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onews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille : ses habitants, ses quartiers, son
bibliotheque Alcazar, ses theatres et ses restaurants. Et sa
copine: la Mediterrannée.
Et :La Provence (son soleil, l’azur, ses produits, etc.)

.
……………………………………………………….

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; Le mMonde/Le
Figaro et plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern, Die Zeit
Engels
New York Herald/ Newsweek/ Times/ Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
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De groene Amsterdammer

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)
Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.

MIJN “SUPERBRON” L’ALCAZAR MARSEILLE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
ACTUEEL WOORDGRAPJE:

GREAT… WALL… STREET
*******

“ALS DE GEEST NIET VRIJ IS, KAN HIJ OOK NIETS UITVINDEN” en
“DE SCHOOL IS EEN PLEK WAAR JE LEERT WAT JE NOG NIET WEET EN GEEN
PLEK WAAR JE VENTILEERT WAT JE DENKT DAT WAAR IS”
VINDT U DAT OOK?
******
IEDEREEN KENT DE UITDRUKKING: “TIJD IS GELD” (Time is money). IK ONTDEKTE EEN
VARIANT DIE ERG AKTUEEL IS: “GELD KOST VEEL TIJD”. DIE IS UITGEVONDEN DOOR
EEN TRADER OF EEN WITWASSER OF EEN BELASTINGONTDUIKER… HET LEVEN IS
ZELDEN GEMAKKELIJK, ZELFS NIET MEER VOOR DE HAVE’S.
*******
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“ALLE AANDELEN ZULLEN OOIT STIJGEN. EN SOMMIGEN ZULLEN NOOIT DALEN”. (Zegt
ene Wareen Buffet, en hij liet ons zien wat je met dit inzicht kunt bereiken).
******
BELGIË IS HET PROTOTYPE VAN DE EU EN IS BEZIG ONDER TE GAAN”. (Zei een engels
diplomaat)
*******
“PAS ALS KATHOLIEKEN HUN ZONEN OOK MOHAMMED GAAN NOEMEN IS ER SPRAKE
VAN GESLAAGDE INTEGRATIE”. (Zei de franse politicus Hirsch).
******
BANANENREPUBLIEKEN ZIJN BETER DAN REPUBLIEKEN ZONDER DESSERT!
******
EEN TOPARTIESTE UIT BENIN ZEI HET DUIDELIJK: “ AFRIKA MOET NU LEREN HULP
EFFECTIEVER TE GEBRUIKEN. EN ZO GEEN GENERATIES VAN LUIERIKKEN EN
PARASIETEN MEER TE KWEKEN”.
EN IN RUANDA STEEG DE SCHOLINGSGRAAD NU VAN 74% (2002) NAAR 97%!!
******
“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 DIE AL 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 PRODUCEERT 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.
*******

DE VLIEGMIJEN ROND DE PERZISCHE GOLF ZIJN GOED VOOR 45% VAN DE
BESTELLINGEN VAN AIRBUS.
******
ZO’N 65% DER DUITSERS ZIJN BEZORGD OVER DE ARBEIDSMARKT, 56% DER
FRANSEN OOK MAAR SLECHTS 8% DER NEDERLANDERS!
******
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DE VS DAT IS 5% VAN DE WERELDBEVOLKING. MAAR ZE CONSUMEREN OOK
25% VAN DE OLIE.
*******
“ALS TURKIJE NU ZIJN HEIL ZOEKT IN HET OOSTEN, KOMT DAT NIET IN
GERINGE MATE OMDAT HET DAAR HEEN GEDUWD IS DOOR SOMMIGE
EUROPESE LANDEN, DIE TURKIJE ZIJN NATUURLIJKE VERBINDING MET HET
WESTEN DAT HET MET NADRUK ZOEKT, NIET WILLEN GEVEN”. ( Zei Robert Gates
de Amerikaanse minister van Defensie en hij heeft geen ongelijk….)
*******
CHINA NAM 17% VAN DE OPENBARE KUNSTVERKOPEN VOOR ZIJN REKENING IN
2009. DE VS DEED 28% EN ENGELAND 21%.
*****
HET LEVEN IS EEN VOORTDUREND VERLIES VAN ALLES WAT MEN GRAAG HEEFT (Victor Hugo).
*******
IETS ONDERWIJZEN IS EIGENLIJK IETS TWEE KEER BEGRIJPEN.
*******
DE MENSHEID IS EEN AARDSE ZIEKTE. Op GEZONDE PLANETEN ZIJN GEEN MENSEN (Zei ene Jean
Rodstand, geen al te vrolijk typjr vrees ik).
*****
ALLEEN DE MENS DIE DAGELIJKS ER VOOR MOET VECHTEN VERDIENT ZIJN VRIJHEID EN ZIJN
VOORTLEVEN ( Zei ene Goethe, en ik vond deze in het blad JEUNE AFRIQUE).
*******
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

soort; en een gevaarlijke dit keer, van
het type Clearstream. Bedoeld wordt de
affaire Woerth-Bettencourt. De FN is
ook weer springlevend, deze barometer
van de franse ontevre-denheid;
en
Sarko sloot gedwongen, “vrede” met
Chirac onder een etentje.
MAM
hervormt
het
middel-eeuwse
gevangeniswezen en sluit dus meteen
maar 23 etablissementen… Uiteraard op
papier, om te beginnen…
Het Journal en Alledaags zijn geheel
gevuld met euforie over Marseille
natuurlijk. En de Coin gaat even poëtisch op bezoek in de Maghreb.
Algemeen, onderdeel “crisis”, laat zien
hoe de economen weer in de war zijn
geraakt en dat economie vooral een
menswetenschap is… De heront-

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Alweer het tweede nummer met een
marseillaans kleurtje. Bij de fransen
en hun “Exception” gaat het over hun
TGV-perikelen, hun SNCF-worsteling,
hun vakbonden en ook over “rijk versus arm”. En over de nogal dubieuze
move van de regering in de richting
van de “gens de voyage” , die erg
politiek van kleur lijkt en het principe
van “gelijke behandeling” bepaald
niet ongerept laat. Een afspiegeling
van de steeds heviger strijd van dit
land met de druk naar veranderingen.
De franse politiek staat weer bol van
een affaire van een wel heel bijzonder
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dekking ook van de economische geschiedenis en de “gedrags-economie”. De oude profeten worden verguisd en de nieuwe zijn weer opgestaan. We blijken al altijd in een
wereld vol met crisissen te leven…
wat we even vergeten waren. Bereidt
u dus voor op meer! Onder de kop
INTERNET maakt kennis met de man
en de idee achter Wikileaks en gaat
het over het wettelijk ongrijpbare
internet… en de achterlopende
overheid.
Onder “Diversen” gaat het over de
economische
macht
van
de
demografie, de opkomst van de
vrouwen (einde-lijk?),
oprukkend
part-time werken en de zorgen en
genoegens van super-rijken.
OLIE moet gaan over de enorme
“Spill” en toont u dat de Spill, sinds
1960, in Nigeria, veel erger is.
Niemand windt DAT op… China vreet
de meeste olie nu en Afrika met zijn
zon wordt morgen een grote groene
leverancier
(met
europese
investeringen), en mogelijk zonder BP
dat klappert in de storm. Areva ziet
zijn notering glijden en dat komt
mede door zijn EPR-gestuntel. Die
energie blijft ons fors beroeren: het is
de brandstof van de economische
motor.
RELIGIES is ook al niet veel rustiger
vaarwater. Na wat moslimstatistiek
gaat het weer over burka’s, wat een
we-reldwijd symbool voor deze religie
dreigt te worden. De paus ruziet nu
ook met de Belgische staat die in
haar “kerk”binnenviel en in het land
van Amadinedjad is een echte
religieuse gekte uitgebroken. Maar
ook de anglicaanse kerk worstel
stevig met de moderniteit..
AFRIKA komt overeind met veel
vallen en opstaan maar onmiskenbaar. Dit jeugdige land, ons buur-

