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U LACHTE OOK MET DE FRANSE VOETBALKLUCHT? NOU WIJ NIET!
DAAROM ZEGT MEN NU HIER OOK: F F F = Foot, Francais, Folie
MAAR DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN PETANQUE ZIJN BEGIN JULI IN MARSEILLE.
WACHT MAAR EENS AF WIE DAT GAAT WINNEN!
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MONDIALE POTPOURRI
DE ANDERE NAAM VOOR UBS IS IN DE VS NU: UNITED BANDITS of SWITSERLAND…!
ZEKER NU ZIJN SPECIALE MADOFF-FILIAAL, LUXALPHA GEHETEN, ECHT NIET
MEEWERKT IN HET LOPENDE MADOFF-ONDERZOEK.
*****
ZIJ DIE EISEN DAT OFF-SHORE OLIEWINNING MOET STOPPEN MOETEN EVEN HET
VOLGENDE MEENEMEN IN HUN BEREKING VAN DE KANS VAN SLAGEN.
-dat is nu al 30% van het totaal ; - er staan al 17000 platforms (330 in de Golf van Mexico;
BP heeft daar 11.000 km2 concessie); -er zijn al weer 13 vindplaatsen recent ontdekt; - en
het gaat ook steeds dieper, over de 3000 meter is nu geen uitzondering meer.
Het aantal rampen van formaat ligt nu op ca 5 stuks sinds 1979. Twee in de Golf van Mexico,
een in de Perzische Golf , een in de Timor Zee en 3 in de Noordzee. Wat wel opvalt is dat het
vervuilde oppervlak snel toeneemt…
ER IS DUS MAAR EEN OPLOSSING: BETERE TECHNOLOGIE EN BETERE VEILIGHIEDS
VOORZIENINGEN… OF MINDER POMPEN? VERGEET HET MAAR!
*******
STIGLITZ, ECONOMISCH ECHT NIET DE EERSTE DE BESTE ZEI HET DUIDELIJK: “DIE
BEZUINIGINGEN LEIDEN NAAR DE CATASTROFE. SINDS 1930 WETEN WE TOCH DAT JE
DAT NU NIET DOEN MOET”? Een ander geluid dan de noteringskantoren en hun klanten
maken als ze in de EU de AAA’s afpakken en zo de rente op staatsleningen nog vergroten…
Weer zo’n richtingenstrijd onder economen dus. Die de grootste moeite hebben met het
voorspellen van…. Het te verwachten GEDRAG van de mensen…
******
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SOROS DE SCHATRIJKE EN DE VISIONAIR ZEGT DAT ALS BERLIJN ZIJN BEZUINIGINGSDRIFT NIET LAAT VALLEN, DE REST VAN EUROPA BETER AF ZOU ZIJN MET
EEN DUITSLAND BUITEN (!) DE EUROZONE!
******
OOK IN DUITSLAND VALLEN IN DE POLITIEK DE VROEGERE BURGELIJKE REMMINGEN
STEEDS VERDER WEG. IN DE FDP NOEMT MEN DE BAYERN OPENLIJK “WILDE
VARKENS” EN DE BAYERN NOEMEN DE FDP-ERS “GURKENFRESSERS”. DUS WE ZIJN
WEER EENS NIET DE ENIGEN IN NEDERLAND MET DIT VERSCHIJNSEL.
******
“OUD WORDEN DAT IS DE WEG NAAR DE PARKEERPLAATS. IK ZAL GEEN ZELFMOORD
PLEGEN, MAAR IK HEB EIGENLIJK AL TE VEEL MOETEN BELEVEN SO FAR” (Zei een oude
Frans schrijver/filosoof die Tournier heet).
*******
IN VIJF JAAR NAM HET AANTAL MOBIELTJES IN AFRIKA TOE MET BIJNA 50%. DE
PENETRATIEGRAAAD IS ER AL BIJNA 40% INTUSSEN. MAAR NOG LAGER DAN DAT IN DE
MEESTE LANDEN IN OPKOMST IE BIJNA 50% SCOREN. VOOROP LOPEN IN AFRIKA QUA
GROEI: NIGERIA, KENIA, EGYPTE EN ALGERIJE.
*****
DE WERELDCUP IN AFRIKA ZAL 12,5 MILJARD IN DE LAATJES BRENGEN EN DE GROEI
DAAR IN 2010 MET 20% DOEN STIJGEN”
******
CHINA PRODUCCERT JAARLIJKS 22 MILJOEN ELECTRISCHE FIETSEN WAARVAN 1
MILJOEN STUKS VOOR EXPORT IS.
******
TOEPASSINGEN OP MOBIELTJES VORMT NU AL EEN MARKT VAN 9 MILJARD EN DAT
GROEIT JAARLIJKS FORS EN WERD AL 10% VAN DE TOTALE OMZET IN DEZE SECTOR.
*******

We drinken steeds minder wijn: sinds 2007 zakte de consumptie , na een piek met
5% . We zijn nu terug op het nivo van 2005. De aankomende landen drinken echter
steeds meer; dus WIJ drinken in Europa en de andere rijke landen snel veel minder.
Het geld is een beetje op.
*****
ZO’N 10% DER CHINEZEN IS CONTENT MET ZIJN LEVENSSTANDAARD; IN FRANKRIJK ZIJN DAT 50% EN IN
NEDERLAND 90%... GERUSTSTELLEND? NEE: U MOET TEGENWOORDIG VOORAL KIJKEN NAAR DE
TENDENZEN. EN DIE ZIJN OMGEKEERD.
*******
DE AMERIKAANSE PENSIOENFONDSEN ZAGEN HUN VERMOGEN MET 17 MILJARD ZAKKEN DOOR DE
BEURSVAL. Toen het griekse reddingsplan kwam won men weer 38 miljard… Er is een soort wals ontstaan van
beurswaarden en niemand weet hoe lang het zal duren en hoe diep het nog zal gaan. De oude dag staat op de
tocht…
*******
DE ONGELIJKHEID IN SALARIËRING TUSSEN MANNEN EN VROUWEN NEEMT TOE (!) IN DE EU. ZE LIGT NU
OP 18%. Italië heeft echter 4%... MAAR NU BLIJKT OOK DAT ER EEN NOGAL STERKE RELATIE IS TUSSEN
SALARISHOOGTE (dus ook minder salarisverschillen man/vrouw) EN GEBOORTECIJFER. Italië zit met 1,3
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(kids/vrouw) en Frankrijk met 2, 01…
VERGROENING!

DUS WETEN WE NU DE REMEDIE TEGEN VERGRIJZING….. EN
*****

IN DE FRANSE ASSEMBLÉE ZITTEN 19% VROUWEN. IN DUITSLAND ZIJN ER DAT 33% EN IN ZWEDEN 47%.
******
IN ZUID-AFRIKA ZIJN DE ZWARTEN 75% VAN DE BEVOLKING EN ZE MAKEN 16% VAN DE HOGERE SALARISVERDIENERS UIT ( + 80.000 €/jr). DE BLANKEN DAT IS 13% en….. 78%.
******
SINDS BEGIN 2010 KWAMEN ER IN DE VS 1 MILJOEN BANEN BIJ…. NADAT ER IN 2009 4,7 MILJOEN BANEN
VERLOREN GINGEN.
******
WEL 24% DER AMERIKANEN BESLOTEN OM HUN VERTREK MET PENSIOEN UIT TE STELLEN IN 2010.
******
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

produceerde nu een immense olievlek.
Een dure les.
RELIGIE stinkt tegenwoordig vanwege
de vieze patertjes en broeders en hun
bazen die zich aan de wetten willen
onttrekken. De crisis is ook nu fors tot
Rome doorgedrongen. AFRIKA blijkt
steeds meer ook onze toekomst al
ontdekten wij dat 25 jaar later dan
Peking. Tot onze schande en schad.
WEST-EUROPA leert nu dat China ook
de grieken kan redden als ze daarvoor
maar hun haven Piraeus onder hun
bestuur plaatsen. En de bezuinigingen
vliegen ons om de oren: hogere
belastingen en lagere salarissen , de
giga-tekorten moeten nou worden
aangepakt. Goed voor het herstel of net
niet? Mijn “profetie” van 20% koopkrachtverlies in de komende 10 jaar is
al voor de helft juist in sommige landen.
Heel andere tijden.
De russen zijn weer onze vrienden aan
het worden, Obama heeft ze nodig en
de EU nu niet minder. Al was het maar
om onze verwarmingen aan te houden
in de komende winter! En Guantanamo
blijft nog lang open, mogelijk even lang
als dat koppige olielek. Obama krijgt
het dus ook niet meer voor elkaar en
zijn ster daalt helaas sterk. In Mexico

*VOORAF
De eerste LP uit Marseille en dat is
hopelijk ook merkbaar. Zie Alledaags
uit de Midi, het Journal Marseillais en
ook Doe wat met uw leven. We zijn
hier goed gearriveerd en de stad
maakt alle beloften voor ons waar…
Geen slecht begin.
Frankrijk staat weer bol van de
politieke polemiek en de schadalen
en de pensioenstrijd gaat na de
zomer verder… Zo hoort dat ook, hier.
De G20 leek op afstand best een
succesje maar er werd geen bal echt
besloten en de onenigheid is groot.
Op weg dus naar weer een crisis,
want de wal moet weer het schip
keren.
De noteringsburo’s en de
banken en hedgefunds blijven de
democratie gewoon de baas. Na de
grieken, de spanjaarden en Frankrijk
is ook niet heel ver…
Tja, OLIE gaat nu over TE VEEL olie,
maar dan in de Golf van Mexico. Een
ramp van historische afmetingen
voltrekt zich en BP en haar broeders
kunnen het lek niet meer stoppen.
Wel 1 miljoen liter gulpt in het fraaie
aqua-rium.. van Obama. De olievloek
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blijkt de drugsmaffia feitelijk te
regeren , te oordelen en te vonnissen.
Een ontwikkeling die zelfs met veel
wapens en doden niet lijkt te keren te
zijn. Banditisme is een nieuwe
wereldplaag geworden, kijk maar om
u heen.
Australië krijgt nu zijn eerste dame
aan het linkse stuur; de emancipatie
bereikt het diepe zuiden. Ook grote
veranderingen in Latijns Amerika,
waar Chavez nu een toontje lager
zingt en Lula zoekt naar zijn plekje in
de nieuwe wereld waarbij hij zijn
( oude) gringohaat niet weglaat. Hij
gaat het toneel snel verlaten en Cuba
moet nu wat aardiger zijn vooe zijn
politieke gevangenen en persisteert
in zijn oude valse politieke droom.
In het MO is vooral Turkije,- dat niet in
de EU mag van sommigen-, heel sterk
aan het opvallen. Het wil echt de
leiding over de moslimwereld verkrijgen en springt nu in het ontstane
gat… Waar ook Iran al stevig in rond
rommelde. Vrienden voor het heden
en (for sure) , grote vijanden morgen.
Israël is elke maat kwijt en moest snel
een toontje lager zingen, maar of het
echt veranderde blijft en grote vraag.
De hele wereld kijkt machteloos toe,
betaalt de vele rekeningen en hoopt
dat de zaak niet toch ontploft. De
mens blijkt inventief te blijven: het
gonst van technische en medische
nieuwigheden, we zijn niet te
stoppen. De CO-2 discussie is echt
stil gevallen, zeker nu de olie van
“deep under” nog veel erger blijkt te
zijn. En Europa gaat voor immigranten overal op slot nu: want het
geld is op. Hoe dat te rijmen is met
die vergrijzing, dat zien we over 20
jaar wel weer. Wie dan leeft…. (wel,
dat zijn onze (klein)kinderen). Wat
Geert W. niet lukte doet de crisis er
gewoon even bij. Het gaat nog steeds

om: de duit… en, .. de fluit. Deze wat
boerse uitdrukking krijgt weer nieuwe
actualiteitswaarde.
Ach wat moeten we ermee? We zouden
het graag veranderen want de gevolgen
worden wel erg groot nu voor ons
dagelijks leven. En we beseffen langzaam dat ons economische paradijsje
even op slot gaat. Maar hittegolven
blijven, de zon overspoelt ons en er
gaat nog erg veel goed.
We leren nu dat je de politiek toch niet
kunt “uitbesteden aan beroeps politici”
en dat we zelf en bij voortduring
moeten opletten en discussiëren. De
rammelende kabinetsformatie toont
weer eens dat wat je kunt weten op
voorhand, door 25% van de mensen
(vooral de ontvredenen en de bange)
gewoon niet gezien WIL worden. Tot het
levensgroot onze politiek blijkt te
bepalen. We moeten dus weer opnieuw
beginnen, wat historisch gezien echt
helemaal niks nieuws is!
Such is life en dat moesten we weer
even herontdekken.
Veel leesplezier en laat van u horen,
ook als u denkt dat het niet helpen zou.
U heeft echt geen keus meer. Ook u
moet weer … MEEDOEN, dat is
democratie en die is nou eenmaal erg
bewerkelijk.
LEON en THEO

DIXITS-VERBATIM
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GELEZEN IN DE (communistische)
HUMANITÉ :
“JUSTE LE TEMPS DE MOURIR”. DIT
GAAT OVER DE SCHANDELIJKE
PENSIOENVERKORTING…
WANT
HIER KUNNEN VROUWEN NU NOG
“MAAR” 25 JAREN VAN HUN
PENSIOEN GENIETEN EN MANNEN
MAAR CA 20 JAAR. EEN ECHTE
SCHANDE, WANT DAT WORDT NU
(maar even) 23 RESP. 18 JAAR… EN
HET ZAL OVER 10 JAAR WEER OP
DE OUDE LENGTE UITKOMEN. EEN
ECHT FRANS DRAMA!
*****

“JE KUNT NIET AAN MENSEN VRAGEN
OM EEN CLUB TE OMARMEN ALS DIE
NIKS PRESTEERT. IK GELOOF DAT DIE
CLUB ZIJN PUBLIEK NIET ZIET ZITTEN”( Zei tennisser/artiest Yannick
Noah over het franse voetbal elftal).
*****
Zo’n 30% van de fransen lijdt aan de
“uitstelziekte” en zegt elke dag “ik doe
het morgen wel”.
*****
Een fransman geniet gemiddeld 24 jaar
van een pensioen. En dat is in de OECD
landen 18 jaar…
*****
De leenperiode van franse leningen
door de staat is ca 6,8 jaar; en dat is bij
de britten dus 13,4 jaar… Wat nu in
Parijs verrekte slecht uitkomt.
*****
Wel 81% der fransen denkt dat de
prijzen hier enorm stijgen in de
supermarkten. Maar het is echt niet
meer dan 0.9% jaarlijks de laatste jaren.
Een merkwaardige situatie.
******
De afrikanen die in Frankrijk werken
moeten hun papieren krijgen. De
anderen moeten terug naar hun regio,
op een menswaardige manier daarbij
geholpen. En dus moet het deze
mensen als meelzakken in vliegtuigen
stoppen om van ze af te komen,
ophouden” ( Zei Denis Sassou-Nguesso
preident van Kongo op de Frans-Afrika
conferentie).
*****
“WIJ ZIJN STEEDS VAKER GETUIGE
VAN OPENLIJKE RACISTISCHE BETOGEN OP STRAAT EN IN DE MEDIA”
( Zegt ene Sopo van SOS RACISME in
Frankrijk)
*****

OOK IN L’HUMANITÉ GEVONDEN:
“TERWIJL “MADAME (Betancourt)
FAIT VOYAGER SA FORTUNE” (haar
geld doet rondreizen), WORDEN DUS
ONZE PENSIOENEN GEKORT” . DAT
IS PAS BROOD EN SPELEN (en
onzin) VOOR HET VOLK!
*****
“HET IS ZEKER DAT IK NIET BEN
GEBOREN MET DE IDEE DAT IK OOIT
PRESIDENTSKANDIDAAT ZOU ZIJN”
(Zegt Aubry, die het echter niet
uitsluit).
*****
“TWEE ZAKEN ZIJN KENMERKEND
VOOR
DE INTELECTUELEN
IN
FRANK-RIJK:
LAFHEID
EN
BLINDHEID.
DAAR-VAN
ZIJN
SLECHTS
ENKELE
GROTE
UITGEZONDERD” ( Zegt de hoofdredacteur hen Het Debat, een
zondagsblad dat nu 30 jaar bestaat.
En als je kijkt naar het gepruts en
totale irrealisme van de PS-ers uit de
intellohoek, weet ik zeker dat hij daar
gelijk heeft)
*****

“DE ENIGE MANIER VOOR DE PS OM
HUN
VERKIEZINGSBELOFTE
2012
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ECHT WAAR TE MAKEN IS HET
VERLAGEN VAN DE LEVENSVERWACHTING “ (Zei Sarkozy).
*****

Alors, tot ziens,
Lezeres M.
Dank je beste M. voor de mooie woorden. Ja,
je weet het: “partir c’est mourir un peu”.
Ik krijg nu van jou de vetleren medaille van
Mormoiron en dat is een eer voor me. Ik ben
er trots op jou tot vriend van Mormoiron te
hebben getransformeerd; het dorp verdient
supporters. Ga er dus eens kijken of je HET
terug vindt!
Tot gauw en ik zal er voor zorgen dat je ook
van “het grootste dorp in Frankrijk gat houden.
OK?
Groet,

DE A-GRIEP DEED DE EXPORT VAN
DE FIRMA GTIS, DIE HET VACCIN
PRO-DUCEERDE, ZODANIG STIJGEN
DAT HET NR. 7 WERD OP DE LIJST.
NOR-MAAL STAAT DE CLUB OP 15.
IN HET LAATJE KWAM ER CA 250
miljoen € UIT DIE EXPORT PLUS DE
11
miljoen
DIE
DE
FRANSE
REGERING BETAAL-DE.
HOEZO
DEED DE REGERING IETS STOMS:
NEE TOCH?

Leon
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++
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*INGEZONDEN

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

L’ EXCEPTION FRANCAISE
HET GEVAARLIJKE FRANSE LAND
Heet water plaagt Frankrijk op een afgrijselijke
manier; de laatste twee keer met vele doden in
het zuid-westen en in het zuid-oosten. Wat
natuurlijk weer tot grote woede leidt tegen “de
regering”. Die er echter alles aan deed
intussen om dit te voorkomen! Elke gemeente
moet namelijk sinds ca 8 jaar een Risicokaart
maken en als je hier terrein of een huis
verkoopt, mot die kaart erbij geleverd worden.
Maar ja zo’n kaart maken kost tijd en ze moet
ook door de GEMEENTERAAD worden goedgekeurd… En daar zit een probleempje. Want
als jij mooie lappen bouwgrond hebt wil je niet
graag dat die op de kaart staan ls
“overstromingsgevoelig” niet? Want dat tikt de
prijs fors naar beneden!
Er blijkt nu dat er 16.000 gemeenten zijn met
“overstromingsgebieden”, dat is 43% der
gemeenten. Die bevinden zich natuurlijk in
HET onweergebied en dat is het zuid-oosten
(Var etc) en ook de oostelijke Languedoc. De
laatste 20 jaar was het daar 10 x fors raak..
Uiteindelijk betaalt heel Frankrijk deze schade
die nogal eens ontstaat uit politiek “laxisme”.

Laat ik toch nou geen mop hebben
gevonden! Dat is toch wel heel erg.
Volgende keer dus TWEE. OK?
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 66-10:
Er kwamen nogal wat goede wensen binnen
bij onze verhuizing naar : het Parijs van het
zuiden”. (Een benaming die overigens
nergens op slaat…). Daarvoor veel dank;
we hadden het effe nodig! We zijn
overigens heelhuids gearriveerd in hartje
Marseille en het genieten is aanstaande
dus.
Lezeres M. schreef een hartverwarmend
woordje bij deze move:
Chèr Leon,
Heel veel succes in Marseille. Wat een
prachtig gedicht over het afscheid van
Mormoiron. Ik ken het dorpje niet, maar dor
jouw beschrijvingen ben ik er een beetje
van gaan houden en is het net of ik het een
beetje ken.
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Of via geldelijke steun uit Parijs (= belastinggeld) of via de verzekeringen (dus
hogere premies). .
Ach iedere geroutineerde kampeerder wist
het al lang, zeker na Vaison-la-Romaine
waar ooit 40 mensen van een camping
verdronken bij een onweer dat de Ouvèze
deed omslaan in een soort van Rhone. Je
moet NOOIT naast een leuk riviertje gaan
staan: levensgevaarlijk! Overigens zijn alle
campings met dit risico intussen gesloten.
Tientallen dus.
U ziet het, zelfs natuurrampen krijgen hier
een politiek kleurtje; het zit in de zuidelijke
genen. Clientelisme heet dat met een mooi
woord.

Geen al te leuk plaatje. Ook niet voor mensen
als ik, met een nederlands (pensioen)inkomen
dat grotendeels in Frankrijk wordt belast…
Want als de pensioenen gaan worden
aangepakt is Nederland bij de eersten die het
doen. En pas op: de idee is er nu al, nu de
dekkingsgraden echt diep onder de 100
terugvallen. Ook bij de grote fondsen. Dan is
er dus een troost: dan betalen we minder
belasting(verhoging) in Frankrijk…. Ik reken op
een koopkrachtverlies van 15-20% in de 5 à
10 komende jaren! U hoeft het natuurlijk niet te
geloven, maar ik verkeer in goed gezelschap
met deze voorspelling! Onze welvaart gaat
fundamenteel krimpen; de grote mondiale
herverdeling is begonnen..

MONDIAL MARSEILLAISE à PETANQUE
Hij was er weer een weekje hier. Duizenden
deelnemers gooiden de ballen in het Parc
Borely en tienduizenden kwamen kijken. Dit
kampioenschap bestaat al sinds 1962 en
werd gestart door ene Ricard (ja die van de
Pastis!).
Vele landen doe mee en “goed spelende
landen” zijn: België, Canada en vooral
Thailand, waar deze sport uiterst populair is.
Ook zijn er speciale prijzen tw winnen zoals
de Trophée des Artistes (Je kunt als artiest
een Salvador de Petanque winnen) en de
Prix Feminin de EDF (voor vrouwelijke
tireurs). Ik probeer te gaan kijken en zal
kond doen van dit grote sportevenement,
waar La France GOED in is. En dat moet
zeker nu gezegd worden.

DE VERARMENDE FRANSE BOEREN
Hun marges dalen, hervorming van het
europese beleid, quota’s afgelopen… de
opbrengst van de franse boerenbedrijven
stortte in. Na twee PLUS-jaren in 2006 en
gaat het nu zwaar negatief. Als nooit tevoren
zelfs. En het verminderen der subsidies is het
grote probleem; de libe-ralisering van deze
markt dus. En dan komt de globalisering er
nog bij met veel meer concurrentie uit de hele
wereld. Het gaat hier overigens om ca 3,6%
der bevolking en 2.2% van het BNP. De
komende verdere herzieningen van het EUlandbouwbeleid zullen nog meer problemen
oproepen. Er zal een grote hervorming nodig
zijn in landbouw, veeteelt en visserij. Maar de
grote concurrenten in Brazilië, India en ook
China staan ook al klaar om hun deel te
pakken. Op langere termijn zullen er door de
groei van de wereldbevolking meer boerenactiviteiten nodig zijn. Maar eerst komt nu
de saneringsgolf van de mondialisatie… Wie
dat overleeft kan weer verder. Dus het is een
kwestie van lange adem. “Gelukkig” stoppen
er elke dag hier boeren en willen zelden nog
kids in het bedrijf van de ouders stappen…
Een sector verdwijnt en/of verandert. En de
een zijn dood is de ander (de opkomende
landen dus) zijn brood.

WAT GAAT DE FRANSEN NU OVERKOMEN?
Een vraag die je in alle landen hoort over de
eigen toekomst. In Frankrijk zag ik het
volgende lijstje over wat ons wacht: immers
hier is de schuldenlast ook enorm te
noemen…
1.De mensen die spaarden zulle fiscaal
worden aangesproken!
2. De ambtenarenpensioenen zullen echt op
andere voet moeten geschoeid worden..
3.De gepensioneerden zitten nu ook al in de
wachtkamer om behandeld te worden…
4.De belastingbetalers worden ter kassa
ontboden.

EEN MILJOEN
KENDEN?
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POTENTIEEL

VERDRIN-

Ja dat is de schatting in de Provence (ZuidOosten) aan mensen die in “overstromingsgebieden”
wonen!
Ongelofelijke
aantallen en de werkelijkheid toonde weer
eens aan met 30 doden, hoe ink het is hier.
Hoe dat nou kan? Wel, een vergunning
afgeven moet ook hier op basis van een
soort bestemmingsplan. De gekozen
overheid stelt dat vast en daar zit nou de
kneep. Het cliëntelisme hier (ik de politicus
doe wat voor degene die op me stemt) viert
immers hoogtij. Dus iemand met een
bouwterrein dat hij duur wil verkopen, moet
natuurlijk een vergunning kriigen en dus een
CU (Certificat d’Urbanisme )veroveren.
Nou is er sinds (pas) enkele jaren in elke
gemeente een Carte des Risques verplcht,
waarin staat welke potentiële gevaren aan
een
terrein
zijn
verbonden.
Aardverschuivingen, slechte grondstructuur,
aardbevingsgevaar
en
ook
overstromingsgevaar natuurlijk. Maar zo’n kaart
stellen adviseurs op en dan keurt de politiek
goed of… af. En als je het besluit weet te
vertragen, bekende sport ook her, dan kun
je net voor de bui nog wegkomen met een
CU-aanvraag. Ook als u een huis of
appartement verkoopt moet u via de
eigenaar en notaris zo’n Carte des Risques
krijgen als koper! Opgelet dus!
Na de overstromingen recent aan de
westkust met 25 doden en enorme schade
en nu weer rond Draguignan, is wel duidelijk
hoe link het is in sommige gebieden. Nu het
klimaat wijzigt en de risico’s toenemen komt
de enorme factuur er aan…
Kortom het hele verhaal is een kwestie van
mentaliteit en politieke cultuur. Dus de
mensen die hun politici kiezen zijn eigenlijk
veel zelf schuld.. Daar wringt de schoen. En
later dan de “gemeenschap” er voor op laten
draaien, dat is wat natuurlijk niet moet
kunnen. Of moet je zeggen: laat de
gemeenschap in engere zin, die ook
verantwoordelijk is voor de keuze van zijn
politici, de rekening later ook maar betalen?
Dat klinkt logisch maar is het lang niet
altijd… Dus reken maar op hogere verzekeringskosten want de regering verklaart
een gebied tot “rampgebied” en onze ver-

zekeraars moeten lappen.
uiteindelijk wij allemaal zelf!

