al weer eens.
Dan stuift de TGV naar Avignon en ik zie al
gauw de heuvelen van de Drôme voorbij
schieten. Ik ga vast bij de deur staan en als de
deur na het piepend remmen open schiet, zie
ik mijn eega lachend staan, die me nu verder
thuis gaat brengen. Home bijna and after…
veel troubles? Ja natuurlijk, maar vooral ook
en vooral veel aangenaam avontuur. Ik voel
me gewoon ondanks het gerommel, bevoorrecht.
De kat kijkt verbaasd als ze me op Rosée de
Mer ziet aankomen en ik maak een rondje tuin
met haar. Het huis is licht ontregeld want we
gaan over zes weken verhuizen naar
Marseille, en bereiden ons voor..
Zo werd mijn tripje dus fors verstoord door een
“catastrophe naturelle” zegt mijn verzekeraar… Maar ik moet bekennen dat het voor mij
toch meer “une fête surnaturelle” werd .
En ik weet zeker, dat ik zo de volgende 50
jaren best zou willen doorbrengen. Zo’n
avontuur met zoveel positiefs en interessants
daar wil ik best nog wel meer voor “lijden”.
Mensen, die me ontvingen en hielpen, allemaal zeer bedankt, het was me een genoegen. En gaat nu de rest van de as van die
vulkaan maar komen. Ik zit in de zon van de
Provençe!
Leon, 25 april 2010
Terug naar inhoud

COIN DES POETES
In de “été indien”, net voor de winter aanviel ,
zag ik in onze tuin deze roze roos, in haar
nadagen.
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lees, zo voor me. Ook een gedicht, maar niks
eenvoudig. Emouvant, deze dame.

DE LAATSTE ROZE ROOS
Zo trots in de lente,
In de jeugdige zon,
Roze roos op pijnlijke stengel,
Ongenaakbaar, nergens bang voor.

ZONDER TITEL
IN DEZE WERELD VOL MET LEUGENS,
MIJN LIEF, MIJN ALLERLIEFSTE
LEERDE IK,
OVER HET BLOED DER TIJDEN.

Maar de zon werd ongenadig heet,
En de roze roos moest wijken,
Terug in haar knopse huis,
Wachtend op regen of dauw.

HET LEVEN GAAT DOOR…
……HET LEVEN BLIJFT GAAN

Maar haar glorie keerde terug,
In onze été indien,
Gelokt door de frisse dauw,
Die haar herleving schonk.

DOOR MIJN VASTEN,
MIJN ALLERLIEFSTE LEVEN,
TOONT ZICH NU MIJN WARE WEZEN,
WANT NU IS ZIJN TIJD GEKOMEN.

Nu slaat de late herfst toe,
En de laatste roze roos op steel,
Verliest blad na blad,
Terwijl de lage zon haar kust,
En nu voor de laatste keer.

Eveline Palme S., Sorgues.
Terug naar inhoud

Leon, nov. 2009.

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

Het heeft geen titel, maar ik kan er wel tien
bedenken. Eveline zie ik als ik het weer
politieke strijd. Sarko , die erg agressief
politiek voerde tegen links en ook groen
probeerde te ontwapenen, moest zijn
driestheid zwaar bekopen bij de regionale
verkiezingen. De oppositie passeerde hem
volledig: zij 55 en hij 35% der stemmen. En
zelfs de FN stemmers keerden deels
huiswaarts.
Obama
moet
nu
aan
huzarenstukje twee aan de bak: Israël en
het woelige MO en de positiestrijd met
China. Ook zeer taaie onderwerpen blijkt
steeds opnieuw. Maar hij wordt gevoed door
zijn succes al heeft hij de republikeinen tot
echte doodsvijanden gemaakt. Sarko heeft
herrie in de eigen familie en de Villepin, zijn
doodsvijand, richt zelfs een concurrerende
partij op… Obama zit weer op opgaande lijn,
maar Sarko moet nu aan zijn huzarenstukje
beginnen: de pensioenhervorming… Dat zal
veel gedoe gaan geven dus….
In Nederland vertrokken veel jonge politici
bij de crisis, uit de storm weg voor een tijdje.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES
OBAMA WINT EN SARKO VERLOOR.
Beide waren ze op hun manier symbolen
van hoop in hun land, maar dat ging snel
voorbij. De crisis vloerde hen bede in de
ogen van het volk… een lot van vele poolitici
nu. Maar Obama ging met heldenmoed aan
zijn nationale waagstuk verder en sleepte
zijn zorgverzekering voor 32 miljoen meer
amerikanen nipt weg in een zeer smerige
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De oude garde werd naar voren geschoven
via het symbool Job Cohen in de PvdA.. En
JPB vecht om zijn politieke bestaan. Ook hij
speelde het TE arrogant en te glad.
Slijtage hoort bij politiek, as je regeert.
Omdat iets veranderen je elke keer 20%
kost bij de tegenstand ie je oproept. Het is
een bij de democratie horend normaal
verschijnsel: de mensen vestigen eerst naïef
alle hoop op je en verguizen je enkele jaren
later als je niet alles fixte.
Slechts weinigen blijven lang onbeschadigd
zoals een Adenauer ooit, een de Gaulle en
een Kennedy. Nu zien we een Merkel ook
knap jongleren terwijl een Brown vecht op
de rand. Berlusconi viel ook al diep door
eigen schuld… Kortom, voorbeelden te
over. Dit is gewoon onze wereld en de kern
van het democratische proces…

prestige te herwinnen en ook om Walstreet
flink in de stress te jagen. Ook bij de afgevaardigden; die snappen nu ook dat er iets
fundamenteels MOET gebeuren… De
zwarte man heeft guts, dat moet gezegd
zijn. Nu nog “some luck”…
DE AUTOPSIE VAN LEHMAN BROTHERS
Een beroemd advocaat kreeg opdracht van
de rechtbank het faillissement van deze
superbank te onderzoeken. En hij kwam
met 2200 pagina’s resultaat, wat een hoop
lessen bevat voor zowel de SEC
(toezichthouder) en de overheid. Deze
advocaat, die ook vroeger bij de SEC
werkte, en ook als procureur, blijkt DE
kandidaat te zijn om deze nogal glibberige
bank te ontleden. En zijn onderzoeksaanpak
is ook een prima les voor de politie in
volgende gevallen. Hij liet ooit zijn
medewerkers als kopers voor waarden
penetreren en toonde zo de foute boel bij de
Beurs van Chicago.
Hij las honderdduizenden verhoorprotocollen en beurde voor zijn kantoor 35
miljoen $ aan fee. Hij kent de trucs en het
jargon en maakt dat bij verhoren van de exhelden van Lehman keihard duidelijk. Op
weg naar een ware ontmaskering van deze
toppers, die daadwerkelijk grote bedriegers
bleken. Ook blijkt dat de accountant Ernst &
Young veel te verwijten valt: evidente vervalsingen zijn gezien en nooit gemeld. De
pyramide van Ponzi truc van Madoff zagen
ze ook al niet… En er wordt ook aangetoond
dat de mensen van de SEC professioneel
erg te kort kwamen om de streken te ontdekken; de andere partij was te slim en te
gehaaid. Een groot probleem wat niet eenvoudig is op te lossen en minstens om veel
betere betaling vraagt. En zulke betere
medewerkers hou je dan ook maar enkele
jaren; daarna zijn ze weg naar “de andere
kant”. Een collega advocaat wees in deze
op het model van de Amerikaanse diplomatieke dienst. Daar worden advocaten in
dienst genomen, zeer gericht opgeleid en
werken er 15 à 20 jaar. Dan krijgen ze erg
aantrekkelijke andere posten aangeboden
en blijven zo ook. Daarmee gaat de ervaring
niet meteen weer verloren.

OBAMA: EN NU DE BANKEN
Na zijn winst bij de zorgwet gaat O. de
banken te lijf. Want 57% der amerikanen i
erg vijandig t.o.v Walstreet en de banken
zelf snappen langzamerhand ook dat zij er
niet aan gaan ontkomen. Het wetsvoorstel
is er al, maar het belastingdeel komt apart.
Trucje om het gemakkelijker goedgekeurd te
krijgen. Dus hier gaat het om flink belasting
heffen op winsten; zoals nu ook in Engeland, Frankrijk en Duitsland aan de orde
komt. Verder krijgt de FED een zeer sterke
toezichthoudende rol en de baas ervan
wordt door de president benoemd. Dan nog
een apart orgaan dat toeziet op de transacties naar particulieren; om hen te
beschermen tegen woeker en/of te hoog
risico.
Dan komt het probleem van de TE grote
omvang van de banken. Als die omvallen
MOET de staat weer betalen voor hun
overeind blijven. Dus denkt O. aan het in
kaart brengen van risico-operaties en die
dan regels stellen…. Maar experts fronsen
de wenkbrauwen nu al.
En tenslotte gaat O. ook het voorstel “Paul
Volcker” overnemen en de banken splitsen
in de gewone commerciële bankactiviteiten
en de handels activiteiten.
Een heel programma dus, met veel
vraagtekens nog. Maar het is O. gelukt
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Zou Obama dus nu niet deze Anton Valukas
moeten vragen om een nieuwe Hogeschool
op te richten voor het opleiden van het
toekomstig personeel van de SEC etc?
Want het onderzoek toont aan dat de
schurkerij bij Lehman nooit kan worden
aangepakt als er niet een zeer deskundig en
ervaren stel toezichthouders tegenover hen
staat. Daar zit dus des poedels kern!

En Sarko ging uit eten bij Obama thuis….
En dat deed hem goed. En Obama zag
weer een zwak Europa opereren en Sarko
speelde weer de Minister van Buiza van
Brussel… Ashton zal dat niet op prijs
gesteld hebben!
DE ENORME FOUTEN VAN TOYOTA
Toyota moet voor de rechter komen voor
109 collectieve claims en nog eens 32
persoonlijke. Hoe kon dit deze jappen die
zo’n hoge kwaliteit konden maken
gebeuren? Wel omdat ze nr. 1 wilden worden en een enorme kostenbesparing
inzetten om veel winst te pakken en te
groeien. Zeker 10 miljard werd er bezuinigd, ondanks dat de Amerikaanse Toyotabaas enkele keren waarschuwde voor
kwaliteitsproblemen. Niemand wou het
horen in de race naar plek 1.
Nu zijn er al 8 miljoen auto’s voor reparatie
opgeroepen en stierven er al 51 mensen
door gebreken. De problemen waren er al in
2006!
Alles werd opgeofferd ook de
kwaliteit en dus de veiligheid ook. De
financiële piraten namen ook hier de macht
over en de techniek moest het bezuren:
dollars in plaats van technische hoogstandjes. En het gebeurde over hun hele ,
zeer brede, gamma van auto’s van alle
soorten en types. Al in 2003 begonnen de
Amerikaanse autoriteiten onderzoeken naar
rare voorvallen met auto’s van de fabrikant
en direct daarna kwam ook nog de crisis. Zo
liep de hele zaak in het honderd terwijl de
verkopen daverden en Toyota alle records
leek te slaan. En nu kwam opnieuw hoogmoed voor de val… Een kwaal van onze tijd,
aangewakkerd door enorme hebgier. Niets
en niemand blijven gespaard: banken,
politici, bestuurders en nu zelfs ook “onze”
auto’s…

FOUTJE GOLDMANN KOMT PRIMA UIT!
Obama ontkent dat ie wist van de klacht van
de SEC tegen Goldman Sachs… Maar het
is manna voor zijn maatregelen tegen de
ondeugende banken… die al in behandeling
zijn. De SEC vindt dat Goldmann een
produkt op maat maakte voor een
hedgefundbaas.. ene John Paulson wat
deze 1 miljard dollar opbracht. Dat was
koren op de molen van een steeds bozere
publieke opinie, en wind in de rug voor
Obama. En nu blijkt ook weer dat de twee
SEC-leden die Bush benoemde TEGEN de
klacht waren… wat niks leuk uitziet voor de
Republi’s. Intussen wacht Obama zich
natuurlijk victorie te kraaien; want hij moet
nu zijn hand niet overspelen. Zou het toch
lukken om de belastingbetaler uit zijn positie
te tillen van een soort van “pay-it-all”
verzekeraar voor omvallende banken die
teveel risico namen?
TRICHET VERLOOR VAN DSK
Dit zijn de twee franse voormannen van de
ECB en het IMF… En de laatste kwam in de
griekse kwestie voor het eerste, de
jachtterreinen binnen van de ECB. Tot groot
ongenoegen van Trichet dus. Maar Merkel
hield stand en dwong af dat Griekenland
EERST het IMF zou vragen om leningen als
“de markt” niet wil lenen…. En dan zou de
EU eventueel bij nog meer problemen
kunnen bijspringen met een eigen klein IMFje… Trichet huilt stiekem over de slapte die
de EU wereldwijd WEER toonde, maar ging
ten einde door de knieën. En verklaarde met
die bekende glimlach van de boer met
kiespijn, dat er toch een “mooie oplossing”
was bereikt. DSK is zeer tevreden dus…
Fransen onder elkaar.

LEVE DE MONDIALISATIE?
De mondialisatie heeft vaak een slecht
imago ; het zou immers enkel arbeidsplaatsen kosten denken velen. Maar een
franse studie wijst heel wat anders uit. Een
bedrijf dat ook naar het buitenland gaat om
zich te vestigen levert uiteindelijk hel vaak
toch ook in het moederland EXTRA-plekken
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op. Want het bevordert vaak de omzet zeker
als het in landen met wat meer inkomensnivo gaat. Het begint vaak met enig
arbeidsplaatsen verlies maar na drie jaar
gebeurt veelal weer het omgekeerde. Dus
ook al verdwenen er vele (=500.000 plekken
van 2000-2008 in Fr.) er zijn ook nogal wat
plussen geweest.
Idem voor de buitenlandse investeringen
hier. Vaak via het kopen van een bedrijf.
Ook hier veelal eerst ontslagen maar na
enkele jaren veelal ook weer stevige groei.

protectionisme. Ander VS-bedrijven als
Microsoft, Motorola, Boeing, Caterpillar en
United Technologies schrijven verontruste
brieven naar Washington. Over “ het systematisch belemmeren van hun activiteiten
richting China”. China wil niet meer
“gewoon”de fabriek van de wereld blijven”
maar wil alles en zelf ook nog. Innoveren
dynamische ondernemingen , kortom de
wereld veroveren op industrieel gebied.
Zoals de japanners, zo’n 30 jaar geleden
wilden. Ze zijn gestikt in hun vergrijzing. Dus
Peking gaat voor eigen standaards, egen
octrooien, monopolistische wetgeving en
blijft ook zijn yuan manipuleren. En dat
nadat ze pas 10 jaar lid zijn van de
Wereldhandelsorganisatie… die er is voor
een “ open wereldhandel”… Peking wordt
autistischer en herneemt een oude koers…
Niks goed voor onze wereld. Washington
slaat dus alarm
De laatste demo is het proces tegen het
australsche
Rio
Tinto
wegens
bedrijfsspionage. Ene Stern Hu baas van
dit bedrijf in Sjanghai, en nog drie
medewerkers moeten nu voor7 à 14 jaar
achter de tralies. Tot grote boosheid van
Australië .Al eerder gebeurde er ook al nare
dingen met franse bedrijven daar: zie de
Danone-kwestie van 2009. Bij de koop van
Volvo door Geely zei een chinees politicus:
De tijger behoort het oerwoud en, “ hij wil
niet in een dierentuin worden opgesloten”.

Frankrijk trekt duidelijk profijt van zijn internationale bedrijven en al hun bewegingen:
al 50% van de activiteiten is al in een
buitenland terwijl het aandeel van Frankrijk
in het wereld BNP maar 5% is…
Dus dames en heren aan de borreltafel: effe
voorzichtig met die (voor) oordelen over de
“delocalisations”!
CHINA IS NR. 1 OP AUTOGEBIED!
Geely kocht Volvo dat was een forse
opvaller. Wij europeanen zien niet zo goed
hoe groot die chinezen met auto’s al zijn.
Kijk maar eens in Afrika en Oost-Europa en
natuurlijk in China zelf. China schoot
omhoog naar nu al 11 miljoen auto’s per
jaar: steil omhoog nog steeds… WestEuropa ging in 2006 scherp naar beneden
en doet nu 7,5 miljoen/jaar net zoals Japan
overigens. En de VS de kanonnen van
weleer zitten op .. 6 miljoen. Dat is de helft
van China intussen!!!
Ze groeiden in productie vanaf 2008 met
+46%.. en de stijging zit op een nivo van =1
miljoen per jaar. De VS vielen terug van 15
miljoen naar nu 6 miljoen.. Alle grote fabrikanten zijn intussen met fabrieken in China
en dat stijgt ook verder. Maar de chinezen
komen heel snel hoog op eigen wieken wat
door de aankoop van Volvo weer eens
wordt bewezen. In autoland gaat het
helemaal op de kop… door de giganten
China en India.

GAAT PEKING OVERSTAG MET DE
YUAN?
De industriële produkten worden duurder en
duurder… staal werd met 50 $ per ton een
dure boel en voor mijnbouw schoot de prijs
+30% omhoog intussen. En +12% was de
stijging van de industriële produkten. Een
ander fenomeen is de stijging van de salarissen; slecht betaalden lopen weg… En
Peking wil zeker niet stikken in een slecht
imago voor Made in China.
Dus de inflatie is er weer: in februari was die
2,7% en in maart 2,4 %. Maar ze stijgt
verder zegen experts. Met een wat meer
zwevende yuan zouden de chinezen beter
gewapend zijn tegen de inflatie. Dus de
vaste koppeling met de dollar loslaten?