land, wordt een economische motor.
Niet alleen in grondstofleveringen maar
nu ook als (onze) afzetmarkt van
morgen en ook… onze immigranten
leverancier. De grote verrassing die nu
snel wordt herontdekt, zeker door
Frankrijk.
WEST-EUROPA biedt de aanblik van
grote politieke spanningen in alle
windrichtingen worstelen politici om
hun behoud en dat van hun regeringen. Schraalhans is nu de grote
keukenmeester in bijna alle landen en
onderwijl koopt China massaal bedrijven en infrastructuur bij ons op, met
de pakken dollars uit hun volle
oorlogskas.
OOST-EUROPA
toont de snelle
opkomst van de russen: economisch en
politiek. Maar het is een nieuw type
land: schatrijk tegenover straat-arme,
ons voorland!
OOST-AZIË verhaalt over de demografische dreiging ook hier op termijn,
de groeiende arbeidonrust in China en
de toenadering China-Tai-wan die
onrembaar is. En de angst voor dat
maffa Noord-Korea groeit bij iedereen ,
ook in de regio.
ZUID-AZIË loopt ook al demogra-fische
risico’s op termijn. Vroeg ge-leuter? Dat
dachten wij ook , zie Duitsland en zeker
ook Japan. Na Azië komt dus…. Afrika,
wedden? Verder een beeld van de
machteloze strijd tegen de tailiban in
Pakistan…
en
van
de
unieke
maatschappijstructuur van India en de
gevolgen daarvan op ar-moede en
economische groei.
NOORD-AMERIKA
wordt getekend
door het failliete Californië, met een
afglijdend Silicon Valley en voedselbanken op de universiteiten… En ook
een politieke machtsstrijd door rijke
republikeinen. Quebec moet ook al
gaten vullen en Mexico gaat aan haar
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maffia-burgeroorlog ten onder. Welk
een droeve aanblik.
LATIJNS-AMERIKA heeft een steeds
dollere Chavez die politiek erg klem
zit en niet meer weet wat en hoe. En
argentinië gaat in een chinese TGV
rijden tot verdriet van de fransen…
Brazilië wil de politiek van Soft Power
voortzetten na de opvolging van Lula
maar dan iets minder soft. En de
Kirchners van Argentinië sloten een
verbond met “aartsvijand en voorganger” Menem. Want mijnheer
Kirch-ner plant al zijn volgende
ambtstermijn en heeft wat orde in het
peronistische kamp daarvoor nodig.
OCEANIË, Australië is al jaren in de
politiek de “voorspeller=voorlper”
van de ontwikkeling in de VS. ….. Nu
lijkt links aan het winnen te zijn maar
rechts is steeds wakkerder hier.
Experts vrezen nu dat rechts labour
toch
klappen
gaat
verkopen…
Ondanks positieve polls. Als dat zo is
moet Obama oppassen met deze “Tea
Party op zijn australisch à la Palin”!
In het MO ruziën de turken met Tel
Aviv, gaat de keiharde politieke strijd
van palestijnen tegen de israëlische
bezet-ter dagelijks door en ruziën de
pales-tijnen onderling om Gaza. De
arabieren zijn doodsbang voor de gek
wordende perzen uit Iran, de
Palestijnse vluch-telingen in Libanon
c.s. voelen zich verraden door hun
broeders en Mekka wordt een
compleet (religieus) Las Vegas en
boomt….. als nooit tevoren.
TRENDS/TECHNO verhaalt over handige zeppelins, onbemande vliegende
dingen tegen bosbranden,
en
techniek die spoorloos op zee
verdwijnen onmogelijk maakt…
TOPICS meldt interessants over het
rapport OVER het geruchtmakende
IPCC-rapport, MIGRATIE blijkt wereldwijd in toenemende mate opnieuw

HET politieke item te worden. Japan
blijft doorsukkelen en de immigratie
daalt daar nu helaas ook nog. DEMOGRAFIE blijkt opnieuw de weten-schap
die bakens zetten kan voor de
generaties na ons. De economische
fitness kan er echt mee voorspeld
worden. Maar de immigrantenangst
wegnemen dat kan hiermee ook niet.
Wie mensen zegt , zegt eeuwige
veranderingen; zowel in paradijselijke
richtingen als omgekeerd. We waren
even ingeslapen en droomden over
“vrede en voorspoed for ever”, maar
dat blijkt ook weer een utopie. Dus blijft
ons maar een ding: verzoening met ons
lot, het was ook nooit an-ders. En
ontwaak ook snel uit die verdovende
welvaartsslaap die op teveel krediet
bleek te berusten…
Lees dus Roubini, DE crisisprofeet, die
ons met zijn historie van de verleden
crises, eerst ruw wakker schudt en ons
daarna troost… Hij schetst ons eeuwige
lot,
waaraan
wij
nooit
eerder
ontsnapten en ook nooit zullen
ontsnappen. Vooruitgang is nooit rust
en vrede geweest, in tegen deel!
Veel leesgenoegen,
LEON en THEO

LEON
THEO
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-DIXITS VERBATIM
DE NIEUWSTE FRANSE SLOGAN:
LIBERTÉ,
FRATERNITÉ ET….
AUSTERITÉ
(Vrijheid, Broederschap en… Bezuinigen)
******

*INGEZONDEN
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 67-10:
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lezers J. en H. stuurden deze twee fraaie
mopjes in, die gezien mijn leeftijd en mijn te
kleine vermogen, best goed passen.

ER WORDEN DIT JAAR NOG 6,3
MILJOEN VASTE TELEFOONS VERKOCHT . DAT IS 3% MEER DAN VORIG JAAR. HET OUDJE IS NOG NIET
DOOD DUS.
*****
“ZO’N 56% VAN DE FRANSEN
VINDEN HUN FINANCIËLE SITUATIE
OK EN 86% VINDT DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN HET LAND
ZORGELIJK”.
******

Weet u waarom aan Parkinson lijden veel
minder erg is dan Alzheimer hebben? Wel, als
je parkinson hebt knoei je gemakkelijk de helft
van je pastis om je glas heen. Maar heb je
alzheimer dan vergeet je gewoon om je
pastisje op te drinken!
******
Een jonge trader wordt in zijn Porsche en
beetje plat gereden door een vrachtauto, ie
snel door reed. Als de flics opduiken staat hij
luid naast de platt Porsche te jammeren over
de deuken in zijn mooie bolide. Een agent
krijgt er teveel van en zegt: “Wat zijn jullie toch
een stel nare materialisten! Je hebt niet eens
in de gaten man, dat je ook je linkerarm kwijt
geraakt bent!”
De trader kijkt en ziet het bloedige stompje en
jammert: “Oh, merde, nou ben ik ook nog mijn
mooie Rolex kwijt geraakt”.

IN FRANKRIJK ZIJN ER NU NOG
50.000 BISTROTS EN DAT IS 10%
VAN HET AANTAL IN 1914.
*****
FRANKRIJK TROK IN 2009 ZO’N 291
miljoen TOERISTEN. DAARVAN GINGEN ER 64 MILJOEN NAAR HET
CENTRUM (PARIJS EN OMGEVING)
EN 34 MILJOEN NAAR HET ZUIDOOSTEN.
*****

******
De vroegere premier John Major vraagt aan
Gorbatsev: “Zeg me eens, in EEN woord, hoe
gaat het eigenlijk?”
En Gorbatsev antwoordt: “GOED!”
Dan vraagt Major weer: “En als je het in TWEE
woorden moet zeggen?”
En nu zegt G.: “Niet best”.