En

dat

zijn

PAS OP VOOR TRACFIN!
Tracfin is een systeem om zwart geld op te
sporen en het is een succes. Er waait heel wat
onduidelijk kapitaal ver de wereld! In 2000
meldde het ca 2500 verdachte transacties en
nu is dat, via 8700 in 2002, al opgelopen in
2009 naar 17000. Daarvan komt ca 10% bij
justitie terecht voor vervolging. De broninfo zijn
de meldplichtige banktransacties. Zeker ook
cash inleg of uitbetaling. En het beperken van
het aantal 500 € biljetten was ook een
conclusie die uit Tracfin voortkwam. Wie de
banken als enige boosdoener ziet van de
financiële graaierij moet ook hier eens kijken.
En dan zie je dat er echt breed werd en wordt
gegraaid… door “gewone mensen” ook, die
graag meedoen.
GEHEIM RAPPORT OVER KERN-ENERGIE?
Om het niet voortijdig te laten uitlekken werd
dit rapport in de maak, voorzin van het
stempel: Defensiegeheim.
Toch gaat het
vooral over de industire en dus over Areva,
EDF, Alstom, Suez-Gdf… De oud-president
van EDF Rouselly maakt het.
En Anne
Lauvergnon moet het volgend jaar wel/niet
herbenoemd worden aan de top van Areva. Er
wordt met spanning op gewacht… zeker na de
grote publieke herrie in deze sector recent. Die
orderverlies opleverde! Maar wie weet blijft het
gewoon helemaal geheim…
DE GEHEIME DIENST VLIEGT MEE
Deze dienst de GIGN ontzette een gekaapt
vliegtuig in Marseille in 1994 in enkele
minuten. Gijzelaars allemaal dood en alle
passagiers gered.
Ze heeft zich verder
ontwikkeld en men kan in korte tijd wel 200
man op de been brengen heet het. Dat
betekent twee vliegtuigen tegelijk ontzetten
dus. Maar ook treinen en bussen. Ze werken
ook samen met vliegtuigbouwers om zo
ongezien mogelijk langs geheime plekken een
vliegtuig binnen te komen. Nu er A380 zijn met
800 passagiers wordt het weer anders dus. En
ook de mobieltjes, de zelfmoordcommando’s
en de meer ingewikkelde sloten van
vliegtuigdeuren zijn zaken die men ook
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meeneemt in de strategie. Het is dus een
beweeglijk vak, erg link en ook erg beroemd
bij velen.

de treinen de nieuwe veel betere website, de
weer een pietsie groeiende vracht en… tja ,
eigenlijk maakte het interview geen grote
indruk. Nu lijkt SNCF van Fitch te gaan zakken
van AAA naar AA+… En dat is echt geen
goed nieuws. En de z.g. “greviculture” is nog
lang niet dood, al rommelt het wel flink
onderling bij de vakbonden. En nou moet
Sarko ook nog proberen de g”riste
privatisering door Brussel af te remmen. Hij
zou best verder willen, maar niet direct NU.
Veel te link met die cheminots!

BEGROTINGSREGELS
IN
DE
GRONDWET
Sarkozy probeert van alles en wil nu zelfs,
zoals dat ook in Duitsland is, de regels voor
het terugdringen van de staatsschuld in de
Grondwet op doen nemen. Maar daartoe
moet je een 3/5 meerderheid in het Parlement hebben. Wat de UMP nu niet zomaar
heeft. Het lijkt een wanhoopsdaad want de
franse schuld vloog van 21% in 1978 naar
78% nu en zelfs wat meer… Mogelijk
hoopt hij zo wel door het buitenland, het IMF
en zijn financiers geloofd te worden. Nu
moet dat natuurlijk ook nog vlug, maar een
belangrijk rapport in deze, verschijnt pas
eind juni. Want Sarko snapt dat zijn tekort
plat moet naar die 3% toe dus: een enorme
hijs. Van 100 miljard €. Stilletjes hoopt hij op
een groei van 2,5% dat wel, en dat is erg
optimistisch zeggen experts. Maar nu de
markten zo loeren en Duitsland zo serieus
blijft kan Frankrijk niet achter blijven. Het
vertrouwen moet nu worden gekocht!
Zo ver is het dus gekomen: de Grondwet zal
de rem moeten worden.

EDF HINDERT DE CONCURRENTIE
De concurrerende stroom;leveranciers zijn
woest op EDF, dat zijn kernenergie monopoly
vol uitbuit. En de anderen Direct Energie en
Poweo bijvoorbeeld nauwelijks eerlijk kansen
biedt. Poweo maakt honderden miljoenen
verlies… Brussel lijkt argwanend toe en Sarko
zette een commissie in om de zaak eens te
bekijken. Maar wat moet je in een land waar
96% van de bevolking zegt nooit iets anders
dan EDF te willen hebben? Daar zit een forse
blokkade dus… Ander Völker, andere Sitten.
DE PIED-NOIRS ROEREN ZICH
Ze wonen met honderdduizenden en voral in
het franse zuiden. Hebben hun clubs en
verenigingen en vooral hun trauma’s en vele
herinneringen. Weg gevlucht-gejaagd in 1962
uit hun algerijnse vaderland. Ze waren voor
80% kleine luiden vakmensen , winkelbezitters. Die nauwelijks iemand onderdrukten
of autochtonen haatten. Ze zijn een grote
groep kiezers in dit land en de slechte
resultaten voor de UMP in de PACA, kort
geleden, zijn mede verklaarbaar door hun
ontevredenheid over hoe de UMP en ook
Sarko met hen omging. Zo verloor de UMP de
nodige aan Jean-Marie Le Pen c.s. De oudere
generatie roert zich weer wat sterker omdat ze
hun historie niet willen zien verdwijnen. Ze
willen hun leven, hun ervaringen en hun
speciale omstandigheden aan de volgende
generaties doorgeven. De herinneringen
behouden dus.
Ik leerde er de nodige kennen hier als
buren/vrienden. En las hun magazines en
hoorde hun discussies aan. En besefte hoe
diep het verdriet zit en hoe enorm veel

ZIEKE JOHNNY
Hij kwam terug uit de VS en ging meteen
weer naar de franse dokters. Nu bleek dat
er inderdaad een infectie in zijn rug zat na
de operatie daaraan in Parijs. Maar er werd
in LA echt goed gekeken en ook iets heel
anders gevonden. Onze Johnny is een
beetje alcoholverslaafd. Daarvoor werd hij
dus in dat kunstmatige coma gedompeld…
Nu wordt het dus pas echt complex en het is
lang niet zeker dat die parijse arts iets echt
fout deed in de operatie… Johnny H. is als
ware hij president , heel Frankrijk trilt als
deze geboren belg iets verkomt. Hebben
andere landen ook zo’n superartiest?
ZIT DE SNCF AAN HAAR TAX?
De baas van SNCF moest het weer eens
uitleggen: het gestaak. Hij beweert dat het
echter steeds beter verloopt voor de …
klanten. Heeft het over de grote toeloop op
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ressentiment in hun huist. Een echt Frans
drama.. dat nog niet is afgelopen.

daar naar toe ben ik druk met de tractor.
Volgend jaar gaan we, dat zit in de pen, in
India van Delhi naar Ladack met een collega
en zijn vrouw op huurmotoren. Mijn eega wil
zolang (3 weken) niet achterop de buddyseat,
dus heb ik voor haar een motortje gekocht,
zodat ze kan oefenen om zelf volgend jaar een
motor te besturen. Dit krasse omaatje, ja je
leest het goed, gaat helemaal uit haar (la)dak.
Onze dochter is 7 weken zwanger en dus wij
ook! Ons wereldje stuitert en tolt en wij dansen
lustig mee.

KLANDESTIEN VLEES
Op Roissy werd al 270 ton per jaar in beslag
genomen van clandestien vlees van
beschermde diersoorten (dat is van het
totaal 40%!). Daarvoor bestaat nu een
stiekeme markt in Parijs: apenvlees (4 kilo
100 €), krokodil, stekelvarken etc. Vooral uit
Kameroen en Kongo. Wat de achtergrond is
moet u aan de consumenten vragen veelal
zwarte afrikanen in La France. Het lijkt met
hun cultuur en (bij)geloof samen te hangen.
Alweer dat geloof dus…

Warme groetjes uit Oirsbeek , Maarten
U ziet het: dat ruikt weer naar nieuw avontuur
en als Maarten pensioen neemt gaat ie er
opnieuw hard tegen aan. Een “born globetrotter”, die we in deze rubriek dus weer zullen
tegen komen. Sure
*****
In Marseille loopt van allerlei volk rond en er
komen er nog al wat naar de Bibliotheek het
Alcazar waar ik bijna dagelijks vertoef. Ik geef
u een paar kleine stories.
-De gelovige roemeen.
Hij blijkt 29 maar ziet uit als 23 jaar. Hij leest
een engels tijdschrift en daarom weet ik nu dat
hij roemeen is en al twee maanden
“clandestien” in Marseille verblijft. Hij kwam
met een vrachtwagen mee, kocht hier een
fiets, slaapt op een kamertje van WCafmetingen en werkt af en toe zwart. Hij is in
zijn land,-waar de oude bovenlaag gewoon de
baas bleef en op de oude manier- zeer
teleurgesteld. Hij ging daarom weg van de
familie die zich , net als hijzelf, bekeerd had tot
het evangelische christendom, mede omdat de
orthodoxe Kerk hier geheel “dood is”. Hij
vertelt me enthousiast over Jezus Christus die
nu nog steeds de wereld leidt, weet hij zeker.
En dat is beter dan die ellendige democratie…
deze jonge man gelooft vast in de theocratie
dus. Hij is enthousiast er over en klampt zich
vast aan de idee. En, het kon ook niet anders,
hij vond franse evangelische (Zevende Dag
Adventisten) , die er ook zo over denken. En
zo raakten we in een discussie theocratie
contra democratie… die hij (met JC aan zijn
zijde) uiteraard glansrijk won. Hij plande
verder door Europa te gaan reizen en daaruit

DE DOSSIERS VAN DE RIJKEN
Je bent, fiscaal gezien RIJK in Frankrijk als
je inkomen boven 220.000 € ligt en/of je
vermogen boven 3 miljoen. Dan kom je bij
de sporters, de artiesten en de zakenlieden
uit. Enkele dozijnen ambtenaren houden
deze groep constant in de peiling in een oud
gebouw in Parijs. Een grote financiële move
bij een van de rijken wordt onmiddellijk
gevolgd hier. Een rijke komt door de bak
elke drie jaar onder de fiscale loep…
behalve Bettencourt natuurlijk. Die had al 15
jaar geen checks! Dat gaat Woerth weer
lastige vragen opleveren. En pas op: het
politieke doelwit achter Woerth is natuurlijk
Sarko himself! Die moet er aan dat is
waarover het nu gaat.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Wie herinnert zich niet Maarten, die met zijn
tractor+Pipo-wagen door Europa reisde,
een jaar lang. En die daarbij ook Mormoiron
aandeed? Hij is weer in de “normale gelederen terug” maar het bloed kruipt waar het
niet kan gaan… Ziehier wat zijn snode
plannen zijn voor het moment!
Beste Leon,
Hier alles kits. We plannen om er over vier
jaartjes uit te stappen. We zijn dan 61 en 62.
Daar verheugen we ons op. In de aanloop
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haalde ik toch ook dat hij nog even wat
meer democratieën wil zien, die het toch
niet altijd verkeerd doen. Ik wees hem op de
ex-communistische landen als Slovenië en
de baltische staten zoals Letland.. Want
mijn betoog dat het “afleren” van de oude
gewoontes van de zittende machtigen, wel
twee generaties zou kunnen duren in zijn
land, was niet acceptabel. Wat ik goed kon
begrijpen. We drinken wat op het terrasje
op de Belsunce: hij menthe à l’eau en ik thé
a la menthe. En we babbelen wat verder. Ik
moet er vandoor en reken af; waartegen hij
zich flink verzet. Maar ik overtuig hem om
het een volgende keer dan maar zelf te
doen. Adieu, Andreï, bonne chance.

(bejaard) publiek, zeer gevraagd is. En ook de
tips erg hoog zijn vernam ik in een TVuitzending over “het massa-cruisisme van
vandaag voor oude-ren”. Hij schrijft van alles
op en komt flink tot leven. Hoe moet je
daartussen komen vraagt hij nu ? Wel, zeg ik,
“weet ik veel”, maar ik zou gewoon
aanmonsteren
in
de
poetsen
bedieningssector op zo’n boot (er zijn er
dagelijks vele in Marseille) en zo deze wereld
eerst eens goed bekijken… Hij snapt de
boodschap en zucht opgelucht.
En nou die supermarktsector en zo dan? Wel
zeg ik, ik las de laatste maanden over de
opkomst van deze sector in de wat “bete-re
afrikaanse landen” waar nu Auchan c.s.
serieus flinke handel zien. En met name in het
verkopen van “kleine porties”… dus EEN potje
europese yoghurt in plaats van 4 of 6. Want
de afrikanen met wat poen zijn gek op ONZE
levensstijl , maar dan wel op HUN
portemenee-maat natuurlijk. Hij snapt het nog
niet echt… tot ik hem zeg dat hij gewoon in
Marseille eens moet gaan kijken , praten (en
dus werken) in de afrika-export sector. Ga dus
naar de Kamer van Koophandel, vraag de lijst
van “kleinere” afrika-exporteurs en biedt aan
om er te werken voor een habbekrats. Om er
eens goed te kijken hoe dat gaat. Zo komen
we ook op de Maghreb en op.. Marakkech.
Waar ik hem van aanraadt daar eens heen te
gaan om zijn afrikabeeld eens fors bij te
stellen. Hij schrijft en hij is opgewekt en dat is
gewoon pure winst. We nemen afscheid.
Een dag later zie ik hem, wat verder weg, in
de tramway staan met koffer en PC er boven
op. Ik kan er niet bij het zit te vol. En als ik
hem dan zie uitstappen en langs mijn
raamkant lopen , tik ik op het raam, zwaai naar
hem en doe mijn duim omhoog… Hij is blij
verrast en gebaart dat hij gaat vliegen…. Dus
die zit nou in Marakkech, vrees ik. Never mind.

-De rebelse nantais
Hij is 42 jaar en zit met PC naast me in het
Alcazar. Als ik wordt gesommeerd om mijn
flesje water dicht te doen (water in stopcontacten op de leestafels is niet zo leuk),
komen we in gesprek. Hij ziet er wat shabby
uit, maar ik merk dat hij van “goede huize”
is. Hij voelt mijn diagnose en vertelt dat hij
de rebel in de familie was van hard
werkende middenstanders. Dus werd hij
animateur voor feesten en partijen, nam
heel wat drank /drugs/dames tot zich en liet
zich in zijn familie niet meer zien. Tot zijn
moeder stierf en de centen (deels) moesten
worden verdeeld. Zijn zus bleek alles al te
hebben ingepikt…, hij nam een advocaat en
won , wacht nu op ca 125.000 €. Dus nam
hij twee weken geleden de trein naar
Marseille met kleine koffer en PC omdat hij
nu snapte dat hij zijn leven op de rails
moest hijsen. Intussen werd hij in het
Marseillaanse pension beroofd van zijn Iphone, zijn horloge en zijn cash… Een
harde les…. Hij vond nu wat beters, denkt
hij. We komen dus op zijn toekomst uit en
hij vraagt me wat IK in zijn schoenen
staande, nu zou doen. Zo’n kans om eens
realistisch te peppen moet je dan niet laten
glippen dus. Ik weet dat hij “verstand heeft”
van minstens twee bezigheden: de
amusementssector en het winkelbedrijf
(supermarkt die zijn familie ook runde). Dat
brengt me eerst op de cruisesector waar
entertainment voor een niet armlastig

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
SEGOLENE ZOEKT WEER HAAR PLEKJE IN
DE PS
Ze
stelde
een
soort
triumveraat
(driemanschap) voor: DSK voor de economie,
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zijzelf voor “de relatie met de fransen” en
Aubry voor het partijwerk. Wat is haar doel?
DSK ontmoedigen zeggen sommigen. Ze
liet overigens ook weten die keiharde
persoonlijke aanvallen op Sarkozy door
Aubry niet op prijs te stellen… Aubry gaf
ook de PS-burgemeester van Lyon een
forse dreun. Hij is erg tegen de opstapeling
van politieke functies … De PS is een
emmer vol snot en kikkers.
Tot besluit nog enkele uitspraken van haar.
“Ik zal de “primaires van 2006” niet licht
vergeten. Ik wil niet in het verleden leven
maar ik weet nog erg goed wat men mij ten
heeft aangedaan”.
En : “Ik heb nu meer ervaring in het debat
om het presidentsschap. Ik kan tegen
klappen want ben nu beter voorbereid. En
ga nu ook fors in de aanval als het moet”.
Anderen zeggen over haar: “Ze bereidt zich
voor op de PS-primaires” en dreigt met
weglopen en “solo te gaan” als er iets in
haar weg gelegd wordt.” De adelaar
genaam Sego is in niets veranderd.

geen vriend van Aubry dus. Het gevecht is vol
begonnen in de coulissen.
En Sarko vist ook fors in het midden, bij
Bayrou, bij Morin en Borloo… zijn vleugels in
de UMP. Want het gevecht wordt keihard in
2012.
BAYROU STEMT OOK TEGEN DE BURKA
Hij laat het bij zijn eigen stemrecht en werft
niet in zijn partij voor steun. Hij spreekt zelfs
over een soort destabilisatie door de opleving
van de islam in Frankrijk. En makt zich zorgen
over de joods-christelijke wortels van de franse
cultuur. En hij zegt ook: Niemand kun je
toestaan om zijn gezicht te verbergen in de
publieke ruimte. Bayrou heeft gesproken maar
deze keer zachtjes. Want hij kreeg er recent in
de verkiezingen fors van langs. Maar Bayrou
blijkt nog niet dood en doet springlevend.
Zeker na twee gesprekken op het Elysée…
Partijtje voor Sarko? Hij zoekt alles in het
midden, op de rechterflank van LINKS en ook
op (ultra)-rechts als het moet…
DSK EN AUBRY
DSK heeft bij 60% der kiezers de voorkeur;
Aubry slechts bij 49%. De huidige zwakte van
Sarko geeft Aubry nu veel kansen. De laatste
radicaliseert op een ongekende wijze door te
stellen dat zij, bij winst der verkiezingen, de
pensioenleeftijd op 60 aar terug zal zetten.
Daar zit DSK mee in zijn maag want hij weet
dat dit een ramp zou opleveren en kan het
daarmee dus noit eens zijn.
Het gaat nog spannen in de PS rond de
“primaires
in
oktober”.
De
lopende
pensioenhervorming gaat daarin een grote rol
spelen… Afwachten dus, het gaat erg warm
worden.

HOLLANDE SPEELT VOOR STOFZUIGER
Hollande vaart zijn eigen koers en doet
nauwelijks
zichtbaar
mee
aan
de
olifantenruzie in de PS. Hij wil echter best
meedoen, ook in de primaires die er lijken te
komen in october. Dus zoekt onze Francois
naar de anti-Aybry-PS-ers, de wat aarzelende DSK-ers, ook de SEGO-tegenstanders en wat locale stouterikken als
Freche en Collomb… Hij koos voor de policy
van de stille stofzuiger om een plaatsje
onder de PS-zon te veroveren. Het is me
wat in de PS! Iedereen wil overleven.
DE
ANTI-AUBRY
STRATEGIE
VAN
SARKO
Sarko
ontvangt
dozijnen
poltieke
kopstukken, waaronder ook ene Bernard
Tapie. Hij belooft hun een fors vervolg na
de vacanties en ook wijzigingen in zijn
kabinet… Dus nieuwe posten voor de
dames/heren. Zo pakt hij dus zijn weg naar
2012 aan… nu al. Hij ziet tot zijn afgrijzen
aankomen dat Aubry de “primaires”
(kandidatuur) zal gaan winnen. En hij
verwacht veel vuurwerk van Bernard Tapie;

IS DSK RECHTS?
Zijn opinies over de pensioenen en zijn functie
bij het IMF roepen deze verdenking nu op.
Ook geloofde hij nooit in de 35 uur van Aubry.
DSK verdeelt links flink nu en de vraag is of hij
ze straks weer kan samenbrengen. De oudere
PS-ers en de middenklasse zien hem wel
zitten, de arbeiderslaag echter veel minder.
Maar die zien Sarko ook helemaal niet zitten
en rennen weer dus naar Besancenot of Aubry
de populisten.
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Maar de hamvraag is en blijft of DSK
kandidaat zal zijn in november bij de
“primaires” van de PS! Sarko denkt van
niet…. Maar hij beval DSK ook aan bij het
IMF!

verborgen houden… en dus is nu de bok vet.
Want die Woerth MOET dat natuurlijk van zijn
eega in de sponde hebben vernomen! Dus….
Woerth werd natuurlijk door zijn collega’s
breed gesteund en hij deed zijn vrouw dus ook
maar meteen ontslag nemen. Om politiek uit
de storm te komen. Deze methode is typisch
Frans: je lapt een geducht tegenstander dus…
pootje als het kan.
We gaan dus nu het parlementaire debat in en
er gaan natuurlijk wijzigingen komen. Met
name op het punt van de “penibilité”. Dus voor
hen die zware slijtende beroepen uitoefenen.
U moet zich hierbij goed realiseren dat een
ding als de ARBO-wet van Nederland, waarin
werkgevers worden verplicht om werknemers
te beschermen tegen slijtage en onveiligheid
op het werk, hier niet bestaat. Je kunt wel
“handicapé” worden maar dat is al na de
ellende dus. De regering wil nog niet aan een
sectorsgewijze onderscheiding maar pleit voor
een generale regeling op individuele basis…
Ook hier blijkt weer dat Frankrijk veel
achterstand heeft die nu in EENS, bij een forse
hervorming als de pensioenverandering, bloot
komt te liggen. De zomer wordt nog heet dus,
of, beter gezegd, de rentrée wordt hot. Na de
vakanties dus… Want zelfs pensioenhervormingen veranderen dat niet…

DE VILLEPIN EN ZIJN NIEUWE CLUB
Hij richtte ze net op, zijn nieuwe gaullistische club. In de zaal 45000 belangstellenden, er konden er 10.000 in, en dat
was sneu voor hem. Een citaat van hem
moet nu even: “Vergeet niet dat er ook in
1940 mannen en vrouwen geloofden in het
appel van een onbekende generaal” (Hij is
niks bescheiden want hij bedoelde De
Gaulle himself!). De Villepin zit nog vol
ressentiment, maar dat is bij Sarko en de
zijnen niet anders. Of hij ergens komt is de
vraag en hangt eigenlijk vooral af van de
verdere zakkers van ene Sarko.
DE HETE PENSIOENDISCUSSIE
Nou een discussie is het nauwelijks te
noemen; zoal was te verwachten werd het
een gevecht. De regering overlegde met
vakbonden en werkgevers en de eersten
waren niet te “bepraten”. Dus nam Sarko
zijn verantwoordelijkheid en diende een
wetsvoorstel in met nogal wat aanpassingen: van hogere pensioenleeftijd,
hogere bijdragen en tot gelijkschakeling van
pensioenen in privé en publieke sector toe.
Alarm dus, om te beginnen op links. De PS
dreigt openlijk met het terugdraaien van de
leeftijd naar 60 als zij aan de macht
komen… Je moet maar “lef hebben. De
bonden riepen op tot een landelijke staking,
waarvan ik in Marseille getuige was. Hier
waren er 120.000 mensen op straat (politie
telde de HELFT… maar dat is traditie) en
landelijk zijn de cijfers 2 miljoen volgens de
bonden en 800.000 volgens de politie.
Een niet geringe deelname maar toch een
tegenvaller voor de vakbonden.
De vijanden van de UMP probeerden nog
net tevoren de nek van minister Woerth te
breken. Zijn vrouw was vermogensbeheerder van Mme Bettencourt (L’Oreal
vermogen) en hij is ook DE fraudebestrijder
geweest…. Nu zou het zo zijn dat de
Bettencourts ook veel geld in Zwitserland

Terug naar inhoud
-Affaires
DE AFFAIRE WOERTH-BETANCOURT
Hij was de onaantastbare, hij zette de jacht in
op de mensen met stiekem geld in het
buitenland. En hij werd DE minister van Arbeid
en Sociale Zaken die het pensioen-vraagstuk
moest aanpakken. Wat hij niks onverdienstelijk
deed, tot grote woede van vakbonden en links.
Dus kwam hij op de politieke afschietlijst… zo
gaat dat in het land van Marianne.
Nou moet gezegd worden dat hij het ook erg
link aapakte: zijn vrouw werkte ij het vermogensbeheer van madame Betancourt, die
de rijkste is van Frankrijk (17 miljard
ongeveer): ze erfde het hele L’Oreal-vermogen. En vocht als een kat met haar dochter
toen zij haar aimant miljoenen begon toe te
stoppen. Dus de aandacht stond al strak
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gericht op deze sappige affaire…. Dit zijn
DE ingrediënten voor een kruitvat. En toen
bleek ook nog dat deze mevrouw geld had
80
miljoen)
op
niet
gedeclareerde
rekeningen in La Suisse en ook eigenaar
van een Seychellen –eiland dat ze niet
opgaf voor de vermogensbelasting… En
Woerth toen was de financiële boevenjager,
een tijdje geleden! Ai.
Nog even over dat eiland! Dat heeft ze sinds
1995 en is een ware droom, zegt men. De
eigendom werd verhuld met veel papier en
gerommel: officieel leek het dat ze het
slechts huurde van… een onbekende
eigenaar. Wat kan met al die fiscale
paradijzen en zo. Maar nu kwam er privécorrespondentie bij een krant terecht,
waaruit erg duidelijk blijkt dat mevr. B. wel
degelijk de eigenaar is..
En nu bleek ook nog dat Mr. W. 7500 €
kreeg van mevr. Bettencourt voor zijn
recente verkiezingscampagne… En via het
kasbeheer van zijn eigen vrouw daar.
Intussen heeft mevr. W. haar mooie baan al
meteen opgezegd en vecht Woerth voor zijn
politieke bestaan. De PS buit de zaak vol
uit, maar heeft ook boter op het hoofd.
Segolene liet de rijke heer Bergé ook haar
kantoor en haar website betalen… En
Chirac staat voor de kast vanwege nietbestaande ambtenaren in Parijs, waarvan
het salaris in de UMP-kas terecht kwam. U
ziet het deze sport is breed verbreid en…
het mag wettelijk wel als het maar BOVEN
de tafel is.
Sarko kijkt sinds maart aan tegen 8
schandaaltjes, waarvan nu twee grotere. En
dat oogt niks fijn. Van dure sigaren, via
mogelijke omkoping tot het “uitlenen” van
een dienstwoning door ministers c.s. En ook
voor Liliane is het niks leuk: zij gaat van
dove weduwe onder druk, nu plotseling naar
fraudeur: Grandeur maakt plaats voor
decadentie.
Er blijkt dat dikke belastingbetalers elke drie
jaar gecontroleerd worden; bij Bettencourt
vond men in 2007 echt niets fouts. Via de
afluisteraffaire bleek nu dat er foute
rekeningen zijn en dat eiland. Iets wat de
vrouw van Woerth moet hebben geweten ,
denkt iedereen. En nu blijkt ook dat de baas

van Mevr. Woerth de Legion d’Honneur
onderscheiding kreeg
van … de minster
Woerth zelf! Ook niet strafbaar maar het oogt
vrij lullig. Deze man is overigens ook een grote
vriend geweest van de Bongo’s in Afrika wat
ook niet echt vrijpleit. De schuldigen worden
zelden gestraft. Sarko is nu op zijn minst
“slordig of slapjes” geweest of op zijn ergst ook
schuldig.
Wordt vervolgd, maar we vrezen, so far, het
ergste.