CHINA KEERT ZICH NAAR PROTECTIONISME
De Google-kwestie illustreert het ook al:
China gaat steeds meer de weg van het
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Men verwacht geen wonderen maar velen
zien toch een revaluatie van de yuan in juni
aankomen… Dat zou de export strafen maar
de import dienen en dus ook de interne
consumptie. Peking zal nu toch wat moeten,
ook uit politieke overwegingen naar
Washington kijkend.

dor geweld van haar echtgenoot. En door de
mogelijkheid van echografie worden er
duizenden vrouwelijke foetussen geëlimineerd. De impact van deze slachting opde
economie en de veiligheid is enorm op de
wereld. Want zij zijn erg belangrijk ook in de
strijd tegen zoiets als terrorisme en zeker
ook vaak de motoren van economische
vooruitgang.
Het chinese economische
wonder werd vooral gedragen door de
chinese vrouwen. . Waarbij de emancipatie
va Mao een grote rol speelde. En in India
neemt nu nog het aantal abortussen omdat
de foetus een meisje is, sterk toe. Een kind
krijgen in India is een.. jongen krijgen, zegt
een journalist.
Twee journalisten van de NY Times schreven er een dramatisch boek over en sinds
ook Oprah Winfrey er een uitzending aan
wijdde begint zich een steeds grotere groep
in het westen van deze schande (van ons
allen), bewust te worden. Achterlijkheid
dus, en ook al bij de vele hindoe’s… Zou
Geert hier ook tegen willen ageren? Want
ze dragen in India ook nog allemaal hoofddoekjes! En het zijn dus geen moslima’s.
Over belangrijke en onbelangrijke problemen gesproken!

SINGAPOER HET NIEUWE ZWITSERLAND
Ze zijn daar echt niet bang van de OECDmaatregelen tegen de fiscale paradijzen…
en steeds meer rijken plaatsen geld op de
banken aldaar. Ten koste van d uitgeklede
zwitsers. De fiscalisten in het westen
hebben in hun adviezen deze weg ruim
gevonden lijkt het. Toen USB erg bang werd
en faalde was dat HET signaal om de
zwitsers de rug te keren en naar het Osten
te aan voor vele rijken die de belasting
wilden ontduiken. Even een fiscaal profiel
van Singapoer:
Inkomstenbelasting 20% van het max.
salaris; Bedrijfsbelasting: 17% ; residents
die daar fiscaal thuishoren: +85% sinds
2000 (533200 in 2009); beheerde activa van
buitenlanders: 80% van de 460 miljard € in
totaal. En er zijn 350 hedgefunds gevestigd.
En het geëiste aantal fiscale verdragen door
de OECD van 12 stuks is hier met 18 al ruim
gehaald. Elke rijke die aankomt wordt door
vriendelijke ambtenaren te woord gestaan
en geadviseerd… Ook veel franse rijken
zijn hier al aangekomen en steeds meer
MKB-ers vestigen zich ook al hier. De
regels van de OECD zullen Singapoer echt
niet belemmeren. Het Zwitserland van het
Oosten staat in volle bloei.

VITAMINWATER DE MONDIALE CRISISDRANK
De crisis sloeg toe, de beurzen stortten in
en de omzet van Vitaminwater vloog de pan
uit. En het helpt ook zeer bij het sporten
zegt Vincent Bouin de directeur van de tent.
Er zijn heel wat concurrenten ook.. Power,
D-fence, Restore en het wordt liters gewijze
verslonden van New York tot Hong-Kong..
Het werd een beetje tot embleem van de
nieuwe groei… Het hort nu bij de Lifestyle
van de bankiers en beurshandelaren… die
er in een soort van bijgeloof liters van
verslinden. Tja of het helpt? Wel in elk geval
kan water drinken ook geen kwaad! Proost
dus, en koop aandelen, juist, Vitaminwater!

100 MILJOEN VERDWENEN VROUWEN
Het is de facto de grootste schending van
de mensenrechten van de 21e eeuw. Al in
1990 zette de indische econome Amarta
Sen het op een rijtje: door kindersterfte,
gebrek aan medische verzorging, sexuele
verminking, eerwraak, en geweld stierven er
zeker 100 miljoen vrouwen.
In India sterven 50% meer mesjes dan
jongens dor gebrek aan medische verzorging: die wordt hen onthouden daar…
elke twee uur sterft er daar ook een vrouw

INTERNET/MEDIA
PALMOLIE, GREENPEACE EN HET
INTERNET
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Op het eerste oog een rare titel, maar
attention! Palmolie is HET exportprodukt
van Indonesië en Maleisië. En daarvoor
slopen ze het ene woud na het andere vor
nu al 45 miljoen ton per jaar. Unilever, Kraft
en Nestlé willen het in hun voedselproduktie
graag hebben…. Maar dat kost veel dieren,
en met name de oran oetangs hun leven…
Die wonen in die wouden die gesloopt
worden. Dus ging Greenpeace op het
internet aan de lobby bij de internauten…
Youtube video’s van bange apen en ook
boodschappen op Facebook. En dat leverde
een enorme respons op… waardoor grootwinkelketens al de producten met palmolie
opzegden. Dus stopten Unilever en Kraft
gezwind en zij leggen precies uit waar hun
olie nu vandaan komt en dat is dus niet
meer uit platgelegd woud! Nestlé bleef
doof… tot Greenpeace aan het rommelen
sloeg met KitKat hun chocolade reep.. voor
de jeugd, waar ook palmolie in zit.
Die video werd op EEN dag 1 miljoen keer
bekeken en het werd nog meer… En nu is
ook Nestlé gevloerd. Tot groot verdriet van
Indonesië en Maleisië… die de 320.000 ton
van Nestlé graag bleven leveren. Nu is het
dus raak en gaat elke fabrikant , ook L’Oreal
en Carrefour, uitleggen waar zijn palmolie
vandaan komt… De kracht van het internet
met zijn sociale sites is ongeëvenaard ..
Zo werkt Greenpeace met een power van
miljoenen… gelijkgestemden. De nieuwe
democratie.

Want in een aswolk moet je op zicht vliegen
is de regel want ook satellietsignalen krijgen
er last van. Dus werd er een model ineen
geknutseld dat elke 6 uur berekende waar
de wolk zat mbv windmetingen, en later ging
men met proefvluchten boven kijken.
Achteraf werd Brussel weer eens voor aap
gezet, ook door de Nederlandse minister
van Verkeer… een nogal goedkoop nummer
achteraf. Want vele mensen wilden zelf al
niet meer uit angst. Nu komt de tijd van het
zwartepieten: wie moet wat aan wie betalen,
het gaat om bijna twee miljard. Mogelijk is
het dus het beste als de vulkaan weer
opnieuw gaat hoesten dan wel zijn nog veel
grotere buurman. De conclusie is simpel:
soms is de natuur de baas; daarvan leren
we nu eigenlijk enkele keren per maand
lessen op de hele wereld. Die trilt, die
enorme regenval ondergaat en zware
stormen…. Wat toch al jaren geleden werd
aangekondigd. De TGV is in deze situatie
een snelle adekwate concurrent…. Maar de
cheminots in Frankrijk zijn even onberekenbaar als vulkanen. De cheminots
staakten nog dagenlang tijdens de aswolkproblemen!
De franse auteur Attali benaderde het wat
anders… vele mensen herondekten dat veel
reizen simpel konden worden uitgesteld en
soms vervanging door telefoon en mail. En
ook de aardbol draaide zijn rondje zonder
zich aan iets te storen. We weten weer eens
wie “at the end” de baas is: de natuur dus.
De verzekerars herlazen hun fraaie
clausules waarin het gaat over “Acts of
God”. Nogal arrogant bij zoveel atheïsme
dus… Maar als Spinozist ben ik tevreden:
deze wijsgeer spreekt over God en bedoelt
de Natuur in zijn totale samenhang… Voor
mij dus geen raadselen meer en ook geen
angsten voor de erfzonde.

DIVERS
DE AS UIT IJSLAND
Tja dat werd een echte verrassing; ik was
zelf in Nederland en kon 4 dagen lang niet
teruggaan. Alles was vol of plat… Slechts
een deus ex machina kon me redden.. De
chaos die ik zelf zag op “afreisplekken” was
enorm. In 1982 verloor een 747 zijn motorpower in een indonesische stofwolk en dat
maakte nog NU veel indruk. De EU legde de
hele boel plat… want er was geen greintje
ervaring , enkel wat theoretisch gemummel.
In hoogtijperioden ga je niet op natuurrampen studeren zeker als je erna ook nog
in een enorme crisis verzeilde.

GOOI FREUD MAAR OP DE BRANDSTAPEL
Dat beweert ene Onfray een franse jonge
filosoof. Hij bestudeerde Freuds leven , zijn
prestaties en zijn theorieën… en maakte er
enorm gehakt van. De oude Freud werd
afgeschilderd in zijn boek als een geborneerde oplichter en leugenaar over zijn
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experimenten en successen, en iemand die
er maar wat op los fantaseerde vanuit een
eigen sexuele pre-occupatie.
En nog steviger: de waarden achter Freud’s
idee en zijn psychotherapie zijn schadelijk
voor onze huidige cultuur!
En als we via hem het profiel van Freud zelf
vernemen blijft er van deze beroemdheid
niet veel meer over dan een miezerig
mannetje die geen leugen schuwde en
nauwelijks wetenschappelijk bezig was.
Onfrey krijgt nu , terecht, ook op zijn falie
natuurlijk. Maar vooralsnog staat vadertje
Freud met wat weinig kleertjes aan, te kijk…
Hierover is het laatste oord echt niet
gesproken…
Nog wat citaten van de schrijver van het
boek:
“Freud was depressief, bezeten, vervuld van
incestgedachten, vond zijn patiënten maar
minderwaardig, was aanhanger van de numerologie en bewonderaar van Mussolini “.

machten. Want ondanks het 40 jaar oude
verdrag over het uitbannen van de
kernwapens, is er nog weinig te melden. En
diverse locale machten die hun atoomprogram stopten, om hun goede wil te tonen
( waaronder Brazilië en, Zuid-Afrika) vragen
zich af waarom ze dat indertijd deden…
Daarom is Obama zo snel met de russen en
de indiërs aan de babbel over kernwapens
natuurlijk.. De twee grootste nucleaire
machten vonden elkaar nu weer en willen
nu in het nucleaire veld de lead in de wereld
sel hernemen. Want in het MO wacht ons
mogelijk, Iran voorop, een nucleaire
wapenwedloop. En Rusland herneemt , voor
even, weer zijn hoge plek in; happy Poetin
dus.
PAS OP ONZE GEHEIMEN!
Op 2 april werden twee PC’s van een
Airbus ingenieur gestolen uit zijn buro met
plannen etc. voor de A330 en A340. Ook
diverse MKB-bedrijven die voor Airbus
werken werden al eerder bestolen.
Vervolgens verdween een PC met personeelslijsten van hen die toegang hebben tot
luchthavens (burger- en militair) uit een
bedrijf in Parijs. Nu is men erg ongerust en
de Directie voor binnenlandse Inlichtingen
heeft vele bedrijven gewaarschuwd voor
toenemende diefstallen van (industriële)
geheimen. Weer zo’n lucratieve business..

“Anna O. (een patiente van Freud waarover
hij veel schreef) is nooit genezen en viel
steeds terug in haar kwalen. En Freud
toeterde overal rond at hij haar geheel
genezen had, ontelbare malen en met veel
trots”.
En de auteur Onfray, herinnert ons er ook
aan dat hij, van joodse afkomst, een fel
bestrijder was van de joden. En dat in nazitijden. Nooit iets van verzet uit zijn mond
tegen Hitler en zijn ideologie. Nadat zijn
dochter door de Gestapo wordt gearresteerd
vlucht hij naar Parijs en dan naar Londen,
waar hij sterft.

DE VN ONDERZOEKT GEMARTEL
Het Comité tegen de martelingen van de VN
onderzoekt misdaden op dit gebied tegen de
mensenrechten. En komt zo ook bij de
“overbevolking” in vele gevangenissen in de
wereld. Ook in Frankrijk waar Sarko dit zelf
enkele jaren geleden een franse schande
noemde! In het staatje van de CAT staat
Spanje met 150% bovenaan (dwz 150
gevangenen op de normale plek van 100
stuks). Frankrijk volgt met 131… ondanks
de vele nieuwbouw van de laatste jaren en
andere maatregelen. Italië ook al met 130
evenals de grieken. Daarna de belgen,
Finland, UK, Zweden, Ierland Duitsland etc.
Ook de manieren van fouilleren komen aan
de orde en daarbij staat Parijs ook slecht.
Gevangenen naakt voorover laten buigen en

DE AIAE-CONFERENTIE
In mei is er een conferentie van het Atoomagentschap. Daar zullen twee resoluties
worden
gepresenteerd
zeggen
goed
ingelichte kringen:
1.Het voorstellen van een nucleaire vrije
zone in het MO
2.De tweede zal gaan over de nucleaire
capaciteit van Israël. Dat, evenals India en
Pakistan het verdrag nooit tekende.
De 118 landen die wel tekenden zullen hun
woede uiten over het gedrag van de grote
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doen hoesten ligt niet lekker in de VNcommissie… En ze constateert dat het OOK
tegen de franse regels is die voorschrijven
andere methoden en ten leste het buigen.
Dus men luistert zelfs niet naar eigen wetten
is de boodschap. Het beschaafde westen,
met de mond vol over de barbaarse andere
boevenlanden, staat er bepaald niet frisjes
bij waar het gaat over detentie. En het valt
weer op dat gevangenen in Zuid-Europa
echt veel slechter af zijn dan in het
noorden… Waar zou dat toch van komen?
Op 12 mei kwam het definitieve rapport op
tafel; dat gaat nog voor ophef zorgen dus.

Boeiing en Airbus en nu ook stevig tegen
Parijs (met Air France op de achtergrond),
na ook al een fors gevecht tegen de vakbonden. Want Ryanair zou van de vliegvelden in Europa financiële steun krijgen…
En dan zegt O’Leary: Als de fransen het
proces winnen loop ik een keer naakt de
Champs Elysée af…
Want Ryanair gaat Air France nu boven de
kop: 73 miljoen passagiers tegen zij 68
miljoen. En het is Ryanair dat half dode
franse vliegvelden weer tot leven wekte
zoals Straatsburg! Baden-Baden steeg
namelijk tot over een miljoen en Straatsburg
verloor 600.00 van hen in drie jaar. En nu
dient hij een tegenklacht in tegen Parijs dat
volgens hem, Air France clandestien steunt.
Maar hij houdt nog geheim hoe de aanklacht
precies luidt… Vergeten?
Nu wordt hij door de franse vakbond aangepakt want zijn personeel wordt volgens
iers recht aangesteld op de planes. Op 2
april zei O’Leary nog dat zijn resultaat voor
2010 13% hoger zal zijn… Air France gaat
lager dan een verlies van 1,2 miljard in dit
jaar… Tja wie niet slim genoeg is, moet dus
gemeen zijn..

RENAULT GAAT NU MET DAIMLER
Goshn van Renault-Nissan kreeg het zwaar
bij Sarko toen hij wat wilde sluiten in
Frankrijk en hij moest het terug nemen. En
hij zag ook dat Geely Volvo kocht recent…
En weet heel goed dat hij nu echt wat erg
klein is tussen die reuzen. Dus zocht hij
samenwerking of meer dan dat… En hoopt
zo ook dat de staatseigendom in Renault
hem wat minder dwars gaat zitten.. En
zoekend kwam hij toen bij Daimler/Mercedes uit…. Dat een samenwerking met
BMW ook al niet zag lukken eerder. En dat
ook Chrysler liet gaan en zo, ongewild,
weer helemaal “europees” werd… Nu die
twee het samen gaan vinden komen ze op
het nivo van Toyota en Volkswagen uit…
Nu maakt Daimler “maar” 1,5 miljoen auto’s
per jaar… En leed ook bij de kleintjes veel
verlies. Idem Renault, in 2009. Samen met
Daimler kan Goshn ook met electrische
autoprojecten nu wat steviger aantreden ,
vooral bij de overheden. Rest de vraag of er
echt synergie in zit tussen deze generalist
Renault en de specialist Mercedes…. Maar
ja ze MOETEN beide wat intussen…
Stelt u zich voor: De Mercedes klasse C, de
Megane van Renault en de Qasquai van
Nissan onder een groot dak.. samen goed
voor 4x7,2 miljoen wielen.. Op weg om de
bergen aan schulden weg te gaan werken.

HET STAAL WORDT TE DUUR…
Het ijzererts is stervensduur geworden dat
weten de drie giganten Vale, Rio Tinto en
BHP Billiton erg goed. Tegenwoordig wordt
er met de klanten van deze “miners” elke
drie maanden gehandeld over de prijzen;
dat was vroeger jaarlijks. De speculatie
doet ook hier zijn aparte invloed gelden. De
recente prijsstijgingen van 80 à 130% dreigt
nu ook het staal omhoog te jagen en dus
dan ook de europese industrie te treffen.
Zo’n 650 kilo van elke ton in een auto is
staal, ondanks dat aluminium en composieten zijn toegenomen. Intussen is plaatstaal al 100 € meer dan voor kort per ton in
een auto.
Dat betekent voor PSA
bijvoorbeeld een kostenpost van 320 miljoen
per jaar, voor Renault 230 miljoen. Ook in
de constructie industrie is het staal 25% van
de inkoop waarde .. ook al niks goed. De
vliegtuigindustrie zit beter want daar zit
maar 10% van het gewicht bij een A380 in

RYANAIR: ALLEEN TEGEN ALLEN
Michael O’Leurry is een oude vechtjas dat is
bekend. Hij knokte met de autoriteiten in
Ierland, Engeland, tegen Brussel, tegen
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het staaldeel…, aluminium is 61% en
composieten 22%.
Zo zit dat dus en moet u nog een nieuwe
voiture dan weet u waarom hij toch weer
duurder werd…

biobrandstoffen ontwikkelde. Wel 70% der
huidige medicijnen zijn al biotech en de
fusies zijn er ook overal te zien.
Europa heeft een flinke achterstand op de
VS, wat gezien zijn voorop positie in
kernenergie en vliegtuigindustrie c.s. niet
hoeft. In de scheikunde is men duidelijk aan
het einde van een industriële cyclus
gekomen en nu is de vraag of landen geld
willen uittrekken voor deze nieuwe industrie
vol beloften. De creatie van het grote
staatsfonds in Frankrijk is een positief teken.
De biotech is uit de luiers en in zijn
puberteit: gevaarlijke leeftijd maar ook het
begin van iets moois soms.. Europa let op.