ALS SARKO FRANKRIJK ECHT WIL
VERANDEREN, ZAL HIJ AAN DE TOP
MOETEN
BEGINNEN…. (zei een
onbe-kende, en hij is goed op de
hoogte)
*****

Hij schijnt een mopje van Trichet (ECB) te zijn.
Je moet ook altijd met twee woorden spreken
leerde mij mijn moeder, en dat moest die
Major toch eigenlijk ook weten?
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Tot gauw, Leon
*****
Lezer N. stuurde een reactie op het
“marseillaanse tintje” van editie 67:

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Beste Leon,
Met heel veel bewondering en verwondering
las ik over jullie overstap naar het mooie
Marseille.
Zelf blijf ik vertrouwen naar een overstap
naar ons pleke “au calme”. Met de jaren
bemerk ik meer behoefte aan “sensitiviteit”
en aan “stilte”, maar het is zo wondermooi
als alle ervaringen elkaar ontmoeten.
Groeten, N.

L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE ROMS EN DE POLITIEK
De roms zijn weer eens actueel in de franse
landspolitiek, nadat er een stevig incident met
de politie plaats vond. Roms , zigeuners,
zwervers (gens du voyage in Frankrijk) zijn
verwarrende termen die zeer verschillende
zaken dekken. De echte Roms zijn
nakomelingen van een indisch volk dat 800
jaar geleden onze kant opkwamen. Ze zijn een
volk van ca 12 miljoen zonder land en lijken te
bestaan uit een drietal groepen:
-de oostelijke roms uit Bulgarije en Roemenië
-de Manouches uit de Germaanse contreien
-de zigeuners (gitanes) uit de Iberische regio
Ze zijn in Frankrijk te vinden vanaf de 15e
eeuw. Vanaf 1912 moeten ze zich bij de politie
melden met hun boekje bij elke “verhuizing”.
Waardoor de Vichy regering ze gemakkelijker
te pakken kreeg in de 40-er jaren en ze kon
afleveren aan de duitsers…
Intussen zijn 95%
van hen franse
staatsburgers en de juridische term “gens de
voyage= rondreizende mensen” is er sinds
1972 maar dekt de lading geheel niet meer.
Enkel een minderheid is nog economisch
actief al rondzwervend van kampement naar
kampement. De oostelijke roms waren al lang
vast gevestigd in Roemenië en Bulgarije en
begonnen zich weer te verplaatsen na de val
van de muur in 1990 (toen de communisten
daar niet meer de baas waren).
Sarko greep het incident met de politie aan (er
werd met scherp op gendarmes geschoten,
nadat een “rom” door de politie was gedood
die door een controlepost was gereden!) en
ook de vacantieperiode om een gerichte en
politiek bedoelde manoeuvre te beginnen. Hij
wenst nu de illegale kampementen op te
ruimen, de zwervers te gaan controleren op
wapens maar ook fiscaal. Tien jaar na de wet
op de campementen ( elke gemeente van
meer dan 5000 inwoners moet een terrein voor
de “gens” hebben), hebben slechts 30% dat

Dank je zeer beste N.
Tja ik kan me je verbazing wel voorstellen.
Maar wij woonden 15 jaren “au calme” en
zijn al erg lang met pensioen ook moet je
beseffen. En dan komt er een moment dat
je weer moet bijtanken “in de woelige
wereld”. Dus beide behoeften zijn er, maar
nu heeft de “andere” bij ons de overhand.
Zie maar eens wat ook jou nog eens zou
kunnen gaan bekruipen… Ik merk, ouder
wordend dat ik de mensen nog beter zou
willen begrijpen en daarom wil ik meer van
hun capriolen zien. Marseille geeft daar op
bijzondere wijze mogelijkheden voor: het is
hier een melting pot, een bruisende boel
maar je voelt hier ook, merkwaardig
genoeg, een soort van stille, zachtheid.
Deze stad lijkt wel een mix van een dorp en
een metropool en de mensen tonen ook die
twee kanten lijkt het. Ik tracht nog het
nieuwe geheim te ontsluieren en om te
beginnen boeit het en geeft het “a good
feeling”.
Verder heb ik echt iets met “de mensheid”,
det meest intrigerende diersoort op aarde.
Ik zie hier iets van mijn eigen aard, iets
kame-leonachtig’s. Ik vrees dat het enkel
dat zou kunnen zijn wat me intrigeert. Het is
mogelijk “feeling at home at last”. Mogelijk
ben ik de reïncarnatie van een ouwe
marseillaan uit de Panier. En daar zou ik
echt vrede mee kunnen hebben. Leven is
immers “in verwondering voort gaan tot het
niet meer kan”?
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gedaan.. En in de illegale campementen
(vaak bidonvilles) buiten de grote steden
leven meestal de 15000 zwervende roms uit
Bulgarije en Roemenië. Dat zijn dus
europese inwoners die vrij mogen
rondreizen in de EU… Maar als je ergens
blijft moet je een vergunning vragen om te
mogen werken en de werkgever moet een
speciale belasting betalen. Meestal worden
zij zonder genoeg middelen dus ook nu al
teruggestuurd naar land van herkomst. Op
de 29000 die dat overkwam in 2009 waren
er 8000 roms. Ze krijgen per volwassene
300 € en per kid 100 € voor repatriëring
mee. Zo vervult Sarkozy ook zijn quotum dat
werd gesteld voor uitwijzing van illegalen.
Maar het wekt nauwelijks: men komt weer
terug en dat gedoe is er veelal drie keer per
jaar… Het is natuurlijk een soort van
“ellende immigratie” van mensen die
bepaald niet geliefd zijn in eigen land… Op
sommige plekken richtte de gemeente
campementen in voor hen waar voor 50 €
per maand mocht worden gewoons ALS de
kids naar school gingen! Vaak werken de
ouderen zwart voor 20 € per dag… En dat is
veel meer dan in Roemenië en Bulgarije. Dit
geeft een idee van situatie, motieven en
pogingen om iets “op te lossen”. De ingreep
van Sarko gaat hier dus deels dwars
doorheen, en een en ander wordt geofferd
omdat de UMP ook de dreiging van
stemmenverlies
op
ultra-rechts
wil
afblokken.
Dat
verklaart
mede
de
verontwaardiging in humanitaire en linkse
kringen… Waarbij wordt “vergeten” dat ook
de linkse politiek weinig tot niks deed
vroeger aan de problematiek. Al met al lijkt
dit te verworden tot een soort cosmetische
politiek gekleurde operatie …. En ook tot
een gevaarlijke stigmatiserende move in de
richting van ook heel andere dan de zeker
aanwezige misdadige groep onder hen.
Meteen na de toespraak van Sarko
begonnen de llegalen in de illegale
kampementen zich te verspreiden. Zij
hadden het begrepen en trachtten zich zo
ongrijpbaar te maken. Uiteraard wist Sarko
en Hortefeux dit en ook dat ze daarmee
optisch zouden scoren. Het lijkt er op dat de
UMP een grens overging en of dit positief