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
Weer wat franse geheimtaal voor u uit die
onuitputtelijke bron:
“C’est vachement coton” = Dat zeg je als een
klus erg moeilijk en complex is. Het duidt op ce
fragiele katoendraad
“Cracher du coton” = Een erg droge mond
hebben en veel dorst. Komt in de Provençe
dagelijks voor.
“Recevoir (ou donner) de l’huile de cotrets” =
Stokslagen krijgen of uitdelen. Le cotret of le
coteret is een stukje hout dat diende om het
vuur aan te steken.
“être issu de Saint Louis” = Van adelijke
bloede zijn en veel voorrechten genieten. Hier
wordt bedoeld de Saint Louis die op kruistocht
ging.
“Mauvais coucheur” = Iemand die zich niet
fatsoenlijk gedraagt. In de vroegere herbergen
sliep iedereen in een grotere ruimte en steeds
naakt. Preuts was men vroeger bepaald niet.
Dus hoorde je ook je buren snurken, luchtjes
laten ontsnappen, plasjes doen in een hoekje
etc. Daar komt de uitdrukking dus vandaan.
“Coucouche panier” = zeg je tegen een hond
of een kat die zich lastig gedraagt. Maar zegt
men ook vaak als je iemand wil doen zwijgen.
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“Lever le coude”= (je elleboog optillen).
Betekent het glas heffen en daarmee
verbonden is “le durillon du comptoir” wat
betekent een vereelte huid hebben op de
elleboog door het veelvuldig en langdurig
steunen op de tapkast.

-Sarko eerst : “Ik wil dat alle opties worden
bestudeerd, natuurlijk alles binnen een
systeem gebaseerd op solidariteit. En men
moet de tijd nemen om de studie goed te
doen”.
-Dan minister Darcos: “Het pensioen-systeem
van de ambtenaren kent ook een delicate
situatie en alle fransen zullen de financiële
scheefgroei hier moeten gaan betalen. We
kunnen het niet verder maken sommigen
daarvoor te laten opdraaien”
- THIBAULT CGT: “Wij zijn voor een
pensioenrecht VANAF 60 jaar zodat zij die
zwaar werk deden vroeger kunnen gaan dan
anderen” (niet onhandig!)
- Mme Parisot (werkgevers): “de pensioenleeftijd verhogen is een weg maar niet de
enige. We moeten ook bezien of we niet naar
een puntensysteem moeten gaan en ook ons
idee over kapitaaldekking opfrissen”.

******
NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
Als de bestelde verhuizer exact om 8.00 uur
s’ morgens opduikt met twee verhuiswagens en 4 potige verhuizers er in.
Als de kat zich, licht verdoofd , in haar mond
laat proppen om met mij in de auto meet
gaan naar haar nieuwe huis op hoge stand.
En als ouwe Hidde na enkele dagen niet
echt boos meer op me is en zich weer met
vis en geaai laat verwennen. Het leed is
weer geleden…

Achtergrond: in 1980 waren er 27 premiebetalers per 10 gepensioneerden. In 1990 was
dat 19 op 10 en in 2008 was het 14,5 op 10..
Als er niets verandert komt het in 2040 op: 10
op 10… Dus dan betaalt één premiebetaler
volledig het pensioen van zijn gepensioneerde
buurman!
*****

Als je bij het binnenrijden van Marseille op
de zaterdagochtend van de verhuizing,
eens niet in de file komt en snel doorstoot
naar de parking van het appartement. Waar
ik eerst moet zijn om de verhuizers de
deuren te openen.

En nu nog wat uitspraken bij de gelegenheid
van de rel rond ene Frêche, PS-er en
president van de Conseil van de regio
Languedoc-Roussillon. Altijd goed voor een
hoop gedonder en nu dus echt groot gedoe.
Hij zei iets nogal onaardigs over een hoge PSer uit het noorden en vloog nu uit de PS!
Eerder was ie bijna verdwenen met nogal
racistische opmerkingen, wat hem thuis erg
populair maakte overigens. Hier wat hij zoal
zei over figuren in het politieke landschap:
-Over Fabius (PS)? Die ziet er niet echt
“katholiek” uit” ( dwz: hij is niet een van ons).
Om deze werd hij uit de PS verwijderd dus.
-“Francois Hollande? Die heeft geen ruggegraat”. Ahum!
-Sarkozy? Een grote kletskous met verhoogde hakken”.
-Segolène R.? Zij zegt enkel stomme dingen
over China”.

Als blijkt dat de poort met de afstandbediening vlotjes opengaat en ik onze oude
geplaagde kat uit haar mandje kan bevrijden. Al moet ze nu op de badkamer
omdat de verhuizers gaan uitladen en we
haar niet willen kwijt raken.
Als je je meteen lijkt thuis te voelen in een
andere en echt sterk verschillende
omgeving. En je weet echt niets over het
“hoe en waarom” van dat prima gevoel.

Terug naar inhoud
PAROLES DES POLITIQUES
We beginnen met wat uitspraken in het
kader van de komende pensioendiscussies!
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Let wel: deze Frêche was de grote man
achter de wedergeboorte van Montpellier!
Maar hij is “a pain in the ass”.

toelichting te verzinnen. En toen ik hem zei
niet graag mee te maken dat er bij het
inprikken van mijn satellietbox de hele
“residence” zou worden getrakteerd op een
fikse kortsluiting en uitval van de TV, keek O.
me medelijdend aan. Het kon toch ook
gewoon GOED aflopen? Waarom gelijk zo
negatief gedacht? Gewoon inprikken en zien
wat er gebeurt, was het advies. Het gaan
uitzoeken van al dit ingewikkeld gedoe , was
een hopeloos gedoen zei O. en daarin had hij
echt geen goesting. Ook niet toen ik hem
herinnerde aan de gepeperde rekening voor
zijn diensten: 1000 € van ons PLUS 1000 €
van de eigenaar! Geen grapje dus.
Ik zocht een tussenweg en vond die door
boven mijn handtekening onder het “opleveringsrapport van het appartement” een
tekstje op te nemen dat duidelijk maakte dat ik
geen enkele info had gekregen over het
gemeenschappelijke systeem van TV/Radio…
Daarmee kon O. wel leven, en dus gebeurde
het ook zo.
En toen ik, zeer voorzichtig, eerst iets anders
inprikte (namelijk de TV direct zonder box),
kwam er dan ook onmiddellijk beeld uit. Het
bleek dus gewoon numerieke TV te zijn en dus
helemaal GEEN satellietsysteem, wat O.
suggereerde! Dus alles liep prima af en O.
kreeg dus “gelijk”. Niks aan de hand… Een
eerste overtuigend voorbeeld van de pluspunten van “le système M. “
Ik was een beetje onder de indruk dus, maar
dat ging helaas snel over. Drie dagen na de
verhuizing probeerde ik, zoals mij was geleerd,
de voordeur van de Residence binnen te gaan
en tikte dapper “clé 1411” in het toetsenbordje
van het beveiligingsysteem. Het ding piepte
zoals het hoorde en ik duwde de deur dus
open…. Maar die bewoog geen millimetertje.
Opnieuw dus, storinkje of vergissing, wie weet.
Maar niks hoor ik kon er niet meer in… Terwijl
ik vertwijfeld nadacht, kwam er een buurvrouw
naar buiten en vertelde me dat ik ook het
slachtoffer was geworden van… een wij-ziging
van het toegangssysteem. Dat was per 15 juni
gewijzigd wisten alle eigenaren en zij hadden
een chippie gekregen dat je op een ander
plekje moest houden, om die deur open te
krijgen… Als huurder wist ik geen fluit omdat
die dure Agence… vergeten was het te

*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
L’IMPERFECTION MARSEILLAISE
Perfectie bestaat niet op onze aardkloot; al
is het soms wel een menselijk streven.
Zoals er “zero defects” in de industrie
bestaat en ook “zero accidents” in sommige
chemische bedrijven een must is. Zo’n
filosofie lijkt echter erg vreemd voor de
franse ziel en men zegt, dat Marseille in
deze “exception” dus “a leading city” is. Ik
ben dus gewaarschuwd en bijgevolg ook op
mijn hoede. Dat laatste betekent dat ik dus
tracht mijn ingeboren reactie van: “Wat is
me dit nou weer etc.” een beetje af te leren.
Als marseillais hoor je het ongeluk met een
glimlach te accepteren en er vooral
filosofisch onder te blijven. Boos worden is
gewoon slecht voor de bloeddruk niet?
Zo houdt men hier een bepaalde attitude
samen in stand: fouten zijn menselijk en
dagelijks en… dat heeft ook zo zijn
voordelen. Zeker als jezelf weer een foutje
maakt… Samen hou je zo dus een heel
systeem en “ a way of live” in leven. Het is
een in de cultuur ingeslepen element, zegt
men hier; onveranderbaar dus.
Tja, nou kan dat best nogal eens duur
uitvallen in sommige gevallen, als jij zelf, die
niets verkeerd deed wel de rekening moet
betalen. En dus de “faignant” (de zorgloze) ,
vrijuit gaat… Botsing van culturen, “clash
culturel” dus. Marseille “ca c’est le bordel” is
hier DAN OOK een gevleugelde uitdrukking
en “système D” (debrouille toi) zou eigenlijk
dus “système M. “ moeten heten.
Al na enkele dagen kom je diverse
incidenten op dit vlak tegen. Zoals bij het
huren van ons appartement. We wilden effe
precies weten welke mooie dingen schuil
gingen achter het stopcontactje waarop
stond: FM bij het ene gat en TV bij het
andere. De Agence die het appart verhuurt
namens de eigenaar , vertegenwoordigd
door ene Olivier, wist geen enkele
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vertellen en ook vergat om mij het chippie te
geven. Ik kon mijn eigen hut dus niet meer
in zonder hulp van de buren! U begrijpt dat
mijn tolerantie nu iets TE zwaar werd
beproefd en dat ik nu over ging op mijn
“système N. (niks daar van)”.. Ik belde zeer
ontwricht de Agence die me zei dat ik gelijk
had en dat ik op hun kantoor zo’n chippie
kon komen afhalen. Tja, en dat was me te
veel dus. Ik verzocht op ijzige toon dat ene
Mr. O. mij onmiddellijk het chippie ter hand
zou stellen! De dame wist echter niet of dat
ging gebeuren… Terwijl ik nog kwaad was
ging mijn portable en jawel daar was Mr. O.
al. Hij kon echt niet komen vandaag en ik
moest maar even de buren vragen… Maar
ik bleef stram op mijn positie: NU dus en
anders zou ik 150 € van de volgende huur
inhouden die dan maar als korting op de
1000 € moesten worden afgeboekt… Daar
kon “système M.” dus niet tegen…. Mr. O.
beloofde dat hij binnen enkele uren het
chippie in mijn brievenbus zou deponeren!
En ik kwam er via de buren in … maar had
chippie enkele uren later!
Ik was trots op mijn victorie ,moet ik u
zeggen, en nam mij verder voor erg
“selectief” met système D. om te gaan.
Ik ben er zeker van dat ik u nog vaker
anekdoten zal opdissen over mijn omgang
met système D/M/N.,en, waarom ook niet,
met MIJN eigen gebruik van dit “
merkwaardige systeem”. Want integratie
moet ook hier en dat betekent “aanpassen
maar binnen grenzen” . Want je moet geen
echte spelbreker zijn immers?

delste plaat gefixeerd… Ik weet nog geen
fietsenmaker hier.
Al gauw kreeg ik door, dat om hier te fietsen
best moed nodig is… En nu, zittend op mijn
schrijfstoel, weet ik dat vrij zeker. Iemand op
een fiets, zeker een opa-achtige op zoiets
flitsend geels, is hier echt een zeldzaam
verschijnsel. Terwijl ik toch, tot mijn verbazing,
echte RIJWIELPADEN ontdekte langs vele
Boulevards en Avenues… Dat wil zeggen: er
staan blauwe fietsjes op een strook wegdek
geschilderd, maar daar staat om de 30 meter
dan wel een auto dwars over heen… Ook
lopen er voetgangers op , en omdat ik geen
geluid maak, moet ik heel wat afremmen en
“mer…” roepen. Waardoor de argeloze
pedestres zich dood schrikken en snel
wegspringen. Ik beoefende vandaag ook het
Amsterdamse “door rood rijden”, als het gaat
om afslaan op een kruising. En ik meldt u: het
werkt voortreffelijk; ook hier! Je schiet zo veel
beter op. En het valt ook geen hond op, laat
staan een flic. Verder ontdekte ik dat Marseille
stevig “klimt en daalt”, wat weer erg leuk is
voor een “sport”fietser van mijn type. En wat ik
echt leuk vind, is dat aparte commentaar dat
ik je krijgt van het type: Allez pappi etc. ... Ik
mag die marseillanen wel!
Je moet echter flink uitkijken, wat s’morgens
met die nog lage zon, best moeilijk is. Dus
moest ik bij herhaling mijn tempo flink lager
kiezen. Natuurlijk weet ik nu nog geen echte
goeie route, ik ben nog zoekende. Maar ik
weet wel dat fietsen hier, met wat beleid en
prudence, best kan. Ik ontmoette ook nog één
andere fietser, ook op een VTT (Velo Tout
Terrain). Hij grinnikte naar mij omdat hij me
tegemoet kwam en ik daar dus echt niet op
had gerekend. Want er is hier maximaal éé
pad , dus voor beide richtingen, weet ik nu!
Ik zit dus gelukkig nog heelhuids achter mijn
PC-tje en doe u een eerste verslag. En ik ga
nu het Velolib plan wat hier echt bestaat: 130
plekken met huurfietsen voor 1 € per week
abonnement en 0,5 € per uur huur; echt nieuw
leven in blazen. Het werkt als volgt: je pakt er
een met je bankkaart op zo’n fietsstation en
zet hem elders weer terug want dat kan en
mag. Het gekke is dat ik NIEMAND nog op
zo’n fiets (en er zijn er duizenden!) zag rond
rijden. Toch zag ik twee geheel lege fiets-

Leon, juni 2010
VERVOLG:
Ik ben net terug van mijn eerste fietstocht en
pleine ville, op mijn gele Mercier. Hij staat in
de parking, naast een zware Honda van de
buurman, en zit met een staalkabel aan de
vloer vast. Nodig , ook hier dus. Ik moest de
banden wel even pompen na het stilstaan
en ook mijn derailleur VOOR effe
vastzetten. Want de kabel om hem (via het
handvat draaien aan het stuur) te bedienen
was ook nog geknapt. Een gedemonteerde
wasknijper houdt nu de ketting op de mid-
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stations… En een straatje verder zag ik
eindelijk
wel
zo’n
Libfiets,
maar
vastgeketend aan…. Nee, niet het
voorgeschreven paaltje, maar aan de
houder van een vuilnisbak. Duidelijk
“geleend” door een onverlaat, die hem
echter nu wel vastketent (zo’n ketting wordt
meegeleverd!), om hem niet aan een andere
dief kwijt te raken….
De marseillanen hebben het fietsenplan dus
op zijn “amsterdams” geïnterpreteerd: à la
het vroegere “witte fietsen plan” toen.
Daarbij mocht iedereen gewoon elke witte
fiets pakken, waar die ook stond en ook
zonder vragen. En hem daarna ook waar
dan ook mocht achterlaten!
De opvoeding van Marseille op fietsgebied
gaat nog een hele (dure) klus worden.
Voorlopig ga ik het fietsen doen op mijn gele
Mercier VTT! En U hoort wel hoe het verder
gaat.

tussen duizenden toehoorders zo maar
tegenover ons appartement in een fraai park
en kreeg gratis Vivaldi geserveerd. Niks
verkeerd mee dus. De toegift was een
accordeonsolist met een stuk van Piazzoli , die
het best fraai over de Bühne kreeg.
Wat er zo leuk aan dit concert was, is
natuurlijk de fraaie plek en ook de sfeer die er
hangt. Ook al verdrinkt de prestatie wat in
krakende luidsprekers, wat te veel wind en ook
wat te luidruchtige kids. Deze kennismaking
met het muzikale Marseille beviel me best
goed en ik hoop nu maar, dat het volgende
klassieke concert hier (op mijn verjaardag !) en
dat erna (van een Jazz Big band), onder iets
betere technische omstandigheden mogen
verlopen. Maar ja een gegeven paard kijk je
niet in de bek. En zeker niet hier in Marseille!

VERVOLG
Gisteravond, op de franse dag der Muziek,
ging ik naar een avondconcert in de open
lucht in het Parc Longchamps tegenover
ons appartement. Duizenden mensen op
stoelen en bankjes, met Croque Monsieur’s
in hun mond en glaasjes met van alles in de
hand en luid kwebbelend. Terwijl enkele
uitslovers probeerden alles nog gereed te
maken voor de start om 21.30 uur dus. Wat
dus niet lukt, als je te laat begint, als je luidsprekers het niet doen en als het licht af en
toe uitvalt. Het commentaar van het jolige
publiek was erg amusant en de wat zwetende mijnheer met zijn krakende geluid
stak enkele malen beide armen wanhopig
naar de hemel op! Waar niemand echter
verstand bleek te hebben van luidsprekers.
Na veel vertraging (om 22.00 uur dus)
mocht het symfonie orkest het podium
betreden onder applaus van de nog steeds
vrolijke aanwezigen. En meteen werd de
Vier Jaargetijden van Vivaldi ingezet, met
veel enthousiasme. Wat nodig bleek omdat
de geluidsinstallatie zijn werk niet echt deed
Never mind dus! Goede solisten op viool en
piccolo deden de mankementen snel vergeten. Daar zat ik dan onder de marseillaanse hemel onder hoge bomen en

LE JOURNAL MARSEILLAIS

Terug naar inhoud

DAG BOMEN, DAG MENSEN
Het groen van de Ventoux is uit het zicht en uit
onze ramen en van ons terras, zie ik nu veel
marseillaanse mensen. Dat wil zeggen hun
huizen, etages en appartementen en die uit
zeer verschillende epoques. Moderne flatgebouwen tijdloos vastgeplakt aan
oude
etagewoningen met verveloze luiken à la
francaise.
Omdat ik op de dag van onze verhuizing werd
geattaqeerd door een koppige (marseillaanse)
gastro-entritus, kreeg ik veel tijd om vanuit
mijn sponde eens uitvoerig rond te kijken naar
de buren op ca 50 meter wonende in een stel
8-10 etages appartementengebouwen. En
enkele van hen ogen nogal antiek vanaf hier.
Voor u denkt dat elk hier groen ontbreekt: ik
kijk vanaf zes op een fraaie tuin en zie de
bomen dus van boven. Tegenover onze
Residence Fontaine Longchamps, ligt het
fameuze Palais Longchamps met zijn immense fraaie, groen park. Het Central Park
van deze metropool, zegt men, waar ook
iedereen à midi zijn lunch verorbert in het
groene gras rond het immense waterpaleis
van ruim een eeuw geleden. Dus ook hier ook
groen zat… midden in de stad.
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Maar nu even mijn view uit mijn sponde; de
eerste Beobachtungen en de bijbehorende
beschouwingen over deze metropool ons
nieuwe thuis. Ik zie op 9-hoog een appartement met drie grote achterramen, met van
die oude grijs-verveloze luiken. Op het dak
staat een merkwaardige grote verscheidenheid van antennes. Ik weet uit mijn
jeugd (ik studeerde ook electrotechniek
ooit!) dat ik een hoge kortegolf-antenne
aanschouw naast diverse andere antennes;
een soort van expositie van alle antennes
der telecommunicatie uit een bijna
vervlogen technologie. Eigenlijk meer een
soort museum dus. Een raam staat open
waarachter ook s’nachts licht brandt: de
bewoner lijkt me een zendamateur die
spreekt met de hele wereld. Mogelijk een
ex-radiocommunicatie-man van de grote
vaart: Marseille was een immers tot voor
kort een grote wereldhaven en kruipt nu
weer wat omhoog uit en groot gat..
Ik droom wat weg bij dit fraaie platje dat
historie uitademt… en neem me voor het
geheim nader te gaan ontrafelen, in de
komende weken. Iemand die de wereld
“bespreekt” die moet ik echt nader leren
kennen!
Nadat de gastro c.s. wat was geweken,
zoiets maakt knap slapjes overigens, ging ik
in de buurt op verkenning uit. En ontdekte
de vele barretjes van diverse soort om ons
heen en de eethuisjes. Vooral gericht op de
vee mensen die hier s’middags in hun
pauze naar het Parc Longchamps komen.
Ze kopen een snackje en een drankje,
vleien zich in het groene gras en genieten
van de verkoeling die het waterpaleis met
zijn fraaie waterpartijen in beeldhouwwerk
hun biedt. In het weekend is het DE plek
voor de marseillaan zonder veel rijkdom die
hier zijn kroost uitlaat en pick-nickt met zijn
buren en/of vrienden/familie. Een zeer
bekende ontspanningsplek voor “tout
Marseille”, ver van de rumoerige toeristen in
het centrum bij de Oude Haven.
We vonden om de hoek al een erg
sympathiek Italiaans resto, waar we erg
attent en authenthiek werden ontvangen. De
pizzabakker was een donkere afrikaan, een
grappenmaker die erg veel wist van de hele

(italiaanse) kaart. En zijn pizza’s waren echt
“comme il faut” net als de riz de veau van mijn
eega. Hun wijnkaartje mocht er ook zijn…Dat
was dus de eerste goede zet: een “bon”
restaurant, in de buurt Longchamp en op nog
geen 100 meter.
Op mijn ochtendwandeling, die tegenwoordig
begint over de Boulevard de Liberation
(verlengde van de beroemde Canebière),
onder de fraaie platanen en tussen de mooie
herenhuizen van 1,5 eeuw geleden, kom ik de
vroegste vogels tegen. Ik zie de barretjes vol
lopen met vroege koffiedrinkers met hun
croissantjes, turend in hun net veroverde
krant. Petit dejeuner in alle haast: de bazen
wachten al. Ik loop later terug, wat omhoog
door de kleinere zijstraten met ook vele
geurende bakkers en andere steunactiviteiten
voor de onder wol weggekropen marseillanen.
Er volgen diverse ontmoetingen met andere
bewoners van onze Residence. Er wordt zeer
vriendelijk gegroet in het gebouw, wat een
goed gevoel geeft. Een korte kennismaking
met babbel kan er moeiteloos af bij iedereen.
En als ik na een paar dagen niet meer mijn hal
binnen kan, want mijn geheime code “clé
1411” (die u nu mag weten omdat ie
waardeloos werd!), doet de deur plotseling niet
meer los… Dus moet ik nu de kennismaking
met de buren wat directer aangaan. Nadat
mijn eega me binnenliet. En er blijkt dat vanaf
NU een systeemwijziging te bestaan: je moet
nu een chippie voor een kastje houden om de
halldeur los te krijgen. Wij hebben echter geen
chip en de agence die het appartement
verhuurde weet van “nulle”. De buurvrouw
vertelt me, dat haar eega (op reis nu) bij het
syndic hoort (het zelfbestuur van de
Residence) en verwijst me na uitwisseling van
naam etc. naar de deur tegenover ; naar een
collega-syndic dus. Die weet me ‘avonds uit
zijn eigen voorraadje een chipje te geven. En
we kunnen weer binnen. Ach we hadden ook
nog een afstandsbediening van de parking
beneden die wel nog werkte, dus er in komen
kon wel zij het wat omslachtig. .
De buren zien je verbazing en zeggen: Mais
oui, ca c’est bien Marseille! Een wijze waarschuwing dus voor de nieuwkomer.
Als ik wat te vroeg op zondagmorgen wat
lawaai maak op het terras (ik maakte een

21

veiligheidsafdichting voor onze ouwe kat
Hidde die niet van 6 hoog moet vallen),
wordt er geklopt en dan gebeld. Er staat een
onder-buurman die me vriendelijk vraagt wat
stil te zijn, hij werkt tot laat s’nachts zegt ie.
Ik vertel dat we nieuw zijn, dat ik ziek werd
bij de verhuizing en daarom al vroeg
spookte… En dat ik het nooit meer zal doen.
Hij blij en wij ook: gelukkig opgelost “à
l’amiable”, dus zonder gedonder. Goed
gevoel dus.
Ik doe een paar keer de halldeur los voor
een verlamde man in een rolstoel (die zelfs
de knop in de hall niet meer kan bereiken
om de deur te openen), tracht met hem te
babbelen maar hij kan nauwelijks een woord
uitbrengen. Zijn blik is helder en we doen
wat mimiek en gebarentaal. Ik zie hem
enkele dagen later in ons buurtcafé waar hij
op het terras een drankje nuttigt. We
herkennen elkaar en ik klop hem vriendelijk
op zijn schouder en hij lacht. Hij is moedig
om in deze toestand alleen de straat op te
gaan terwijl hij zeer afhankelijk is van hulp.
Lijkt me ook een goed signaal dus..
We blijken
onze
nieuwe
vierkante
satellietschotel niet naar het zuiden (Astra)
te kunnen richten van ons terras … een
stomme vergeetachtigheid van me. We
liggen namelijk noord-west achter… Dus ik
bestudeer op afstand de laag boven ons
(penthouses) om te zien of een bovenbuur
mijn schotel kan herbergen. Ik verneem van
de buren dat het penthouse nu leeg staat en
in verbouwing is… Dat betekent voorlopig
geen niet-franse zenders en dus ook geen
Nederlandse TV /Radio tot nader order. Dat
is een nare tegenvaller omdat de normale
franse kanalen niet echt buitenlands
georiënteerd zijn… Ik moet op zoek naar
een oplossing voor een halfjaartje. Natuurlijk
kan ik via Internet nederlandse etc. radio
luisteren, ter compensatie en kan ik wel
kranten lezen via internet.
Zo gaan de eerst dagen voorbij en ze geven
ons beiden een goed gevoel. Marseille lijkt
gemakkelijk toegankelijk, is open en direct
en dat hadden we al eerder als indruk op
gedaan.