WEG MET DE ZWARTE DOZEN
Star Navigation Group uit Canada is aan het
testen met de vliegmijen van de Arabische
Emiraten. Getest wordt een systeem dat al
vliegend en per satelliet alle vluchtgegevens
doorseint naar een centrum. Waardoor alles
op de grond kan worden gevold en ook
preventief kan worden gereageerd. Dat is
mede het gevolg van het al zeer lang
durende zoeken naar zwarte dozen van
AF447… Tja dat we daar niet eerder op
kwamen?

HOERA VOOR DE VEGETARIËRS
De produktie van vlees verdrievoudigde in
30 jaar en verdubbelt nog eens tot 2050. In
een studie staat bij elkaar wat dit betekent:
De 1,7 miljard beesten van nu pikken ca ¼
van de landbouwgronden in en consumeren
1/3 van alle gecultiveerde planten. Tel je
daar nog het transport bij dan komt de CO2rekening op 18% van het totaal. Tja dan
wordt het dus hoog tijd dat we vegetarier
worden…

DE ZAKENJETS EN HELI’S
Warren Buffet was er ooit erg kritisch over:
die zakenvliegtuigen. Maar hij ging intussen
ook helemaal om. In 2008 werden er een
record aantal geleverd: 1313 jets en daarna
zakte het in 870. Er zijn er intussen zo’n
17000 in de luchten overigens. Ach als je
rekent wat een reisje businessclass met vijf
man kost dan is 2500 à 300 € per vlieguur
voor een zakenjet ook niet erg hoog
eigenlijk. En je wint een bos tijd met z’n
vijven. Voor afstanden tot 300 km moet je
een helicopter hebben verder is het de jet.
Of via een courtier een stuk van zo’n jet
huren, dus recht op 1/16 van het ding wat ca
50 uur vliegen is. Dat kan ook tegenwoordig.
Time-sharing dus. Of een abonnement voor
25 uur vliegen dat ca 132000 € doet.
Het zijn mooie dingen die jets en er zijn nu
al twee grote verhuurfirma’s voor jets en
twee voor heli’s, in Frankrijk. Tja elk zijn
speeltje en zijn luxe niet waar?

NANOTECHNOLOGIE: IN GEBRUIK EN
LINK?
Het gaat hier om “nieuwe materialen”, om
elementjes van een miljardste van een
meter… qua afmeting. Waar steeds meer
discussie over ontstaat … maar dat al in
ontelbare producten te vinden is. Want in
deze open wereld, waar producten van
overal naar nergens gaan, koop je zonder
het te weten (en ook zonder dat autoriteiten
het weten), dagelijks produkten met
nanotech “er in”.
Hier een stukje uit een Frans lijstje uit 2008:
In voeding ontdekte men het in 17
producten…, in kleding in 32 , in cosmetica
etc. 69 (!), in medicijnen etc. 1 keer, in
electron. appar. 17 keer, in huishoud.
apparaten al 24 keer, in auto’s 16 maal, in
de bouw 29 keer en in sportartikelen 17.
Dwarsdoorsnede: in zout, in sokken, in zon
cremes, in tandpasta, in verband, in
mobieltjes, in platte beeldschermen, in
autobanden, in beton/ramen en in tennis-

DE BIOTECH INDUSTRIE STOOMT OP
Steeds meer kleinere biotechfirma’s willen
de beurs op want een beetje productontwikkeling kost hier al gauw 750 miljoen.
En ze zijn meestal klein en ondergefinancierd. Toch zijn er steeds meer
aanzienlijke successen te melden zoals bij
BioAlliance (Fr.) dat antikankerproducten
ontwierp, kunstorganen ontwierp en ook
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rackets. Er staat natuurlijk niets van op het
product/de verpakking. En so what?
De discussie lijkt op die over de genetische
manipulatie: er zijn aanbidders van dit
mooie nieuwe en er zijn onheilsprofeten…
Die elkaar verketteren, als in vroegere tijden
toen de stoommachine, de naaimachine en
de auto verschenen.
Er zijn ook natuurlijke “nano’s” ( vulkaanstof,
zeegas) en kunstmatige. In de 16e eeuw
deden glasblazers al wat goudstof in hun
product waardoor het glas mooi rood werd
en steviger… dat kwam door een nanoeffect. Nu zijn er dus, zie boven, al vele
gekozen toepassingen… en het wordt
gewoon steeds gedaan, zolang het materiaal niet “vrij kan komen”. Maar ja wie
weet zijn er ook nu ook al vrije nano’s in de
lucht geraakt, die dwars door onze huid
kunnen en ook ingeademd kunnen worden.
En dat hoeft niet echt gezond te zijn… De
franse warenautoriteit zegt in zijn recente
studie, nauwelijks in staat te zijn tot
betrouwbare kwantificering… omdat veel
fabrikanten er niets over kwijt willen:
bedrijfsgeheimen... Maar twee studies ,
een over nanobuizen (carbon) en een over
chroom-cobalt (die in kunstheupen zitten),
zaaien nu toch verontrusting. En ook de
volgende nanodeeltjes: zilver ( tegen vieze
geurtjes), titaandioxyde (in cement en
zonnecrèmes) en silicium ( in voedingssuiker) verontrusten sommigen.
In proeven zie je nanodeeltjes in cellen
penetreren en daar kunnen ze het DNAwijzigen. En er kan kanker van komen.. Bij
vissen zijn al vergroeiingen gevonden en
ook ontstekingen. De zilvernano’s kunnen
in het ecosysteem
via grondwater het
natuurlijk evenwicht sterk verstoren… En elk
jaar komt er nu al 18 ton van dit “nanospul”
in de natuur terecht.
Ze zijn zo interessant omdat ze niet
luisteren naar de normale wetten van de
chemie, de warmte, de mechanica, etc.
Nanobuizen gedragen zich als een metaal
maar ook als een halfgeleider en zijn 100
keer sterker en 6 keer lichter dan staal. En
hebben het thermische gedrag van diamant.
Zie onze platte schermen..

Sommige zorgen voor nog meer fraaie
eigenschapen: zelfreinigend (voor ramen),
ultrasterk (golfclubs), antiklontering (tafelzout) en ook absorberend ( bijvoorbeeld
van UV-straling)…
In de medische produkten zijn ze ook al
een zegen: nanocristallen in verband zorgen voor antibacterie eigenschappen, er zijn
al een dozijn kankerbestrijdingsmiddelen en
er komen nanovectoren die DNA-porties
naar te repareren genen kunnen brengen.
Zijn onderzoekers/fabrikanten open genoeg
over wat er gebeurt? Nee, dus, er is nauwelijks goed onderzoek gedaan bij toepassingen. De meesten laten het “er maar
op aankomen”. De “gedragscode” van de
EU blijft een stuk papier, zeggen de warenautoriteiten… Want er zit 1800 miljard $
omzet vast aan deze “toepassingen” en ook
miljoenen arbeidsplaatsen. Een lopend
“groot publiek debat” in Frankrijk, had plaats
in 17 steden. En het werd een groot echec.
Een expert spreekt van schizofrenie: da
overheid beweert openheid na te streven
maar weet niet (of wil niet) dat het grote
publiek het gaat begrijpen. Dus zijn nu weer
de wetenschappers de gebeten honden;
zoals dat eerder met de atoomgeleerden
gebeurde. Dus komt er ook nu een tegenbeweging op gang zoals bij de Genetische
Manipulatie. In Frankrijk bestaat er al de
groep PMO ( pour Pieces et Main d’Oeuvre)
Om dat men hun optreden vreesde , zijn de
nanodebatten nu dus “opgeschort”.
Weer een , bijna ongelofelijke, illustratie
van een opkomend fenomeen dat niemand
weet te beheersen… En de overheid wordt
weer aan alle kanten ingehaald… door hen
die geld willen maken. Zie ook de financiële
crisis… De zaak is op hol geslagen en
niemand weet meer hoe te remmen. En de
wal is nog lang niet in zicht om het
zwalkende schip te keren.
ONZE VEESTAPEL VAN 1,7 MILJARD
Vlees is tonnen CO2, dat roept nu elke
groene tegen de carnivoren. Nu heeft de
FAO met een stel geleerden berekend dat
er ca 1,7 miljard beesten rondhuppelen die
een derde van onze grond innemen. En dat
betekent 18% van het O2 gedoe en ook 9
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keer de uitwerpselen der hele mensheid er
nog bij… En dan moet je daar ook nog de
nieuwe pandemieën bijtellen zoals de
vogelgriep etc. Ook eten de rijken 1/3 van
alle proteïnen op, de armen kunnen nog
geen kip kopen. En de westerlingen ploffen
van de dierlijke vetten. Dus de commissie
beveelt nel grote veranderingen aan in het
gedrag der rijken…. En daar staat ook bi:
eet VEEL minder vlees.. Daar hoor ik
Wilders nooit over… terwijl die moslims
geen varkensbiefje aanraken! Dat levert dus
PLUSpunten op toch? Meer immigranten
van moslimtype en veel minder CO2
uitstoot: zo zag u het nog niet eerder toch?

DE VS IS GASKAMPIOEN
De bitumineuze lagen zitten er vol mee en
dat gas is erg goedkoop winbaar. In 2008
produceerde de VS al 583 miljard m3 er
van… de russen, de champion nu zat op
657 , Iran op 121, Noorwegen op 103 en
Canada op 175. Er komt een nieuwe enrgie
revolutie aan hier, in positieve zin dus.
Bij Fort Worth zit een groot veld wel 7% van
et totaal en daar zijn nieuwe technologieën
van winning in gebruik. Een ervan is de
steen te breken en er onder hoge druk een
vloeistof in te injecteren; een tweede is
horizontaal in de laag te boren. Bij het
huidige prijsnivo zijn deze technieken
rendabel geworden en de exploitatiekosten
zijn nog steeds dalend. In 2030 zal uit deze
bodem zo’n 30% van het benodigde gas
komen; ongetwijfeld een manna voor de
economie.

EEN EMANCIPATOIR TRUCJE
Stel het u voor u ontmoet een dame met
haar borsten op haar voorhoofd! Als u dat
eerst even rustig wil zien, kijk dan op de
website van Will Ferrell. Daar ziet u dan
deze merkwaardige erg fraaie dame… Tja
en wat bedoelt ze nou? Wel, ze tracht ons
mannen op te voeden. Ze wil dat we in haar
ogen kijken als we met haar babbelen en
niet onze ogen laten afdwalen richting …
borstpartij. En daarom bedacht ze, een ei
van Columbus dus, om kunstborstjes op
haar voorhoofd te deponeren. En ze zegt
dat het enorm goed functioneert… Dus bent
u man, dan kan u niks gebeuren en bent u
vrouw en ergert u zich ook aan … die
rommelende kerels, dan weet u wat u te
doen staat.

MOSKOU VOOR GAS; BERLIJN VOOR
MADE IN DUITSLAND
Nordstream is ruim 1200 kilometer lang en
brengt gas uit Siberië naar Duitsland;. In
2011 met nog EEN pijp een jaar later met
twee pijpen. Pijpen van 12 meter lang en
1,40 m. diameter uit Duitsland natuurlijk!
Rügen; het duitse eiland heeft er een hoop
spin-off van. Gazprom is voor 51% eigenaar, E.ON en BASF voor elk 20% en zijn
er nog de ned. Gasunie en het franse GDF.
De politieke rel over dit project omdat de
president-commissaris ene Schröder, ( de
vroegere Bundeskanzler ja) was is voorbij.
Nu gaat het meer over de grote afhankelijkheid van Moskou. Wat trouwens
wederkerig is omdat de russen ook gasgeld
moeten beuren om te leven. En de 55
miljard m3 per jaar die er door heen zullen
stromen dat is ook niet niks. Gazprom lapt
ca 7,4 miljard en daarvan is 2 miljard voor
de duitse stalen pijpen. En Moskou krijgt zo
ook veel harde valuta.
Maar Berlijn zet ook in op Nabucco een
zuidelijke gaspijp en ene Joschka Fisher,
groene politicus vroeger, is hier de president-commisaris. Geen toeval natuurlijk.
Gazprom investeert intussen flink in Duitsland en subsidieert ook culturele en andere

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
WINDENERGIE IN FRANKRIJK
Er staan in dit land nu 2914 windturbines
met een opbrengst van ca 4 kerncentrales
van 1200 Mwatt. Ze zorgen voor 1,6% van
de franse consumptie. Maar in de Picardie,
Lotharingen en het centre staan er het
meeste. Daar is nu al veel tegenstand tegen
nog meer. In de Elzas en Aquitanië staat er
nog geen een…
De windmolen roept
steeds meer aversie op door zijn landschapsbederf. Duurzaam is niet ieders
sport..
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activiteiten in dit land zoals scholen. Daarna volgen nog meer investeringen in
Mecklenburg-Vorpommern, een nogal arme
streek nu. E.ON wil ook hier een grote
gascentrale en opslag gaan bouwen. En
aan de Roer maken ze zo’n 200.000
gaspijpen; ook al niet gek. Hiermee keert
Berlijn zijn gezicht weer duidelijk naar het
oosten en wordt een grote handelspartner
van de russen. In EU-verband is te zien dat
Berlijn weer oostelijk kijkt (Polen en Rusland) en dat de fransen eerder zuidelijk
kijken (Unie voor de Mediterrannée). Herontdekking van de markten “dichterbij” nu
het in Azië ook niet gemakkelijker wordt.
En op deze manier kan Duitsland ook nog
wat langer soebatten over ja/nee weer
beginnen met kernenergie…

en een zeer groot islammuseum.
Zijn
jongeren rijden ook Ferrari en Porsche.
Toch is er een groot verschil: want hier zijn
er dus WEL grondstoffen , vooral de 24
miljard m3 gas, 2/3 van de voorraden van
Saoudi-Arabië. En het is ook hoog-calorisch
gas wat nu in 14 fabrieken wordt vloeibaar
gemaakt om geleverd te worden in vele
landen. En daarnaast is nu dus Shell dus
bezig met zijn transformatieprocede: gaskerosine. Quatar heeft iedereen er bij
gehaald: Shell, EXXONMOBIL, Total,
Conocco-Philips die al meer dan 100 miljard
op tafel legden. En de VS ambassade ziet
nog eens 120 miljard komen tot 2020. De
export gaat verdrievoudigen om tot 67
miljard op te klimmen einde 2010. De groei
hier zit op 18,5%... chinese getallen. Ze zijn
voorzichtig en zagen wat Dubai overkwam.
Dus kocht men nog 9% meer in Credit
Suisse en die waarde ging al +50% tot 4,6
miljard. Ook zit men stevig in Barclays en
via Credit Suisse ook in Prudential die weer
het AIG-deel in Azië kocht. In Quatar is het
ook s’avonds rustig , dan zitten de mannen
bij elkaar en drinken thee een oude, en
overgebleven, gewoonte. De avond is er om
rustig zaken te doen…Het handelsoverschot
is nu al 12 miljard, en het BNP knalt over de
20% groei. Ook zijn er grote foundations die
geld geven aan studenten om bankier,
ingenieur en biotechnoloog te worden. Men
is bezig een aantal opleidingen van nivo hier
op te richten voor medicijnen, techniek en
cultuur. Branson is ook hier en richt hier
een stamcellenbank in… Voor dit alles is
veel personeel nodig dat overal vandaan
wordt gehaald.. en die moeten Quatar tot
een grote opleider en R$D land maken. .
En er wordt dus ook enorm gebouwd voor
de al eens verdubbelde bevolking. En er
moet tot 2030 gezien nog eens +50% bij
komen… Over immigratie gesproken dus.
Dat zal best lukken want Doha heeft iets wat
gezocht wordt: welvaart!
De fransen zijn van oudsher zeer bevriend
met Quatar, waarmee Parijs zelfs een
militair verdrag heeft (het ligt t.o. Iran…) . Er
zijn veel franse grote bedrijven hier te
vinden die hier ook veel business vinden,
Van Carrefour tot Thales. En de franse

QUATAR MAAKT OLIE VAN GAS!
Shell doet het voor Quatar, niet ver van
Doha. Ze investeerden nu al 19 miljard in
deze fabricage om gas in vloeibare
brandstof om te toveren. Het was al bekend
maar nooit probeerde iemand het op deze
giga-schaal. Als alles nu goed gaat levert
het Shell 6 miljard winst per jaar op. En voor
Shell is het een soort van “nieuw Nigeria”,
waar ze ook groot zijn nu maar enorm veel
politieke problemen hebben. Shell krijgt
10% van het gas voor zijn proces van 24
vaten van elk 1200 ton waarin het gas tot
paraffine wordt gemaakt, en dat weer in
kerosine en in diesel wordt omgezet. En wat
resulteert is veel schoner dan andere
produkties, want er zit geen zwavel in. Dit
project. Pearl geheten, heeft zelf ook veel
energie nodig en maakt dus best wat CO2.
Het gas dat er IN gaat is gemakkelijk te
verkrijgen, dus niet duur. En een raffinaderij
moet vaak al 80 dollar per barrel betalen
alvorens die tot brandstof te veranderen.
En in dit verschil zit de truc. De installatie
staat op een terrein van 4 km2 en er werken
nu 51.000 man, in de zon van 52 gr. C. Pas
in 2011 loopt de zaak op volle toeren en
iedereen die er bij betrokken is, is erg
optimistisch.
Quatar heeft 1,4 miljoen inwoners en is dus
een mini-Doubai te noemen. Het heeft ook
zijn glazen wolkenkrabbers, half leeg nu ook
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staatsschuld is ook iets waar men in Quatar
veel van weet en die men ook fors meefinanciert… Daarin zie je weer eens het
verschil met andere EU-landen: de fransen
kennen erg veel arabieren net zo als de
amerikanen…

streken (waar deze man enorm veel aan
doet) meer is dan onderwijs en medische
verzorging. Het is ook het hebben van
energie om verder te komen. Terrapower
uit de VS doet er in en stookt ze met
verarmd uranium die dan 60 à 100 jaar kan
functioneren. Plandatum gereed: 2030. Hij
had ook een babbel met Lauvergnon van
Areva recent en een dag later was ook
Westinghouse al in de pers met zijn mini’s.
De amerikanen beginnen maar de russen
hebben er al. Bijvoorbeeld in Sint Petersburg waar er een drijvende versie is.
Daarmee kan je een stad van 100.000 inwoners van stroom voorzien. En ook voor het
schiereiland Kamtchatka is er een in
aanbouw… Die Bill is een visionair ook in de
hulpverlening..