zal zijn op langere termijn valt nog te bezien.
Ook of de aangekondigde voornemens om
rotzakken die op de politie schieten “hun
franse nationaliteit af te nemen” is hoogst
dubieus juridisch gezien. Het is een idee dat
duidelijk uit ultra-rechtse sferen is “geleend”.
Al met al lijkt Sarko zijn blazoen van “gelijke
behandeling en rechtvaardigheid” te hebben
geschaad in ruil voor een nogal goedkoop
stukje winst bij ultra-rechts. Dat geeft aan hoe
zwaar de UMP zijn verlies van populariteit
raakt. On verra…
AI,AI MET AGRO FRANKRIJK!
De mondialisatie ontketende een nieuwe
agrarische revolutie. De consumptie explodeert want de wereldbevolking groeit als kool.
Hier de 5 factoren die de ontwikkeling
bestemden:
1. China heeft met zijn grote vraag en
tekort aan vruchtbare bodem zijn offshore landbouw politiek ingezet.
2. Er kwamen nieuwe grote producenten
bij zoals Brazilië. Daar ging de agroexport van 17 naar 25 miljard sinds
2000.
3. Er zijn grote innovaties te begroeten
omdat de behoefte aan eten en aan
energie groeit. En er kwam dus ook
veel agro-energie (biobrandstoffen).
4. De ecologie stelde eisen , dus minder
water gebruiken en minder energie.
Dat was ook een innovatieve impuls.
Frankrijk telt 4 miljoen banen in deze sector en
heeft 30 miljoen ha vruchtbare grond.
Desondanks ging Frankrijks aandeel terug
van 9,1 naar 6 % en het werd nr. 3 in Europa.
Vooral in graan en wijn zakte het af: -24%
resp. -16% (in marktaandeel).
Het inkomen van de boeren daalde in 2009
met 34%, het jaar er voor ook al met 20%.. Het
land bleef zijn ouderwetse protectie idee
vasthouden politiek gezien en de nog dure
euro deed de rest. Er zijn teveel ambtenaren
met de agro-sector bezig en er zijn teveel
regels. En tenslotte nekt het land ook het
verbod op genetisch gemanipuleerde produkten.
Dus nu is innovatie zeer geboden, meer
specialisatie zal nu moeten en ook meer
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concentratie. Produceren naar veranderde
klantensmaak is geboden, vooral in de wijn.
De nieuwe wijnlanden gingen van 20 naar
31% marktaandeel.. En er zal ook vlug een
vrijere research moeten komen naar landbouwprodukten. Er is echt snel een echt
concurrerend aanbod nodig.
Sarko beloofde verbetering, maar hoe moet
dat dan?

gaan? Dat lijkt nu verdwenen: geen enkele
afspraak en overeenkomst houdt het op
vandaag nog.
Dit remt de vooruitgang en de creativiteit
enorm.
“De rijken verdienen enorme bedragen en
weten ook nog de belasting te ontduiken”.
“Waarom zou je jezelf nog inspannen?
Waarom ook nog aan morgen denken als de
toekomst toch aan anderen toebehoort?”
En hij besluit met: “Dit is het allerergste wat
ons NU ook nog kon overkomen”.
Jacques is nu zelf depressief lijkt het. En ik
zeg u: het is goed te merken hier in de media.

Zelfs Duitsland oversteeg de fransen in
export nu. Twee keer zoveel varkens, ongeveer gelijk in melk, 15% meer graan uit
Duitsland en rundvlees 2,5 keer zoveel.
Duitsland werkte hard aan een andere
aanpak, ook in de biocultuur. Daarin is
Duitsland met zijn 5% veel groter dan
Frankrijk met zijn magere 2%. Frankrijk
deed in 1990 9% van de wereld-export en
nu nog maar 5,5%. Zelfs China doet al meer
nu. De franse minster wil nu ook de
agrosector moderniseren. En wil een fors
aandeel behouden van de 54 miljard grote
EU-subsidies op dit gebied. Tot grote
ergernis van Engeland. Er moet nu serieus
gevochten gaan worden om een beetje plek
op de wereldmarkt te heroveren…

-Sarko’s interview
Ik zag Sarko’s gesprek met een journalist op
TV op maandagavond. Een uur lang en hij
moest wel na dat grote vuilsmijten iets doen.
Hij sprak over: zijn afschuw van de wijze
waarop werd gevochten ; dat zijn vorstellen
voor de pensioenhervorming gewoon door
zouden gaan met minister Woerth aan de
leiding ;
dat ook zijn bezuinigingen niet
kunnen worden aangepast en, dat hij eind
oktober zijn kabinet zou opschudden.
Hij sprak kalm, te kalm. En uit de polls bleek at
een derde van de fransen hem geloofd had.
Laag zegt u? Dat klopt al was het nooit veel
meer dan 60%. En u kunt het weten ; Obama
doet het ook niet beter in de VS… Die viel nog
dieper. En dan Merkel? En Brown eerder?
Berlusconi, Zappatero, Papandreou, Balkenende… Tja, wie doet het nog lekker
eigenlijk? Crisis ook hier.

FRANSEN OVER FRANKRIJK…
Hier is een flinke politieke crisis aan de
gang: de aanval op Sarko en de zijnen is vol
geopend. En met alle middelen lijkt het…
-In de media
De volgende commentaren las ik bij hoofdredacteuren en columnisten van vooraanstaande bladen:
“Un pays qui ne s’aime pas” (een land dat
niet van zichzelf houdt: hoofdr. Express).
En daaronder zaken als: “Frankrijk heeft er
kennelijk nu plezier in zich af te keren van
zijn land. En ook pret in het weer ontdekken
van weer iets negatiefs over de natie. De
Tricolore is nu een rouwvlag geworden…En
ook: “Kan Sarko dit nog stoppen”?

DE CGT EN DE CFDT ZIJN VRIENDEN!
Samen tegen de pensionvoorstellen vn Sarko.
De twee grootste vakbonden lopen nu (even)
gearmd rond en tonen EEN protestgezicht.
Daar is een verklaring voor: er treedt
binnenkort een wet in werking die regelt dat
enkel vakbonden met meer dan 10% aanhang
mee mogen doen aan onderhandelen. Dus
spelen ze pais en vree om die kleintjes kwijt te
raken en ZELF groter te groeien. Gaat wel
weer over dus!
In de Figaro bepaald geen vakbondskrant
stonden de drie bezwaren tegen de franse
vakbondswereld:

-Attali is geschokt.
Attali schreef in Express over: De gedemoraliseerde franse maatschappij.
Regels van openheid en loyaliteit waren
toch essentieel om redelijk met elkaar om te
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1. Ze hanteren een wereldvisie van
heel lang gelden. Ze durven geen
enkel oud standpunt te verlaten.
2. Ze begrijpen niet dat ontwikkeling en
vooruitgangdoor groei gedragen worden. Ze zetten hun RECHTEN in als
loodzware
versperringen
en
blokkeren elke verandering.
3. De sociale dialoog hier is nog steeds
een ouderwetse klassenstrijd. Men
zoekt enkel naar tegenstellingen,
overeenkomsten vallen nooit op.

sociale adviseur. Dat zal bepalend worden
voor hem, maar ook voor de toekomst van
SNCF! Het gaat nog veel gelazer geven bij
SNCF en ik kies dus toch maar voor Ryanair!
KOPEN DE SAOUDI’S DE FRANSE TGV?
De chinezen deden ook mee voor een bod op
het leveren van de TGV-lijn Mekke-Medina…
maar hun 30 maanden ervaring wogen niks op
tegen hun laagste prijs…De saoudi’s durfden
niet dus Peking trok zich terug… Nu zijn er
nog de fransen en de Spanjaarden dus die
meedoen voor dit 10 miljard $ contract. De
aanbesteding verliep overigens uiterst chaotisch: de regels veranderden onderweg een
aantal keren en er werd politiek zer zwaar
gerommeld op de achtergrond. Alstom is weer
vol hoop wat na leveringen in Spanje, ZuidKorea, Italië en Marokko werd het wat slapjes.
Gefluisterd wordt dat de koning al een reisje
naar Paris boekte om te… tekenen.! Dat zou
Sarko goed uitkomen nu, want het gelazer om
Woerth etc. en het afketsen van de EPR-deal
in Abu Dhabi moet een compensatie vinden…
En de franse export MOET omhoog nu en
vlug. Want hoe minder export hoe meer
bezuinigen op sociale uitgaven… Zie nu ook
Duitsland c.s.