Het is eigenlijk best vreemd dat je meteen een
goed gevoel kunt krijgen en een soort
“zekerheid” dat het best gaat lukken hier.
Morgen is de Jour de la Musique in dit land en
er zal een groot klassiek concert zijn in het
waterpaleis tegenover ons. Wat ons erg
nieuwsgierig maakt. Marseille ademt voor ons
een belofte….. en meer kun je na een goede
week niet vragen. U hoort nog het nodige over
het vervolg….
Leon, juni 2010, Marseille
*******

COIN DES POETES
Ze boeit me steeds opnieuw met haar
gedichten die een mix zijn van harde
realiteiten en mystieke kanten van het leven.
DE TIJD IS DAAR
De wijzers komen elkaar niet meer tegen,
De tijd komt niet meer samen,
En deze tijden zonder snaren,
Doen ons valse tonen horen.
Als het werk is gedaan,
Moet je rusten,
Om weer te kunnen leven,
Dag na dag,
Elke dag en zijn nacht.
De liefde houdt niet,
Van duistere intriges,
En als zij die ontmoet,
Wijst ze die de deur en verdwijnt.
Iedereen mag zijn wegen kiezen,
En ook zijn kansen missen,
Om plezier te ontdekken in,
En leuke en naïeve spelletjes.
Ik geloof in wonderen,
In momenten van ontplooiing,
In grote vredigheid,
Of is dat alles toch slechts een droom?
Het leven is vol verrassingen,
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Een fantastisch theaterstuk,
Over de bronnen van de mens,
En jij toont het ons allemaal.

Ze gaat nu zelf op zoek,
Gelovend in het veel betere,
Ze loopt verder en keert haar rug,
Naar de versplinterden in ongeluk.

Vertaald door LS; poème van Eveline
Palme S. , Sorgues

Ze zal het ooit vinden,
Dat wat haar ontbrak,
Om dat ooit zelf verder te geven,
Wat ze zelf niet kreeg.

*****
Ook al valt het af en toe niet mee, voor haar
en voor ons, wat ik ooit over haar schreef
blijft mijn vaste beeld van haar. Zo wil ik
haar kennen en beleven.

Better then we all ever did?
Oh, yes she can.
And oh yes, she will show us.
Nole, nov. 2009.

ZOË EN DE WERELD
Ze zoekt naar de liefde,
Die ze te weinig ontmoette,
Want de mensen, “so far”,
Konden haar die niet tonen.

Terug naar inhoud
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++

Velen houden van haar,
Maar niet hand in hand,
Liefdes in verbrokkeling,
Die samen niet echt verwarmen.

in bedwang gehouden krijgt, Israël mogelijk
militair daar actief wordt. Deze lont in het
kruitvat zal dan een oorlog forceren en
daarop bereidt Hezbollah en ook Hamas
zich nu al voor. Dus moet Obama Israël
afremmen… en greep op hun houden.
Intussen leveren de russen dus antiraketsystemen aan Iran… een defensief
wapen zegt Moskou. U ziet wat een lastig
dansje Obama en Clinton moeten uitvoeren
en ook waarom de VS doordrukt met die
sancties. Ondanks het accoord over
fuelswaps Iran, Turkije en Brazilië… Snapt u
het nog? Het is intussen wel bloedlink en
ook het laatste waarop de wereld
economisch gezien op loopt te wachten.
Brrrr.

Terug naar inhoud

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISES
EEN VOLGENDE OORLOG IN HET MO?
Er wordt al lang op gespeculeerd want het
MO is een kruidvat. Nu heeft Obama de
premier van Libanon gevraagd om beter te
letten op de wapentransporten naar
Hezbollah , gesteund door Syrië. En hij
probeert ook Nethanyahu weer wat
dichterbij te halen. Want experts vrezen, dat
als de internationale gemeenschap Iran niet

DE VOLGENDE CRISIS BEGON AL
WEER!
De beurzen gaan zwaar onderuit in mei-juni
want opnieuw slaat wantrouwen toe. Nu
over de solvabiliteit van de europese landen
en hun schulden. De eigenlijke grond ligt in
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de zware privé schulden in de VS: hun
economie is zo invloedrijk op de wereld dat
dit sterke invloed krijgt.
Op het moment dat de groei weer wat omhoog kruipt en mogelijk iets kan worden
gedaan aan het verlies van 8 miljoen banen
in de VS, zakken in Europa de staatsinkomsten door de recessie. Waardoor nu
de markten met afgrijzen kijken naar de
hoge staatsschulden aldaar. Terwijl de
geldschieters en de noteringsburo’s vooral,
eerder, zelf een hoofdoorzaak waren van de
hoge schulden.
Ook zij die de euro zo hoog opjoegen zijn nu
van mening veranderd…
Deze twee schuldcrisissen, de privéschuldenlast en de staatsschuldenlast,
doen het risico van een mondiale depressie
opnieuw groeien. En dat leidt tot een nog
forsere beursneergang, die al begonnen lijkt
nu. We zijn nog niet in mooi zomerweer
aangekomen…

euro lager werd) en “beconcurreert de
andere EU-landen dus op een “valse
manier”. Dat werd vooral oor Frankrijk
recent hardop gezegd! Hoe zit dat nou?
Wel, het “normale model” is het volgende: je
export gaat omhoog en dus maak je meer
winst. Dat doet druk op de lonen ontstaan
die stijgen. Daadoor wordt je export duurder
en zo komt de zaak weer in evenwicht. Maar
dat doen die duitsers niet: die houden de
lonen lekker laag dus… Export hoog en
relatief minder interne consumptie dus. Het
omgekeerde van bijvoorbeeld Frankrijk…
En er is nog een belangrijk aspect: laat je je
export betalen in je eigen valuta, dan stijgt
die omdat de vraag ernaar toeneemt. En
ook daardoor wordt je export duurder… En
duidelijk is nu ook wat Duitsland voor belang
heeft dat het in de eurozone meedoet en
niet meer in marken doet…
Maar ja, veel landen (zie China) laten hun
export betalen in dollars, die daardoor dus
hoger in waarde gaat en niet…. Hun yuan
dus. En die koppelden ze gewoon aan die
dollar de grapjassen! De dollar dus TE hoog
(en de VS-export laag!) en de chinese
export floreert , want de yuan is laag in
waarde. Daarom is nu Obama met ijn
Geithner ook zo boos en deed Peking een
miniem gebaartje… Het was een homeopatische opwaardering zei Wallstreet!
Zo u snapt weer beter waar die ruzies
steeds over gaan: over het niet meespelen
conform het model dus!
Nog even het rijtje van de herriemakers:
Negatieve handelsbalansen hebben:
De VS (-380 miljard) ; UK (-60 miljard);
Frankrijk (-50) en Italië (-10).
De PLUSSERS zijn:
Rusland (+92 miljard); Duitsland (+165) en
China met 220 miljard.
Zo snapt u beter waarom Parijs graag wil
dat de duitse arbeiders beter betaald gaan
krijgen… Sarkozy als duitse vakbondsbons
dus! Ja economie is een SOCIALE
wetenschap en heeft veel last van die
“onberekenbare mens”.

Over de bezuinigingsdriften die we overal
zien, kun je de volgende vragen stellen:
-Zal nu de crisis snel zijn afgelopen?
Nee, zonder twijfel absoluut niet!
-Gaat Griekenland de eurozone verlaten?
Dat is erg onwaarschijnlijk… al zal veel
afhangen van de sociale onrust daar.
-Is het stabiliteitspact dood?
Tja dat lijkt wel zeker. Frankrijk, Italië
Griekenland, Portugal, Malta en Slowakije
(eurozone) bewegen zich stevig buiten dit
pact. De 10 anderen zitten beter. Er zal een
federale budgettering moeten komen…
-Komen de oude “eigen”valuta terug?
Nee, tenzij de sociale pleuris uitbreekt… De
komende maanden zijn bepalend in deze.
-Is het herstel nu in gevaar?
Ja en niet zo’n beetje dus. Er zal nu over de
breedte fors moeten worden ingegrepen.
Europa toch politiek vooruit dus? Mogelijk,
want dat ging altijd al enkel door forse
crisissen! Een late ontdekking dus.
WIE SPEELT ER NOU VALS: Duitsland of
de anderen?
Het verwijt klinkt steeds luider: Duitsland
produceert te goedkoop (lage lonen etc. ,
waardoor zijn export floreert zeker nu de

NERVEUZE CREDITEUREN IN DE EU!
Tja als het gerucht gaat dat Madrid weer
200 miljard moet vinden op korte termijn en
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je hebt ze , zoals de duitse banken deden
238 miljard geleend, dan loopt het je
dunnetjes door het ondergoed. De fransen
zitten niks beter met 210 miljard en
Engeland met 114 miljard is ook niks happy.
Het is een kwestie van tijd… en de banken
zakken al weer op de beurzen. Ondanks alle
mooie woorden… Linke soep dus… pas op
UW bank!

de diverse tegengestelde opvattingen. Met
andere woorden , het huidige gedrag van de
mensen als economische wezens lijkt nogal
te zijn veranderd. Waardoor bepaalde vroer
aangenomen “wetmatigheden” niet meer zo
blijken te zijn.
Dus als er weer een econoom naast gaat
straks besef dan vooral dat het tien tegen
een aan uzelf ligt. Omdat u anders reageert
dan uw ouders en/of grootouders. Als je kijkt
naar consumptief krediet zie je een van de
grootste voorbeelden van een erg ander
gedrag dan vroeger. Dus zou je kunnen
zeggen: vraag via internet mensen om hun
reactie op voorgenomen maatregelen
VOOR je ze wel/niet neemt. Maar ja dan ziet
u daarbij ook wat we nu beleven bij de
verkiezingsdebatten waarbij blijkt dat die
programma’s van de partijen VOL zitten met
“aangenomen gedrag en effecten”. En dan
komt het CPB er ook nog eens overheen
met HAAR ideeën over HOE mensen zich
zullen gaan gedragen. Dus besef dat et
mensenwerk is om twee redenen: economen zijn ook mensen en…. Ze hebben
het de hele tijd over het veronderstelde
gedrag van wij, hun medemensen!
En zeg nou zelf begrijpt u altijd wat uw
partner of uw kids doen?
En als u er echt niks meer van snapt gaat u
toch ook wel eens denken aan een
psycholoog om het uit te laten leggen of een
psychiater? U begrijpt wat ik wil zeggen:
economie
is
een
multidisciplinaire
wetenschap per definitie omdat het ook
gaat over vele aspecten van het menselijke
doen en laten!
We moeten dus gewoon meer psycho-eco’s
gaan opleiden!

DE GROEI VAN NU: EEN REVOLUTIE
Kijk naar het 1e trimester 2010 en wat tonen
deze groeicijfers? China 12%; India 8,6 ;
Brazilië 9 ; Turkije 11.7% (!) ; Thailand 12%
en Maleisië 10. En de EU? Wel die zit op
1,5%...
De opkomende landen doen nu al 1/3 van
het wereld BNP; dat was 10 jaar geleden
zo’n 20%. En ze dragen nu 50% (!) bij aan
de totale groei der wereldeconomie: zijn zij
de motor geworden. De belangrijkste reden
is de complete exodus van het platteland!
De steden zijn de dynamiek tegenwoordig.
En de export van Turkije gaat voor 45%
naar de… EU. Betere cijfers dan deze om d
nieuwe situatie te laten zien zijn er
nauwelijks. Let wel: dit zijn groeicijfers NA
het gat van de crisis, dus veel is er nu
“herstelgroei”. Maar het verschil blijft toch
hetzelfde zeggen!
HET “STOMME” ECONOMENVOLK?
Dat hoor je tegenwoordig nogal eens als er
weer hommeles is tussen economen. Bezuinigen nu op de staatsuitgaven om schulden
af te remmen is weer zo’n discussiepunt.
Hoe kan dat nou bij al die wetenschappers?
Wel veel mensen DENKEN dat economie
(de leer van de schaarste) een exacte
wetenschap zou zijn; maar nee het is echt
een der sociale wetenschappen al wordt er
ook fors gerekend. (Wat ze overigens tegenwoordig in alle sociale wetenschappen fors
doen).
Want niets is grilliger dan de mens! Hoe
reageren mensen op aangekondigde bezuinigingen? Hoe reageren ze op geldinjecties van de overheid? Wel, dat is lastig
te voorspellen zeker omdat nu nogal wat
meer mensen dan vroeger kennis nemen
van economie en zijn problemen en ook van

PESSIMISTEN KREGEN VAKER GELIJK..
Dat is de wetenschappelijk onderbouwde
opinie van Attali; niet de eerste de beste. Als
je kijkt naar periodes van crisis en wat er
dan aan optimisme en pessimisme te horen
was (en nu weer is), dan zie je achteraf
helaas dat de pessimisten vaker de
REALISTEN bleken te zijn. Dus pas op met
het “afschieten” van de doemdenkers! U
begrijpt dat ik mij graag en met wat meer
goed gevoel nu, bij de opinie van Attali
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scharen zal. Waarbij het zo blijft dat
“pessimisten” niet geliefd zijn… Tja, de
boodschappers van het kwaad zijn altijd al
in gevaar geweest. Overigens zegt Attali
ook dat heel vaak de goede lijnen weer
ontstonden in het diepst van de donkere
dagen… Dus: Kop op maar weer!

SOROS: DE BANKEN ZIJN STERKER DAN
OOIT!
Deze groot-bankier en eigenaar van hedgefunds etc. is een bekend voorstander van
meer en betere regulatie. Hij zegt dat
autoregulatie en evenwicht daar zonder
onmogelijk zullen zijn. De in de 80-jaren
begonnen deregulering (Thatcher/Reagan)
leidde tot chaos en ush maakte het nog
erger. Klare taal van een expert dus.
Maar hij zegt ook dat, om politieke redenen,
de grote Amerikaanse banken, nu machtiger
zijn dan ooit. En dat Obama, ook niet via zijn
democraten dus, te weinig greep heeft op
hun doen en laten. Zijn wet is een lemen
reus; en hij toont zich niet erg optimistisch.
Hij wijst opnieuw op de makke van de EU
waar men wel een Centrale Bank heeft die
valutapolitiek bedrijft maar geen economische politiek bedrijft. Duitsland is de
grote tegenstander hierin. En dit land ziet
zichzelf niet meer als rijk en wil geen
melkkoe worden van het systeem.
Ook wijst hij er op dat het aanbod van
Obama aan Peking om getweeën het
wereldleiderschap op zich te nemen, werd
daar beleefd afgewezen. Daar had men
geen zin in en… geen tijd voor gezien de
“eigen problemen”. En omdat Obama,
intelligent als hij is, inziet dat de opper
heerserij van de VS voorbij is, wordt het
machtsvacuüm dus nog groter.
Soros de geweldenaar is machtig, maar ook
een scherp kenner van de realiteit. En hij
staat, ook al werd hij speculerend ook
schatrijk, aan de kant van een nieuwe
wereldwijde regulering. Hij gelooft geen fluit
van de zogenaamde autoregulatie en
onderlinge gebalanceerdheid “op vrijwillige
basis”. Iets wat voor een hedgefund
eigenaar een opmerkelijk standpunt is. Let
op deze man die geen blad voor de mond
neemt en die openlijk durft stelling te nemen
tegenover zijn “wilde en onbetrouwbare
collega’s”. Hij staat aan Obama’s kant, maar
kan dat niet openlijk spelen…

NOTERINGSBURO’S: WINST EN DREIGING
De Big Three draaien als een tierelier:
omzet omhoog winsten omhoog bij alle drie.
De drie die eerder de failliete boedel va
Enron niet zagen aankomen en ook niet de
klapper van Lehmans Brothers. Erg
verbazingwekkend achteraf… dan wel:
eigenlijk goed te snappen? De EU gaat ze
nu controleren en aan banden leggen en
ook het Congress wil de bazen aan de tand
voelen: zwaar weer op komst dus? Spanje
kreeg nog even AA+ aan zijn broek en nu
geldt dat ook voor de franse spoorwegen
SNCF! Maar wat mogelijk nog meer zegt is
dat hun aandeelhouders hun aandeel
verlagen… Warren Buffet en een franse
multimiljonair stapten tegelijk een beetje
terug.
Nu is er ook een rechter in New York die
vindt dat het ”zeggen wat men wil”
(Grondrecht in de VS) niet zomaar ook geldt
voor de noteringsburo’s.
Immers hun
uitspraken zijn niet voor “een beperkte kring”
bedoeld maar publiek. Dus let wel: tot nu toe
was een buro niet aan te pakken ook al
vertelde het (achteraf gezien) de grootste
onzin!
Dus indien hun beweringen niet op feiten
zouden berusten of op zaken die niet de
realiteit weerspiegelen, zijn ze aan te
pakken. Dit is een fundamentele inbreuk op
de aloude onkwetsbaarheid van deze
“machtigen”. Het is vanuit ons rechtsgevoel
gedacht onmogelijk te begrijpen: in Europa
heeft een adviserende professional (dokter,
advocaat, managementconsultant, accountant etc.) een “inspanningsverplichting”.
Doet hij/zij zijn werk niet conform de
beroepsnormen dan is hij aansprakelijk. Het
gaat daar nu dus ook effe spannen…
Playtime is over…

INTERNET/MEDIA
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INVLOED VAN TWITTER,GOOGLE, EMAIL EN SMS
Einstein twitterde nooit, had geen zoekmachine en wist niks van mails en SMS-jes.
Wat doet internet in al zijn verschijningsvormen eigenlijk met ons mensen? Als we geloven in de verandering van
de natuur door invloed van de omgeving
dan moet ook Darwin ons leren dat we ook
door internet andere mensen worden; we
evolueren dus.
Ene Carr schreef daarover een boek : “The
shallows; what the Internet is doing to our
brains”. Waar nogal wat aan waarschuwingen in staan en dat ook nogal tot
fervent anti-commentaar oproept.
Worden de circuits in onze hersens anders
door de lawine van info die we over ons
laten komen? Hij citeert een studie waaruit
blijkt dat je meer items onthoudt bij het CNN
kijken als er geen bandje onder in het beeld
loopt met actualiteiten. En dat je ook minder
begrijpt van een artikel als er erg veel links
en dwarsverbanden in worden gelegd. Ook
lijkt het er op dat we ons emphatisch vermogen wat verliezen tengevolge van de
grote toevloed van indrukken die ons
overspoelt. Ook is het bekend dat ons korte
termijngeheugen slechts tegelijk twee à vier
zaken kan opslaan… Dus de ouderwets
boeklezende mens onderging in dit orgaan
vroeger heel iets anders dan de numerieke,
aan het beeldscherm gekluisterde mens van
vandaag. Worden we zo tot vluchtige consumenten van heel veel zaken die hun
kritisch vermogen nauwelijks activeren?
Zou ook het lezen van ingewikkelde teksten,
zie de wetenschappers van weleer, sterk
hebben bijgedragen aan hun intellectuele
ontwikkeling?
Tja vele vragen dus van Carr. Maar er zijn
ook nogal wat criticasters van hem die
zeggen dat : “er niks gemakkelijker is dan
naar gisteren te kijken en dan de moderne
mens neer te zetten als een lid van een
dolle generatie en te plaatsen tegenover de
stille denkers van vroeger. En vervolgens
dat verschil dan maar gewoon “zorgelijk” te
noemen”.
Zij wijzen op het tegendeel. Immers nu kun
je erg gemakkelijk veel info snel ophalen

tijdens je zoek- en denkproces en toetsen
aan je denkresultaat? In China zijn er
ondanks het verbod nu 200 miljoen blogs…
En zo ging de discussie altijd al bij alle grote
nieuwe gewoonten in het leven der mensen,
veelal opgeroepen door nieuwe technologie.
Denk aan de discussie over de fiets, de auto
en de stoommachine. Revoluties van de
andere tijden.
Wie zal zeggen wat het op den duur met de
mens doet die nu 8,5 uur/dag op internet
doorbrengt (VS-cijfer), zo’n 30 à 40 mails
per uur om de oren krijgt en die zo’n 2300
sms-jes per maand verwerkt? Gaan we over
van het stadium van de cultuur voor onze
geest naar het stadium van jagen en
graaien op/naar zaken in het electronische
woud?
Het boek van Carr is waardevol: niet omdat
het profetisch gelijk zou bevatten , maar
omdat het ons doet stil staan bij de enorme
omslag in het dagelijkse leven die we
ondergaan.
Of is dit alles gewoon EEN (klein) trapje
opschakelen in de eeuwige ontwikkelingsgang der mensheid en heet dat gewoon
evolutie? Is het dan erg dat de mens weer
eens verandert? Nee natuurlijk.
Maar hoe weet je nou of een zich
voltrekkende verandering in zijn geheel als
positief of negatief moet worden geduid? De
uivinding van de boekdrukkunst riep ook al
deze zware discussie op… En we weten nu
toch ook …dat er steeds MINDER wordt
gelezen…
De mens, het snelst veranderende wezen in
de natuur, maakt zich al eeuwen ook zorgen
om zijn eigen veranderingen. Dus nu ook
weer.
FACEBOOK: AANGEPAKT IN DE VS
De vedette van de “sociale sites” Facebook
wordt onderzocht op eventueel overtreden
van de wetten op de privacy in de VS.
Omdat ze hun bezoekers “aanzetten” om
zeer persoonlijke data op de site te
ventileren, heet het. Want er bestaat in
klantgegevens een florissante commerciële
handel intussen. Wat deze site intussen van
honderden miljoenen mensen en hun
koopgedrag etc. heeft vergaard, is
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gigantisch. Heel wat meer dan de
Mormonen van Salt Lake City over de
wereldbewoners weten. Eigenaar Zukerberg
ziet het allemaal anders: moderne mensen
willen nu eenmaal veel vertrouwelijke
dingen met anderen delen, zegt hij. En als je
op de site bent torgelaten geef je toestemming tot gebruik van gegevens. Dus is
er sprake van toestemming… Vier senatoren hebben Zukerberg in een brief om
nadere reacties gevraagd. Daarin zeggen ze
dat het fout is om de gebruikers expliciet te
laten WEIGEREN om hun gegevens te
gebruiken; het omgekeerde TOESTEMMING geven zou correcter zijn.
Facebook zegt zich wat te willen aanpassen
aan deze wensen, maar de senatoren
houden het scherp in de gaten.
In Frankrijk waren er de laatste tijd de
nodige problemen met op het net georganiseerde Facebookfeesten op grote
stadspleinen. Zonder dat de autoriteiten er
iets van weten dus. Er zijn plotseling
duizenden vooral jongeren op een plein, met
hapjes en drankjes uit alle uithoeken, en die
vieren spontaan feest. Niks verkeerd mee
behalve als je een dag later ziet wat een
puinhoop er over blijft en ook hoeveel
kleinere en grotere ongelukken er gebeuren
waardoor ambulances etc, in grote
problemen raakten. Intussen zijn er al een
dozijn feesten verboden…. Maar de
regering praat over een gecontroleerd
toelaten. En sommige burgervaders willen
het wel doen tenzij het wordt ingeseind
tevoren en regels worden geaccepteerd. De
wereld verandert en internet en Facebook
speciaal, is daarin een krachtige motor.