DE SAHARA MAAKT ONZE STROOM
Als je een twintigste van de Sahara vol
zonnepanelen zet kun je de hele aarde van
stroom voorzien! En klaar is ie dus! Maar
het gaat zelfs beginnen met het project
Desertec dat voor Europa stroom moet
maken. De geplande centrale velden liggen
langs de rand van Afrika van Mauretanië,
via Marokko, Algerije,Tunesië, ook ZuidSpanje, Italië Griekenland, Egypte SaoudieArabië Midden-Oosten en Turkije en nog
enkele in de dwarsverbinding van Mauretanië naar Soedan en Yemen… Daarnaast
zijn er nog Windmolens voorzien in de
strook van Mauretanië langs de afrikaanse
en europese westkust naar noord-Europa…
Hydroplants in Marokko, Spanje, Frankrijk
turkije, Biomassacentrales in vooral OostEuropa nog wat geothermiek en dn staat de
kaart goed vol met stroomproduktie plekken:
zo’n 90 plekken in totaal. Het kost wel 400
miljoen.
Dat is voor u een verrassing niet? Wel, ik
moet er nog EEN ding bijvertellen… dat is
het immense transportprobleem dat overblijft… en de grote verliezen die bij dat
transport zullen optreden.
Het plan ligt er
nu bijna… en daarna moet je het met al die
landen (ook olieboeren) eens worden over
heel veel. Dus, vooralsnog klopt de kale
som maar is het nog niet echt gefixed.
Want dat is een beetje HET probleem bij
zonne-energie … het grote transport probleem omdat de produktie erg gespreid is…
al die panelen zijn samen vele km2 zoals u
begrijpt en het is ver weg vaak van de plek
der consumptie…

GASPRIJSGEGOOCHEL
In Frankrijk danst ie ook als een jojo. Nu
gaat hij, hop, 10% omhoog… Nog niet
genoeg en onder de kostprijs zegt GDF. In
2008 was het max. + 15% en een jaar later
-10%... Want de LT-contracten zijn gelieerd
aan de olieprijs en op KT zit er ook een
spotmarkt effect in. Beter gezegd dus een
speculatie-effect.
GDF verloor al 1,8 miljard de laatste jaren,
in Frankrijk omdat er hier prijsregulatie
vanuit de overheid een rol speelt. Nu komt
echter ook de gasexploitatie in de VS uit de
bitumineuze lagen los… en dat drukt de prijs
weer neer. Maar tja de economische gigagroei in China doet weer het omgekeerde.
Zet je de prijsontwikkeling van gas en
stookolie op een grafiekje, dan zie je de olie
flapperen in de speculatieve wind , en de
gasprijs volgt, maar relatief kalmpjes… met
som een hobbelje.
Je zult nu maar moeten kiezen voor een
CV-installatie! Advies? Geef uw geld uit aan
isolatie… dat levert altijd wat op.

Terug naar inhoud

DE MINI-KERNCENTRALE VAN GATES
Ze zijn er al lang die mini’s bijvoorbeeld op
ilitaire vaartuigen. De russen, de amerikanen en de fransen varen er al jaren op.
Nu gaat Bill Gates daar in investeren…
omdat hij beseft dat ontwikkelen in arme

RELIGIES
We openen met twee mopjes die ik vond in
het franse spotblad Le Canard Enchainé :
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Zegt de paus tegen een van zijn kardinalen:
” Wel verdulleme, ik besteedt tegenwoordig
zelfs meer tijd aan dat gedoe over kindermisbruik dan aan het behandelen van de
wonderen”.

De streek waar ik nu al 15 jaar verblijf kent
OOK een groot schrijnend stuk historie van
een door de paus onderdrukt jodendom. Hij
was de eigenaar van het Comtat Venaissin,
700 jaar lang en ontving verjaagde joden uit
alle windstreken. Om ze hier vervolgens
rechteloos uit te melken en ook religieus te
“gebruiken”, als angstaanjagende ketterij.
Toch is het juist als je weet dat het westerse
cultuurgoed voor een belangrijk deel tot ons
kwam via Al Andaluz/Spanje, waar joden en
christenen , onder de heerschappij van
moslims (!), samen leefden en een cultuur
ontwikkelden. Deze hoogstaande culturele
samenwerking waarbij ook de griekse,
chinese en romeinse cultuurelementen
/kennis werden meegevoerd in een indrukwekkende culturele ontwikkelingsslag.
Maar dat beseft bijna niemand die nu
“joods-christelijke traditie” in de mond
neemt; en het hanteert als een politiek-cultureel begrip. En dus doelt op “uitsluiting van
vreemdelingen, dus andere tradities en
culturen.
En dat terwijl er al meer dan 1000 jaar ook
islamitische autochtonen in Europa te
vinden waren. In Al Andaluz ( 700 jaar nadrukkelijk aanwezig) en ook in ottomaanse
tijden en daar op volgende perioden (Zie
Oost-Europa , b.v. Bosnië etc.).
Dan zie je wat dit begrip werkelijk is: een
grote verdraaiing van de ware historie van
Europa. Omdat dat nu erg behoefte heeft
aan een sterke identiteit, omdat het zich
cultureel “bedreigd voelt”.
Een fraaie demonstratie van hoe historische
mythes tot leven komen en daarna nog lang
worden gehoed..

En een pater met een kind op schoot zegt
met een zachte stem: “Sorry Jantje dat je
door mijn schuld een jaartje op school
moest overdoen…. Pas op: een denkertje!
“ONZE” JOODS-CHRISTELIJKE TRADITIE
Dit begrip is tegenwoordig elke Nederlandse
journalist in de mond bestorven, schrijft de
NRC. En ook politici gebruiken het te pas
en te onpas; zeker ook de filosemiet Geert
Wilders. Ook Le Pen in Frankrijk en de
Winter in België stoppen het nog wel eens in
hun speeches. Want daarmee zet je je
lekker af tegen die “andere traditie”, lees
vooral “die moslimtraditie”.
Het werd in de afgelopen vijftien jaar een
soort van kapstok om ons af te zetten
tegenover “het andere, het vreemde”.
Maar het duurde even voor we het
ontdekten; de eerste die het aanhaalde was
in 1994 Frits Bolkenstein. Hij wilde dat ook
graag zien opgenomen in de Nederlandse
Grondwet… En het CDA sloot zich al heel
snel daarbij aan. Zoals de Kerken in Europa
het ook in de “EU-Grondwet” wilden geschreven zien..
En vergeet ook niet Pim Fortuyn die er een
extra dynamiek aan gaf, in zijn (vergeten)
boekje: 50 jaar Israël; hoe lang nog?
Huntington met zijn “Dash of Civilisations”
vulde het verder in en na 9/11 was het
helemaal in ons denken opgenomen. Een
engelse socioloog noemde dit: “invention of
tradition”… en dat is het ook echt. Een
uitvinding!
Want wat is nu de historische inhoud van dit
begrip ? Als je weet dat de joden in Europa
kompleet rechteloos waren , meer dan
duizend jaren tot de franse revolutie? En je
ook weet van de dozijnen uitwijzingen van
joden uit vele landen in Europa? En van de
ontelbare pogroms tegen hen? Dat lijkt dan
toch niet te duiden op de idee dat er een
soort van gemengde joods-christelijke cultuur is geweest! In tegendeel dus.

DE PAUS MOET SNEL “OP CONCILIE “
Benedictus deed dus wel wat met zijn brief
aan de Ieren. Maar dat bleek niet genoeg en
toen hij ook nog de pers ging beschuldigen
van moedwillige beschadiging, toonde hij
helaas aan niet te zien hoe de zaak al uit de
hand is gelopen. En verder blijft lopen.
B. zit vast in zijn autoritaire en dogmatische
beeld van wereld en kerk, terwijl nu een
heel andere aanpak gevraagd is. Het
Tweede Vaticaanse Concilie is al lang
geleden; toen leek de kerk een andere,
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modernere weg te gaan. Nu de Kerk echt op
een zeer gevaarlijk kruispunt is aangekomen lijkt een nieuw concilie (het bij elkaar
roepen van paus en alle bisschoppen) de
enige manier om iets positiefs met deze
crisis te doen.
Intussen verschijnen de onderzoekscommissies binnen en zeker ook buiten de kerk
als paddestoelen aan het oppervlak. In vele
landen wordt nu ook geroepen om justitieel
ingrijpen en zelfs om verlenging van de
verjaringstermijnen. De politicus Timmermans van de PvdA zei het in Buitenhof erg
duidelijk:
In deze situatie is het nodig om:
.alle feiten snel op tafel te krijgen
.de schuldigen te berechten
.en de straffen ten uitvoer te brengen
Pas dan, dus na genoegdoening, kan er
echt verder worden gegaan. Zoals het ook
gebeurde met de Verzoeningscommissie in
Zuid-Afrika. En er zijn meer voorbeelden.
Ook negatieve, zoals de weigering van
Ankara om de genocide tegen de Armeniërs
te erkennen… en ook een positieve nu
Servië excuses maakte en daarmee
Sebrenica de facto erkende.
Tja je zou bijna in de bijbel gaan bladeren
om de “juiste weg te vinden”…Maar of
Benedictus en de zijnen al zover zijn , dat
lijkt erg onwaarschijnlijk. Er wordt nu dus
weer op een wonder gewacht.

van de Legionaires du Christ!) laten loslopen, dat gaat ook heel ver. Dat zal nog vele
gaan choqueren in de kerk. In Duitsland
keren al vele gelovigen de Kerk de rug toe
nu… terwijl Benedictus nou net HUN paus
was. Nu bleek ook nog dat B. een verdedigende brief schreef over een Amerikaanse
priester pedofiel in 1980… in zijn vorige
baan.
De beerput gaat nu vol open en de stank
van eeuwen en de pijn van duizenden
onschuldige kids komt aan het licht… Zo’n
klap komt een kerk niet gauw te boven ,
zeker niet als ze opnieuw probeert de zaken
te verdraaien. Nu dan dus toch: the last
days of the Church of Rome? Of nog een
schisma zoals ook na het jaar 1000, toen de
orthodoxen afscheid namen van Rome.
Paus B. lijkt niks opgewassen tegen deze
situatie want zijn omgeving houdt hem
opgesloten in zijn cocon, en tracht de vuile
was te verbergen. Een heilige huis van 100
etages stort in voor de ogen van vele
gelovigen die voor gek werden gezet.
In een tijd waarin religie een matigende
invloed zou kunnen spelen op de
opkomende sociale radicaliteit, gaat ze in
een rook van schandalen ten onder. De
morele Apocalyps is nu compleet…

OOK JOHANNES-PAULUS II IN DE FOUT?
Het zit Rome niet mee nu de vuilnisbak
geheel wordt uitgeplozen uit het verleden.
Want de vorige paus uit Polen, die in een
proces van heiligverklaring zit, lijkt ook heel
wat “pedofiele schade” te gaan oplopen. Hij
benoemde Hans Hermann Groër (Oostenrijk) en ook Julius Paetz (Polen) tot
aartsbisschop, die beiden notoire pedo’s
waren. En hij beschermde ook nog Gilbert
Gauthe (VS) toen die fors werd beschuldigd… En dat is nog niet alles: de
Ierse John Magee en Bernard Francis Law
werden door hem gepromoveerd terwijl ze
ook pedofilie kwesties in de doofpot stopten.
Dan ook nog de mexicaan Marcial Maciel
Degollado die een lange lijst van sexuele
toeren op zijn naam had staan (oprichter

AFRIKA
JAPAN IN AFRIKA
China is massaal aanwezig in de afrikaanse
economie, maar Japan hield ook al in 1993
een conferentie over de ontwikkeling daar
en bemoedigde de particuliere investeringen
daar zeer.
Ook deed ze mee aan
voedselhulp, vredesmissies en het budget
daarvoor ging van 580 miljoen naar 2
miljard. Japan wil met name de afrikaanse
landbouw stimuleren, waarbij de rijstproduktie hoog staat. Het wil daarmee
hongersnoden voorkomen, hier en elders,
want rijst is daarbij enorm belangrijk. Op een
jaartje met daarop de japanse aanwezigheid
op dit continent zag je dat ze er breed zijn te
vinden: zowel geografisch als qua type
aktiviteit. Hun belangstelling lijkt meer ideëel

Terug naar inhoud
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dan commercieel, zoals bij de chinezen en
ook de VS. Die ook sterk militair zijn
geïnteresseerd… Afrika heeft HET, ..
morgen. En de EU slaapt nog steeds.

die de kolonisatie stopte. Frankrijk is er al
aan gewend en weet zijn plaats.

Terug naar inhoud

BECHIR VAN SOEDAN ZIT LASTIG.
Hij wordt beschuldigd van misdaden tegen
de menselijkheid door het internationale
Gerechtshof en nu staat hij voor de verkiezingen in zijn gespleten land. Christelijk
in het zuiden en islamitisch in het
noorden…. Hij kwam via een putsch aan de
macht in 1989 en is in het noorden erg
populair… en dat is hij, vreemd genoeg ook
bij de AU (de Afrikaanse Unie!).
De
moordenaar van Darfoer dus… en hij die
vecht tegen de seperatisten uit het zuiden:
de christenen en animisten. En de vele
vluchtelingen zullen ook niet staan trappelen
om te gaan stemmen. Nu dus verkiezingen
en in 2011 een referendum over de
toekomst van Soedan. Dan lijkt het er op
dat de zuiderlingen afscheid willen nemen
van hun geweldadige broeders uit het
noorden… De schermutselingen zijn al in
volle gang: de oppositie partijen roepen al
dat ze de verkiezingen gaan boycotten… de
internationale observatoren pakten al hun
koffers… te link daar. Het begint zoals
gevreesd: de grote chaos… en die is
dienstig aan deze Bechir!

WEST-EUROPA
DE EU BESTAAT NIET VOOR OBAMA
Obama ging snel verder na zijn succes met
de verzekering met het nucleaire onderwerp. Verdrag met de russen, ondertekening in Praag en nucleaire conferentie in
Washington waar 40 regeringschefs waren.
Daar schiep hij ook wat meer orde in de
iraanse chaos. Door te praten over het
nucleaire gevaar in het terrorisme. China
kwam daar ook dichterbij in de iraanse
kwestie. Dus er was ruim sprake van het
aanhalen van de banden met China en
Rusland. En in alle haast organiseerde hij
ook nog snel een conferentie met de Oosteuropese landen in Praag. De EU kwam
nergens voor.. as such. Dat kan niemand
zijn ontgaan en toont hoe weinig de EU nog
een rol speelt in de top van de geopolitiek.
Het oude Europa zit in het bejaarden tehuis
voor Obama. Teken aan de wand.
EEN LESJE VOOR DE EU VAN BAVAREZ
Deze franse, zeer kritische, econoom
maakte zich boos op de nieuwe mode om
Duitsland tot de zondebok te maken van de
te lage groei in de EU van nu. Immers zij
doen alles voor een concurrerende export,
houden daarom de uurkosten (en de salarissen ook) laag en drukken daarmee de
consumptie (en dus de IMPORT) uit andere
EU-landen. En vormen dus ook op exportgebied een grote interne concur-rent…
En Frankrijk vond dus dat Berlijn dat maar
eens moest veranderen..
Bavarez vindt het een ware schandelijke
redenering uit de mond van naties die geen
begrotingsdiscipline konden aanhouden,
consumeerden op de pof, en die ook nauwelijks EEN essentiële hervorming er door
kregen! Zoals Duitsland dat WEL deed met
zijn beruchte Harz IV.
Ook al ziet hij wel in dat het te hard aanhouden van een monetaristisch straake 3%
tekort politiek nu ook niet kan, hij ziet de fout

WADE, SENEGAL: ADIEU LES FRAN-CAIS
Hij zei het hardop bij de viering van de 50e
verjaardag van de onafhankelijkheid: de
franse basis moet orden gesloten. En de
minister Hortefeux zat er bij, samen met nog
19 andere regeringschefs uit Afrika.
Symboliek, inderdaad, want Sarko besloot al
zijn garnizoen van 1200 tot 300 terug te
brengen… Maar pijn deed het toch. Wade
zei dat de tijd van de bases van vreemde
mogendheden voorbij is;maar zei ook
(zachtjes) dat hij best wil overleggen over
hoe en wanneer. Maar dan over een volwassen vervolg. En natuurlijk tegen een
contra-prestatie, bien sur. Het post-koloniale
tijdperk werd op duidelijke wijze afgesloten.
Best te begrijpen en Wade is niet onredelijk
bezig maar wil in de annalen staan als hij
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veel meer zitten bij de big spenders zonder
remmen in de EU. À la VS contra China. Hij
wijst dus Frankrijk de grote partner als grote
schuldige aan, dat niet innoveert geen
concurrerende export ontwikkelt en niets
doet aan modernisering van de EUeconomie. Dat is krasse taal, en daar wordt
Sarko ook niet blij van. Het toont opnieuw
hoe “onveranderbaar” Frankrijk weer blijkt te
zijn. De sociale krachten drukken hier altijd
een hervorming met zijn sociale narigheid
voor zich uit… Wat nu ook het onheil lijkt te
remmen, maar wat op lange termijn naar
griekse toestanden zal leiden. Het probleem
is er dus een va discipline, mentaliteit en
ook van “boerenverstand op economisch
gebied”. Ook bij de vakbonden dus. Tja en
dat zien we hier nog echt niet veranderen
ondanks de idee dat er op links nu meer
mensen lijken te zijn, die het wel gaan
geloven…
Dus ja tegen een meer gecoördineerde
economische politiek in de EU, maar fors
NEE tegen de idee daarover uit Parijs. Het
model moet komen uit Berlijn!
Bravo dus voor Bavarez die de andere en
onplezierige boodschap onverkort blijft
prediken. Zoals hij dat ook al deed VOOR
de crisis uitbarstte… waarbij zijn grote gelijk
ook al bleek.

daar, de consumptie drukken. Dus moet er
iets gedaan worden aan de “economische
onbalans” in de EU… eenzelfde onbalans
as we op mondiaal nivo terug vinden tussen
de VS en China. Maar daar spreek je ook
nog over valuta-verhoudingen als mechaniek. Wat in de EU ontbreekt in de
EUROZONE: er is namelijk dezelfde valuta
voor alle landen. Dit instrument valt dus uit.
Dit is de achtergrond van de EU-discussie
en ook meteen die van de pensioendiscussie in Frankrijk… Zo verknopen
zich nu de interne economische politieke
discussies met die op het nivo van de EU…
Crisisjes alom dus!
DE UURKOSTEN IN DE EU
Gebaseerd op een index 100 in 2000 zien
we nu Duitsland op 108 toeven, de aller
laagste dus. Dan komt Frankrijk met 119,
UK met 125 en Griekenland met 28 (!)….
Maar nog verslagen door Italië met 132!
Dat komt onder meer om dat enkel in
Duitsland het nominale salaris ZAKTE met 2
à 3%...tussen 2002 en 2009. Maar het
salaris van de duitsers is nog steeds hoger
dan bijvoorbeeld in Frankrijk: 40.000 in het
Berlijnse en 29000 rondom Parijs… Maar
de opslag boven op de salariskosten daar
liggen dus alle anderen op kop in de EU…
en daar heeft Berlijn het mes dan ook al
lang geleden zwaar ingezet. Het heet Harz
IV en voelt als keihard… Dat weten onze
duitse buren erg goed, intussen.