Helaas, ik zou het ook zo hebben kunnen
opschrijven… Het is tragiek van de
bovenste plank. Mede mogelijk omdat ook
links zo ongelofelijk middeleeuws blijft, hier.
Boven het artikel stond: EEN Bastille moet
in Frankrijk nog vallen: het vakbondsdespotisme.
GAAT SNCF HET HALEN?
Pepy de baas van deze grote club van
155.000 cheminots doet zijn uiterste best
om de zaak klaar te stomen voor de
aankomende “open concurrentie” van
derden in 2015. Er zijn minstens 5 grote
problemen: de TGV-business rendeert
minder door toegenomen concurrentie; de
vrachtclub maakt nog steeds een dijk van
een verlies; de Transilien, regionale treinen
moeten veel beter gaan draaien; en de
TER’s zijn echt niet op een nivo om straks
tegen derden te concurreren…
Ook de reorganisatie waarbij de 23 (!)
regionale directies worden OPGEHEVEN en
SNCF wordt ingedeeld naar soort activiteit
( Vracht, Locaal Transport, Reizen en Infrastructuur). De regionale baronnen worden
dus geëlimineerd.. En wel 50% van het
personeel van deze
regionale directies
moet er uit… Het verplaatsen van managers
is een uiterst taai gedoe, niemand wil
meewerken, en zeker ook de vakbonden
niet. Het verzuim steeg met 4,5%, het aantal
te arbitreren conflicten met wel 30%. Het
reorganisa-tieproces lijkt te stokken en
sommigen denken dat Pepy er TE hard is
ingegaan en het ver-trouwen geheel kwijt is
geraakt. Deze zomer gaan Pepy voor zijn
volgende traject praten met Sarko en zijn

DE RIJKE EN GE GEWONE FRANSEN
In een grafiekje uitgezet vond ik HET BNP, het
inkomen van de rijkste 500 fransen en het
franse privébezit over de periode 1996 -2010.
Dat leert dat de gewone en de rijke fransman
eigenlijk gelijk rijker/armer werd. De rijken
lopen meer gelijk met de beurskoersen en de
gewone meer met de OG-prijzen. Maar wat
ook laat zien dat het over deze 15 jaar
toeneemt met ca een factor 2,5 (!). Wie heeft
er dan nog reden om te klagen? Wel de staat
die nu tegen een enorm gapend schuldengat
aankijkt! Tja gemiddelden zijn geduldig maar
als je ziet de verhoudingen als je het aantal
personen meeweegt (dus de rijkdom per kop)
dan is het welvaartsverschil sterk toegenomen
tussen arm en rijk… Dus niet iedereen werd
even gelukkig. Maar ja zo ontwikkeld zich onze
wereld nu overal.
DE FRANSEN OP VAKANTIE
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Ze willen nog steeds even graag op
vakantie onze franse medeburgers. Maar ze
gaan wat minder ver en ook wat korter. Wij
zien hier in Marseille ook nogal wat winkels
met er op: wegens vakantie gesloten tot
xxxx. En de fransen hebben wel 37 dagen
vakantie in totaal, de Italianen 33, de
Spanjaarden 31 en de duitsers 27 met de
engelsen op de hielen (26). En de
amerikanen… 14 daagjes. In 2009 gingen er
56% op vakantie en dat was in 2003 nog
4%: zo verdwenen er dus 3,2 miljoen
fransen van het vakantietoneel. Maar de
toeristen zijn weer aan het komen: nu
komen er steeds meer uit de BRIC-landen
(Brazilië, russen, indiers en chinezen) en zij
geven 24% meer uit dan een paar jaar
geleden. Het appartement uitwisselen is in
Frankrijk een enorm succes geworden:
+45% in 2009 met totaal 400.000
transacties. (cijfers Home Away Europe).
De
crisis,
het
toenemend
antal
gepensioneerden en ook de verhoging van
de pensioenleeftijd doen het bestede bedrag
aan vakantie langzaam verminderen. Dat is
echter ook geen typisch Frans verschijnsel.

van hem heeft. Hij wordt sterk “gecoached”
door enkele hoge zakenlieden hier: daar zit de
eigenlijke regering dus in Monaco. Nu hij zijn
huwelijk aankondigde, slaat opnieuw de twijfel
toe bij de echte bestuurderen van deze luxerots. En er waren nogal wat demonstraties van
zakenlieden die ontevreden zijn en vinden dat
hun belangen niet worden behartigd…
Iedereen weet dat zijn zuster Caroline echt de
portuur heeft die hij mist… En na zijn
intronisatie ziet nu iedereen dat zijn
vermoeden klopte: Albert komt er niet uit…
Waar gaat dat heen? Krijgen we hier ook een
vrouw aan het stuur? Wel ze schijnt er al te
zijn en heet prinses Caroline. Afwachten!

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
De redactie wacht op uw avonturen. Denk
eens na: u maakt veel meer interesants mee
dan u zich realiseert! Maak ons deelgenoot
van uw spannende dagelijkse leven!

Terug naar inhoud

TOPPER IN RECYCLING GESTOLEN
AUTO’S
Met het veranderen
van de franse
nummerborden veranderde ook het uitgeven
van cartes grises en kentekenplaten dat
mogen geaccrediteerde garages nu ook
doen. Nu is er een levendige handel in in
Duitsland gestolen auto’s die hier op
kenteken worden gezet en weer verscheept
worden naar Marokko, Polen of.. weer naar
Duitsland! Veel landen hebben al aan de bel
getrokken in Parijs. Maar ja MEER
controlerende ambtenaren dat is niet de
huidige policy hier. Het aantal gestolen
auto’s in Frankrijk stabiliseerde zich rond de
300.000. Het gaat hier om de wat onveilige
goedkopere auto’s natuurlijk.

POLITIEK EN HERVORMINGEN
MARINE LE PEN GAAT SCOREN!
Ze is als opvolger dor haar vader op het FNpaard gehesen, deze sympathiek ogende
blonde , die het spel best knap speelt. Ze moet
nog gekozen worden maar haar concurrentie
lijkt wat te zwak. En kenners zeggen dat, nu
de UMP zo diep in de rotzooi zit, de FN haar
zieltjes zal terug winnen. En dat Marine
geknipt is om dat te realiseren. Dus stem op
Marine dan zal de FN een nieuw leven gegund
zijn. Want zij doet de rommelige en wat
smoezelige FN “fatsoenlijk lijken”. Zij zal de
excessen van haar vader echt niet herhalen!
Allez Marine dus! Sarko verliest hier stemmen
in 2012!

MOET ALBERT WEG VOOR CAROLINE?
Albert van Monaco gooit in zijn job geen
echt hoge ogen: hij is er gewoon niet echt
mee bezig en niet goed in. Hij houdt meer
van het goede leven en wil nu toch maar
eens gaan trouwen met zijn liefje dat al kids

SARKO MOET WOERTH WEL HOUDEN!
Woerth is zijn retraite-tovenaar en dat weet
Sarko erg goed! Hij zit nu aardig in de prut
vanwege wat stommiteiten (een minister die
penningmeester is van de UMP! Dom dus), die
een vrouw heeft die…. Administrateur was (ze
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gaf het al op!) van het grootste vermogen
van Frankrijk. Terwijl Woerth eerder… DE
fraude-minister was! En nu blijkt dat die
Mevr. Bettencourt (of haar helpers) een
beetje gerommeld hebben met geld
beleggen. En ook blijkt nu nog dat Woerth
zijn vrouw mogelijk aan heeft bevolen bij die
mooie baan… Kortom het zit niet erg lekker.
Parijs weet ook, dat de notering van de
buro’s , voor de franse staatsschuld…
mogelijk de rating verlagen, als Woerth
ontslag moet nemen. Want het LUKKEN
van de pensioenhervorming is cruciaal voor
deze rating…. Leuke boel dus.