DIVERS
ALZHEIMER EINDELIJK GEVONDEN?
Alzheimer werd ontdekt in 1906 door Dr.
Alzheimer en richt sindsdien ravages aan.
Met zekerheid vaststellen OF iemand
Alzheimer HAD kon pas na zijn dood bij
sectie. En dat is nu voorbij. Met een speciale brainscan kan nu onomstotelijk worden
vastgesteld of iemand de ziekte echt heeft
en dus kan men nu ook vaststellen of
medicijnen werken en in welke mate. Er is
enorm veel werk verzet om dit resultaat te
bereiken ene Daniël Skovronski van de
Universiteit van Californië gaf de laatste zet.
Nu zal er een lading research los komen om
betere medicijnen te ontwikkelen want nu is
effect zichtbaar en ook commercieel bewijsbaar. Dat kan de wereld van de oude
mensen drastisch gaan veranderen. Ik hoop
dat ik Alzheimer dus net vóór kan blijven…
De kosten voor de verzorging van de
miljoenen patiënten vliegen overal de pan
uit en mogelijk kan ook daar nu de rem op.
Bravo dus voor de taaie researchers!
NAKAARTEN OVER DE A-GRIEP
Niemand denkt er nog aan behalve een
engels europarlementslid. Hij valt de baas
van de WHO, een dame die Chan heet nog
steeds fors aan over haar beleid. Hij heeft
een blog en maakt zich erg boos.
Maar hij staat alleen en Chan schiet met
scherp terug. Zei eist van hem dat hij
aantoont dat de WHO zou hebben
overdreven. Zij zegt dat we langs het randje
van een heel ernstige epidemie liepen. Want
ALS het virus zou zijn gemuteerd… dan zou
op die blog het omgekeerde gestaan
hebben! Zij zegt dat de WHO haar werk
uitstekend deed en niets te verwijten valt.
Het uitgeven van het geld voor het vaccin
zijn overheids-risico-afwegingen, zegt zij ,
en terecht. Ook waarschuwt ze voor nieuwe
dreigende epidemieën en zegt dat de wereld
nu eter dan ooit daarop is voorbereid.
En als je eerlijk bent, en weet hoe vaak half
Europa aan de pest doodging, van de
spaanse griep van 100 jaar geleden weet,
dan moet je beseffen dat de WHO de

APPLE WINT VAN MICROSOFT
Apple schoot omhoog in beurswaarde en
gaat nu… Microsoft zelfs voorbij. Enkel
Exxon Mobil staat op hogere beurswaarde!
Het is een zeer gewild fonds dat hoge ogen
gooit. De koers ging in 5 jaar 600% omhoog
en stoof alle groten voorbij. Troost voor
Microsoft is zijn hogere rentabiliteit (36%,
Apple 30%). Maar zijn groei is drie keer die
van Microsoft! Het kan verkeren ook in
hightech land.
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alarmcentrale is en de overheden er zijn om
de risico’s (ook financieel) af te wegen.
Kijk maar eens naar wat Obama nu om de
oren krijgt… mede omdat een Amerikaanse
toezichtsinstantie haar werk niet goed deed.
En naar het vervuilde bloedschandaal ooit in
Frankrijk, waarbij de ook een instantie niks
deed…

Waarvan zijn tegenstanders beweren dat
het een toneelstukje was! Hij wordt door
tientallen grootbanken gefinancierd en kent
ook erg veel hoge politici. En hij is bevriend
met de Amerikaan Mark Rich, die als de
uitvinder van dit dubieuze vak wordt
genoemd. Hij woont in Zwitserland mede om
de VS-Justitie te ontlopen… Samen zijn ze
de bazen en ook de 2000 medewerkers zijn
mede-eigenaren en het geld komt met
bakken binnen. Oil for medicine, het beruchte programma van Saddam is hier niet
onbekend. Idem hun omkoop praktijken in
de hoge politiek; tot aan de zoon van Kofi
Annan.
Alle medewerkers moeten een zwaar geheimhoudings contract ondertekenen: lekken is direct ontslag. Steeds meer journalisten volgen nu Transfigura en ene Eric
de Turkheim is hun fakkeldrager. Hij maakt
er zijn levenswerk van. Olie is vaak zwart en
dat is ook de kleur van de handels praktijk in
deze wereld. Niks groens te zien dus,
ondanks
de
grote
afvalverwerkings
transacties die Transfigura doet… Er is op
de wereld een groeiende industriële sector,
die leeft in en van een grote wereld van
bedrog.

DE WERELD WAPENHANDEL
Op de omzet toplijst van de wapenhandel
staat het britse BEA het hoogste: met 32,4
miljard (=95% van haar omzet). Dan volgt
Lockeed Martin (VS) met 29,9 (70%), dan
Boeing met 29,2 (48), Northrop Grumman
met 26,1 (77%), en General Dynamics +
Raytheon (VS) volgen er na. EADS komt
dan met 17,4 (29%), Finmeccanica (It) met
13 (53%) en dan nog Communications (VS)
en Thales (Fr.). Samen doen ze jaarlijks 216
miljard omzetten. Dat de britten het hoogste
staan op de firmalijst is een verrassing,
maar qua landenomzet wint de VS zonder
moeite. Zo begrijpen we weer waarom (of
waardoor) de VS steeds is betrokken bij de
grote oorlogen.
TRADERS IN OLIE EN AFVAL
Vaak Frans, maar ook andere nationaliteiten
doen mee in deze duistere wereld. Van een
bedrijf als Transfigura dat recent in
Amsterdam terecht stond omdat het via
Amsterdam een hoop vervuilde benzine
naar Abidjan had afgevoerd waar het slump
(de rotzooi) was gedumpt. En dat gaf 17
doden en duizenden zieken aldaar. De
beschuldigden waren er niet bij, een bosje
topadvocaten wel natuurlijk. Transfigura had
intussen voor 150 miljoen de beschuldigingen van de Ivoorkust afgekocht…Dit
bedrijf verhandelt dagelijks wel 2 miljoen
barrels olie en zet jaarlijks 47 miljard om (2 e
trader in olie ter wereld). De franse baas, die
in Zwitserland woont, houdt zich verre van
journalisten. Maar na de “Probo Kobalaaffaire” (gesleep met gevaarlijk afval) moest
het imago worden opgepoetst. Dus Claude
Dauphin sprak met de pers en legde uit dat
deze nare affaire nu wel was afgedaan. Hij
vertelt ook de nare 5 maanden in het
gevang van Ivoorkust met vele gevaren…

ZIET O’LEARY ZE (WEER) VLIEGEN?
Deze Ierse boer die de pest heeft aan de
dure snobs lijkt soms wat dol. Maar wat hij
doet lukt steeds opnieuw tot grote schrik van
zijn jaloerse concurrenten. Hij vliegt met zijn
Ryanair op 1100 routes in Europa (in 2009 +
van 284!), met zijn 240 vliegers en 7000
man personeel. Al 67 miljoen passagiers
vlogen met hem en het zullen er snel 73
miljoen zijn. Air France-KLM volgt dan met
nu 71 miljoen… Hij verdient 0,3 miljard op
een omzet van 3 miljard (!) en Air France
verliest 1,5 miljard op eentje van 21 miljard.
Hij blijft maar op kostenverlaging jagen en
tilt elke service buiten de ticketprijs : nu
moet er ook binnenkort voor toiletgebruik
worden betaald! Maar let effe op dit: ParijsBeauvais kost gem. 28 €; de koffie kost 2,5
€; een cheeseburger 5 €; bagage (buiten
max. 10 kilo handbagage) kost 15 € en wil je
boeken BUITEN internet om dan kost dat 45
€ meer…
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Hij weet erg goed wat hij wil, draaide de
hele sector een loer en blijft een brutale,
eenvoudig levende Ierse jongen. Hij is gek
op het slopen van heilige huisjes in de
luchtvaart, maar investeert ook stiletjes in
andere sectoren. Zijn langste vlucht gaat
van Finland naar Portugal en die duurt 5
uur. Laat hem maar lekker aan vliegen die
O’Leary! Ik reis vaak Marseille-Eindhoven,
iets meer dan 1 uurtje en ben zeer tevreden.
Op tijd, simpel en geen gezanik. Wat wil je
nog meer. En de O’Leary-koffie is prima
hoor , zelfs zijn rooie wijn was te pruimen!

Intussen woedt de pensioendiscussie vrolijk
verder in het zelfde Frankrijk, waar Carpentier de levensverwachting effe flink
optillen gaat. Als er straks tenminste nog
geld is voor dit soort capriolen. Of wordt het:
jong met pensioen en dus ook jonger dood
(dan eigenlijk) medisch noodzakelijk is? De
wereld zit met grote vraagstukken. Leuk
vraagje voor Aubry lijkt me.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE BEACH BORDEN AAN DE ZUIDELIJKE
VS-KUST:
Op een groot kruis aan het strand in Florida
staat nu te lezen:

90 A380’s VOOR EMIRATES
U leest het goed ze willen naar 90 stuks bij
deze lange-afstand vlieger uit de Arabische
emiraten. Want de kosten per passagier zij
dramatisch lager met deze reus van Airbus.
Ze vliegen nu 14 routes vanaf zes engelse
vliegvelden en breiden fors uit binnenkort.
Ze staan nu op plek 24 in de ranglijst, maar
experts waarschuwen dat ze fors op weg
zijn om zwaar te gaan concurreren met de
andere long-distance carriers, zoals Ryanair
deed bij de korte afstand. De oude maatschappijen laten het opnieuw afweten lijkt
het, en leren zware lessen. Hun sector is
stevig aan vernieuwing toe!

IN MEMORY OF ALL THAT IS LOST.
COURTESY OF BP AND OUR FEDERAL
GOVERNMENT.
EEN NUCLEAIR STATISTIEKJE
De stroomproduktie langs nucleaire weg is
wereldwijd “maar” 15% nu. En dat doet men
in 29 landen (ca 15% van alle).
De gemiddelde leeftijd van de huidige
centrales is 26 jaren, beetje oud dus. Wel
225 stuks zijn tussen 20 en so jaar, 79
jonger dan 20 jaar en 12 daarvan jonger dan
5 jaar… Een statistiekje dat getekend is dor
…. Tjernobil in 1986 ( 24 jaar geleden….).

CARPENTIER MAAKT NIEUWE HARTEN
Hij was DE vernieuwer van de hartchirurgie
in de afgelopen 40 jaren haalde hij heel wat
patenten binnen. Zoals dat van de biologische hartkleppen. Hij richtte nu de firma
Carmat op samen met EADS, die er 15
miljoen in stopte en nu gaat de club naar de
beurs ook. Want hij kan u een kunsthart
inplanten en daarop wachten nu zeker
100.000 mensen ter wereld. Nu kunnen er
“maar” 40.000 transplantaties per jaar
worden verricht met donorharten. Carmat
met 10 fraaie octrooien zal best
aandeelhouders vinden en Carpentier, oud
en grijs weet van geen ophouden. Wie weet
krijg ik ook nog ooit een Carmathart! De
pionier weet een ding heel goed: het eerste
kunsthart MOET lukken, want anders is het
net als bij een vliegtuig dat bij de maidentrip
neerstort. Daar wil niemand meer iets mee
van doen hebben.

Nu zijn er een hoop centrales in aanbouw:
China
21 st. voor 21.000 Megawatt
Z-Korea
6
6500 Mw
Rusland
8
6000
India
5
2700
Taiwan
2
2600
Bulgarije
2
1900
Finland
1
1600
Frankrijk
1
1600
VS
1
1600
Iran
1
1900
Slowakije
2
800
Pakistan
1
300
Totaal
51
48.500 MW
En in onderhandeling/gepland of besteld
zijn er nog eens zo’n 350 stuks…. Dus over
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25 jaar zouden er wel eens zo’n 800
centrales op de aardbol kunnen staan.
In 2030 telt men waarschijnlijk:
140 stuks in N.-Amerika
330 stuks in Azië
170 stuks in Europa
70 st. in Rusland
40 st. Overig.
750 stuks wereldwijd in 2030.

Er is al jaren een enorm droogte probleem
op dit continent; het water werd steeds
schaarser. Dus werd er begonnen met een
groot bezuinigingsprogram want de aussies
zijn grote waterslurpers. Wel 260 liter per
kop en dat is 100 liter meer dan de fransen.
Dus kwam men tot het volgende program:
-15% minder verbruiken
-30% meer recyclage
-en het massaal ontzouten van zeewater
Perth ontzout nu al 140 miljoen liter per dag
en dat is 16% van het verbruik. Via
membraan en osmose-technieken. De grote
hoeveelheid energie die er voor nodig is
wordt “groen” opgewekt.
Voor 2008-2017 is een groei van een factor
6 geland (!) tot 4,2 miljoen m3 per dag.
Brisbane en Adelaid gaan er nu ook snel
aan beginnen. En dat tot grote vreugde van
het franse SUEZ, dat daar veel technologie
levert. U weet de mensheid woont voor bijna
2/3 aan de zee en daar is veel zeewater
gelukkig. Dus ontzouting heeft de toekomst
ook elders. Zie Algerije bijvoorbeeld.

Welk aandeel heeft kernenergie in de
stroomproduktie per land?
Frankrijk
76%
Z-Korea
36
Duitsland
28
Japan
25
VS
20
Spanje
18
China
2,2 % (!)
India
2 %
In Engeland en Japan neemt dit aandeel
snel af….
Wie levert de centrales? (Marktaandelen)
Westinghouse (VS/Jap)
28%
EDF/Areva
(Fr)
24
General El. (VS)
20
Rusland
10
Canada
5

GAAT ITER PLAT?
ITER is het grote project in Caderache dat
tracht via kernfusie energie te produceren.
De bouw van een dikke proefreactor is
gaande en dat kost veel geld. De franse
representant in Brussel slaat nu alarm: ij
vreest dat de 27 daar willen ingrijpen in het
budget. Want dat liep op van 2,7 naar 7,2
miljard intussen! Veel hogere materiaalprijzen en duurdere ingenieurs-kosten
zijn de belangrijkste oorzaken. De EU neemt
met andere landen als Japan etc. deel aan
dit project dat in 2050 onze energiebron
moet gaan leveren. Op 18 juni wordt in
Brussel ook hierover gepraat en Parijs zit al
in de gordijnen. De korte termijn vreet de
lange termijn dus weer op? Er moet snel
verbetering komen in het management van
het project; Brussel weet dat al sinds 2007
maar was (weer) te laks.

Zo, dan bent u weer even bij met de
cijfertjes nu in Nederland een forse
discussie opkwam omdat men daar een
kolencentrale (er worden er TWEE
bijgebouwd)
wil
gaan
stoken
op
“moord”steenkool… Dus fout gewonnen
steenkool…Voor u TE verontwaardigd
wordt: je kunt geen net enkel op
kerncentrales laten draaien omdat…. Deze
centrales nauwelijks op- en afschakelbaar
zijn. En de stroomafname is nu eenmaal erg
grillig qua consumptie dus MOET je wel
OOK iets anders hebben wat flexibel kan
plussen en minnen. Gewoon technisch
nodig dus… en de zon is er s’nachts niet en
de wind is er soms OOK niet als je hem nou
net nodig hebt… Dus kom je op kolen en
gas uit. OK, klaar voor een verstandige
benadering? Go!

ER IS TE VEEL GAS!
Ja, ja U hoort het goed! Terwijl de gasprijs in
Frankrijk zeer scherp steeg en mogelijk nog
verder stijgt, is de gasmarkt overvoerd met
gasaanbod. Dat de franse prijzen stijgen

AUSTRALIË IS EEN ONTZOUTER
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heeft met hun contracten met de russen en
algerijnen van doen. Die zijn op lange
termijn en staan traditioneel los van de
gasprijs op de markt. Vandaar deze
tegenspraak. Dat werd zo gedaan om geen
jojo-ende gasprijzen te krijgen maar “rust”
voor de consument.
Waar komt al dat gas nu plotseling vandaan? Wel door een nieuwe technologie de
horizontale aanboring, kunnen nu gasvoorraden die al lang bekend waren,
goedkoop worden geëxploiteerd. Daardoor
is er nu 100 miljard kuub te veel en is de
VS, vroeger groot-importeur van gas, nu
voor 100 jaar (!!) voorzien van “eigen gas”.
De grote investeringen in gas vloeibaar
maken in Quatar, Libië en Algerije (vor wel
60 miljard m3 per jaar extra!) , die ook op de
VS mikten, zijn nu niet rendabel. Ai! Want
de VS-markt is op slot!
Nu zie je dus een enorm gat tussen
ingekocht gas van Gazprom in Frankrijk en
de marktprijs. Dus, waarom zou GDF hier
niet zelf. Direct op de markt gas inkopen?
Want voor een deel zijn ze daarin vrij, naast
hun contracten dus. Gazprom schijnt het
aan te voelen en lijkt van zins om haar prijs
gedeeltelijk aan de marktprijs te koppelen..
Er wordt nu onderhandeld dus. De vraag is
waar een eventueel lagere inkoopprijs toe
leiden zal… Ook tot een lagere consumentenprijs? Dat zou Sarko c.s. nu goed
uitkomen, terwijl de inflatie stijgt en de
bezuinigingen rond gaan gieren!
Tja, u ziet het weer: op lange termijn kijken
en goede contractvormen kiezen is geen
eenvoudig iets. De werkelijkheid loopt vaak
een andere kant op..dan ingeschat.

5800 km lange Mekong kan er zelf niks aan
doen… Een der fenomenen van het voorspelde water tekort dat wereldwijd dreigt.
VLIEGEN OP ZON
Hij vloog recent dit vliegtuig voor EEN
persoon met een spanwijdte van 65 meter
(=A340!). Vol met batterijen en met 1200
zonecellen om ze te laden. Vier electromotoren om de 1600 kilo met 4 x 10 pk
de lucht in te krijgen. De testvlucht in
Zwitserland was een succes en nu is het
wachten op de nachtvlucht. Nadat de
batterijen overdag door de zon al vliegend
zijn geladen. Hij ging nu al tot op 1200 m.
hoog!
DE LITHIUM-LUCHT BATTERIJ
Lithium–Ion is nu in maar Lithium-lucht is
coming. Dus lithiummetaal en zuurstof moet
het gaan worden zegt MIT Boston. Met als
katalysatoren goud en platina vooralsnog.
En dat moet goedkoper natuurlijk. IBM en
GM zijn de sponsors hier en naast de dure
katalysatoren moet ook de ontvlambaarheid
in lucht nog effe worden bemeesterd… Nog
effe doorgaan dus!
ENERGIE UIT DE ZEE
DCNS (Fr) steekt er nu 400 miljoen in. Dat
zorgt voor 40.000 banen en 4 à 6 miljard
omzet ooit. Er zijn 4 programma’s voorzien.
Allereerst de zeemolen, die niet op wind
draait maar op zeestromingen. Je laat ze
op 50 meter diep zakken en legt ze vast met
kabels. Test van 3 Mwatt in 2012 in Bretagne; in het kanaal in 2013 ook eentje die
20 Mwatt moet doen. Dan nog een in La
Reunion in 2011 waarbij je ballonnen met
water met lucht laat klimmen die pompen
aandrijven via stromingen.
En ten vierde een met stoom gevoede
turbine. De stoom ontstaat door water van 4
gr. (op 1000 m. diep) naar 25 gr. (oppervlak)
te laten opwarmen in de subtropen. Dat
geeft dus stoom en komt als test ook in La
Reunion.
Tja, de mens komt er wel nu de olie op is…
al ligt er een hoopte zwemmen in de Golf
van Mexico…

DE MEKONGRIVIER GAAT DROOG
Nog nooit in 50 jaar stond het water in deze
rivier zo laag en dat is een ramp voor de 60
miljoen aanwonende. De gezamelijke Commissie Mekong, kwam samen (Laos, Cambodja, Thailand en Vietnam) en er werd
gewezen op de grote stuwdammen in
China. En er komt nog een megadam in dit
land er bij! China beweert dat er gewoon te
weinig regen was bij de bron van de rivier in
hun land. In het zuid-westen zijn nu al 24
miljoen chinezen zonder genoeg water. De
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EDF EN DE ELEKTRISCHE AUTO
In 2005 praatte de EDF-directie al met de
directie van Toyota , de fabrikant van de
Prius. En op 27 april 2010 werd er in
Straatsburg een overeenkomst een feit
tussen de stad, Toyota en EDF. Over
hybrides EN oplaadbare Prius-sen dus.
De autonomie was eerst maar 2 km van
deze hybride met een piepklein batterijtje en
dat wordt nu 20 km. Dat is voor 75% van het
stadsgebruik voldoende weet men. Wat
Toyota wil is duidelijk, maar waarom is EDF
zo betrokken? Immers er zijn in 2020 pas 2
miljoen e-auto’s verkocht in Frankrijk. Of wil
EDF zijn eigen vloot (1500 stuks) elektrisch
maken? De eerdere experimenten liepen
toen vast op te lage actie-radius en werden
gestopt. La Poste heeft een bestelling
geplaatst voor 10.000 auto’s, die zien het
echt zitten.
Wil EDF dan een technologische relatie met
Toyota opzetten? Nou dat doet men al met
vele autobouwers. EDF wil vooral snel, veel
weten over hoe gebruikers hun auto’s gaan
opladen. Daaraan is behoefte, bij EDF en bij
de producenten dus. Daarom die samenwerkingen..
Nu zijn er 10.000 e-Peugeots in Frankrijk;
7000 Renaults en 3000 andere merken. Eauto’s dat is de toekomst, maar het tempo is
niet daverend vooralsnog.

liezen terrein en in het Congress eist men
meer vrijhandelsverdragen om de VS-export
positie te steunen. Er moet nog best wat
gebeuren, maar Moskou heeft de weg
gevonden en werd een geduchte concurrent
van de gigant VS op het gebied van
graanexport.

Terug naar inhoud
RELIGIES
PAUS, KERK EN SEXSCHANDAAL
De pus lukt het niet meer met wat theologisch en traditie gemompel om de geschokte gelovigen te bedaren. Er moet nu
veel meer gebeuren. Maar slechts weinigen
in de kerkhiërarchie beseffen de bitterheid
onder de gelovigen en het grote isolement
van de katho-clerus. Kenmerk van een
autoritair en arrogant systeem.
De paus geeft ook nooit interviews, dus
moet je zijn opinies maar halen uit preken,
speeches, schriftelijke verklaringen en brieven. Wat een hoop gedonder oplevert; zie
de bestreden brief aan de Ierse gelovigen.
En als je de lijst ziet van “afgekochte” (in de
VS voor 85 miljoen $!) en in de grote
doofpot gestopte schandalen, waarbij de
slachtoffers na 25 jaar nog zonder reactie
zitten, dan besef hoe erg het eigenlijk wel is
geweest en mogelijk nu nog is. Schandelijk
en ook nog proberen langs de wetten te
komen. Scheiding van Kerk en Staat lijkt wel
een aanfluiting te zijn geworden in sommige
landen. De inval bij de aartsbisschop in
België spreekt dan ook boekdelen. De Kerk
rotzooit dus ook rond onze wetten langs…
Kan de Kerk nou echt nog veranderen? De
gelovigenstromen er intussen uit in vele
landen. Voor sommigen komt er niet meer
uit dan het op de helling zetten van wat
oude dogma’s en regels. Als het celibaat, de
plek van de vrouw in de kerk, de kramphouding ten opzichte van condooms etc.
Maar anderen beseffen dat het nu om veel
meer gaat om iets wat niet weggestopt kan
worden. De Kerk moet nou echt “om” dus.
Ooit schreef een jonge kerkvorst het
volgende: “De Kerk moet terug naar haar
wortels, weer klein worden en arm. Haar

HET RUSSISCHE GRAAN
Op vandaag exporteert Rusland 14% van
het wereldtotaal; in 2000 was dat n0g mar
0,5%. En de laatste maanden pikt het 58%
in van de egyptische contracten ; dat was
een jaar geleden nog maar 40%. De
amerikanen verloren daar 8% van hun
export.
Er is de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd
in graanbouw in de buurt van de Oekraïne
en de Zwarte Zee wat de toenemende
export verklaart. Engelse, zweedse en
chinese investeerders deden er veel aan om
tot deze prestatie te komen. Betere
bemesting, betere (amerikaanse) machines,
en de oprichting van een staatsbedrijf voor
graanexport: United Grain deden ook
wonderen. De export naar Zuid-Amerika en
Zuid-Azië groeit sterk. De amerikanen ver-
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grote ambities laten varen. Weer de kerk
worden van gelovigen en kleine luiden”.
Die kerkvorst heette Ratzinger en hij schreef
dit zo’n 40 jaar geleden. Hij zit nu zelf aan
het stuur en weet kennelijk waar het heen
moet… So go man, go!
Ik ben zelf geen gelovige, zelfs een
tegenstander van dat geloven, dat m.i. verhult en verdooft. Maar omdat velen gelukkig
zijn in dat “geloven”, zou het toch mooi zijn
als DE boodschap weer voorop zou staan.
Want ik ben een bewonderaar van de
boodschap van ene JC, die naastenliefde
aanbeval en die geweld afwees. De idee
van het nieuwe testament dus, een ware
revolutie die de hele wereld overging. Wie
weet dat eigenlijk nu nog?

joden hier tot een enorme culturele opleving
aanleiding was. En dat onze wetenschap en
denken DAAR werden gevormd en de basis
werden voor wat Balkenende “de joodschristelijke wortels” noemt. Vreemd genoeg
vergat hij daarbij de islam te noemen.
Historisch gewoon een echte leugen! En nu,
een 500 jaar later, zijn we weer bang van
dat andere geloof…
Frankrijk heeft ook bijna een burkaverbod in
de publieke ruimte, want in hun wetten staat
”dat het verboden is ostentatieve tekenen
van religieuze overtuiging te dagen in de
publieke ruimte”. De scheiding van kerk en
staat is heilig in dit land. Maar in de
europese wetten staat “het recht om zijn
geloof te manifesteren en zijn overtuigingen.
Individueel, collectief en in het publieke en
in privésferen”. Een fundamenteel recht
dus…
Vandaar dat de Raad van Europa een
aanbeveling deed aan zijn 47 leden om
NIET tot een burka-verbod over te gaan!
Ook het feit dat moslims al eeuwen “thuis
zijn” in Europa pleit daar tegen zegt men.
Dus Frankrijk en anderen krijgen nog veel
gedoe met hun burka-verbod niet in de
laatste plaats doordat moslimorganisaties
gaan klagen bij het europese hof. Men
beveelt aan om moslimvrouwen op hun
rechten te wijzen en erkent natuurlijk wel de
regels van veiligheid of publieke dienstverlening die het dragen van een burka
ondoenlijk maken, mede door de eis van
neutraliteit. Ook wijst men op nonnenkappen, soutanes, hoeden van rabbijnen en
keppeltjes. Tja sancties heeft de raad niet,
enkel uitsluiting kan. Dat overkwam de
griekse kolonels in 1968 toen die daar
putschten…
Het wordt dus voer voor
juristen en sociologen. Want die laatste
wijzen er op dat zo’n verbod , ook in de
gematigde moslimwereld, een symbool
worden zal van “moslim afkeer” dor het
westen. Zo werken deze dingen helaas en
elk eerlijk mens weet dat het ook KLOPT!