KERN VAN DE TEKORTEN DISCUSSIE
De staatschulden zijn gierend hoog; Grieken
voorop, gevolgd door portugezen, Ieren,
Spanjaarden en jawel de fransen. En de
testcase is hier nu de aanstaande pensioendiscussie, want Sarko beloofde de
8,5% tekort naar 3% terug te brengen in
2013… Waar Brussel maar weinig van
gelooft eigenlijk, als ze de franse weerstand
zo zien. Maar Parijs roept optimistisch: met
een beetje groei gaat het wel lukken…
Achter deze situatie zit ook de economische
discussie Parijs-Berlijn, waarbij Parijs de
duitsers verwijt “enkel maar veel te
exporteren en de lonen en de interne
consumptie laag te houden”. En dat gaat ten
koste van de andere EU-partners zeggen
ze. Immers: 50% van die duitse export zijn
de EU-landen en zij verliezen ook export
naar Duitsland omdat de lage lonen etc.

MOSKOU: NA DE DUITSERS, DE FRANSEN
Parijs haalt ook fors de banden met Moskou
aan, nadat Merkel flink oostelijk boog. De
franse bedrijven zoeken ook daar nu fors
hun heil. De tijd van het bestraffend toespreken van Poetin cs rond de tsjetsjeense
aanpak is voorbij. Frankrijk staat qua exporteur op plek 9; Berlijn met zijn 13% is plek 1.
Total gaat nu ook met Gazprom in Tsjokman
aan de gang na vele jaren gerommel. EDF
en GDF doen ook mee in Nordstream en
Southstream, HET grote gasproject. Air
France en Aeroflot spannen samen tegen
Lufthansa… En Alstom neemt een 25% be-
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lang in Transmasholding, lokale spoorwegprodukten fabrikant.
En de mooiste is de samenwerking van EDF
met de kernenergieclub Rosatom…, ook de
verkoop van franse marinefregatten is niet
gek… Het is een nieuw begin heet het, al is
de achterstand op de duitsers en Italianen
hier nog erg groot. Maar de ommekeer is
duidelijk… Sarko zal wel moeten.

Australië, Zuid-Korea, Turkije en Maleisië…
en de grieken gaan ook drie onderzeeërs in
licentie bouwen vor Duitsland. Daarom ook
was Lagarde uit Frankrijk zo hard tegen
Angela, want ook Frankrijk wil wel wat meer
wapenexport doen. Altijd weer dat soort
militair-economische achtergrond. En helaas
er is nu ook (wer) een omkoopschandaal
waarin het duitse Ferrostaal is betrokken en
ook weer die… grieken. En tenslotte worden
nu ook weer de groenen nieuwsgierig naar
al dat wapengedoe in die verre landen. Als
je groot bent in wapens is het niks
gemakkelijk in het leven.

JACHT OP ANGLICISMEN OPEN!
De staatssecretaris voor de francofonie in
La France heeft de jongeren opgeroepen
meet te doen aan een wedstrijd… En die is:
vindt voor 5 anglicismen in de franse taal
mooie franse alternatieven! De jury koos en
sprak!
Buzz op het Internet is UIT en ramdam is IN.
Newsletters is UIT en infolettres is IN;
Tuning voor auto’s ook al uit, beter is bolidage! Na zes commissies van de regering
is dit een stukje van de oogst. Er blijven nog
andere zaken hardnekkig doorspoken: Mail
ipv courriel; computer ipv ordinateur; software ipv logiciel; cashmachine ipv vache à
lait; sponsoring ipv parrainage en, outsourcing ipv externalisation. Het wegdrukken van CHAT om plek te maken voor
clavardage lukt ook niet erg want het is een
uitvinding van uit Quebec. Parijs verzet zich
manmoedig en lijkt het toch van het engelse
te verliezen. En nu komen ook al de chinezen er aan. Dat wordt nog knap lastig.
Waarom geen Esperanto geprobeerd?

DE REDDING VAN ATHENE…
We leren dagelijks vol schrik over de
fragiliteit van welvaart en ook over het
louche gedrag van sommige Eu-landen,
Griekenland voorop dus. Ook de rammelende eenheid in de EU doet ons stil
worden… Duitsland weigert de corrupte
grieken te helpen en Frankrijk (en andere)
trekken wat ze kunnen om er nog iets van te
maken. Frankrijk omdat het zuidelijk ligt en
omdat het ook niet florissant er bij staat in
de staatskas. Obama roept zelfs de grieken
nu al op snel orde op zaken te stellen… Een
uiterst zwakke vertoning en dit is dus de
vrucht van onderling geruzie, afvallen van
de EUdoor enge navelstaarders en een
ernstige politieke slapte in optreden vanuit
Brussel. Wat een droef gezicht….
Eind april moesten de grieken, wat een blind
paard kon weten, hun steun echt opvragen… en opnieuw gromde de EU-leden
allen uit de maat. De facto gelooft geen
hond die grieken nog… en in Berlijn is het
eruit werken van Athene het gesprek van de
dag. Als er geen deus ex machina (zoals
een oorlog) komt zal de EU verder verzwakken en enkel tot een dure grap worden.
Obama ziet ons al niet meer staan en praat
enkel nog direct met Parijs en Berlijn. Idem
de russen en de chinezen weten niet eens
waar Brussel ligt. Dat hebben we weer eens
mooi kapot gemaakt door zelfoverschatting,
blindheid voor wat er op de aardbol gebeurt
en een totaal gebrek aan echt inzicht in
ONZE belangen op lange termijn. Bush c.s.

MERKEL ONZE 3e WAPENLEVERANCIER
Merkel hield haar voetje flink stijf bij de EUdiscussie over Griekenland; en dat komt
omdat ze intern erg lastig zit met die nieuwe
coalitie. De liberalen willen belastingverlaging en de CDU wil niet te lang met
een tekort zitten… Maar er is nog wat
pikants: Griekenland heeft relatief het
HOOGSTE Defensiebudget (2,8% van hun
BNP) … van de EU en Duitsland levert daar
heel wat pief-paf-poef af. En deed dus ook
mee aan het op peil laten van dat tekort…
Duitsland heeft 11% aandeel op de
wereldmarkt voor wapens; staat nr. 3 na de
VS en de russen dus. Hun tanks zijn echte
juweeltjes weet iedereen. Dat weten ze in
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zagen DIT goed: het oude Europa is in een
soort Alzheimermood.

wel te zien zijn… Maar hij deed alsof er
niets aan de hand is en voerde campagne
op zijn verhullende manier omgeven door
blonde schonen. Italië stond eind maart voor
zijn test: doorgaan met de heldenverering
van hun macho-premier of nu toch eens
serieus rondkijken en naar andere wegen
zoeken.
De oppositie verrees ook: en hij heet
Michele Santoro. Hij is 58 en heeft een
talkshow op RAI2. Men probeerde zijn
show weg te poetsen. Maar dat lukte niet en
er is dus nu EEN programma met erg lastige
vragen aan de premier. Hij word natuurlijk
ook er van beschuldigd de fake-oppositie te
zijn, die met B. onder een hoedje opereert.
Hij werd ooit met twee collega journalisten
beschuldigd “van crimineel gebruik van
publieke diensten”. Een van hen is dood en
de ander nooit meer aan de bak gekomen.
En Santoro praat daar schande over.
Hij is overigens realist , zegt dat Italië zich
weer in de Middel-eeuwen bevindt, maar
ook , dat er onderhuids, een renaissance
opbloeit. Hij is de enige die B. gevaarlijk kan
worden… dus moet ie goed oppassen voor
de lange arm van de media-kampioen..
En de uitslag werd….. een grote verrassing,
want een overwinning voor de coalitie van
B. Zijn partij verloor weliswaar maar de met
hem regerende Liga won stevig. Eigenlijk
het omgekeerde van Frankrijk; hier gingen
veel linkse regio naar rechts dus. Waarmee
het ongelofelijke gebeurt: B. de rokkenjager,
de bedrieger en de manipulator krijgt nog
meer steun als premier. Weliswaar krijgt zijn
eigen partij straf voor hun frivole baas, maar
de uiterst rechtes oaltiepartner, die ook
meer autonomie voor het rijkere noorden
wil, is op weg nar haar claim voor meer
autonomie. Zo gaat ook dit land op naar
splitsing, net als Spanje… en , wiw zal het
zeggen, ook Frankrijk? Want de desertatie
van Freche in de Languedoc binnen links ,
heeft dezelfde tendentie. Arm neemt afstand
van het rijke noordelijke centrum… Zelfs in
België zie je dat bij de herriue Wallonië
(arm) en Vlanderen (rijk). Dat is de tendens
dus: foute politieke leiders worden herkozen
ondanks afgrijselijk gedrag, de rijken willen
weg van de armen in hun land en willen ook

En nu nog even over die arme schuldeisers
van Athene; de hard core van het probleem:
Frankrijk krijgt nog 56 miljard van ze (daarom was Sarko ook zo ijverig); Zwitserlandse
banken nog 49 miljard; Duitsland 31; de VS
11; UK 9; Ierland, Italië; Japan , Nederland ;
Portugal allemaal 7 miljard; België en Oostenrijk 4,5 en “overige” 25 Dat wordt nog
lang nagelbijten en laat zien wie het meeste
belang heeft bij redding der grieken.
HONGARIJE NAAR RECHTS
Fidesz won met een meerderheid van 2
zetels; een unieke situatie. En extreemrechts kwam op plek 3 in de politiek.
OOSTENRIJK OP OUDE KOERS
In Oostenrijk herwon de zittende president
zijn zetel met bijna 80% der stemmen!
Unieke situatie. En extreem rechts zakte
terug naar 16%. Zo kan het dus ook in OostEuropa.
DE BERLUSCONI SHOW
De groei is 1,1%, de ww zit op 8,5%, de
staatsschuld is hier op 117% aangekomen
en het begrotingstekort is 5%. Dat is het
Italië van Berlusconi ook in de crisis. Maar
dat deert deze opa niet, zijn TV-shows
draaien op volle toeren en nog steeds tracht
hij aan justitie te ontsnappen. De grote
manifestatie tegen hem, zijn sex-affaires en
zijn dure echtscheiding, het weerhoudt hem
niet opnieuw voor een verkiezing aan te
treden. Terwijl ook hier de ontslaggolven
voortrazen bij Fiat, Merloni en Eutalia
(telecom); de banken hier zijn in rustiger
vaarwater. Intussen verhoogt B. de wwuitkeringen en richt volgens velen het MKB
hier ten gronde, wa de kurk is van de
italiaanse economie. Crisisbestrijding is hier
nauwelijks een item, ook al staat Italië in de
financiële wereld et een sterretje op de lijst.
Zeker nu de grieken en portugezen al triple
of double AA- zijn gerated door Fitch. Maar
ook B. zag , na al zijn privé-capriolen, zijn
populariteit naar 40% terugzakken. En dat
zal in de aanstaande regionale verkiezingen
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dat de arme immigranten snel ophoepelen.
De geest van de 30-er jaren waart rond in
Europa..

De “amerikaanse” debatten op TV deden de
ster van ene Nick (who?) Clegg (43 jaar), de
liberaal, hoog stijgen. Zijn optreden gaf ook
een forse boost aan zijn partij… De
overtuiging van de Tories dat zij nu gaan
winnen taant: Brown draaide naar links en
pakte terug en nu pikt ook Clegg nog van de
arme Tories. Mogelijk is het een-partij
patroon nu doorbroken en krijgen we een
coalitie in het britse land. Weinigen geloven
dat Brown na de verkiezingen WEL de
economie redt en even weinigen dat
Cameron dat wel effe flikt. Maar een coalitie
van vermoeid labour met de Libdem’s dat is
een optie aan het worden. Ook voor veel
labourmensen. Temeer ook omdat Cameron
wel heel erg naïief omgaat met het
lidmaatschap van de EU…, met de
immigratieproblemen, de strijd tegen de
onveiligheid en de defensie…
Clegg is degene die belooft te breken met
het huidige politieke esthablishment, dat hij
steeds “the old parties” noemt. Maar we
moeten nog de volgende debatten zien en
dan de polls consulteren om beter te weten.
Will there be a surprise?

CAMERON IS TORY BLAIR!
De 43 jarige Cameron is de rechtse oppositieleider en lijkt erg op … Tony Blair.
Vandaar zijn bijnaam Tory Blair. Deze wist
ook in no tie de hele gevestigde orde van
Labour om te duwen toen hij op Downingstreet 10 was geland. Een energieke
vernieuwer met durf.
Cameron heeft ook een kleine groep om
zich heen die over alle besluiten met hem
praat; adviseurs op allerlei terreinen zjn
voortdurend “bij” hem. Zo deed Blair dat
ook.
Hun afkomst is nogal verschillend: hij is van
adel, deed Eton en later Cambridge. Hij was
op Eton een echt rotjong dat flipte en werd
er bijna af geknikkerd. Maar later op
Cambridge zagen velen zijn genie. Hij
studeerde politieke wetenschappen. Een
echte eliteboy met ook de arrogantie van
deze groep. Hij ing werken, ook in het
bedrijfsleven/publicity-industrie en werd
daarna adviseur in de Tory partij. Hij ging
vervolgens in de politiek via zijn homeregio
Oxfordshire. Intussen heeft hij stapje voor
stapje, het extreme gedachtengoed van
Thatcher om zeep geholpen. Hij deed het
imago van zijn partij, die “nasty” kan worden
genoemd, fors veranderen en is erg spontaan in zijn optreden. Modern stijltje dus. Hij
ligt goed bij de dames zonder slecht te
vallen bij de heren. Ook zijn eega een
barones zonder kapsones helpt hem bij zijn
image building. Hij lijkt echter nogal wispelturig en erg ad hoc in zijn optreden. En
schaamde zich ook niks om met de tsjechen
en de polen wat ant-brusselse grappen uit te
halen. Want de EU, dat is niet zijn hobby.
En valt iets slecht in de polls dan gaat hij
even gezwind weer in de achteruit… Zo licht
als een veertje. Dus nauwelijks een spoor
van zware Tory ideologie. Hij moet het tegen Labour-Brown opnemen, die er flink van
langs kreeg. Maar het is een ouwe rot et
streken… dus wie wint dat is nog te bezien.