Chirac zie het duidelijk: De fransen willen weer
vrediger verhoudingen en minder opgefokt
leven”. Hij kan het weten, hij deed bijna niks
de tweede ronde!
SARKO BEREIDT EEN KABINETSHERZIENING VOOR
Men fluistert dat hij Fillon zal gaan ontslaan,
die zijn populariteit steelt… En dat hij MAM of
Borloo premier wil maken bij de rentrée. En
dat het daar niet bij zal blijven ook. Sarko moet
zijn populariteit nodig opkrikken , hij verliest in
het midden en op rechts aanhang. Vandaar nu
ook zijn kruistocht tegen het banditisme onder
de “gens de voyage”…
Hij is een strateeg die dus echt nauwkeurig
kijkt naar de “lange termijn”, d.w.z. zijn
herverkiezing. Want er staan nog grote ruzies
op de agenda 7 september de pensioenherrie
gelardeerd met een grote Aktie door alle
vakbonden SAMEN…

MAM VAN JUSTITIE LUISTERT NAAR
BOTTIN
Hij, Bottin, onderzocht het gevangeniswezen waarvoor Frankrijk jarenlang op de
vingers werd getikt. Door Brussel en de club
der Mensenrechten! Hij is nu klaar met zijn
voorstellen en MAM (de minister), ziet veel
in zijn ideeën. En wat meer is ze wil er snel
mee starten. Maar dat komt omdat er al
WEER een klacht ligt bij de Grondwets
Raad over de voorlopige hechtenis…
Dus gaat ze mogelijk de nieuwkomers in het
gevang:
-de familie gratis laten bellen
-een sanitair kit geven
-een nette eerste cel geven
-een filmpje laten zien over het gevang etc.
-en een verbod op intiem fouilleren uitvaardigen
Ik lees het met lichte verbijstering omdat
veel fransen zeggen dat het gevang 5
sterren is… Nee , ik probeer er voorlopig
maar uit te blijven tot alles beter is…

Terug naar inhoud
-Affaires
De affaire Woerth/Bettencourt
“Mevrouw Woerth kreeg die mooie baan bij de
rijke mevrouw en vond daar ook een
interessant adressenboekje. De deuren gingen
zo wijd open voor mijnheer W., ook de
penningmeester van de UMP. En die kwam
dat adressenboekje goed van pas”. Zo lijkt het
nu en dit zei een franse hoofdredacteur er
over… Ik vrees dat het klopt! Mijnheer wordt
nu verhoord ná mevrouw W… Spannend hè?
En het gaat verder…. Met steeds nieuwe
feiten, leugentjes en suggesties… Dochter
Meyers-Bettencourt verloor opnieuw haar
proces om moeder onder voogdij te plaatsen..
Een rijtje verhoren, invallen in huizen en
kantoren en zelfs hechtenis om langer te
kunnen
verhoren.
Woerth
gaf
zijn
penningmeesterschap van de UMP op nadat
zijn vrouw al haar baan bij Bettencourt skipte.
Links blijft bombarderen maar bereikt weinig
en werd ten leste afgeleid door Sarko’s “stunt”
ronde de “gens de voyage”. En iedereen wacht
nu af wat er bij de rentrée in het kabinet gaat
gebeuren… Op 7 september gaat om te

SARKO WEER AAN HET ETEN MET
CHIRAC
De gelederen op rechts moeten weer
sluiten: links is te fors in de aanval en Sarko
stat op OK=35%. Chirac staat op kleine 70%
intussen… Dus moet Sarko weer alles goed
maken en daar zorgde Bernadette (vrouw
van Jacques) weer voor. Ze lunchten lekker
samen in de stad en ze zijn dus weer “on
speaking terms”. Zal wel moeten nu… Nou
nog eten met De Villepin???
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beginnen de
pensioenruzie.
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vanwege
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U heeft nu een idee van wat er in Frankrijk aan
het gebeuren is, in hoog tempo ook nog.
En nu een uitswinger van deze moedige
auteur:
“Bij gebrek aan militaire en diplomatieke
invloed werd de taal ons laatste nationalistische bastion. We moeten dit gewoon laten
ontploffen”.
Het engels is hier nu al de taal die COOL is,
de Amerikaanse cultuur is MAINSTREAM hier,
dus de norm en de typisch franse cultuur
begint op een museumartikel te lijken.
De officiële uitspraken in de francofoniehoek
dat “er frans wordt gesproken door 450
miljoen mensen in 49 landen” lijkt schromelijk
overdreven. Het zijn er eerder 150 à 200
miljoen… En de francofonie ver-dwijnt snel in
Afrika,
Vietnam,
Libanon,
Roemenië,
Argentinië, Syrië, Senegal en Tunesië krimpt
vrij snel. Is dat erg? Nou wat wil je: het is
gewoon een demografische re-aliteit van nu
geworden! De francofonie is voor velen al
arrogant en opschepperig geworden.
Dus is zijn boodschap: Frankrijk moet snel
ook engels gaan leren en kunnen spreken om
in de wereld zijn plaats te kunnen behouden.
Dat is uiterst urgent in de ogen van Frederic
Martel . Een moedige man met de meest
franse naam die ik ken.

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
Deze keer iets heel anders. U weet dat het
Frans het wereldwijd aflegt tegen het engels
en dat je dit niet hardop mag zeggen. Ene
Martel publiceerde het boek “Mainstream”
waarin hij probeert af te rekenen met die
enorme kramp in Parijse kringen. En hij
deed dit door de vele, steeds frekwentere
voorbeelden te inventariseren van het
gebruik van “krachtige” engelse woorden in
het franse dagelijkse leven. Riemen vast
daar gaan we!
Zijn motto? “Francais, pour exister, parlez
“English”! Een opening van formaat.
En dan de voorbeelden:
Sciences “hard”, medecine “soft”, ecologie
“green”, alimentation “light”, en ook entertainment avec ses “pitches”, information
avec ses “lives” en le business avec ses
“CEO’s”.
In de internetsferen worden woorden als
geeks en nerds vrolijk rondgemixed met
franse woorden. In de reclame bedient men
zich schaamteloos van cool engels, Monoprix, de grote franse winkelketen heet nu
soms al Daily Monop. Ook vinden we nu
taxi’s die heten Green Cab G7 en dat klinkt
veel beter dan de “taxis parisiens G7 verts.
Café Starbucks is, ook al smaakt het nergens naar, erg cool. En een jeans slim of
medium is veel hipper dan een jeans
moyen. In de toeristische sector is het ook
raak: een trip of travel zijn interessanter dan
een voyage en een package reis is oneindig
anders dan een voyage paquet.
Zie de nieuwe technologie: Google, Yahoo!,
I-Phone, Facebook, zijn Amerikaanse
vindingen en heten hier ook zo. Franse
sites heten tegenwoordig Dailymotion,
Netvibes, Street-reporter, of nonfiction.fr . Er
wordt gesproken over een premium
abonnement, un video official, een
benchmark; internet zit er vol mee.