JOODS DNA
De joden op de wereld hebben naast het
zelfde geloof ook gemeenschappelijke DNAkenmerken. Dr. Oster uit NY vond dat de
joden uit bijvoorbeeld Irak, Syrië, Turkije,
Griekenland en Italië dna-kenmerken
hebben die niet-joden niet hebben. Zowel
kenmerken van de volken waar ze
“inwoonden” alsook puur joodse dnakenmerken , dat uit het MO stamt. Hij wist
zo ook de scheiding van Ashkenazes (nordeuropees) en Sefardim (zuid-eropees) te
dateren; dat gebeurde in het MO zo’n 2500
jaar geleden dus.
U ziet het:
niets zal meer verborgen
blijven… Nu maar zoeken naar wat HitlerDNA, want ook van hem werd beweerd dat
hij ook joods bloed in de aderen had. Maar
ja Adolf is nooit gevonden.
JACHT OP DE BURKA
In Catalonië leven veel marokkanen en nu
vroegen de bestuurders van de stad Llida
om een burkaverbod in de publieke ruimte.
En 5 andere gemeenten eisen dat nu ook
van Madrid. De aanstaande verkiezingen
zijn daaraan niet vreemd, want volgens
peilingen is 63% van de Spanjaarden tegen
burka’s in publieke ruimten.
Het land dat 700 jaar leefde onder arabische
hegemonie genaamd toen Al Andaluz, herinnert zich alles. Maar mogelijk te weinig dat
het samen leven van christenen, moslims en

Terug naar inhoud
AFRIKA
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VN WAARSCHUWT AFRIKA!
Een VN-rapport roept de afrikaanse landen
op meer en andere eisen te stellen aan
buitenlandse investeerders en “opkopers”.
De buitenlandse handel schoot hier omhoog: van 97 miljard in 2004 naar nu al 283
miljard dus. De aanbevelingen bij het
onderhandelen zijn: meer infrastructuureisen stellen, knowledge-sharing vragen/
eigen locale (voor)bewerking eisen (meer
toegevoegde waarde).. Dus vooral ook
lange termijn doelen inbrengen in het
onderhandelen. Zoals dus de chinezen al
langer doen en dat merkt het westen nu erg
stevig!

10% maar vliegt omhoog. En steeds meer
rijke afrikanen die hun geld in het buitenland
hebben komen retour. En over het geheel
gezien neemt de stabiliteit gewoon duidelijk
toe, wat business aantrekt. Dit nog steeds
armste continent op de wereld verheft zich
en blijkt nu een groeimarkt van 1 miljard
mensen waarvan er binnenkort zo’n 200
miljoen echte consumenten zijn…. Dus op
naar Afrika; Europa krijgt Afrika erg nodig!
DE TOP AFRIKA-FRANKRIJK
Hij was eind mei in Nice en van de 53
uitgenodigden waren er ca 40 gekomen. De
co-voorzitters waren Mubarak en Sarkozy.
Ghagbo uit Ivoorkust kwam niet, Dos Santos
uit Angola ook niet, en ook niet Atta Mills uit
Ghana. Ook niet Mouseveni uit Oeganda,
Nkurunziza uit uit Burundi, Kabila uit Kongo
en ook niet de koning van Marokko…
Natuurlijk werd Bechir van Soedan niet
uitgenodigd en Kartoem stuurt een vice dus.
De putschist uit Niger werd wel uitgenodigd
en idem die van Guinee. Of de man van
Madagascar kon komen, ook geputscht,
was lang onzeker. En de oude Mugabe
moest ook thuis blijven in Zimbabwe.
Sarkozy toonde ook zijn veranderde
benadering van Afrika. Chirac c.s. hadden in
hun tijd een aantal “vrienden onder
afrikaanse staatshoofden” en richten zich op
hen op een wat paternale wijze. Ome
Frankrijk helpt met goede raad… Nee
Sarkozy kiest een geheel andere, niet op de
eerste plaats historische ingang. De
economische aspecten en ook de relatieve
positie in geopolitiek opzicht zijn het eerste
criterium. Een moderne, anti-koloniale en
reaalpolitieke aanpak dus. Ook pleitte hij
dus voor een plek voor Afrika in de
Veiligheidsraad. En nieuw was ook dat er nu
150
grote
afrikaanse
ondernemers
meekwamen.
Zo’n top toont nog eens hoe gemengd het
afrikaanse landschap is. Een continent in
ontwikkeling. Nog geen EU dus waar ze
tegenwoordig ook al over elkaar heen rollen.
Maar Sarko weet waar zijn grote en importante buurman zit: in het zuiden dus,
terwijl Angela steeds meer in het oosten
hengelt.

AFRIKA; ONZE TOEKOMST!
De internationals in de wereld en ook in
Europa worden wakker: Afrika groeit met
5% en er komen steeds meer mensen die
ook onze producten kunnen kopen en, ook
willen. Merkproducten zijn daar erg in. Maar
de klasse met 2-18 $/dag, wat hier al de
betere is, komt snel er aan. Over heel Afrika
al 20 miljoen , in 2000 waren het er maar 3
en in 2030 zijn het er 43 miljoen. Subsahara
gaat het veel harder dan erboven: daar was
het al 200 miljoen in 2005 en in 2020 zijn we
op 380 miljoen. Niet alleen de “rijke landen”
(Z-Afrika, Nigeria en Ghana) nee, ook de
anderen komen op. Senegal, Ivoorkust en
Kenya vooral. Men wil vooruit, modern leven
met apparaten en zijn woning verfraaien.
Dus begint de wereldexport te bewegen in
deze richting en ze beseffen dat je hier
vooral met kleinverpakkingen (een yoghurtpotje bijvoorbeeld) aan de bak moet. Dat
doet het franse BEL al met bijvoorbeeld een
puntje van Le Vache qui rit kaas… in plaats
van een doosje met 15 stuks. Dan de
telefoonoperators: er is hier al een penetratiegraad van 45% Maar het groeit nog
explosief verder. In 1980 woonde er een
afrikaan op 4 in de stad; dat zijn er in 2030 1
op twee! Deze urbanisatie roept enorme
vraag naar voorzieningen op, transport, gezondheidsdiensten, energie, water etc. Zo’n
15 steden hier zullen in 2015 boven de 3
miljoen inwoners zijn. Daar zit dan 80% van
alle omzet. Ook de banken worden hier nu
goed wakker; het bankgebruik ligt nu op
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Europa ziet weer in dat je bij je buren moet
beginnen… Een ware ommekeer in de
buitenlandse politiek die eigenlijk werd/wordt
bepaald door het “volgen” van de VS.
Andere tijden..

WEST-EUROPA
DE FRANSE EXPORT GROEIT!
Dit is eindelijk eens een goed bericht over
de tanende franse export. Sinds juni is er
een groeibijdrage vanuit deze sector van
0,4%. Het aantal ondernemingen dat nu
serieus aan exporteren werkt, nu ook veel
MKB-ers, stijgt. In 2007 waren dat er 9700,
in 2008 werden het er 13.000 en in 2009
scoorde men 20.000. Dat komt voor een
deel nu door d lage € natuurlijk, maar ook
zeker door de intensieve export politiek van
Sarko’s regering.
Het franse exportstaatje is nu:
-europese buren 42%
-Azié/Oceanië 21%
-Afrka/Mo 20%
-Noord-Amerika/ Latijns Amerika 17%
De duitse export was altijd relatief enorm en
groeit nu ook weer als kool. Zou het
Frankrijk nu eindelijk gaan lukken het
slepende handelstekort op te lossen? Het
ziet er naar uit na vele jaren.

OPRUIMEN IN NIGERIA
De 150 miljoen inwoners leven voor 98%
van olie export en verdienen ca 2300 $
/inwoner/jaar. Nu overleed recent de
machthebber en werd opgevolgd door de
vice-president Goodluck Johnson. Hij wil zijn
land fors hervormen en heeft veel werk te
doen: zijn land heeft nauwelijks electriciteit
(!), de bendes zijn steeds weer de baas in
de olie regio (waardoor de produktie van
ooit 2,4 barrel nu naar 1,8 miljoen barrel
daalde) en dat alles komt ook door de
enorme corruptie. Waar Exxon en Shell wel
wat van af weten… De president van een
politieke partij wordt nu beschuldigd van het
aannemen van 1,5 miljoen $ toen hij
minister was. De verkiezingen in 2007
waren erg frauduleus en de nieuwe baas wil
het subsidie geven aan partijen ook
hervormen zegt hij. Maar 2/3 van de 36
deelstaatjes moet hij dan voor het voorstel
winnen. Dus hij gat geen vrienden maken
en zal bij de volgende verkiezingen erg veel
tegenwind krijgen. Hij als christen in dit
religieus gespleten land. De rust is hier nog
lang niet weergekeerd in dit land met een
olievloek sinds tientallen jaren..

PIRAEUS, DE CHINESE HAVEN
De chinezen kondigden aan van Piraeus de
grootste Zuid-Europese haven te gaan
maken. Maatje groter dan Rotterdam. Dag
Tanger, dag Marseille? De grieken zijn erg
blij met deze giga-investering waarover
Peking echter wel stevig zelf de scepter wil
zwaaien. Want China moet erg veel spullen
hebben voor zijn eigen volk en heeft zelf
veel te weinig grondstoffen en zelfs geen
landbouwland etc. Dus kopen ze alles, waar
dan ook op en investeren enorm in de
logistiek: vindplaats –richting China v.v..
Vandaar dit fraaie Piraeus-effect wat de
afgezakte grieken nu erg goed uitkomt. Dat
ze nu behandeld worden als een “afrikaans
land” deert nu even niet natuurlijk. Als je
failliet bent was je de voeten van je weldoener. Het project is dus een strategisch
logistiek project van hoge orde voor Peking.
De chinese aanpak, overal in de wereld,
leidt tot meer nationalisme en protectionisme, mag verwacht worden. Immers
niemand wil zijn hachje overlaten aan het
buitenland…. Opnieuw slaapt Europa en
doet er niets tegen of… zelfs mee. In plaats
van een sterke partner te worden voor

DE STUWDAM VAN OEGANDA
Slechts 9% van de Oegandezen heeft
electriciteit en de industrie wordt bij herhaling afgeschakeld omdat een generator
het (weer) begaf… Dat gaat alles veranderen als de grote stuwdam in de Nijl met
zijn 250 Megawatts in werking komt. Om de
8% per jaar groeiende economie te helpen.
De 400 miljoen werden gelapt door privé en
zakelijke investeerders en de stroom zal nu
de helft gaan kosten van eerder. De
opkikker voor de economie wordt als zeer
vet ingeschat. Oeganda’s coming!

Terug naar inhoud
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China, -er is ook geen andere keuze meer
als je op peil wil blijven-, blijft de EU weer
krachteloos toezien als ware het een
Afrikaans ontwikkelingsland. Spijtig en te
laat.

De conclusie is duidelijk: de duitsers passen
beter op hun centen en sloven zich met
succes uit in de export. Maar vergrijzen
snel…De fransen zijn het omgekeerde
eigenlijk. Hun economische model en
politiek zijn sterk contrair dus; geen wonder
dat er wrijving kwam. Berlijn exporteert 50%
naar de eurozone… dus erg blij met EU en
ook euro.
Zou Duitsland uit de euro gaan terug naar
de mark dan zou die +20% omhoog gaan
zeggen experts. Maar dat zou voor hun
export niet zo best zijn. Dus ondanks de
enorme tegenzin in Berlijn om de uitspattingen van de zuid-europeanen te moeten
betalen ziet Berlijn in dat uitstappen niet zo
simpel ligt. Ook al mort het volk en zou dat
best willen ook vanuit romantisch gevoel.
In Bild wordt krachtige taal uitgeslagen over
failliete, liegende grieken en ook de liefde
voor de Deutschmark contra de euro..De
stem van dit tijdschrift is machtig in de
publieke meningsvorming.

EUROPA: Duitsland en Frankrijk
Ik lees een franse visie op Duitsland en
Europa met Frankrijk er een beet als meetlat
naast. De toon van het artikel in Le Point is
zeer bewonderend. De verschillen tussen de
beide groten in de EU zijn dan ook nogal
opmerkelijk.
-Duitsland is 20 miljoen mensen “groter” dan
Frankrijk (+30%!), maar vergrijst erg snel.
En Frankrijk niet.
-In huidige groei zijn ze gelijk en in
staatsschuld zit Parijs op 8 en Berlijn op 5%.
-Als exportland zit Duitsland op 9% van de
wereldmarkt en Frankrijk doet maar de helft
daarvan. Naar verhouding omgerekend
(inw.) zitten ze op 7,5 en 5%.
Export naar China: Duitsland op 36,5 miljard
en Frankrijk op… 8. (Italië 7! En Nederland
5).
Handelsbalans: Frankrijk op -54 miljard en
Berlijn doet + 135! (Nederland/Ierland
+38!).
-Pensioen in Du met 65 jaar nu en naar 67
in 2030; Parijs zit nu op 60 en knokt over
morgen.
-De WW is 8 in Duitsland en 9,5% in
Frankrijk.
-De interne consumptie liep van 2010 naar
2011 in Frankrijk 1,2 resp 1,3 en in Duitsland -1,4 en +0,7… (o.m. de oudere
bevolking en de lagere overheidskosten en
salarissen).
-Werkgevers en vakbonden in Duitsland zijn
het erg goed et elkaar eens daar wordt
weinig energie verloren. In Frankrijk is een
dialoog uiterst rammelen en het wantrouwen
enorm.
-Staken is in Duitsland zeldzaam en wordt
niet licht gedaan; in Frankrijk staakt men
VOOR elk overleg al.

Er is in Duitsland qua opvattingen en
binding aan het nare verleden echt iets veranderd: Duitsland is niet meer timide en
blind pro-europa. Berlijn keert terug naar
normale verhoudingen en is zijn complexen
grotendeels kwijt. De 4500 duitse soldaten
in Afghanistan zijn wat dat aangaat meer
dan een symbool. Intello’s en auteurs
zeggen het hardop: “We zijn weer gewoon
lastig geworden voor anderen. En dat is
voor ons een overwinning!”. Berlijn staat dus
weer recht overeind en laat niet meer met
zich sollen. De complexen zijn gesleten. En
het eist nu dus ook zijn grote rol op in de
EU, ook ten opzichte van Parijs.
Dus in de EU zitten we nu met twee
giganten die qua opvattingen erg verschillen
in de economische politiek en die er zeer
verscheiden bijstaan in deze crisis. Maar die
wel beseffen dat ze zonder Europa niet
kunnen. Dat wordt dus even wennen aan
andere verhoudingen Berlijn-Parijs, voor alle
europeanen. Maar u kent die wet wel:
“Onder hoge druk wordt alles vloeibaarder”.

De duitsers zijn dus excellente exporteurs al
hebben zij minder grote bedrijven dan de
fransen. Wel 57% van hun BNP komt uit
export: wat zeer hoog is.

PRESIDENT KÖHLER WEG..
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Hij deed zijn mond fout open over de rol van
het duitse leger; hij liet weten dat hun
optreden voordelig was voor de duitse
economie… Erg domme opmerking want er
brak een dikke polemiek uit. Angela en vele
anderen schrokken zich een ongeluk van dit
teken aan de wand. De stabiliteit in de
politieke top is ver te zoeken ..
Er werden twee kandidaten gevonden
waarvan er een, Wulff, een vriend is en hij
was dominee in het vroegere OostDuitsland. Merkel wilde hem dolgraag maar
in de huidige verhoudingen moest er DRIE
keer gestemd worden om hem (geluk voor
Merkel), te doen winnen. Merkel applaudiseerde bij de uitslag; maar heel kort en
met een zeer vermoeide blik. Wat gaat de
nieuwe president toevoegen aan het warrige
politieke toneel in dit altijd zo stabiele land?
Ook Merkel hoort al bij de “versleten politici”
niemand ontsnapt kennelijk.

realiteitszin in de polder is enorm veel groter
dan onder de franse zon. In L’Express was
het een grote lofzang in het nummer van 12
juni… Een opsteker voor U dus!
ESTLAND BIJ DE EU
Ze gaan slagen voor hun examen lijkt het in
Talinnin hoofdstad van het land met 1,34
miljoen inwoners.
Het land heeft net als Zweden zijn financiën
goed op orde; het spaarde eerder goed en
de reserves zijn 12% van het BNP! Tekort?
1,7% een droom. Totale staatsschuld 60%
van het BNP. Zijn de cijfertjes “gefrisierd”?
Dat lijkt wel zeker van niet en alle lichten
staan dus op groen. Ook sneed men fors in
de sociale uitgaven en versoepelde het
ontslagrecht in dit land dat van de export
leeft. De noordelijke buren investeren er
veel en deze investeerders eisen transparantie. Weinig corruptie ook hier en een
tax-flatrate van 21%. Zwarte puntjes zijn de
wat hoge ww en 3% inflatie. En de
vergrijzing, ook hier dus en bijgevolg de
pensioenen… Estland maakt dus een goede
kans.

CAMERON: DE CHOU-CHOU VAN DE
G20/G8
Cameron viel erg op in positieve zin op G8
en G20. Hij maakte een goede indruk en
toonde een beeld van jeugd en dynamiek en
nieuwe aanpak. Hij pleitte sterk voor behoud
van voldoende groei maar ook voor snelle
bezuinigingen om het enorme tekort weg te
werken. Wat werd overgenomen: plan werd
om 50% er van weg te krijgen in 2013.
Cameron mocht mee in Obama’s heli, terwijl
de anderen 120 mijl in de mist moesten per
auto.. En Obama heeft ook hem nog eens
uitgelegd dat de VS nu NIET meer DE motor
van het herstel van de wereldeconomie
zijn… Daarvoor moet je nu vooral naar Azië
kijken.

WEER VREDE MET DE ZWITSERS?
De president van de Zwitserse bankiers zij
het in Parijs: zijn land wil niet de illegaliteit
steunen…, maar wel pal staan voor
individuele vrijheid en bescherming van de
privé sfeer. De groten in dit land UBS en
Credit Suisse, zijn 500% van het BNP van
het land… en de banksector is goed voor
15% van de toegevoegde waarde in dit land.
En ook denkt hij dat de herrie met Frankrijk
en Duitsland op zijn retour is… Tja, de
louche buurman van de EU wordt dus toch
nog “netjes”?

VOORBEELD NEDERLAND!
De fransen zijn zeer onder de indruk van de
bezuinigingsaanpak in Nederland, waar
zelfs links fors gaat snijden in de uitgaven.
Ze tonen de cijfers uit de polder en
vergelijken… En Nederland lijkt dan een
politiek paradijs. Frankrijk is mijlen ver wg
van onze aanpak, dat is zeker. En de
nieuwe pensioenovereenkomst van de
werknemers/werkgevers,
daarvan
ligt
Sarkozy elke nacht te dromen… De

BELGIË GAAT VERDER SPLIJTEN!
“We zijn de facto twee staten die al lang niet
meer solidair zijn”. Dat motto hang ik er nu
maar boven.
Di Rupio uit Wallonië haalde 27% en de
Wever haalde 30%, beide dus stevig in hun
achterban. Zij moeten nu de klus verder
klaren en de Wever, DE grote strateeg, liet
aan Di Rupio het voortouw bij de regeringsvorming. Ze snappen dat ze tot elkaar
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zijn veroordeeld en zien het wel gaan
lukken, maar wat precies eigenlijk?
De Wever is gewoon openlijk uit op verdere
afscheiding en acht de tijd daar zeer rijp
voor qua verder doordrukken. Hij neemt de
tijd, maar gaat recht op scheiding af.
De economische crisis en de daardoor
vereiste bezuinigingen zullen de Wever
hierbij nog stevig gaan helpen. Het tekort
van 6% en de staatsschuld van 100% van
het BNP gaan nu ook hier wonderen verrichten.
De armen van de 19e eeuw waren nederlands sprekend en nog steeds voelen ze
“een franse arrogantie”. En weigeren steeds
vaker Frans te spreken. België heeft psychologisch gezien twee sterk gefrustreerde
minderheden, dat is en blijft het diepere
probleem.
“De Vlamingen zijn bezig een trots te
hervinden die ze verloren waanden”
“De Vlamingen hebben nog steeds het
gevoel onder de arrogantie van de wallons
te lijden”.
Met deze uitspraken besluit ik hier. Het
ressentiment zit dus diep, zeer diep. En het
afscheid is al gaande… Het is slechts een
kwestie van tijd. De Wever ziet zijn koren
staan bloeien.

angst voor de zich sterk uitbreidende Nato!
Het is dezelfde psychologie als de
europeanen ondergingen bij het verlies van
hun koloniën.
-De russen voelen zich onbegrepen
ondanks hun totale wijziging in politiek.
Niemand viel op dat ze hun oude
imperialisme hadden afgelegd, maar zich
ook bedreigd voelde door de aanstormende
Nato-invloed.
-Rusland is een orthodox katholiek land dat
nu toch al 20 jaar democratie oefent. En dat,
zij het langzaam in onze ogen, democratische vooruitgang maakt. Zie de
opstelling van Medvedev. En laat niemand
vergeten dat dit land vooreerst een
europees land is! Multiraciaal, multicultureel
en multireligieus ook vooral.
-Poetin kan slecht tegen het verlies van
aanzien van zijn land: hij is een patriot die
wil dat zijn land geacht wordt. En begrijpt
goed dat dit respect niet enkel komen kan
van de oude schrijvers en kunstenaars.
-Maar wees eerlijk zegt ze: waar zijn nu dan
de grote west-europeanen dan? In die zi9n
is er ook een overeenkomst westen-oosten.
Uit deze visie blijkt weer eens het onbegrip
voor de tijd en de moeite die grote
veranderingen eisen. Het “Bushe” ongeduld
zo van: “nu effe gauw democratietje spelen”
is een enorme simplificatie. En leidt al
eeuwen tot frustraties en onbegrip tussen
staten. De duitsers hebben het weer door:
europa ligt voor de helft in het grootste land
ter wereld dat Rusland heet. Europees
denken behoort heel Europa te omvatten.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
ZIE OOK: HET RUSSISCHE GRAAN (Olie)
IN DE STEEK GELATEN RUSLAND
Een franse Ruslandkenner ene Carrère
d’Encausse sprak zich in een recent
interview uit over haar visie op Rusland.
revolutie is lang geleden…En ze heeft het
westen heel wat te zeggen!
-Rusland is echt geen Sovjet-Unie meer.
Daar heeft Moskou vrijwillig een einde aan
gemaakt, maar het westen schijnt het nog
steeds niet te snappen. Het imago van
Moskou is nauwelijks veranderd lijkt het. Tot
hun grote verdriet.
-De inval in Georgië was een wanhopig
signaal aan het westen dat bezig was dit exdeel helemaal aan de Nato-kant te trekken;
na al die anderen. Het ging Moskou om haar

POLEN MOET EEN NIEUWE PRESIDENT
Het grote vliegtuigongeluk deed de hele
politieke top hier verdwijnen en ook hun
president, een der twee Kazynsky’s. Dus
verkiezingen waarbij er twee kandiaten naar
voren kwamen in ronde EEN: Kazynsky
natuurlijk (zeer katholieken reactionair) en
ene Komorowski (een meer liberale rechtse
politicus). Ze vertegenwoordigen eigenlijk
elk een der beide poolse “onderdelen sinds
vanouds”. Die zijn te zien links en rechts van
de rivier de Fistula, de oude scheidsgrens
der grote machten. Het rechtse deel, ex-
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russisch is het arme niet erg ontwikkelde
deel en daar staat Kazynsky pal voor. Het
linkse deel is moderner en ontwikkelder op
zijn Pruisisch en daar werft Kosmorowski
zijn aanhang. Dat steekt achter hun kandidaturen en ideeën. En Kosmorovski won
met 53,1%....

Tussen 2000 en 2009 ging het aantal
geproduceerde auto’s van 50.000 naar 11
miljoen (!). En China is nu automarkt nr. 1
op de aardkloot. China produceert zelf
ijzererts en is nr. 3 ter wereld na Brazilië en
Australië in 2003… nr. 2 in 2006 en nu nr. 1.
Het importeert fors via de drie groten Rio
Tinto, Billiton en Vale en zijn marktdruk
deed de prijs al met 130% stijgen… En de
bestuurders van Rio Tinto in China zaten al
een keer in het gevang hier… Zijn omport
groeit jaarlijks met 40% (!)… Dus zit u in het
ijzer dan weet u waar het allemaal wordt
geregeld!