SPANJE HERVORMT OOK NIET…
Zapatero wordt dor analisten scherp in de
gaten gehouden, maar dat zet hem
nauwelijks aan tot drukken op hervormingen. Het is dan ook niet simpel om iets
goeds te doen na de grote ineenstorting van
de onroerend goed sector in zijn land. Met
zijn giga-ww nu, zwakke produktiviteit,
zwak-ke banken en puinhoop in de openbare financiën. Al zeven semesters geen
groei en het IMF ziet minder dan 1% in
2010. Anderen zien pas na 2014 +2% groei
hier… Brussel duwt ook nu het tekort oploopt naar 11%.. de spaanse centrale bank
roept om arbeidsmarkt hervormingen,
maar… Zapatero lijkt niet te moven. Hij wil
de sociale vrede handhaven… Maar hij gaat
storm oogsten. Zie Griekenland.
GEHEIME ONDERHANDELINGEN MET
ETA?
Zapatero ontkent het, natuurlijk. Maar in de
oppositie weten ze het zeker: er zijn mensen
aan het praten om 40 jaar terrorisme te

CLEGG: THE THIRD MAN
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stoppen… Javier Solana uit Brussel zou dat
doen via het Henri Dunant Centrum in
Geneve (Rode Kruis). Het gebeurde eerder
en het hielp ook. Maar nu laaide het geweld
weer op en er werden nogal wat kopstukken
in de kraag gevat. Waardoor er waarschijnlijk openingen kwamen om te gaan
praten. Zapatero heet geen Poetin
gelukkig…

Moskou is nooit “zwak”. Dus het wordt hard
tegen hard en alle hoop is gevestigd op
Medvedev… Die nog in weinig op een
Russische Obama lijkt.
MOSKOU WORDT NU ECHT GEHOLPEN
De hernieuwde opkomst van het afgrijselijke
terrorisme veroorzaakt dat Moskou grote
steun krijgt van Washington, Peking en ook
Brussel. Het terrorisme is onze nieuwe
algemene vijand en vervaagt vele oude
tegenstellingen. De VS is close met Moskou
over
kernwapens,
Frankrijk verkoopt
oorlogsschepen, Duitsland maakte Moskou
tot strategische handelspartner en Moskou
zelf wil nu wel logistieke steun aan de
afghanistaanse operatie geven en ook
meedoen met de sancties tegen Iran.
De bommen in Moskou en andere steden
leiden tot een onverwachte solidariteit tegen
wereldvijand nr. 1 : de terroristen… Met een
islamitisch radicaal randje. Zoals daar ook
nog zijn Hamas , Herzbollah, Al Qaida etc..
Want vergeet niet: de chinezen hebben ook
hun radicale moslims en het hele westen zit
er ook mee. De tendens is duidelijk: het
westen+Rusland+Peking
hebben
een
gemeenschappelijke vijand. De bommenleggers met een radicaal islam tintje.. Dat is
dus een nieuw geopolitieke grenslijn… Die
weinig arabieren en geen MO omvat. Goede
zaak? Dat valt nog te bezien…

KONING CARLOS IS VOOR DE CORRIDA
Vooral in Catalonië is er toenemende
weerstand tegen de corrida… het regionale
parlement daar wil het gaan verbieden. Ai
dat is tegen ht zere been van de spaanse
koning die dit een cultuurgoed vindt… Zoals
men dat ook in Arles en Nîmes in Frankrijk
vindt overigens en natuurlijk Zuid-Spanje
ook nog. De corrida-wereld komt nu in grote
onrust natuurlijk, want hun subsidies komen
echt in gevaar. En die gingen in de crisis al
omlaag. Maar helaas voor hen: wel 58% van
de – 54-jarigen heeft geen enkele interesse
in corrida’s. In Spanje dan. De koning heeft
dus pech en zou zich er beter buiten kunnen
houden… Soms denken ze nog dat ZIJ de
baas zijn.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
RUSLAND EN DE KAUKASUS
De bommen knallen weer in Moskou etc. en
de oude ellende blijkt weer springlevend.
De door Moskou gestuurde manager naar
de Nord-Kaukasus was ruim onvoldoende
blijkt nu duidelijk. In 2004 was de metro ook
al doelwit, toen kwam de school in Beslan,
toen een expresstrein, en nu weer metro en
centrum van de stad. De islamitische djihad
van Dokou Oumarov is weer volop actief en
toont zijn kunnen. Poetin en Medvedev uiten
harde taal en spreken opnieuw over
“vernietiging van de schuldigen”. Maar
niemand gelooft nog in deze weg, het
geheel schreeuwt om politieke oplossingen.
Net zoals Bsh dat liet zien en Obama een
andere weg ging, is het nu tijd in Moskou
om realistischer te worden. Voor er weer
veel bloed gaat vloeien. Maar ja, de stijl van

WITRUSLAND KEERT ZCH NAAR HET
WESTEN
Het grenst in het westen aan de baltische
Staten en Polen , in het oosten aan Rusland
en Oekraïne en is een zeer dictatoriaal
geleid land. De VS zette het op de lijst van
landen met grove schendingen der
mensenrechten…. Maar nu zet Loukachenko de deur naar het westen wijd
open nadat hij veel maatregelen nam op
fiscaal gebied: het land staat nu op plek 58
(was 129) van de lijst van de Wereldbank
“die de gemakkelijk zakelijk toegankelijke
landen verzamelt”. In 2009 verdubbelde de
buitenlandse investeringen naar een nivo
van 4,8 miljard en na wat europese
bedrijven komen nu ook de amerikanen er
aan. Met name de software en electronica
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branche is erg geïnteresseerd omdat in dit
land een paradijs is voor high tech kennis.
De locale uni’s zijn er erg bekend om en hun
ingenieurs zijn nog niet duur. Hun wiskundigen en natuurkundigen zijn ook van
hoge kwaliteit. En hun taalkundigen zijn van
een zeldzaam hoog nivo waardoor ze erg
gezien zijn in het automatiseren van taalhandling. De groei ligt er nu op 7% in dit
kleine land van bijna 10 miljoen inwoners.
Witrusland heeft ook sterk gemoderniseerd
onder meer door privatisering.
Dus het krijgt steeds meer een westerse
aanblik en de russen zijn intussen gestopt
met subsidie geven.
Er is nog een grote “maar”, en dat is de
dictatoriale politieke situatie waarin een
oppositie erg slecht wordt behandeld. Dat
doet nog vele westerse bedrijven aarzelen…
Op grote verandering op dit punt is nog
maar weinig zicht. Dus investeren hier is
niet zonder risico omdat er onzekerheid
heerst.. En dus ook instabiliteit. Maar de
markt in de knowhow in dit land lokken..

ook erg van die kant geworden.
De
socialisten staan hier op verlies heet het; ze
waren ooit tweede partij hier.
Vooral in het noord-oosten, traditioneel
links, is ultra-rechts sterk geworden. De
politie doet hier haar werk niet en men voelt
zich in de steek gelaten door de politici.
Wat punten uit het JOBBIK (= beter!) programma? Wel: weg met de kinderbijslag na
het derde kind, verder positie verkrijgen
voor zelf verdedigingsgroepen om families
te beschermen. Deze clubs in het zwart
grijpen terug op vroegere rechtse organisaties en hun symbolen. Bij meutes in
2006 tegen de regering kwamen ze op en
ze hebben ook veel geprofiteerd van het
verrechtsen van de Fidesz. Die dat deden
omdat ze in 2002 positie verloren. Ze is DE
club van de minderheden uit Hongarije die
in de buurlanden wonen sinds 1920 toen het
grote Hongarije kapot liep. Ze zijn tegen het
bolsjewisme, de multinationals, de EU, de
as Israël-Washington-Brussel en dus anti
elites en anti het huidig systeem. Jobik
scoort hoog bij de in de steek gelaten
jongeren: rockers, motorjeugd, voetbalfans
… Ze rijden regelmatig door de verloren
gebieden bij de buren op zoek naar GrootHongarije van vroeger. En ze zien de
hunnen van Attila als de voorvaderen van
de hongaren. Ze hebben eigen muziek en
muzikanten. De superrechtse zorgen voor
veel antisemitisme in hun benadering : de
banken en de media zijn in de handen van
de joden, klinkt het. Waar hoorden we dat
eerder?
In hun blad spreken ze schande van een
proces van Amerikaanse joden tegen een
hongaars bedrijf dat de veewagens maakte
voor het jodentransport en op hun sites
staan de namen van eminente joden in hun
land. Want de hongaren voelen zich het
slachtoffer van WO I waarna hun grote land
werd herverdeeld… waaraan de joden ook
al schuld hadden! Ressentimenten dus om
het verleden te laten herleven.
Hongarije gaat niet best en de teleurstelling
zoekt uitlaatkleppen. En dat zijn de oude
weer: de joden, de kapitalisten en alles wat
niet wit is.. Niks over hoofddoekjes dus…
maar die vind je er ook niet..

OOST-EUROPA OVERLEEFDE NIPT
Ze kregen in de crisis enorme klappen en
vele landen moesten IMF-steun halen en
dus heel erg bezuinigen. Maar wonder
boven wonder bleef de schade beperkt ook
qua banken en de bevolking slikte diep.. En
nu gloort er weer wat licht in de gragiliteit.
De begrotingstekorten zijn er nog maar de
groei is er ook al, voor sommige. Maar pas
ook op: er zijn in deze “groep” enorme
verschillen. Van het arme Moldavië tot het
welarende Slovenië… en ook het sterk
opkomende Polen. Deze landen waren nog
net van armoe af toen ze, na een
economisch wondertje, weer kopje onder
gingen in het kapitalistische onweer. En
relatief gezien was de sociale onrust
beperkt… men weet nog wat een broekriem
is daar.
RECHTS-RADIKAAL HONGARIJE
Bij de a.s. verkiezingen daar gaat het stevig
rechtsaf, zeker bij de jongeren lijkt het. En
wel van student tot volkse jeugd. Jobbik
(schatting 15%) heet ultra-rechts hier en
Fidesz ( zat ooit op 50% na de omslag) is
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ga je op de schop; dat weten we weer sinds
Griekenland!

Terug naar inhoud

OKINAWA WIL ZONDER AMERIKANEN
ZIJN
De VS hebben heel wat bases in de noordPacific: in Guam (3000), in Zuid-Korea
(28000), in Manilla (67000) en in Japan met
36000. Op Okinawa (100 bij 15 km) waren
de amerikanen na WO II tot 1972 als
bezetters en daarna huurden ze er ruimte
voor diverse bases. En de VS nam de
verdediging van Japan op zich en dat stond
ook in de japanse grondwet na WO II.. Ze
hebben geen ruzie die twee, maar de
aanwezigheid op Okinawa lijkt toch dwars te
gaan zitten bij de jappen. Ondanks het feit
dat er wel 50000 lokale werken bij de
amerikanen. Recent was er een forse rel
toen Amerikaanse soldaten een japans
meisje zouden hebben aangerand; dat
bracht de discussie weer forser aan de
gang. Op dit eiland is het druk, er komen en
gaan per dag wel 300 vliegtuigen of heli’s.
En dat maakt ook veel herrie, zegt de burgemeester van de dichtbij liggende tad van
90.000 zielen. Er komen hier ook heel wat
toeristen, overigens zeker zo’n 6 miljoen! Al
sinds 1996 wordt er onderhandeld om
oplossingen te vinden voor deze lawaaige
basis. En nu zit er in Tokyo ook een centrum-linkse regering wat de relatie ook best
iets moeilijker maakt. Ze voelen zich nog
steeds een beetje vernederd door die
Amerikaanse aanwezigheid en willen wel
wat losser. En dus ook meer hun eigen
defensie regelen. En Washington zit net nu
ook in een grote strategische herziening..
Dus de discussie lijkt zich nu ook te
verbreden en het gaat om meer dan Okinawa. En het spannende is ook dat deze
coalitie die niet veel heeft met de rechtsen ,
op het punt van weer eigen baas worden op
defensiegebied, het heel goed met de
oppositie kan vinden. En de grote chinese
overbuur ziet belangstellend toe natuurlijk.
Changing times….. Obama heeft het druk.

ZUID-AZIË
Er is natuurlijk nieuws zat daar; maar de
westerse pers zag het niet en daarom laat ik
het deze keer hierbij.

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
NOORD-KOREA: INTERNE ONRUST
Kim Jong heeft een nieuwe zondebok van
77 jaar; hoog in de arbeiderspartij en hij
werd er nu van beschuldigd de economie te
hebben geruïneerd. Hij was namelijk betrokken bij de grote privatiserings operatie en de
geldverandering. Daardoor ploften de
prijzen en kwamen er opstanden van de
honger. Nu wil Kim dus weer in de achteruit: privatisering en buitenlandse investeringen aantrekken. Hij moet wel, want hij
zal niet lang meer leven is bekend. Over
maximaal 3 jaar moet hij zijn jongste zoon
van 26 op de “troon” hijsen.. En deze move
is een stap in dit project. Pak Nam zal
worden geëxecuteerd voor zijn misdaden.
DIE ARME JONGE JAPPEN
Het is erg beroerd voor de jongere jappen,
vaak hoog opgeleid ook nog. Er is bijna
geen vaste baan te vinden: bijna alles is op
tijdelijk contract. En dan verdien je maar ..
40% van je collega met vaste baan her…
Zo’n 20% vindt niks en dat werd in een jaar
6% hoger. De vaste banen zagen ook hun
bonussen wegsmelten en ook onkosten
vergoedingen slinken. De salarisonderhandelingen staan voor de deur. En ook al gaat
het iets beter met de groei nu, daar zal ook
geen bak geld worden uitgestrooid in de
richting van de werknemers.
Het zeer grijze land met zeer terug gevallen
consumptie moet het nu van export hebben… maar hun staatsschuld hangt als een
blok aan het been. Want 125% van het BNP
dat is echt hoog… Een geluk is dat die niet
sterk buitenlands gefinancierd is, dat wel.
Want anders is Fitch zo aan het re-raten en

DE FARMACEUTEN SPRINGEN OP AZIË
De gigantische emerging aziatische markt is
volop rijp voor medicamenten. Want de
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inwoners zijn deels goed in positie om
medicijnen te kunnen betalen. Dus de grote
westerse farmaceuten openden de aanval
met sterk verlaagde prijzen en beperktere
marges. Glaxo zei dat het de prijzen daar
met 30% laat zakken en met 75% in de nog
armere landen. De omzet schoot evenwel
9% omhoog. Azië, Afrika en Australië zijn
samen goed voor 91 miljard omzet en de
groei is enorm. Ook in India, China, Brazilië
zullen de omzetten in 5 jaar op ca 90 miljard
liggen waarvan China 40 miljard zal leveren.
Het marktaandeel van de nieuwe landen
gaat in 2013 naar 20% (nu 16%). De idee is
om de verliezen op topproducten in de VS te
compenseren met vergrote omzetten in de
simpelere medicamenten in Azië . De
farmaceuten hebben voor de komende jaren
hun melkkoe gevonden.

facto een hele maatschappij in al zijn lagen.
En à propos, de wapens die nodig zijn
komen uit… juist, de VS. Waarmee de
belangen geschetst zijn aan beide kanten
van de grens. Clinton en Obama communiceren veel met Calderon om deze
handel op te rollen, en ze weten, dat het
nooit zal lukken als er geen andere nette
economie tegenover komt te staan. Want de
driving power is , ook hier, de grote
armoede.
Dus het zal even duren tot Ciudad zijn
slechte reputatie kwijt is.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
.DE KRACHTMETING VS-ISRAËL (Zie
Topics)
.DE ILLEGALE DRONES IN PAKISTAN
(Topic)

DE OORLOG IN CIUDAD
Deze stad ligt in Mexico tegenover El Paso
aan de grens met de VS. Een inwoner zegt:
“Als je het geschiet in de ochtend hier mist,
geen nood. Dat van de middag en de avond
heb je dan nog te goed”.
Geschiet tussen overheid en drugsbendes
dus, want deze stad lijkt wel de gevaarlijkste
stad ter wereld. Er komt 450 ton cocaïne
voor de VS vandaan. En elke kilo levert de
drugsbazen 60.000 $ op. Zo’n 450.000
mensen werken er voor en de totale omzet
is iets van 20 miljard €.
De laatste drie jaar werden 15000 mensen
vermoord in de strijd, want zo veel geld
schept veel concurrentie en hebzucht. Dus
is er een heel leger van militairen ingezet
om dit gedoe te beëindigen, onder veel druk
en ook hulp van de buren, de VS. Die
kregen in 2009 20 ton synthetische drugs te
pakken, 16 ton coca, 460 ton marihuana en
meer dan 300 miljoen dollars.
In de omgeving zijn 30% der goede
hectaren grond “in produktie voor drugs”.
Dus er is veel werkgelegenheid mee
gemoeid, net als in Afghanistan etc. En dus
is er ook een enorme corruptie, dat gaat
altijd samen met zoiets. Dus zijn er ook
hoge beschermers intussen in Mexico van
deze drugskartels. Zeker 4000 deelnemers
aan deze kartels zijn er intussen; dat is de

EEN LESJE IN LOBBY-EN
De , vooral joodse, maar ook de christelijke
lobby in de VS, zet Obama c.s. fors onder
druk met hun hardere houding tegenover
Tel Aviv die maar voort koloniseren in OostJeruzalem. En daarbij is elk midel toegestaan… Er werd zelfs gedreigd met het
halen van stemmen bij het behandelen van
Obama’s zorgwet! Waaruit blijkt hoe enorm
klein de speelruimte van de Obama-regering
eigenlijk is in dit land met zijn enorme sterke
politiek-economische machten in de coulissen. De grootste democratie ter wereld
heeft een flinke dubbele bodem die niemand
kan controleren. En zeker niet als je je
campagne liet betalen door banken en
andere bedrijven…Tenzij die ander nog
MEER macht heeft dan een bepaalde lobbyer.. Een nogal griezelige werkelijkheid.
SARAH PALIN’S OPKOMST
Ze heeft al 1,5 miljoen vrienden op
Facebook en haar getwitter wordt massaal
gelezen door 400.000 lezers. Haar boek
Going Rogue werd al door 2,5 miljoen
mensen gekocht. Haar uitgever gaf haar
een voorschot indertijd van 1,5 miljoen en
intussen draait Sarah al zo’n 5 miljoen bij
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elkaar met al haar activiteiten. Een TV=zender gaat haar 8 miljoen betalen voor
een documentaire over haar.. Toch is ze
voor 70% der amerikanen ongeschikt voor
een politiek hoge functie.. maar de anderen,
waaronder 60% der republikeinen is ze
“top”. Ook als volgende presidents kandidaat. Haar aanhaken bij de fameuze Tea
party, de herdenking van de onafhankelijkheidsstrijd tegen de engelsen, was een
groot succes en bezorgde haar nog meer
populariteit. Ze is het idool van de blanke
underdogs en de lieveling van ultra-rechtse
republikeinen. “Ze lijkt op mijn familieleden”
is een gezegde at veel gehoord wordt in die
kringen. Het domme gansje, anti-intello, dat
toch maar boven kwam drijven en voor niks
bang bleek te zijn. Een heldin van het
onontwikkelde volk die nu multimiljonair is.
En zij zegt het openlijk: Obama de communist moet bestreden worden… Palin is
het boegbeeld van het “ugly amerca”. Dat
we nu voluit kunnen zien. En dat is
schrikken.

naar China uit te nodigen en (bijna) gratis
leraren chinees te leveren. Nu kun je op
maar 1% der scholen daar mandarijn leren
terwijl dat in 20008 nog op 4% zo was. De
budgettaire restricties zijn de oorzaak daar
van. Dus die directeuren vinden dat aanbod
uit Peking prachtig!Natuurlijk moet er veel
meer chinees worden onderwezen in een
wereld waarin nu al bijna 25% mandarijn
spreekt… Al wordt dat in 2050 wat minder
namelijk ca 16%... Want bij de groei naar 9
miljard mensen gaat het mandarijnflink
relatief achteruit. En gaat het arabisch, het
spaan en het Hindi er sterk op voor uit….
Onze wereld verandert met topsnelheid!
GUANTANAMO
Het is stil rond Guant en Obama krijgt het
nog niet leeg en gesloten. Intussen is er ook
een redelijk volle gevangenis in Bagram,
Afghanistan. Een VS-gevang dat O. nu ook
snel aan de Afghaanse autoriteiten wil overdragen. Weer eens blijkt hoeveel obstakels
er kunnen zijn bij ogenschijnlijk zo simpele,
snelle oplossingen. Het mondjesmaat meewerken van de “old bodies bondgenoten in
Irak” is zeker ook een van de belangrijke
vertragende factoren. Maar O. moddert
moedig voort. Dat zit zwarte mensen in het
bloed….