******
NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
-elke morgen terug keren na mijn vtt-tochtje
van die 45 minuten dwars door de stad zonder
echte kleerscheuren.
-ervaren dat, ook al fiets je (om veiligheidsredenen) op het (brede) trottoir van de
boulevards, mensen die je lichtjes hindert,
toch tegen je vriendelijk blijven. :
-dat de tramway steeds schijnt aan te komen
als ik er net sta. Waar aan heb ik dat verdiend,
vraag ik me elke keer af?
-zo maar in tramway, metro en bus kunnen
stappen zonder iets in gleuven te steken of
tegen chiplezers te moeten houden. Want een
jaarabonnement trek je pas uit zijn hoesje als
de controleur je dat vraagt! En, heel even, om
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het metromolentje aan de ingang te
deblokkeren. Verder: gewoon doorrennen
maar! Immers je mag dag en nacht in het
voertuig zitten blijven met een jaarkaart!
-de marseillaanse honden tegen te komen
die gewoon cool en lui zijn en nog nooit
tegen me gromden. Ook al vlieg ik ze
voorbij op de fiets.
-dat je antwoord krijgt van iedereen hier en
veelal erg vriendelijk. En ook de humor is
nooit erg ver.
-dat de dame die ons bedient in een
marokkaans restotje, gewoon hardop zegt
dat haar man niet wil dat ze hier ook een
glaasje wijn verkoopt. Zij is het er erg
oneens mee en wijst op de schuldige die
even verder zit. En de verklaring geeft ze
ook: Hij is al drie keer in Mekka geweest…
En stuift naar binnen om mijn thé à la
menthe te halen!
-je meteen thuis voelen in een grote nieuwe
stad en nergens onwennig te zijn. Net of je
er altijd al was. Bestaat de reïncarnatie dan
toch?
-een
enorm
dagelijks
gemak
te
ondervinden. Niks autogedoe die staat al
een maand in de parking. Alles “om de
hoek”en vers ook nog. Van de dokter tot
groenten, van de bricolage tot de
muziekvoorstellingen. Een stadse wereld is
uiterst compact en eigenlijk gemaakt voor
oudjes die wat van hun energie verliezen.
La ville c’est du confort!
-nergens een agent te zien lopen op straat
net of ze niet bestaan. Wel vliegen ze af en
toe met gillende geluiden en flitserij door het
drukke verkeer… op weg naar iets naars
dat je ook (gelukkig maar!) niet te zien krijgt.
Gelukkig zag ik er gisteren drie op de fiets;
in stijl Las Vegas! Ik ben er nog niet echt uit
hoe dat nou zit…
-dat je nieuwe buren uiterst vriendelijk en
behulpzaam blijken. Geduldig krijg je de
nukken van het gebouw etc. uitgelegd. En
ze troosten je met: Tja, zo is dat nou
eenmaal in Marseille”. Lessen in berusting.
-dat je SDF (dakloze) s’morgens weer
gewoon wakker wordt in zijn veldbed in het
portiek. En je groet met handopsteking en
iets onverstaanbaars mompelt dat echter
vriendelijk klinkt.

-dat blijkt dat het appartement dat we “op
tekening” kochten echt de verwachtingen
overtreft. En een erg indrukwekkend uitzicht
biedt omdat het toch hoger is dan je dacht op
etage 7 en de stad en de zee mooi ogen van
daar boven.

Terug naar inhoud
PAROLES DES POLITIQUES
We beginnen met wat uitspraken in het kader
van de komende pensioendiscussies!
-Sarko eerst : “Ik wil dat alle opties worden
bestudeerd, natuurlijk alles binnen een
systeem gebaseerd op solidariteit. En men
moet de tijd nemen om de studie goed te
doen”.
-Dan minister Darcos: “Het pensioensysteem
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”.
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!
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
HET ALCAZAR, MIJN NIEUWE
LUSTHOF
Toegegeven: de titel is niet weinig oubollig;
excusez moi! Dus ik moet u maar eerst wat
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vertellen over wat je overkomt als je in hartje
Marseille ( op de stokoude Cours Belsunce)
het Alcazar binnenkomt. Vroeger een meer
dan beroemd theater (opgericht in 1860 in
moorse stijl naar het beroemde Alhambra)
waar je toen een spektakel kon bekijken
onder genot van een glaasje en wat om te
roken. Waar ook alle beroemde parijse
artiesten kwamen optreden en dat , na een
meubelzaak te zijn geweest en na een
sluiting…, sinds 2004 een uiterst fraaie,
moderne glazen bibliotheek, achter de oude
fraaie voorgevel werd. Een juweeltje ook
van architectuur. Ik doe het verhaal voor U
in “statements”, die elk een stuk van mijn
beleving weergeven. Daar gaan we:
- Zit neer in haar kiosk met zijn 250 kranten
en magazines uit de hele wereld. Iedereen
mag dat ook zonder een cent te betalen.
Gewoon naar binnen lopen en pak die krant!
-Betaal 21 € voor een all-in jaarabonnement
(0,07 €/dag) en u mag permanent 15
“documenten” (boeken, tijdschriften, CD’s of
DVD’s) voor drie weken lenen. En U kunt
kiezen
uit
meer
dan
1
miljoen
“documenten”… -Kijk thuis op de website in
hun catalogus, kies, reserveer, of verleng
uw uitleen zelf. En op uw “eigen space”
(abonneenummer + dag en jaar van uw
geboorte als extra-code) kunt u zien wat u
NU heeft geleend, wat u eerder al leende,
alle eerdere transacties en events… De
geschiedenis dus van uw relatie met het
Alcazar.
-Bezoek de vele conferenties en tentoonstellingen hier over oneindig gevariëerde
onderwerpen. Gegeven of gemaakt door
toppers op een bepaald gebied.
-Ontdek bij uw inschrijving twee merkwaardige zaken:
* U bent het enige Nederlandse lid (!); net
als in de bieb van Mormoiron. Ik ben een
witte raaf dus.
* men heeft hier voor u ook…. De Groene
Amsterdammer. Ik sprak met de persoon die
de keuze maakte; na een gesprek met een
franse uitgever uit de links-speelse hoek.
Nederland hier teruggebracht tot een volwassen (ex)-studentenblad!
-U wilt een Arabische krant lezen, of een
Russische of een chinese? Dat kan; er

staan tolken tot uw beschikking. Niet voor een
hele dag maar lang genoeg om u te helpen.
-U wilt hier op het internet surfen? Dat kan op
hun PC, als u uw code even ingeeft. De
catalogus kunt u ook zonder barriéres hier
bekijken. Wilt u iets printen? Geen pro-bleem.
Voor 0,10 € per A4 kan dat meteen, maar u
moet even een printcode halen opdat men u
de factuur kan sturen.. Uw eigen PC mee mag
ook: want hier is er ook WIFI
-Het interieur is een oase van licht en rust: je
ziet de stad door het gerookte glas ,maar hoort
haar niet. Alle bezoekers zijn stil en bezig, net
zoals u zelf. De leesfauteuils en de werktafels
zijn aangenaam. Lawaai maken is een
doodzonde: u ligt dan ook zo buiten!
-U bevindt zich in een hoog glazen/stalen
paleis met flitsend snelle en geluidloze liften.
U mag overal heen, boeken etc. ter hand
nemen en ter plekke inzien/lezen.
-Wilt u wat meenemen? Dan meldt u zich bij
de uitgang waar uw uitleen electronisch wordt
geregistreerd. Het omgekeerde, “teruggeven
of verlengen” kan hier ook, ook electronisch,
naturellement.
-Om 11.00 uur gaat Alcazar, deftig als het
vroeger was, pas open. En sluiten dat is om
19.00 uur (in augustus 18.00 uur, dat is zeer
natuurlijk in dit land)..
Zeer beschaafde
openingstijden dus, maar zonder onderbrekingen. Niks van siesta, cultuur gaat daar
als ENIGE boven. Maar u mag overigens zelf
best indutten boven een boek.
En wat zijn hier de mitsen en de maren?
-Wel ik kwam er recent en het was gesloten
wegens de pensioenstakingen. Ook de cultuur
zit dan dus op slot hier. Dat is gewoon frans
konsewent dus.
-Er is binnen niets te drinken of te eten: enkel
geestelijk voedsel is hier verkrijgbaar. U mag
wel een flesje water meenemen en een
crackertje hoor. Maar als u 25 meter naar
buiten loopt vindt u vele terrassen, resto’s en
de sublieme (marokkaanse) Patisserie d’Aix .
Alles in de zon, en u kunt hier alles krijgen
zeker veel thé à la menthe, omdat de
Belsunce Arabische trekjes toont.. Het Alcazar
is ook historisch arabisch; dus is dat ook
logisch.
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-Wilt u dus even nadenken in de zon en de
caffeïne te hulp roepen? Of een thé à la
menthe nuttigen met zo’n subliem stuk
marokkaans gebak? Voor 1,25 € bent u
bediend met een espresso en met nog eens
1.20 € zit er ook ware een delicatesse bij..