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
THAILAND IS NIKS OPGESCHOTEN
Niemand heeft gewonnen of verloren in
Thailand. De zittende macht met zijn
wapens heeft de opstandige “roodhemden”
gewoon na 100 doden en honderden
gewonden het zwijgen opgelegd. Ze werden
uitgerookt en politiek werd er niks geregeld.
De koning en de bovenlaag, de gelen,
behouden hun overtuigingen en politie. En
de roden rusten uit begraven hun doden en
gaan dan opnieuw proberen onder gestook
van oud-premier Thaksin, hun gram te
halen. Het is de facto een revolutie-achtig
probleem: de armen geloven niets meer van
wat de rijken doen of zeggen. Ook niet nu
er voor 1 miljard $ aan schade is aangericht
en ook toeristen (7% van het BNP) , de
grote welvaartsbrengers, wat angstig naar
dit land van de glimlach kijken. Maar het
land drijft op landbouw en textielproduktie
en daar werd gen schade aangericht.
Eigenlijk gaat het over een modernisering
van het land, meer democratie en meer
verschil tussen rijk en arm. En dus ook en
vooral om meer gelijke kansen…
En dan weten we uit de historie dat je een
geknechte groep at the end niet met
geweren het zwijgen oplegt. Wordt dus
vervolgd.

CHINA ZOEKT VEEL ETEN.
Er zullen er in 2030 1,5 miljard zijn en dan
moet Peking 100 miljoen ton MEER eten
vinden. Men wil nu ook de eetgewoonten
wat veranderen en met name een deel van
de grote rijstconsumptie vervangen door
aardappelen. De aardappel heeft minder
water nodig, heeft meer calorieën en ook
een hogere voedingswaarde per hectare.
Je hebt wel 10 kooloogsten nodig en wel 4
rijstoogsten voor de prijs van EEN aardappeloogst. Dus meer aardappelen voor de
chinezen is het motto.
De aardappel zal hier meer als groente
fungeren dus naast de rijst ook. En Peking
en anderen weten ook heel goed dat
oogstmislukking van graan in China zo maar
leidt tot gehele ontwrichting van de
graanmarkt wereldwijd. Dus China zoekt
eten en grond, overal. Er is niks gevaarlijker
dan een bevolking met honger…
CHINA’S RIJKEN
Al 175 miljoen jongere chinezen kopen dure
schoonheidsproducten. En ook andere,
vaak franse, luxe industrieën zien hun
omzet omhoog schieten in China. En ze
breiden aldaar hun producties snel uit dus.
Het lijstje met besteding per kop aan luxe
producten in Azië ziet er als volgt uit:
Japan (127 milj. Inw.) 115 €; Taiwan (7
milj.) 104; Thailand (65 milj.) 16 en nu China
(1,3 miljard) op 5… Net vóór Indonesië,
Vietnam en India. Maar de groei is enorm
vooral in China. Wie realiseert zich in
Europa eigenlijk dat er in China weldra

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
PIRAEUS DE CHINESE HAVEN ? (Zie WEurop)
CHINA DE IJZERVRETER
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evenveel rijke mensen zullen zijn dan in de
EU en de VS SAMEN? De chinese Porsche
scheurde ons voorbij… en onze Deux
chevaux zag hem wegflitsen aan de
horizon… Slaap kindje, slaap dus.

Obama’s visies en ideeën. Ik geef u een
overzicht van zijn interview hierover.
-Obama wil wezenlijk veranderen van
buitenlandse politiek en breken met de oude
lijn. Zijn speech van Philadelphia was geniaal in dit opzicht. Het toonde dat hij zowel
een visie op de VS heeft als op de wereld.
Hij biedt zijn volk een andere denkwereld
aan.. maar de westerlingen zijn er nog niet
erg rijp voor.
-De speech van Cairo was niet echt
noodzakelijk op dat moment. Maar hij brak
openlijk met de visie van Huntington met zijn
religieuze clash-idee. Hij ziet een andere
historie achter de huidige spanningen IslamWesten.
-hij beseft wat de multi-polaire wereld
betekent en ook de verandering in amerika’s
leiderschap. Hij heeft geen arrogante idee
van superioriteit en ook “alleswetendheid”
op het gebied van mensenrechten.
-Met Rusland zoekt hij ontspanning niet
zozeer vriendschap. Hij wil met hun een
andere benadering vinden voor de
wapenproblemen in de wereld. De
provocerende aanpak van Bush verlaat hij.
-hij wil Iran isoleren en is niet de
aanhangwagen van de Likhoed. Met de
sancties wil hij het regiem benauwen en zijn
met zijn andere optreden wil hij Teheran de
wind uit de zeilen nemen. Hij laat zich niet
zomaar provoceren.
-De houding van het westen is onbegrijpelijk
en erg conservatief. Ze willen helemaal niet
zo graag met Obama samenwerken terwijl
ze hem zo toejuichten. Nee in Europa
probeert iedereen een wit voetje te halen
ten koste van de ander… En Obama heeft
dus Europa op het tweede plan gezet en
zelfs de geplande top uitgesteld. Het westen
snapt niet wat hij wil.
-Obama is voor de mensenrechten maar hij
is geen blinde idealist. Hij wil ook niet
energie verspillen waar de zaken niet
veranderbaar zijn nu. Dus China is allereerst
een crisispartner en niet een missieland!
En hij krijgt de westerlingen maar niet
uitgelegd dat ze niet meer alles te bepalen
hebben. De wereld is geheel veranderd.
Het westen moet af van zijn missionering,

CHINA EN DE FRANSE VISA
China beperkt franse visa blijkt nu. Zij
krijgen niet meer, zoals wel andere landen,
een visum binnen 24 uur in Hong Kong. Het
is een goed bekende weg voor toeristen en
zakenmensen. Nu staat Parijs in de rij bij
landen als: Afghanistan, Pakistan, Kongo,
Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Somalië en Sri
Lanka. Deze wijziging deed zich voor direct
na het tweedaagse bezoek van Sarko en
vrouw in Peking.
BEWEGINGEN IN N-KOREA
In september is er een grote bijeenkomst
gepland op hoog nivo die zal gaan over de
opvolging van Kim-Jong, de ernstig zieke
baas daar. Het schijnt al geregeld te zijn dat
zijn 3e zoon, die in Bern studeerde, hem
gaat opvolgen. Officieel moet hij worden
“gekozen” door de partij dus worden er nu
alerli “vrienden” van hem her en der
benoemd en krijgen ook meer familieleden
hoge baantjes. Dan kun je de zaak scherper
in de peiling houden en ook wat “masseren”.
En in de partij propaganda is nu al sprake
van : “de komst van een kundige nieuwe
leider”… Zoon drie is dus al voor het
examen geslaagd…. En men wil dus
voorkomen dat er niets is gefixed op het
moment dat Kim-Jong zou sterven. Al
houden ze dat in die regiems gewoon
maanden geheim en leggen de overledene
effe in de diepvriezer. In september dus een
nieuwe baas in dit chaotische en gevaarlijke
land, dat nu ook Birma aan de atoombom
wil helpen? Na de vakantie meer nieuws
dus...

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
OBAMA’S VISIES
Hubert Vedrine een oud-minister van Buiza
in Frankrijk vertelt over wat hij weet van
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zijn cultuur verovering, dat op de eerste
plaats dus.
-Obama weet dat protectionisme de dood in
de pot zal zijn. Maar een te wild liberalisme
ziet hij ook als gevaarlijk. Op dit punt zal hij
een “gemixte policy” laten zien en soms ook
remmen.

10 en sinds 2007 zijn er in Irak al evenveel
militairen als ingehuurde privépersonen aan
het meevechten. Blackwater was een grote
en kwam bij herhaling fors in opspraak. Ze
werd eruit gegooid in Irak maar werkt nu
weer voor de CIA in Afghanistan. Ook het
vliegen met onbemande vliegtuigen is deels
privé-werk. Aanvallen daarmee namen met
50% toe vanaf 2008 en het gaat nog verder.
Al 100.000 werken er voor het Pentagon in
de Afghaanse oorlog. Daar tegenover
stonden “maar”63000 VS-militairen dus
62%. De 30.000 soldaten PLUS van Obama in Afghanistan betekende 56000 contractors er boven op! Waarom? Wel zo’n
privé mannetje kost minder ook al staat hij
voor 1000 $/dag op de factuur. De firma’s
maken hierop ca 10% winst En, zegt een
van hen, de kwaliteit dat is de verantwoordelijkheid van de overheid die inhuurt…
Ze werken dus in logistiek, beveiliging,
onderhoud, bevoorrading, bewaking en
communicatieservices. Ook mijnen opruimen kwam daar nog bij. Nu de afghanen
snel een eigen leger op de been moeten
krijgen is er nog meer werk voor de firma’s.
Men rekent daarvoor op 160.000 opleiders
van Paravant, dochter van … jawel,
Blackwater.
Nu op 100.000 in Afghanistan tellen we 9%
amerikanen, 16% andere expatriates en
75% afghanen. Maar voor veel taken is er
nu ook locale concurrentie voornamelijk van
de lokale baasjes.
Een ander voordeel is dat hun doden niet
meetellen in de Amerikaanse statistieken;
die zien er daarom beter uit.
Het is ook wel link omdat veel operatiekennis hierdoor in niet-militaire handen
komt. Met alle risico’s van lekken naar de
vijand.
Mede daarom doen de fransen hier niet aan
mee. Ook niet omdat de externen continuïteit als doelstelling hebben en de
militairen nou net het omgekeerde: namelijk
wegwezen, zo gauw het kan.
Zo ziet een moderne oorlog er dus uit: ook
al big business.

Zover Vedrine over Obama’s views. En het
is droevig dat hij voor wat betreft het westen
ver vóór de muziek uitloopt ben niet wordt
begrepen. Dus concentreert hij zich
vooralsnog op China en andere opkomende
landen. Hij vindt Europa nog te onrijp voor
de echte change. Oud en weinig visionair en
te arrogant. Te veel Bush-like dus!
OVERLEVEN IN MEXICO
In drie jaar 23000 doden en in de eerste drie
maanden van 2010 al 3500 er bij. De strijd
regering-drugskartels is er debet aan en
veiligheid is intussen schaars in dit land. Op
websites vind je vele veiligheidstips nu.
Zoals: rijdt je toe naar een controlepunt doe
dan je alarmlichten aan, plaats beide
handen steeds op het stuurwiel… En nog
meer. De ouderen in Mexico herinneren zich
nog dat ze in de jaren 80 toen er flinke oorlogstoestanden hier waren, met hun
plafondlampje aan in de auto reden
s’avonds. En nu weet iedereen ook dat je bij
aanhouding door de politie maar ook door
drugsbaronen het beste meteen je paspoort
kunt laten zien. Niet praten dus, maar alles
toelaten, dan leef je hier het langst..
DE PRIVATE OORLOGEN VAN DE VS
Zowel in Aghanistan als in Irak, besteden
de amerikanen en de britten nogal wat
klussen uit aan private militaire organisaties.
Daar werken nu op de wereld al 1 miljoen
mensen voor en de omzet ligt rond 170
miljard$. Het begon ooit in Angola in 1989
toen zuid-afrikaanse huurlingen opereerden
vanuit een oude russische basis aldaar.
Executive Outcomes is de firma die toen al
tun-key operaties aanbood tegen rebellen
aan afrikaanse landen. Eerst waren het
logistiek-achtige taken, zoals in de 1e
Golfoorlog; het ging toen om 1% van de
hele operatie. Maar in 2003 is dat al 1 op

GUANTANAMO
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Er zijn nog steeds bijna 200 gevangenen
daar, die niemand wil hebben. De staat
Illinois ook niet met hun lege gevangenis…
Dus lijkt het leegmaken van Guant niet
meer in deze periode van Obama te gaan
lukken; de schandvlek blijft. Dat zal Obama
nooit toegeven maar iedereen (ook hijzelf)
weet dat nu. Zelfs Bush heeft geen plekje
open in Texas!

daarna wel SNEL iets! Verder is hij
francofiel omdat een grootvader Frans van
origine was. Of hij een soort Berlusconi is?
Hij antwoordt dat hij die eer te hoog acht…
(ai!).
Hoe dan ook hij wil dat het eerdere wonder
van Chili, de sterke economische opkomst,
zich doorzet nu. Na de sociale dame die
hem voorging komt nu de hardere aanpak
en de businessman aan de bak. We zullen
het wel zien! Eerst moet hij nog even de 30
miljard aardbevingsschade regelen…

Terug naar inhoud

CUBA’S GEVANGENEN EN DE KERK
Er zitten nog tientallen mensen in Cuba
gevangen onder erbarmelijke condities;
niets nieuws. Want als je politiek tegen
Castro c.s. bent dan ga je achter tralies. .
Maar nu er een bekende dood ging werd het
regiem het allemaal toch wat te lastig: een
aantal gevangenen mochten dichter bij hun
familie in het gevang. En omdat er nu nog
een bekende gevangene niets meer eet (hij
verloor al 32 kilo!) heeft Raoul een oude truc
van de plank gehaald. Hij onderhandelt nu
met een aartsbisschop gezonden uit Rome
over verbetering van de condities. In 1998
liet Fidel ook al 300 gevangenen vrij toen de
paus er op bezoek kwam. En Fidel nodigde
de Heilige Vader toen zelf uit….
Handigheidje dus. En nu moet Rome weer
even meedoen , want de reputatie van Cuba
zakt weer snel...
De voorspelde vrijheid in Cuba is verder
weg dan ooit; maar de streken blijven
onveranderd.

LATIJNS AMERIKA
HET MISDADIGE PARADIJS VAN CHAVEZ
In Caracas is de moordgraad 140 per
100.000 inwoners en maar 18 is dat in
Bogota (Colombia). Er waren in 1998 4550
moorden en nu zijn het er 16000. Want de
armoede sloeg er weer fors toe; dus wordt
je om je laptop vermoord en zelfs om
minder. Zo’n 60% van de Venezolanen
kennen iemand die vermoord werd en in
Caracas de hoofdstad heerst veel angst. De
chique villa’s in de mooiere wijken lijken wel
legerkampen nu toont.. Er zijn minstens 12
miljoen wapens op 28 miljoen inwoners en
ook al is de armoede een grote reden van
het criminele land, het ligt in elk geval ook
aan de lakse autoriteiten aan de politie die
met name de explosieve bendevorming niet
aanpakt. En ook niet aan wil pakken.
Chavez heeft het bepaald niet meer voor
elkaar in zijn land waar veel bloed vloeit.
EEN NIEUW CHILI?
Na de aardbeving en de verkiezingen
waarbij links verloor en rechts dus won, is
het nu de beurt aan president Pinera. Een
selfmade man en multimiljonair, met olie
geworden. Die erg liberaal denkt, Thatcher
en Reagan zijn foto’s aan zijn muurtje. Dus
hij wil punt 1 weer snel naar 6% groei van
eerder, dat moet +1 miljoen arbeidsplaatsen
opleveren, het onderwijs en de gezondheidszorg moeten op e schop en ook de
kieswet moet anders (nu ook chilenen laten
kiezen die in het buitenland wonen). Zijn
rijtje is er, dus nu nog de uitvoering. Hij gaf
aan elk van zijn ministers een chronometer
en dat betekende: denk na, maar doe

Terug naar inhoud
OCEANIË
EEN VROUW AAN HET STUUR
Ze is 49 jaar en was al een succesvol
minister. Labour ook net als haar voorganger. Deze uiterst populaire premier werd
eruit gewerkt in de partij en werd door de
eerste vrouwelijke premier ooit opgevolgd.
Een revolutie in dit land; daarbij komt dat ze
opgroeide in Wales.. Haar profiel showt:
ongehuwd, niet-gelovig, feministe en exadvocaat. Overigens heft de labourpartij hier
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een wens om tot 40% te gaan met vrouwen
in bestuursfuncties en ook worden er nu al
twee staten geleid door vrouwen. Dus de
vrouw is hier sterk in opmars.

met hun satellieten in detail, een voor een ,
zien.
-Dat wij veel vrienden hebben bij de
radicalere moslims komt omdat wij hun
zaak, een andere positie voor Israël in de
regio, ook willen steunen. We steunen dus
deze politiek en niet de Hezbollah beweging as zodanig.
-Een volk dat zo’n regering kiest als er nu in
Israël is, heeft geen vreedzame bedoelingen. Helaas.
-Syrië wil graag zijn scheiding religie-staat
graag behouden, maar daartoe moet er ook
een oplossing voor het MO-conflict komen.
Om die radicale islam te beteugelen in de
regio.
-Als Israël van opstelling verandert en echt
naar vrede streeft, onze gebieden terug
geeft en met haar agressie stopt, dan kan
het ook in de regio bestaan. Als een van
onze buren.

SUPERTAX OP MIJNBOUW PRODUKTEN
Dat is het plan van de Australische regering
nu: een verhoging met 40% op de
winstbelasting voor ijzer, goud, steenkool,
bauxiet en uranium. Tax omhoog van nu 43
naar 57% dus.
Maar de mijn-companies zijn erg actief
geworden in het bewerken van de publieke
opinie en ook de locale bestuurders vinden
het een fout plan. En geloof het of niet: de
publieke opinie ging over naar de kant van
de companies. Want ze zeggen: waarom
iets wijzigen wat nu zo extreem goed loopt?
Ze hopen nog veel langer op de grote
grondstoffenhonger van India en China
dus…

Terug naar inhoud

Aldus Assad, die een belangrijke rol speelt
in de regio. En hij heeft ook een essentiële
rol in het vredesproces en in het verbeteren
van het begrip tussen de VS en MO-partijen.
Eigenlijk vergelijkbaar met Turkije, ook een
staat waar religie en staat zijn gescheiden.
Het zou wenselijk zijn dat Israël zich beter
realiseert wat Syrië en Turkije voor hun kan
betekenen. De VS (Obama)
krijgt het
steeds beter door. Maar nu heeft Israël zijn
redelijk goede relatie met Turkije compleet
gemold met zijn domme aanpak van het
Gaza-konvooi. Het schiet daar niks op dus.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
WAAR STAAT TOCH DIE ASSAD EIGENLIJK?
In een interview werd duidelijker waar deze
jongeman, van beroep tandarts, in zijn
politieke baan voor staat in zijn land Syrië.
In zijn land zijn religie en staat sterk
gescheiden, als vanouds. Dat is een. Syrië
wil een belangrijke rol spelen in het MOconflict, zie eerdere moves, en dat is twee.
Het heeft vele goede contacten regionaal ,
en van diverse soort, en dat is drie.
-Hij zegt dat goede relaties in zijn omgeving
punt een zijn. Dus ook met Iran. Daarin zit
DE basis van een oplossing van de
conflicten. En herinnert er aan dat Iran hem
ook ooit hielp met het terugkrijgen van door
Israël ingepikt gebied
-De VS begrijpen onze cultuur echt niet,
zucht hij, en vertrouwen ook niet onze oprechte wens om naar vrede te komen. Hun
handicap is dat ze niet willen snappen hoe
WIJ denken.
-Wij leveren echt geen scuds aan Hezbollah: dat is een israëlisch verzinsel.
Transport van deze dingen kunnen de VS

EN NU DUS OOK KIRGHISTAN!
De ouzbeekse minderheid in het zuiden
(15%) krijgt er ongenadig van langs; ware
pogroms met honderden doden , duizenden
gewonden en vele vluchtelingen. Zij zijn de
handelaren in dit land en economisch liggen
zij “boven”; dus vele kirgiezen (van oorsprong een nomadenvolk dat nu sterk
verandert), werken voor deze handelaren/ondernemers. Het schijnt daarnaast
ook te gaan over de macht in de vruchtbare
Tergana vallei, die Stalin nog zorgvuldig
toebedeelde aan Ouzbeken, Kirgiezen en
Tadjikistan. Zijn verdeel en heerspolitiek
was legendarisch. Deze vallei is nu berucht
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om zijn opkomend fundamentalisme en zijn
drugsdoorvoer uit Afghanistan. Nodig om de
balans er in te houden en zijn greep er strak
te houden.. Nou hebben zowel de VS als de
russen daar grote strategische bases;
Washington vooral ook voor hun oorlog in
Afghanistan. En Moskou wil er nu NOG een
basis… Dus deze dames/heren zijn het er
over eens dat de rust snel terug moet keren,
die na het eruit gooien van Bakayev (een
Ouzbek uit het zuiden) verdween. Maar het
is ook buur van China dat argwanend
toekijkt… Ook is de radicale islam (Ouzbekistan) weer niet ver en op de muren in
Och stond ook: “jullie zijn de volgende…
(waarmee de Oigoeren werden bedoeld),
die zo lastig radicaal religieus doen in …
China! De dictatoren in Ouzbekistan en
Kazakhstan zien de oprichting van een
parlementaire democratie ook al met lede
ogen aan. Dus om vele redenen willen
Moskou en Washington verdere instabiliteit
hier voorkomen. Er werden ook
verkiezingen georganiseerd over een nieuwe
Grondwet, toen de rust wat weerkeerde en
ook de vluchtelingen weer naar huis konden. Maar de greep van de huidige regering
blijft zeer zwak… U ziet het: geopolitiek is dit
alles maar niks fijn en de instabiliteit in deze
regio vlakbij Afghanistan en niet al te ver
van Pakistan komt niemand goed uit. Het
wordt steeds warmer aan de grenzen van
China en Rusland vlak bij de oorlogshaarden Afghanistan en Pakistan.

Ook werd er ontdekt dat er dagelijks kisten
vol met cash uit Afghanistan in de wereld
per vliegtuig, landen : wel 10 miljoen per
dag heet het. Drugsgeld maar ook “onze
subsidies”… Dat moeten worden wit gewassen.
Het Wallstreet-journal schat deze
“export” al op zeker 2,4 miljard in. Er is een
heel witwassysteem in gang gezet wat
prima werkt en vele afghaanse toppers
worden nu dagelijks rijker. Waaronder
Karzaï’s broertje...
Intussen blijkt ook steeds meer dat de hele
oorlog lijkt op een Mission Impossible. Zie
ook het vertrek van MacChrystal en zijn
opvolging door de ijzervreter. Generaals
zullen nooit toegeven dat ze aan de gang
zijn met een verloren oorlog… Dat zit nou
eenmaal in hun genen. Doorvechten tot….
Ja, tot wat eigenlijk? Engeland zegde nu ok
al op en ook in Duitsland ligt het zeer
moeilijk… En Nederland idem. De ratten
verlaten het zinkende schip dat nu
overigens een “schip” met veel delfstoffen
blijkt te zijn. Toeval?
IRAK BLIJFT EEN CHAOS!
De GI’s vertrekken en de chaos neemt toe.
De introductie van de democratie na het
verjagen van Saddam, wat Bush c.s. effe
zouden regelen is compleet mislukt. De
oude politieke partijen werken nog precies
als in de Saddam-periode, helaas. Angst en
corruptie zijn er de grote factoren.
Drinkwater is er nog steeds niet in Bagdad
en elektriciteit af en toe. Hier regeren het
onvermogen, de onkunde en de corruptie.
Niks gek na al die doden en slecht
opgeleide technici ten gevolge van de
oorlog en wat volgde. Men is hier terug in de
Middel-eeuwen , zegt men. En elke week
zijn er wel drie/vier bomaanslagen met vele
doden en gewonden. De missie van Bush,
die oud-Europa hem sterk afriedt, is dat
geworden wat Parijs en Berlijn vreesden. De
domme Amerikaanse kracht kreeg weer
eens de overhand en bezorgde de wereld
een enorm probleem. Zou de les nu geleerd
zijn?

DE OPIUMKAMPIOEN AFGHANISTAN
In 2009 waren het 7000 ton, 800 ton minder
dan in 2008. Vooral in de provincies
Helmand en Kandahar wordt er geteeld op
123000 hectaren. Door oorlogsgedoe en
jacht op de teelt. Maar nu is men weer goed
voor 93% van de wereldproduktie en daar
leven 1,6 miljoen mensen hier van. Zo’n 7%
van de bevolking. Maar nu zit er de klad
in…. Een geheimzinnige champignon
vernielt de planten en hier en daar zelfs tot
70%! Dit zou wel eens de oorlog aldaar
sterk kunnen beïnvloeden… Immers de
taliban gebruiken de opium als hun eerste
spaarpot om de oorlog te financieren…

DERDE BRUG OVER DE BOSPERUS
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De eerste brug is van ’73, de tweede van
’88 en de derde komt er in 2014. Met een
lengte van 1275 m.; weer een verbinding
tussen Europa en Azië dus. Een spoortunnel is ook in aanbouw onder de zee.
Brug drie is een onderdeel van een autowegverbinding om de stad Istanbul (13
miljoen inw.) heen te kunnen. Het toont aan
hoe intens het verkeer groeit , hoe sterk de
turkse economie expandeert en hoe dynamisch dit jeugdige land er bij staat.

EU ook het GROOTSTE worden… Duitsland zakt snel en Frankrijk groeit niet te
snel… Daar wringt de schoen natuurlijk ook.
QUATAR DRAAIT PRIMA!
Onder leiding van zijn handige sjeik Khalifaal-Thani draait het een groei van 23%
(Peking is jaloers!) en het welvaartsnivo is
volgens het IMF 84000 $/jaar. Het hoogste
ter wereld (VS 46000 $ nu; Saoudi-Arabië
23000). De 1e exporteur van vloeibaar
aardgas is nu ook op het diplomatieke front
erg actief. Doha krijgt steeds meer een
machtiger positie; waaraan de zender
Aljazeera niet gering bijdraagt. En dan is er
nog hun grote investeringsfonds dat ook
Harrods kocht. Het land staat op goede voet
met Teheran en de VS en speelt ook een
pacificerende rol tussen palestijnen en
israëli’s. En is ook op goede voet met
Libanon. Wat sommige Arabische staten
echt niet zo leuk vinden…. Alle grote
projecten worden aan het buitenland
uitbesteed en steeds meer quatariërs zijn
bang hun aloude identiteit te verliezen. De
democratie bestaat niet hier: er is nog als
eeuwen geleden, een periodiek klaaguurtje
bij de sjeik. And that’s it. De zaken zijn hier
in handen van de prinselijke familie et basta.
Zeven van de 19 ministersposten zijn van
de familie. De voorgenomen Grondwets
opzet rust nog zacht, maar mogelijk gaat de
middenklasse toch meer positie eisen. En
komen er ook ooit protesten van de
hardwerkende en niks verdienende immigranten uit Sri Lanka en de Philipijnen. In
totaal wel 1,4 miljoen hier.. op een totale
bevolking van 1,7 miljoen (!).
Ach voorlopig draait het ook zonder
Grondwet en democratie best lekker… maar
dat er ooit iets moet veranderen is wel
duidelijk.