DIE GEWELDADIGE VS MET HAAR
WAPENS
In drie staten zijn wapens volledig vrij te
krijgen:Alaska (Palin), Montana en Vermont.
In twee staten zijn wapens verboden:
Wisconsin en Illinois. In 7 staten is een vergunning noodzakelijk en in de meeste staten
is die vergunning erg gemakkelijk te
hebben.
Op de 300 miljoen inwoners zijn er minstens
200 miljoen wapens te inden. De Hoge
Raad gaat nu de vrijheid om wapens te
dragen VERGROTEN op basis van een
nieuwe interpretatie van een Grondwets
amendement. Haar uitspraak hierover is
dichtbij. In het land van Obama, is straks
nog veel meer schiettuig te vinden op basis
van de echte Amerikaanse opvatting: de
burger ma zichzelf en zijn goed met wapens
in de hand verdedigen. Is er nog iemand in
Europa die het snapt?

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DE ZUS VAN CASTRO EN LULA
Nee ze gaan niet vreemd hoor; zeker niet nu
Lula geen enkel begrip toonde voor de
politieke gevangenen van Raoul en Fidel, de
broertjes van Juanita. Die al heel lang in de
VS woont en niks op heeft met de dictatuur
van haar broers. Deze 77-jarige geeft nu
ook Lula er flink van langs die niks zag in
protesteren tegen de ellendige toestand van
de politieke gevangenen. Ook niet toen er
recent eentje van honger stierf; suicide. Tja
en ze heeft gelijk: hoe kan een socialist van
vakbondszijde nou zoiets ongeïnteresseerd
laten? Juanita heeft hem nu op haar
protestlijstje staan… en Lula moeten we
bijzetten in de groep van de machtigen die

CHINEES IS “IN” IN DE VS
Vele ouders willen dat hun kids chinees
leren, mandarijn. En China promoot dat ook
zeer door Amerikaanse schooldirecteuren
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zich niets meer willen aantrekken van de
onvrijen en de vervolgden. Effe slikken
dus... Tja, wie weet er niet meer van de
grote populariteit van de Castro’s 35 jaar
geleden, bij de roze-rode europeanen? Ze
waren razend populair in die kringen, en nu
wat minder…

de pels” van de anti-democraten. De zoon
van Hosni, Gamal, en het hoofd van de
Inlichtingendienst , Omar Suleiman zijn de
kandidaten sof ar. En die hebben nu een
lastige derde ontdekt.,
DE TURKEN GAAN HEEL LEKKER
De crisis raakte ook hen maar niet zo fors.
En Recep Erdogan, politiek niet weinig
controversieel, gezien de vele troubles met
staatsrepen, Hooggerechtshof, en het
ontbinden van politieke partijen etc. Maar
de economie hield hij op de poten en
bouwde haar ook flink uit. Er wordt veel
geïnvesteerd in zijn land en de beurs van
Istanboel staat er florissant bij. De economie is veel steviger dan enkele jaren
geleden er zit een stevige basis onder
zeggen experts. De vele hervormingen,
verlagingen van Staatsuitgaven, privatiseringen, en betere bankregels zijn goed
uitgewerkt. Deels waren dat de eisen voor
toelating tot de EU…
De handel met
Europa en het MO is erg omhoog
geschoten: Sinds 2002 DRIE keer zo hoog
tot nu 102 miljard $. Tja want de crisis gaf
een krimp van ca 5% maar nu is de groei
weer 6%. En die stijgt ook nog stevig. Ook
hun activiteit in high-tech is erg vooruit
gegaan en ook de opleidingen daarachter.
De bankwereld ziet ze als een der 11 landen
(na Brazilië, Rusland, India en China) die
tot leiders der economie op de wereld aan
behoren.
Turkije doet al 620 miljard aan BNP en met
een groei van 6% zou dit land Duitsland
voorbij gaan in 2050. Want een kwart der
turken is jonger dan 15 jaar nu (dus ca 18
miljoen mensen) en boven de 65 zit hier
maar 6%... Het land is zelfs jonger dan
China qua opbouw waar slechts 19% onder
de 15 is. Terwijl Duitsland snel vergrijst.
Er zijn ook minpunten zoals bij de prijsontwikkeling: +9,6 % recent nog. De ww is
ook nog te hoog met zijn 14% (EU ca 10%!).
En dan is er de politieke onrust nog. Toch is
de kans dat Erdogan in 2011 wint
waarschijnlijk en zo lijkt het qua ontwikkeling
echt op het vroegere Duitsland. En dit land
willen vele in de EU niet toelaten… Er is
natuurlijk meer dan economie en de-

Terug naar inhoud
OCEANIË
Weinig nieuws, ver van de aswolk en de
nieuwste oilspill…maar ook flink handel
drijvend met de aziatische buren natuurlijk.
En met erg weinig commentaren op de grote
geopolitieke manoeuvres in de wereld.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
EL BARADAÍ IS OPPOSITIE
Hij was tot voor kort de baas van het
atoomgenootschap van de VN in Wenen. En
trotseerde ooit Bush en anderen et hun
weapons of mass destruction in Irak. Hij was
voor velen de integriteit in persoon deze
egyptenaar. Hij is Nobelprijs drager en
tegenstander van Hosni Moubarak, die ,
dicht bij de dood verkerend, nu ook zijn
zoon als opvolger wil lanceren. En zie daar
is El Baradei als opposant.. Hij is telg uit een
beroemde familie hier en zijn vader was ook
geen vriend van Nasser in zijn dagen. Hij
werd in 2009 uitgenodigd door een
egyptische zender en zijn optreden was een
sensatie: hij kreeg enorme bijval. Hij is en
kado voor de oppositionele krachten in zijn
vaderland maar presenteert zich als
“onafhankelijk”.
Hij heeft lijkt het geen
onbegrensde ambitie en mikt mogelijk op
het voorzitterschap van de Arabische Liga,
zeggen sommigen. Maar nu spreekt hij als
een ongerust iemand over de toekomst van
zijn land, waar de democratie sterk lijdt. En
door er te ZIJN en dit hardop te zeggen
heeft hij zijn land al een grote dienst
bewezen. Op weg naar de verkiezingen… Is
hij DE nieuwe potentiële leider? Nee zeggen
vele, maar hij fungeert nu wel als “de luis in
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mografie onder de zon, maar die bepalen
wel je positie op termijn in het krachtenveld
ook het politieke.

apparaatje in uw bagage stoppen. Op elke
plek ter wereld waar zout water is (bijna alle
grote steden liggen aan zee op onze
wereld!),kun je dus erg simpel en betrouwbaar zonder “vreemde” energie zoet water
maken!
Het is een vondst op basis van chips die het
ionisatieproces kunnen scheppen met
behulp van een pietsie voedingsstroom uit
een zonnecel. Men beoogt hiermee
“personal water production” en de prijs van
het ding zal enkele tientallen $ zijn bij
massaproductie… Bravo, weer… MIT dus
de big winners waar het om octrooien gaat!

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
POKERSPELER: OPGEPAST!
Een Australische neuroloog kwam er achter:
door de ogen van de speler te analyseren
op beweging/positie kun je zien over welk
cijfertje iemand doet nadenken! Hij deed
zeer overtuigende proeven en weet daardoor dat snelle pupilbewegingen lagere
kaarten verraden. Bij rotkaarten gaan ze
vaak naar beneden en naar links… als het
nieuwste cijfer (nieuwe kaart) lager is dan
het vorige. Dat komt omdat de harsens
kennelijk de opslag van getallen ruimtelijk
doen… langs een lijn van links naar
rechts… Probeer het dus en wordt rijk! Of
pas op, want u blijft niet lang leven in een
echt pokermilieu waar echt veel “at stake” is!

CENTRALE OP JE RUG
Het ding weegt maar 14 kilo zit in een
metalen rugzak van 1 meter lang ; een soort
cylinder. Hij drijft in water en heeft een
grote “scheepsschroef”. Niet om weg te
varen, nee, om door het gebruiken van
stroming electriciteit op te wekken. Dus u
moet wel bewegend water opzoeken…. Op
1 meter diep geschiedt het wonder als de
generator stroom maakt en kan voor 0,5
Kwatt zorgen. Maar koppel je er meerdere
dan kom je best aan 30 kilowatt. Uiteraard
moet er ook een ankertje aan anders is ie
pleite. Dus bij uw volgende pick-nick kunt u
uw laptop met werk zonder probleem
meenemen en zelfs een klein koelkastje.
Dat moet uw partner dan op de rug
meenemen natuurlijk.

SCHAATSEN OP WIELEN
Stelt u zich voor u krijgt aan elk been een
groot wiel uit licht carbon aangebonden
waaraan twee voetenplankjes zitten waarop
u kunt staan. Dus u hangt aan de wielassen
net boven de grond.. Een australiër vond
het uit en je kunt dus schaats- of skibewegingen makend je erg snel verplaatsen
op wielen. Grote vrijheid, snelheid en
soepelheid zijn de sensaties. Wat de mens
niet allemaal verzint om lekker snel en op
eigen krachtbron vooruit te komen. Hij
noemde het Chariot Skates!

HET BOND 007 HORLOGE
Vanaf 150 € tot meer dan 1000 € kunt u zich
voorzien van een echt spionnenhorloge. Het
is piepklein met een piep schermpje en
toetsenbordje er op. En er is ook een oortje
bij, blue tooth natuurlijk.
Met geheugen tot wel 8 GO, telefoon, MP3
speler, luidspreker, stemherkenning, agenda, videosupport en dicteerapparaat. Omdat
u daar op zat te wachten dit advies: neem
de Samsung S9110 voor 500 quit Die is
prima en geeft goeie waar voor uw geld. U
moet er wel voornaar Parijs of Londen met
Ryanair natuurlijk.

EEN MINI-ONTZOUTINGS DINGETJE
Het past in je hand en werd ontwikkeld op
MIT (VS). Een mini-ontzoutings apparaatje
dat niet werkt op verdamping of filtratie
principe maar op polarisatie van ionen. Het
ding haalt 99% van het zout uit zout water,
en ook nog alle bacteriën en verontreinigingen. Een kleintje, met een oppervlak
van 20 cm kan al 15 liter water per uur
ontzouten met behulp van een beetje
zonne-energie in stroomvorm. Over twee
jaar zijn ze uit ontwikkeld en kunt u het

INTELLIGENT STROOM LEVEREN
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De manier van stroom leveren is al honderd
jaar zonder verandering en eigenlijk nogal
stom. In Colorado zijn er al 20.000
verbruikers die via een computersysteem
hun stroom krijgen op het beste mogelijke
en goedkoopste moment. De apparaten
melden eerst dat ze draaien willen als
baasje de knop indrukt…. En dan zorgt de
leverancier voor het beste moment! Eigenlijk
nogal voor de hand liggend zeker nu er
diverse produktiemethoden zijn zoals wind
en zonnecellen die niet constant kunnen
leveren. EDF in Frankrijk experimenteert
ook in 300.000 huizen op deze manier en er
is een plan om 35 miljoen meters te
vervangen door andere apparatuur om eea
in te gaan voeren op grote schaal tussen nu
en 2017. Dat is dus veelbelovend en kan
energie en geld sparen. Maar ja de hackers
zijn ook al erg nieuwsgierig en de
stroomleveranciers maakt dat best al
nerveus. In de states heeft het “smartgrid”
en daar kun je elke gebruiker real time
volgen in zijn verruik… Een voorbeeld van
hoe nieuwe internet technologie weer kan
helpen op energiegebied… We worden nog
echt slim.

wijnetiket kan belazeren!
Want de
wijnstruiken nemen die radio-activitit op en
dus vindt je ze in de druif en… dus ook in de
wijn. Dus als je de C14 atoompjes met weet
je van welk jaar de wijn is! Voorbij de
grapjes en de twijfel, maar u moet er wel
een heel lab voor mobiliseren. Nou als u
flesjes koopt van 250 $ bouteille loont het
best de moeite.
GROTE, KOUDE PLANEET
Op 1500 lichtjaren staat ie is even groot als
Jupiter en ook hij draait om een soort zon.
De temperatuur aan zijn oppervlak is
ongeveer 100 gr. C. nogal wat kouder dan
veel andere ontdekte planeten sof ar. Dat
gaat weer spannend worden dus… het
houdt nooit meer op niet?
PAS OP JE BACTERIEËN
Nee niet via DNA of je vingerprints, ook via
de soorten bacterieën die je bij je hebt kan
men je detecteren! Elke mens heeft, blijkt
het, zijn eigen “beessies” bij zich dus kun je
op een gestolen ding bijvoorbeeld al wat
beessies isoleren en ze vergelijken met die
van de verdachte persoon. Er zijn tests
gedaan met PC en hun betimmeraars en
verdomd het werkt feilloos. Dus ook met
handschoenen bent u niet meer veilig.

BIJEN ZIEN HET BETER
De bijen zijn kampioen in kleuren zien en
zijn daarbij 5 keer beter dan mensen. Ze
kunnen ze snel van bloem tot bloem om hun
favoriet af te tappen. En snel dat is veilig
ook in de natuur. Dat kijken kost wel erg
veel energie, maar dat hebben ze graag
over voor een langere levensduur. Niets
stom die bijen!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
DE KRACHTMETING VAN OBAMA EN
NETHANYHU
Velen kijken met verbazing naar het forse
doordouwen van Israëlische zijde. Wat
beweegt de premier nu hij zo koppig dwars
gaat op alle Amerikaanse initiatieven?
Rekent hij opnieuw op de grote druk van de
Amerikaanse joodse lobby bij zijn Groot
Israëlpolitiek? Hij speelt hoog spel en dat
ging al eens eerder fout…
Intussen verliest Obama zijn gezicht hier, na
zijn beroemde speech van Caïro. Hij moest
wel forse taal uiten nu tegen Tel Aviv wat in
Israël grote afkeuring opriep: wel 75% vindt
de opmerkingen van Clinton c.s., te ver

DOOD VAN EEN MAANROBOT
Manfoto’s losten het probleem recent op: de
Lunokod 2 die in 1973 op de maan landde
en toen spoorloos verdween, viel in een
kratertje. Daarbij kwam nogal wat stof op en
dat bedekte zijn radiator. En toen liep ie
warm en toen ging ie kapot. Oververhitting
dus. Stel u gerust het merk was niet Toyota!
WIJNCHECK MET RADIO-ACTIVITEIT
Sinds 1940 zit er radio-activiteit van
bommen op onze planeet en laat dat nou de
reden zijn waarom je niemand meer met het
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gaan.. En de premier probeert zijn coalitie
overeind te houden, want gaat het fout dan
moet hij weer naar Kadima en Tzipi Livni
terug… die van Groot Israël niet zo’n punt
maken. Intussen voelt Abbas zich compleet
in de steek gelaten en spreken alle groten in
het MO van het schandalige gedrag van
Israël in Oost-Jeruzalem. Er lijkt geen
enkele beweging meer te zitten in het
vredesproces. Tot vreugde van Hamas,
Hezbollah en… Iran.
De z’g. bouwstop in bezet gebied voor 10
maanden loopt in oktober 2010 af, en de
bewegingen van het moment staan haaks
op een verlenging daarvan. Er dreigt een
derde intifada, er wordt weer in Gaza
teruggeslagen en er vallen ook weer
raketten van Hamas in Zuid-Israël. De
europese diplomaten zijn wanhopig; Ashton
in haar nieuwe EU-rol stond ook gewoon
voor aap. Ze zien een fors verzwakte
Obama, die met zijn hele diplomatie geen
meter verder lijkt te komen. Impasse van
formaat, uiterst riskant gemanoeuvreer…
Iedereen wacht op een wonder… maar niet
op hetzelfde wonder.. Obama MOET nu wat
vinden, zijn internationale prestige staat op
de tocht.
Plus is het kernwapenverdrag met de
russen dat al op 8 april werd getekend.
Gevolgd met de instemming van Moskou
over de “sancties”, waarbij zij wel matiging
prediken. En als dreiging hangt ook het
opstarten van de kernreactor dor de russen,
half 2010 in de lucht… Obama haalt steun in
Moskou en via hen in Peking, lijkt het. Maar
of dat helpen gaat is onduidelijk. En: er is
ook GEEN andere weg meer. Moebarak van
Egypte was in Duitsland voor zijn fragiele
gezondheid, is terug en ook hij zal nu iets
moeten doen in de Arabische gelederen.

buurt. Want ze houden zich schuil in dorpjes
tussen de burgerbevolking.
Het is goed nog eens op te merken dat deze
oorlogsvoering qua internationaal recht
onwettig is…in Pakistan dan. Dus ook
Obama is nu ruimschoots buiten de wet aan
het oorlogvoeren, zij het wel met de
oogluikende toestemming van Zardiri in
Pakistan. Juristen in de VS waarschuwen nu
weer, net als in de tijden van Bush, dat zij
die deze drones besturen, zich ooit mogelijk
voor oorlogsmisdaden moeten verantwoorden. Want het (militaire) oorlogsrecht
verbiedt om welbewust OOK burgers te
doden bij een actie tegen de vijand..En weet
daarbij dat deze nu, door de vele protesten,
verzocht om ZELF deze drones in te gaan
zetten. Waar de amerikanen natuurlijk niets
voor voelen..
Intussen zijn er al dozijnen leiders van
diverse nationaliteit, afghaans, pakistaas,
taliban, tsjetjeens of arabisch dood
geschoten door een drone-raket. En ook
honderden burgers, vrouwen en kinderen
natuurlijk… Z zijn ook al dozijnen bermbom
begravers uit de lucht weg geknald, wat
aardig wat militaire levens spaarde.
Dit is dus de moderne terroristen bestrijding:
er stijgt een drone op in Afghanistan onder
besturing van een militair in North-Carolina
achter een beeldscherm. Hij vliegt en kijkt,
dag en nacht, en kan wel 12 uur doorvliegen
en filmen. Er is nu al voor 24 jaar film van
Pakistan/Afghanistan verzameld. En “ziet” ie
met zijn insectenoog camera een bekende
taliban dan boem, gat er een of twee raketten bovenop… Of hij ontvangt het radiosignaal dat “verraders”in het huis vastmaakten; omgekochte pakistani etc. die
natuurlijk als men er achter komt, een
vreselijke dood sterven. Want zo’n drone
kan dag en nacht alles zien, duiden en ook
feilloos knallen.
Maar de bevolking is er flink tegen, ziet dit
als een kwalijke vechtmethode van de VS
en daarom is deze technologie helaas ook,
de opmaat voor nog meer en langer
durende haat tegen het westen… Daar kan
technologe helemaal niets tegen doen.

*****
DE ILLEGALE DRONES IN PAKISTAN
De VS zet voortdurend drones (onbemande
vliegtuigen) in in Pakistan/Afghanistan, waar
nu al meer dan één drone-aanval per week
plaats vindt. Waarbij vaak een topper uit de
terroristenscene het leven laat met bijna
steeds een dozijn of meer burgers in zijn

******
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Zo’n prent op de rug is overigens best
spannend: als die van U een kerk laat zien
kunt u aan het aantal torens zien hoe vaak
de betrokkene veroordeeld werd… En een
gelaarsde kat betekent dat hij tot het
dievengilde behoort en ook een leuke is
waarbij geld, drank, vrouwen en spel
worden uitgebeeld. Dat is er een met sterk
gediversifieerde producten en diensten..

DE GEORGISCHE MAFFIA
Ze heten vory v zakonie hier en hebben als
kenmerk enorme getatoueerde schilderijen
op hun ruggen. Waaraan kenners meteen
zien in welke misdadige sport zij werken:
diefstal, moord of nog leuker. Ze zijn
uitstekend georganiseerd, hoge interne discipline, en internationaal te vinden. Centrale
organisaties en ook landen organisaties,
met “belastingafdracht” en al. De topmaffioos heeft een enorm vermogen wat in vele
landen en businesses is belegd. Het spul
kwam recent fors in het nieuws in Frankrijk,
Spanje ,Italië, Oostenrijk, Duitsland en
Zwitserland… Tegelijk, omdat er in een klap
in al die landen een grote jacht werd geopend met vele arrestaties. Ze leerden het
vak van de Russische broeders, zegt men,
en maakten ook soortgelijke gedragsregels.
Je moet dus:
Afstand doen van familie, land en gemeenschap
-Eerst in het gevang hebben gezeten
(vakdiploma)
-De contributie aan de boss braaf afdragen
Zijn woord houden, zijn schulden betalen,
zijn groep niet afvallen, zijn collega’s niet
beledigen.
-Doe je dat toch dan om je voor de eigen
rechtbank
-De vonnissen worden rap uitgevoerd: dood
door wurging of messteken.

*****
DE STRUISVOGELS EN HUN STUKJE
AARDE
(subtitel: Het wereldcentrum verschuift van
de de atlantische naar de pacific-sferen: en
het slachtoffer is Europa)
U begrijpt dus de richting van dit verhaal al:
immers struisvogels hebben DE uitvinding
gedaan om je angsten weg te nemen,
name-lijk door eenvoudig weg het kijken
naar je omgeving te stoppen. Zeer effectief
maar wel vaak voor een wat korte duur. Et
après ça: le deluge, dus.
Attali schreef zijn alarmkreet in L’Express
half januari 2010 en zette er boven: Sortir de
l’histoire. Wat duidt op het (soms) verdwijnen van gehele beschavingen en soms
ook culturen , uit het boek der historie. We
kennen ze allemaal: de Egyptenaren, de
babyloniërs, de perzen, de grieken, de
chinezen (a long time ago), het romeinse rijk
(eerst he westelijke toen het oostelijke) en
daarna nog wat kleintjes als Spanje,
Portugal en het franse en Russische
keizerrijk. En nog dichterbij de USSR na de
muur. Dus nieuw en onmogelijk is “uit de
geschiedenis verdwijnen” dus echt niet!
En nu naar ons, het europese westen en
wat daar gebeurt. In Kopenhagen werd de
EU uitgesloten in de laatste fase van besluitvoming, de chinezen kochten Volvo, de
autoweg in Polen wordt dor chinezen
gebouwd en de kerncentrales van Abou
Dhabi zullen uit Zuid-Korea komen.. Tja het
is een minigreep er is nog veel meer te
noemen wat aantoont dat het wereldcentrum bij ons weg is en op weg is naar
het oosten.

Ziet u dit zitten dan moet u zich melden bij
ene Tariel Olani, 52 jaren , in vele landen
gezocht en steeds omgeven met vele
lijfwachten. Niet tegen zijn clubleden bedoeld, nee, tegen de politie natuurlijk.
O ja, hun nieuwste produkt is de ontvoering
van rijken; loslaten kan, maar dat is verrekte
duur. Ze gaan dus ook nog met hun tijd
mee.
Het duizelt een normaal mens
intussen van al die soorten maffia’s. De tijd
dat het puur italiaanse business was is
voorbij, de maffia is nu ook mondiaal
geworden. Dus u kunt met wat pech door
vele concurrerende maffia’s worden lastig
gevallen. Maar er is geen advies te geven
over welke voor u de “betere zijn”. Allemaal
tuig dus.
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Maar in Europa lijkt er voor dit fenomeen
nogal weinig interesse; men lijkt het te
accepteren, slaat nauwelijks op de alarmtrom, gaat verder met disputen over peanuts
en ziet niet dat ook net dit tekenen van
verval zijn. Het wegkijken van de bedreigingen en het ontkennen van de uitdagingen.
Ach, hoor je dan, het zal wel meevallen of
we vinden er wel wat op of wat kun je er aan
doen, die chinezen worden ook straks ook
te duur etc…. of, de ergste: het zal mijne tijd
wel duren …Maar niemand schijnt echt te
beseffen,- of durft hardop te zeggen-, wat
zo’n ontwikkeling nou eigenlijk wil zeggen.
Dus wat het concreet zal gaan betekenen..
Want “uit de historie stappen”, dat betekent
eerst het verlies van je (wereld)markten, dan
meemaken dat de grote ondernemingen
slachtoffers worden van (op)kopers, dat ze
gekopiëerd worden of op keiharde wijze
oneerlijk worden beconcurreerd. Dat de
beslissingscentra van bedrijven etc. en hun
elites vertrekken naar de nieuwe centra, dat
je nauwelijks nog meedoet in de grote
evenementen en dat dus nauwelijks nog
baas meer bent over je toekomst. Je komt
ook op het punt dat je de eigen welvaart
enkel nog kunt ophouden door flink op de
pof te gaan leven… En er komen steeds
heftiger politieke schokken, er worden
zondebokken gezocht, de voorhoede wordt
te kakken gezet, men trekt zich terug op
eenvoudige waarheden die geruststellen,
men scheidt zich steeds meer van anderen
af en uiteindelijk ontstaan er rellen, burgeroorlogen en echte grote oorlogen. Fantasie?
Nee gewoon lezen van geschiedenisboeken
en de symptomen zien. Kijk om u heen..
Europa heeft dit ook al eerder beleefd zeker
wel 8 keer in de afgelopen millennia, kwam
er een europese macht op en ging weer
neer, tot in de 20e eeuw de amerikanen
onze plek overnamen (Las u ooit u het boek
van Servan Schreiber over : Le defi
americain –De Amerikaanse dreiging?). En
het lukte Europa ook na 50 jaren van
moordende oorlogen op haar gebied om
weer op te staan , en zijn plek te hernemen
in de wereldorde. (Zie o.m. het
Wirtschafswunder in Duitsland na WOII). Maar

nu wordt Europa in haar geheel belaagd en
moet zich dus ook en bloc verzetten. Samen
werken en een nieuwe manier uitvinden om
verder te kunnen in relatieve welvaart en
geluk.
Het wordt dus hoog tijd dat er staatsmannen
– vrouwen opstaan die de moed hebben dit
beeld hardop aan te geven. Die ons niet
bang maar wakker maken en ons helpen
een nieuwe weg te vinden. Om ons zelf,
onze waarden en ons nageslacht.
Dat is de keus waar we voorstaan… en
daarover hoor je in politieke sferen slechts
randverschijnselen. Zoals monstrueuze bezuinigingen aankondigen, wanhopige pogingen doen om de basisindustrieën hier te
houden, pogingen om weer een imponerende wetenschappelijke power op te
bouwen, de rem te vinden op het duidelijk
zichtbare maatschappelijke en morele
verval… Etc.
Zo’n verhaaltje valt voor (te) velen meteen
onder “cultuurpessimisme”, en wordt dus “uit
het zicht verwijderd”. Onklaar gemaakt, want
lastig en verontrustend. En intussen
stemmen steeds meer mensen in met een
“protestpartij” die een duidelijke zondebok
heeft en een simpele waarheid.. Maar die
het nooit heeft over wat hierboven staat.
Want dat scoort niet in de radeloze achterban. En daar zit nu het grootste gevaar:
de ontkenning en het willen wegkijken…
De wal moest al vaker het schip keren…
Vroeger voer het schip tegen een liggende
wal… nu vaart het schip steeds langzamer
en komt de wal op ons toe lijkt het. Maar het
congres danst vrolijk op het dek..
Leon S. 19 jan.2010
(Naar een column van J. Attali,
in
L’Express van 17 jan. 2010. Wat voortbouwt
op zijn boeken hierover, die voor velen
visionaire waarde hebben. Hij is een der
herauten en zoekt waar mogelijk, medestanders. Ook in de hoge politiek, maar nog
niet met daverend succes. Want de
boodschapper bederft de feestelijkheden
en/of de rust.)
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discussie lijkt ook bij deze groep
“protestanten” die de minister te hulp
roepen, nauwelijks bekend te zijn. Maar nu
ligt het wel lekker open… eindelijk!

-CO-2 (HYSTERIE )
IPCC/CO2: DE FRANSE DISCUSSIE
Wel 400 wetenschappers in Frankrijk schreven een brief aan hun minister waarin de
“klimaatsceptici” , waaronder Allègre en een
ander, ene Vincent Courtillot, hooggeleerd,
er flink van langs kregen…
Deze werd geïnterviewd door Le Figaro en
daarvan doe ik verslag
Hij begint met te zeggen dat hij bezwaar had
tegen wat het IPCC heeft gedaan en niet
iets verwijt aan de hele gemeenschap van
klimatologen in Frankrijk. En noemt de
namen van de leiders van de groep die
geochemicus en modelbouwer (wiskundige)
zijn. En hij herhaalt dat zijn bezwaar is dat in
het derde rapportdeel van het IPCC een
soort van “de meeste stemmen gelden de
toon bepaalde”. En dat is geen wetenschap
bedrijven.
Hij zegt de integriteit van de franse
wetenschappers niet aan te vallen maar de
interpretaties van enkelen onder hen.
Het verwijt dat hij zijn kritiek niet eerst in
wetenschappelijke kring zou hebben geventileerd is onjuist: hij verwijst naar 6
artikelen in diverse internationale vakbladen.
En daarop is gereageerd en met instemming
en ook met kritiek op een, die discussie
loopt nog overigens.
Hij zegt: “In mijn recente boek staat alles
samengevat en daartegen wordt nu pas
geprotesteerd door de groep van 400” .
Hij vindt het onjuist dat wetenschappers hun
protestbrief naar de minister sturen..
Waarom niet gereageerd op zijn boek zoals
het hoort? Waarom meldt men zich eerst bij
de politiek en de bestuurders? Ze doen
eigenlijk wat ook de IPCC deed: men ging
teveel te biecht bij de “politiek” en de VNbestuurders.
En besluit hij, ik ben erg blij dat we nu de
aandacht WEL krijgen, die we jaren niet
konden trekken… Nu pas kunnen ook wij
gewoon mee debatteren.

SARKO EN DE TAXE CARBONE
Sarko trok meteen na zijn nederlaag bij de
verkiezingen zijn revolutionaire voorstel voor
de co2-uitstoot belasting in Frankrijk in. Om
de ondernemingen geen commercieel
nadeel te bezorgen, zei hij. En hij beloofde
het weer op tafel te hijsen als heel de EU
meedoet.. Iedereen begreep dat de echte
reden mede zat in het ontstane ongeloof
over de aardopwarming en de bewering dat
CO2 het leeuwendeel daarvan veroorzaakt.
Zo maakte de IPCC al zijn eerste slachtoffer… terwijl het grote onderzoek naar
Climate-gate nog loopt. De volgende grote
momenten liggen in het najaar, bij de
volgende klimaatconferentie… Men vraagt
zich af wie daar allemaal niet bij zullen
(willen) zijn… Het “zuiden” slijpt opnieuw de
messen en het “noorden” zal elk voorstel om
zich te veel te beschermen of om het zuiden
af te remmen, kunnen vergeten. IPCC heeft
dat in elk geval, ongewild, voor elkaar
gekregen…
De knauw die de wetenschap ten onrechte
kreeg, gaat in vele zaken nu een gevolg
krijgen. In Frankrijk bij de discussies over
genetische manipulatie, de ethische commissie rond DNA-manipulatie etc. en ook de
commissie die de gevaren van nanotechnologie onderzoekt… Nu krijgt de angst der
mensen dus de overhand en geruststellende
verhalen van wetenschappers hebben geen
of weinig impact meer
Ook de foute beoordeling in de H1N1-griep
kwestie, speelt hierbij intussen geen beste
rol… Terwijl de redding van de mensheid
grotendeels afhangt van diezelfde wetenschap…
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Voila het interview in Le Figaro. En u ziet,
het is nog lang niet afgelopen. En ook het
correct voeren van een wetenschappelijke

PUNTEN VOOR DE IMMIGRANTEN
In Kopenhagen pakken ze de integratie nu
wat wiskundiger aan: De liberaal-conser-
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vatieve regering gaat nu over op het bij laten
houden van een puntenlijst per immigrant.
Let wel: voor elke dus…. Die van buiten de
EU komt, of course (behalve straks de
grieken….). De punten worden gegeven
voor: werken (waarbij de werktijd meetelt),
de taalvaardigheid, de kennis der cultuur, en
ook het wel/niet gebruiken van sociale
steun. Ben je op 100 punten dan krijg je
een verblijfsvergunning! Voor 4 jaar in
plaats van de huidige 7 jaar. Het is een oud
idee van rechts-radicale huize hier, maar
ook de socialisten zien het nu wel zitten.
Wilders kent de dame van ultra-rechts hier
erg goed; ze adviseert hem ook regelmatig.
Dus het zal dus niet lang duren of dit
voorstel komt ook in Den Haag of Almère op
tafel. En daarin staat dan ook dat het dragen
van een hoofddoek meteen – 100 punten
betekent. Zo kom je van die tantes lekker
snel af…
Tja ik heb hier ook een verblijfsvergunning,
die is voor EU-ers niet verplicht, maar ik
vroeg haar toch maar. En ik merkte dat dit
best helpt… Ik zal de ontwikkeling scherp in
het snotje houden, want je weet het hier
maar nooit. Die Le Pen haalde in het dorp
22% en ook in de PACA.
Dus ik let op mijn integratiebewijs. Zo krijg je
dus echt “gewone” en 2e rangs burgers.
Want de echte Denen hebben natuurlijk
hoogstens een strafblad… Wat hun ook
geen verbanning oplevert. Zo schuiven we
dus langzaam op naar meer “verschil
maken”, naar kneuterige achterlijkheid in
plaats van wat kosmopolitisch denken. Want
dat is echt helemaal ..UIT!!
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5. ENKELE ENERGIEPLANNEN
(OPGESTELD VOOR GB)
6. VIJF ENERGIEPLANNEN VOOR GB

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.

II. EEN VERTALING VAN DE REGIOAANPAK VOOR EUROPA
1.INLEIDING
2.DE BELOFTE
3.VERSCHILLENDE PROBLEMEN PER
LAND
4.OP TE LOSSEN PROBLEMEN.
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III. EEN NABESCHOUWING

********
TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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