DE TURKSE DROOM
Het Ottomaanse rijk was er eeuwen, zeer
machtig en uitgebreid. Tot bijna in Wenen.
En men zegt dat Erdogan de premier
stiekem droomt van een nieuwe gouden
eeuw der Ottomanen maar nu in de zin dat
hij dolgraag leiding zou willen geven aan de
1,5 miljard moslims op de wereld. Mede
daarom roept hij voortdurend: Wij Turken en
arabieren zijn twee vingers aan dezelfde
hand. En zijn opvallende optreden lat zien
hoe sterk hij om die plek vecht. Het Gazaincident spreekt in deze boekdelen omdat
Erdogan zijn goede relatie met Israël er
compleet tegen aan gooide recent. Ook het
optreden in de iraanse nucleaire kwestie,
samen met Brazilië is geen toeval; dit
NATO-lid (!) weet wat ie doet. Erdogan ziet
zich als de moderne, democratische islamstaat en ver verheven boven de stoffige
staten als Saoudi-Arabië en ook Egypte. De
president Gul is wat voorzichtiger in deze,
maar de minister van Buitenlandse zaken is
een sterke medestander in deze. Twee
zaken komen nu samen: de steeds sterkere
rol van het land richting westen en de
groeiende positie van de islam als religie.
De groeiende instabiliteit in het MO is van
grote invloed op dit land en mede daarom
speelt Erdogan zo fors mee in het doordrukken van een oplossing. Let wel haar
buren zijn: Irak, Iran, Syrië, Armenië,
Georgië, Azerbeidjan en aan de andere
zijde: Bulgarije en Griekenland. Deze positie
en de sterke economische ontwikkeling, verklaren duidelijk waarom Erdogan zo denkt
en waarom hij zo fors ageert. En de EU wil
Turkije niet in haar gelederen, zeer pijnlijk
voor iemand as Erdogan. Zijn land zou in de

ULTRA-MANIFESTATIEI N BNEI BRAK
Zo heet de ultra-religieuze wijk in Tel Aviv,
waar de oer-ashkenazes wonen; zo’n
20.000. Uit het oude Europa. Ze hinderden
de dochters van Sefardische joden in het op
“hun” scholen komen en verloren nu bij de
Hoge Raad het proces dat hen werd
aangedaan. De ouders die deze meisjes
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“tegenhielden” werden tot gevangenisstraf
veroordeeld. Ze werden in optocht naar het
gevang gebracht door hun medestanders.
Waarom die meisjes niet op die scholen
mochten? Wel, omdat ze religieus niet “aan
de maat” waren. Te weinig echt gelovig dus.
Helaas is de regering Nethanyahu erg van
hun afhankelijk en houden zij de coalitie
overeind….
Israël,
dat
lijdt
onder
moslimfanaten met bommen stikt nu ook
van de fanaten in de eigen gelederen. Ze
storen zich ook niet aan God nog gebod..
Koekjes van gelijk deeg met een ander
etiketje er op.

DE DUIKBOOT VAN JAMES BOND
Hij vaart 50 mijl snel aan het oppervlak met
een 160 pk motor en duikt in 5 sec. onder
naar 30 meter diep. Weegt 400 kilo en is
zeer wendbaar met zijn motoren op
lithiumbatterijen.
Hij kan zijn mannetje
staan naast de fameuze Aston Martin en
vestzakheli’s en andere gadgets. Hij kost
dan ook 150.000 $. Hij is ook te koop vanaf
einde 2010. Voor hen die het dieper onder
water zoeken….
DE BIOMOLECULAIRE ROBOTS
Je kunt ze niet zomaar zien het zijn namelijk
molecuultjes. Die kunnen in je lichaam
uitgezet worden om heel precies kankers en
suikerzieke te bestrijden. Onder de micro
zien ze er uit als kleine spinnetjes die
geprogrammeerd kunnen worden. Verplaatsen, stoppen en draaien. De ontdekkers van de Columbia-universiteit zijn er
blij mee en voorspellen revolutionaire
ontwikkelingen in de medische wetenschap.
Lees NATURE voor meer.

HET RAADSEL TURKIJE
De paus en de VS wiloden beiden Turkije
graag in de EU zien, zij het om verschillende
redenen. Maar Europa deed nogal fors
afwijzend met name Frankrijk en Duitsland
voorop. Tot groot verdriet van Washington
dat nu wijst op de gevolgen: Erdogan gaat in
zijn kooi te keer en wil nu stevig meetellen in
het chaotische MO. Egypte en de Saoudi’s
verloren fors aan macht en positie en in dat
gat gaan nu Teheran en Ankara fors te keer.
Ze lijken nu bondgenoten, zie de fuelswap.
Maar ze zijn de facto concurrenten die beide
het leiderschap in de moslimwereld + arabische wereld zoeken. En zo zien we
NATO-lid Turkije zich fors tegen vroegere
vrienden in Tel Aviv keren en afscheid
nemen van de “goede banden” met Washington. Turkije is het centrum van Eurazië,
en buit die strategische positie nu fors uit.
De EU wilde dit economisch sterk ontwikkelende land niet in de gelederen. Want
het wordt snel groter dan Duitsland en
Frankrijk… Maar ja nu wordt het een
machtige tegenstander met toenemend
aanzien in het MO aan de grenzen van
diezelfde EU. Zij die zo afwijzend waren
zullen mogelijk fors ongelijk krijgen in de
komende jaren. De verzwakkende EU heeft
echt geen behoefte nu aan sterke en boze
buren..

DE OPVOUWBARE BOLIDE
De kleine grappige auto heet Hiriko en werd
bedacht door het MIT (VS). Er kunnen twee
mensen in en zijn vier wielen zijn bestuurbaar. Het ding kan dus ronddraaien om
eigen as. Hij kan als ie leeg is zichzelf erg
klein maken door zich op te vouwen. En dan
staat hij daarna op de helft van zijn normale
oppervlak. Hij wordt in Frankrijk gebouwd en
zal in 2012 in diverse steden worden getest.
DE FIETS VOOR ALLE PROBLEMEN
DE Bicibomba Movil is gemaakt voor de
armen van de wereld. Een engelse student
die in Nicaragua was bedacht deze fiets. Je
kunt hem aan een pomp koppelen en al
fietsend water 23 meter diep oppompen. Is
de klus geklaard dan kan de pomp op de
bagagedrager mee.
Op de site mayapedal.org kunt u uw
afgedankte westerse fiets inleveren die
daarna wordt opgeknapt. En daarvan komen
dan ook fietsen te voorschijn die water
oppompen,
graan
kunnen
malen,
vloeistoffen kunnen mixen en die noten
kunnen kraken.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
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Het is in Nicaragua een enorm succes geworden…

Geert zijn vriendenkring (lees ook : zijn
geldschieters en helpers) werd in Nederland
eens stevig in kaart gebracht, met name in
de NRC. En wat je dan leest is apart en
zeker niet bekend bij het grote publiek.
Eert is close met het Ariel Center Policy
Research op de (bezette) westelijke
Jordaanoever. Ene David Horowitz is daar
de baas en van hem is de uitspraak: “wij
dragen allen Jeruzalem in ons bloed en
onze genen”. Wat me doet denken aan de
kruistochten, en wel letterlijk.
Horowitz strijdt tegen de jihad en verdient
daarmee 5 miljoen $ per jaar en hijzelf toucheert nog eens 5 ton plus een bonus van
120.000 $. Deze club is hevig homofoob en
tegen abortus, wat Geert tracht te verdoezelen. Omdat dat hem hier niet in dank
zou worden afgenomen. Horowitz regelde
ook voor hem dat Fitna werd vertoond IN
EEN APART ZAALTJE (wat Geert ons niet
vertelde) op de dag van een conservatief
congres voor conservatieve senatoren
( American Conservative Union). Want lang
niet alle senatoren wilden met Geert in een
zaaltje filmpje kijken. Horowitz lobbiede de
senatoren voor zijn Fitna voorstelling dus en
gaf uiteraard gratis kaartjes uit.
Ook heeft Geert contacten met de club Oak
Initiative uit Zuid-Carolina ook uiterst antihomo en anti-abortus. Haar dominee ene
Goldberg noemt Geert: “de belangrijkste
vrijheidsstrijder van deze tijd”. En dat vertelt
G. thuis ook maar niet dus.
Geert verklaarde ook nog recent: “De islamisering van West-Europa is in zijn laatste
fase. Enkel de VS kan WE van verdere
dreiging afhouden”.
Dat zei hij in de
Alliantie van Europese Patriotten, die in
Jeruzalem werd opgericht in 2008. Daar
waren ook Flip de Winter en ene Jansen,
hooggeleerd arabist aanwezig. Dan vallen
toch je schoenen uit?
Maar ene Pipes (MEF= Middle-East Forum)
vindt Geert te radicaal. Zij vinden , (met
overigens Bush en ook McCain) dat met de
gewone islam niks mis; enkel veel met de
radicale tak ervan. Deze Piper vindt ook ene
Pamela Geller van Foxnews, die Geert
“HET rolmodel noemt in het gevecht tegen
de sharia en de islam suprematie”, een

DE MINIFRIGO
Zieke mensen moeten vaak hun medicaties
meenemen op reis en… die moeten veelal
goed koel blijven. Dus vond een NieuwZeelander een koelboxje uit van en 15 cm
lang die alles er in voor 30 uur op 2 à 8
graadjes houden kan. Gebaseerd op een
ontdekking uit 1834.. De Medfridge is te
koop voor 89 € en verkoopt als warme
broodjes. Dezelfde uitvinder vond ook al een
koelzakje uit ter grootte van een pen waarmee je insuline koud kunt houden voor
dagen. Dit moois is er al voor 25€.
LIEGEN OP DE FOTO
Er is een Frans programma dat foto’s van
bekende personages kan oppimpen en
nogal fors. Uiteraard wordt het frekwent
ingezt bij “de bladen”. Een parlementariër is
nu erg boos over dit continue bedrog: liegen
met woorden mag niet zegt hij, dus waarom
liegen met beelden dan wel? Hij vindt dat er
een einde moet komen aan dit volksbedrog.
Ik ben het met hem eens! Ik wil echte
mensen zien, geen opgepimpte foto’s.
MIEREN MET GPS
Een mier in de woestijn kan nog zo ver
weggaan van zijn nest; ze vindt het steeds
feilloos terug. Natuurlijk met een aangebracht geurspoor, zoals andere dieren?
Nee dus! Onze mier stopt regelmatig en
maakt dan een scherpe mentale foto van
een gepasseerd punt en onthoudt ze. En bij
het teruggaan herinnert ze zich die foto’s in
volgorde en komt zo thuis. Onderzoekers
zijn onder de indruk en denken dat dit
systeem
goed
toepasbaar
is
voor
robottechnologie… De natuur is een grote
leerschool voor de moderne mens!

Terug naar inhoud
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onwetende tante. Ook houdt hij haar voor
dat een Koranverbod in de VS gewoon niet
kan en niet moet ook.
Dan is er nog ene Eldad kolonist en parlementariër van Israël een zeer goede vriend
van Geert. Hij zit dicht bij Liebermann de
minister, die vindt dat je gewoon een bom
op de Gazastrip moet gooien en alle Palestijnen met een israëlisch paspoort gewoon
het land uit moet gooien. Eldad kent Geert
nog van zijn jeugd toen hij werkte in een
moshav in Israël in 1980. Geert bezoekt
hem vaker deze evangelitic die de bezetting
van de Palestijnse gebieden goedkeurt uit
“goddelijke religieuze rechten”.
Dit is Geert’s wereld buiten Nederland, daar
komt ook best veel van zijn centen vandaan
en daar tankt Geert regelmatig geestelijk bij.
Het feit dat hij daarover nooit iets loslaat en
de publicaties er over wijselijk niet bestrijdt ,
laat zien dat hij veel te verbergen heeft.
Deze man, gedreven door ressentiment, is
nu al de prooi van halve gekken die erg pijnlijke standpunten innemen, die Geert zelf
tracht te verhullen. Want dat antihomo en
abortusgedoe past niet echt in Geert’s
liberale winkeltje.
Wat duidelijk aantoont dat Geert primair een
haatboodschap heeft, uit ressentiment wordt
gedreven en verstrikt raakte met foute
inhoud van “bevriende organisaties”. Een
politicus met echt een driedubbele agenda.
In de polder en waar het volk niks van al dit
gedoe afweet en mogelijk ook niet wil
weten. Waar doet u dit nou aan denken? Dit
is, dacht ik, echte pure volksverlakkerij
toch?
Zij die mij ooit schreven dat “het met Geert
niet zo’n vaart liep”, moeten zich nu toch
eens afvragen of zo ook niet zijn “verlakt”!
Intussen zakt Geert’s ster, door zijn nogal
belachelijk links-liberaal gemixed programma, en het gelazer in zijn eigen ondemocratische sekte.
Komt hij nu dan toch op de helft van zijn
hoogste poll-resultaat uit? Dan is maar 10%
van de Nederlanders onnozel en/of
onwetend en dat is al een wat betere score.
En in Geert’s NIET doorgerekende
programma is niets te vinden van wat er met
de kopvoddentax gaat gebeuren!

ATTALI GELOOFT NIET IN DE G20
Hij noemde het in L’Express: “G vain”, wat
betekent “G niks”. Volgens hem was de hele
G20 een schertsvertoning waar NIETS echt
werd vastgespijkerd. Geen enkel echt akkoord kwam er over de financiële sector/de
banken (over reserves, belastingheffing en
administr. eisen). Idem over de wegwerking
van de grote schulden en werd enkel OK
gezegd, tegen wat sommige staten al
hadden besloten (-50% in 2013).
Geen wonder, want de G20 heeft geen
echte macht, geen sancties, geen regels
ook niet voor de besluitvorming. Maar wel
TWEE leden die elkaar geen meter toegeven en al de anderen in hun greep
houden: Washington en Peking.
Dus:
-De VS houden hun dollar als internationle
valuta-referentie, ze mogen verder van
iedereen lenen zonder enige garantie, en
niemand mag aan hun fiscale paradijzen
komen..
-China smoorde alle kritiek op de koers van
de yuan, deed dat ook met alle kritiek op
hun exportbeleid en op hun te zwakke binnenlandse consumptie.
En ook hier:
handjes af van hun banken en hun fiscale
paradijzen!
-De EU was als altijd verdeeld en zonder
strategie, liet zich alles zeggen en zich
regels voor hun banken opleggen die de
anderen niet willen.
De amerikaanse banken zijn dus de grote
winnaars; zij die de crisis maakten dus! :
geen extra belastingen, zelf toezicht houden
op het instituut dat afgeleide bankproducten
“keurt”. En, hun nieuwe wetgeving eisten ze
ook helemaal niet voor de banken van de
EU en China. Dus ze kunnen eigenlijk gewoon verder gaan, er is NIETS essentieels
veranderd.
De democratie maakt weer meer ruimte
voor de markten, en we gaan gewoon op
weg naar een nieuwe crisis. Waardoor alle
bezuinigingsinspanningen eigenlijk weer
verloren zullen gaan…
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En wie is dus de klos? Wel de belastingbetalers, het volk dus.

ingaan? Kopenhagen of de enorme BPaffaire?
Wij zullen dat nog gaan meemaken terwijl
de olie in de zee gulpt en de stranden en de
visserij en vele mensen en dieren de ramp
van hun leven tegenkomen. Obama is zelfs
niet onschuldig aan het gebeurde, zeker niet
in de ogen van vele amerikanen. Een dure
les!

En Attali, die ongewoon pessimistisch is in
zijn artikel, eindigt met: “Er is in de geschiedenis door veel minder vaker een forse
revolutie ontstaan”…
Tja, had hij zijn dag niet? Nou eigenlijk wel,
want hij heeft feitelijk gelijk. Maar hij heeft
veel meer haast met resultaten dan
anderen… en helaas had hij daarin al
eerder echt gelijk. Ik ken zijn aanpak en ben
er niet geruster op.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE

Naar Attali’s Column in L’Express in juni
2010.
*****

DE WAARHEID OVER DE NED. IMMIGRATIE
U weet het sinds Fortuyn: “De linkse kerk in
Nederland is verantwoordelijk voor de
massa-immigratie en voor de mislukte integratie”. Dat gaat er, vooral bij “ontevredenen
of bange nit-wits” in, als Gods woord in een
ouderling. Maar nu wordt er steeds meer
historie geschreven over de WERKELIJKE
gang van zaken bij de nederlandse massaimmigratie En daaruit blijkt weer eens hoe
fors en ongestraft je soms de geschiedenis
kunt verdraaien! Ziehier wat ene Sonja
Bonjour in haar proefschrift (Geschiedenis)
onderzocht en vond!
Tot 1973 werden er door bedrijven vele
immigranten, vooral uit Turkije en Marokko
aangeworven. De policy daarbij was om zo
laag mogelijk opgeleiden binnen te halen,
want die waren vooral nodig voor “dom”
werk” en dat betaalde ook lekker weinig.
Dus kwamen er drommen binnen zonder
zelfs maar EEN jaar op een school. Grote
groepen totaal ongeletterde; en dat was dus
GEWENST.
Toen dat gebeurd was ontstond er in de
religieuze politieke hoek, en ook bij de
(echte) liberalen van toen, steeds meer de
idee dat gezinshereniging toestaan toch wel
een humane plicht was. En zo geschiedde
het ook, helaas intussen in een flinke crisisperiode. Daardoor werden vele immigranten
al snel werkeloos en stuurden werkgevers
en vakbonden (ik was er zelf bij betrokken
toen!) de moeilijkste gevallen snel de…
WAO in. Dat was voor de bedrijven het

SLIMME WEZENS ZIJN ER AL VEEL LANGER
Uit een vondst in Gabon blijkt nu dat er al
complexe wezentjes waren (en met de
honderden soorten) op een veel vroeger
tijdstip dan steeds werd gedacht. Men nam
tot nu aan dat er pas een half miljard jaar
complexere wezens op aarde waren, maar
dat blijkt nu al 1,5 miljard jaar eerder te zijn
geweest. Dus in totaal 2,1 miljard jaar
geleden.. Een gigantisch belangrijke ontdekking in een groeve in Gabon. Waar nog
erg veel meer revolutionaire fossielen blijken
te liggen! Nu is de strijd om de opgravingen
daar
begonnen:
economie
tegen
wetenschap… Opnieuw blijkt dat de wetenschap nog veel te leren heeft en erg grote
“fouten” bevat.

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
De CO-2 discussie is geheel verdrongen
door de grote “oil-spill” in de Golf van
Mexico. Het laat weer eens zien dat de
mensheid zich vaak druk maakt over het
een terwijl een totaal ander en enorm groot
risico wordt gebakken door geldzoekende
industrieën en niet goed controlerende
overheden! Wat zal als ergste de historie
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goedkoopste en de maatschappij (= de
belasting/premiebetaler) betaalde dat wel.
Na 1973 ging de deur voor nieuwe immigranten aardig op slot wat er ook nog toe
leidde, dat immigranten die wel (even) terug
wilden, dat maar niet deden omdat ze bang
waren nooit meer terug te kunnen komen.
Ook beseften ze dat ze intussen nogal wat
sociale rechten hadden opgebouwd uit hun
premiebetalingen. Dat gold ook voor autochtonen en waarom zou een allochtoon dat
zomaar opgeven? Dus men bleef… De
Italianen gingen wel massaal naar huis,
omdat er intussen de EU was, behielden zij
alle rechten en konden ook weer terug
komen.
Het restrictieve beleid zorgde er ook nog
voor dat de immigranten die nog kwamen
enkel nog meer turken en marokanen
waren.
Intussen waren er ook de nodige
belangengroepen en zeker ook de aktivistische juristen actief geworden (er was
veel geld te verdienen in de sociale
advocatuur!) die zorgden voor “gelijke
rechtsbedeling”. Als er dus sprake was van
een invloed van de “linkse kerk”, dan was
het vooral dit aspect. De religieuze politici
en de (echte) liberalen van die tijd waren
dus de hoofdverantwoordelijken voor dit immigratiebeleid dat later zo dramatisch
uitwerkte.
Nu zijn we weer terug in een vooral
economisch gestuurde immigratie dus op
basis van de werkelijke arbeidsmarkt. De
polen, roemenen en bulgaren van nu,
komen en gaan en ons sociaal systeem is
voor hen goed afgeschermd nu. Ze mogen
er in bij krapte in (in een sector) en moeten
er weer uit bij werkeloosheid… Zoals dat
ook in de VS met de Mexicanen gaat.
Tja, en wat gebeurt er met kinderen die hun
vader enkel kennen als WW-er of WAO-er ,
die in relatieve armoede opgroeien in
slechte wijken en bij ouders die zeer
onontwikkeld zijn? Wel kijk maar naar de
autochtone gezinnen van dit type De
tokkies): daar gaat dus ook een hoop fout
dus! Niets verwonderlijk; een zeer zwakke
sociaal-economisch en cultureel milieu is
een plek vol risico’s voor opgroeiende kids.

Dus het geklets van de laatste jaren over
een “culturele clash”, het “zij” en “wij”
denken is een pure en domme ontkenning
van de vooral sociaal-economische redenen
voor de ontspoorde kids van immigranten.
Zie dus ook de coma-zuipende autochtone
jongeren en ook de autochtone, rebellerende voetbalsupporters c.s.
Het is eigenlijk een schande dat goed
opgeleide
Vrij naar o.m. een artikel in de Groene
Amsterdammer over het proefschrift van
Saskia Bonjour “Grens en gezin” geheten.
En zie ook het boek Afri van Jutta Chorus.
ANDERE IMMIGRATIEAANPAK SPANJE
In Spanje is in het zuiden veel seizoenswerk
in land- en tuinbouw. Daar wil men nu enkel
nog vrouwen inzetten uit Roemenië en
Marokko. Die dan ¾ maanden blijven en
dan huiswaarts gaan. En dus geen zwarte
afrikanen meer..
Daardoor leven er nu duizenden afrikanen
werkeloos buiten de grote steden in hutjes
en velen gaan nu ook maar aar huis. Daar is
het voor hen nu beter. Het aantal contracten
hier liep van 184.000 in 2007 terug naar nu
20.000. Want dit land heeft nu zelf 20% ww!
Er gingen ook al 100.000 latijns amerikanen
terug naar huis. In Spanje zijn er nu 6
miljoen immigranten wat neerkomt op 12%
van de bevolking. Het minimumloon is hier
nu 1200 € per maand. En wie klaagt vliegt
er gelijk uit.
Het paradijs voor ongeschoolde armen is in
het zuiden van Europa nu definitief gesloten
en uiterst selectief. De moderne slavernij in
zijn nieuwste vorm… De basis van veel van
onze eerdere welvaart dus.
TURKEN WEG UIT DUITSLAND
Er vertrekken nu per jaar 10.000 turken
meer dan er in komen. Er komen er nog
maar 30.000 jaarlijks en de 40.000 die
vertrekken
krijgen
met
hun
goede
opleidingen thuis de beste banen. Dus terug
naar eigen and met een mooi Duits diploma
op zak. De nieuwste ontwikkelingshulp dus.
En het vergrijsde land verliest zijn goed
opgeleide jeugd…
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De hoogopgeleide turken die naar het land
van hun ouders gingen moesten vaak eerst
Turks leren en gaan bijna alle naar Istanbul
om de cultuurschok acceptabel te maken…
Ze werken er heel vaak ook voor … duitse
firma’s en vinden dat Duitsland eigenlijk
trots op en zou moeten zijn. Zij hebben de
bocht goed gekregen toch? Ook dank zij
Duitsland vinden ze.
Berlijn dat snakt aar jongeren met goede
opleiding krijgt hier nog fors spijt van.

A CAMELEONS VIEW
DE SCHEPPER HEEFT CONCURRENTIE

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
STELLINGNEMEN TEGEN DE TIJDGEEST
DE HUIDIGE NEDERLANDSE POLITIEK
OLIE: LESSEN VAN EEN CATASTROFE

OOK GB ZET DE IMMIGRATIE OP
AFREMMEN
Cameron beloofde het en doet het nu ook:
Tot april 2011 nog 24000 immigranten
(meteen -5%) en dan naar het nivo van de
90-er jaren. Enkele tienduizenden jaarlijks.
Let wel in 2007 waren het er nog 230.000
per jaar.
Het oude Europa doet vermoeid en verarmd
de deuren op slot of op een kiertje. Of wil
enkel nog superimmigranten met hoge IQ’s!
Andere tijden met veel grijze koppen zijn in
aantocht.

********
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.

Terug naar inhoud
DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 67-10
(Te
bestellen
via
speetjensml@orange.fr)

een

mailjte

.HET PDF-FORMAAT

aan

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!

---------------------------------------------INHOUD
REDACTIONEEL
OPINIO EDITORIAL
COLUMNS

.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.

NICOLE’S CORNER
‘T IS SOMS ZO MOEILIJK
JOS’S COLUMN
VOORSPELLEN? KNAP LASTIG!
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Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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