Geert uit Venlo in het Alcazar (!) en ook nog
iets goeds lezend over de Koran? No way. Al
zou dat wel een hoop onzin schelen!
U merkt het: ik ben nu dus even weggedroomd
op het terras in de zon op de Belsunce (de
naam van een katho-bisschop uit 700 n. Chr.),
met mijn thé à la menthe en zittend tussen de
vele arabieren. Die er uitzien als gewone
mensen, die echter geen alcohol drinken en
weinig cola.
So I see you next time at the Alcazar!

U moet nu wel geheel overtuigd zijn: dit is
voor deze ouwe boekenwurmen het echte
paradijs. Slechts de 12 maagden ontbreken,
alhoewel… En u hoeft zichzelf ook niet te
doen exploderen om er in te komen.

Leon, 25 juni 2010
Ik ben er praktisch dagelijks enkele uren in
te vinden. Ik neem de tram bij mij op de
hoek en sta 10 minuten later op de halte
Alcazar-Belsunce. En het is al gepiept.
Ik voelde me al bevoorrecht met mijn
pensioen op 53 jaar (al was het vooral zelf
gesprokkeld) , maar dat ik dit er nu nog bij
krijg op mijn 68 levensjaar is apart denk ik.
Hier wil ik dus wel eeuwig blijven, in elk
geval zo lang het Alcazar (en zijn 10
verspreide filialen (!) in de stad, open
blijven.
Ik denk dat ik u het hoe en waarom nu wel
heb uitgelegd. Oh ja, en mijn bronnenlijst
van mijn krant Le Provençal is nu dus
uitgebreid met de “superbron” L’Alcazar.
Met verwijzing naar de website. Dan kunt
ook u de catalogus zien waaruit ik veel van
mijn wijsheid aftap.

Terug naar inhoud

JOURNAL MORMOIRONAIS
MARSEILLE, … S’ÉVEILLE
Het chanson Paris s’éveille kent u
ongetwijfeld en het is bezingt erg fraai het
ontwaken van een mega-stad. Marseille
heeft een andere maat, al is het toch nr.
twee in La France (of is het toch Lyon?). Ik
ben een early-riser en zit al vaak om 6 à 7
uur op de VTT; in de zomer dan, want dan
kun je en snel fietsen en het is (nog) lekker
frisjes. En zo krijg ik de unieke kans om
deze stad te zien ontwaken… En dat
leidde tot de volgende bloemlezing van
ochtendbeelden… Daar gaan we.

En als u mij in Marseille zoekt weet u waar
ik vanaf 11.00 uur te vinden ben! Als u bij
een bezoek het Alcazar links laat liggen dan
bent u nu een echte cultuurbarbaar en hoeft
nooit meer terug te komen.

Ik doe de ketting en het slot los van mijn
fiets, spring er op in de -1 (van de parking),
doe meteen de forse korte klim naar
begane grond-nivo, druk op mijn afstandsbediening en schiet de parkeergarage uit, onder de nog optrekkende deur
door. En daal de Boulevard Montrichet
weer (te) snel af. Dan in de remmen. Hup
het trottoir op, waarop ook mijn mooie
fietspad op me wacht. Al weet dat hier
kennelijk geen mens en ook geen hond.
Onze verlamde buurman in zijn rolstoel
wacht soms op me in de hal. Hij heeft
iemand nodig die voor hem de voordeur
open maakt. Dat kan hij niet meer alleen
en dus helpt iedereen hem die er voorbij
komt. Ook praten kan hij niet meer, en dus

Oh ja, het publiek is (natuurlijk) een afspiegeling van de stad. Alle kleuren van de
wereld dus, ook baarden en best veel hoofddoekjes. Geen burka’s so far, ook weinig
kaaskoppen en zelfs Geert W. zou er hier in
mogen. Maar die is niet echt in de waarheid
geïnteresseerd; die verkoopt enkel wat
lekker scoort in de gemakkelijke hoek. Die
van de angst, de lichte haat en het ressentiment. Ik zou hem best graag een
abonnement kado doen ALS hij maar wat
zou lezen; bijvoorbeeld over de Koran. Maar
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wacht hij geduldig tot er iemand arriveert…. Hij communiceert met mimiek
en ogen en een klein beetje met die
rechterhand: en dat gaat eigenlijk prima.
Ook kan hij enorm goed sturen met de
elektronische “I-Pad” die op zijn stoel gemonteerd is. Hij ziet me met spijt wegfietsen… En ik voel zijn pijn een beetje...
De terrassen van de bars zitten al een
beetje vol: de zwarte espresso moet de
vroege werkers zin in hun arbeid geven.
De bars zijn vaak op de hoeken wat voor
mij wel eens lastig is, op de fiets.
Een barbaas vindt dat ik niet over “zijn
terrasje” moet fietsen. Ik wijs hem er
vriendelijk op dat zijn stoelen en tafels
op het rijwielpad staan. Hij kijkt en valt
geheel stil… Dat heeft hij nog nooit
gemerkt!
Ik begrijp na een tijdje waarom mensen
erg lang in portieken staan met een tas
of zak. Dat zijn de klandestienen, zij die
dus zwart werken. Ze wachten op de
auto van hun “zwarte werkgever” en
willen echt niet opvallen. De moderne
slavernij, die je dus ook hier ziet.
Er zitten nogal wat mensen met de
nieuwe krant op “hun bankjes”;
sommigen
lossen
al
de
kruiswoordpuzzles op. Een keiharde
manier van ontwaken..
“Mijn” SDF (dakloze) vouwt zijn mooi
op-gemaakte bed op in het portiek van
de winkel waar hij mag slapen. Hij heeft
rode dekens en eronder witte lakens en
ook rood haar. Hij heeft nog slaap in zijn
ogen maar, de eigenaar komt er zo aan
dus..
Deze SDF is er nooit in het weekend.
Dan gaat hij dan bij zijn moeder logeren
of bij zijn SDF-vriendin? Ik zal het hem
eens vragen.
Drie blauwe agenten met fietshelmen
op en in shorts komen mij tegemoet. Ik
rij aan de verkeerde kant , maar ze
zeggen me enkel : “Bonjour”. Solidariteit
onder sport-genoten.
Trams rijden af en aan, bellend en
zoevend. Ik moet oppassen er geen verkeerd tegen te komen.

Vooral vrouwen wachtten , al heel vroeg
(de tram rijdt vanaf 5 uur!), op de tram ;
met en zonder hoofddoekjes. Hier rijden de
vrouwen in de tram en de mannen in de
auto’s, vrees ik.
De schoonmakers met hun bezems en
hun poets-autotjes zijn blank , bruin en
zwart. Hier wordt flink geïntegreerd
schoongemaakt en dat valt enkel iemand
op die nog geen echte marseillaan is…
De duiven die hun ontbijt nerveus van de
grond pikken in groepjes vliegen gestoord
op als ik er aan kom. Ze zijn meesters in
het ontwijken en het “weg starten” op het
allerlaatste moment.
Ik ontmoet af en toe mensen met kleine
stepjes of “gewone” hardlopers. Of skaters… Maar die zijn er nog pas mondjesmaat in de vroege ochtend.
Oma’s laten hun hondjes uit. Sommigen
echt mooi opgetut anderen zien er nog
slechter uit dan hun viervoeters.
Opa’s kopen hun Provence’s in de
kiosken en geven al discussiërend met de
kioskman de toon aan van het politieke
debat van de nieuwe dag.
De graffitti: dat is hier een ware plaag.
s’Morgens zijn er gemeentejongens met
speciale spullen bezig ze te verwijderen en
ook zie je af en toe een burger met allerlei
chemie gewapend zijn stoep en/of muren
schuren. Ze zijn vaak erg fraai die
“versieringen”, maar ja smaken verschillen.
En de verbleekte “overheids-graffiti” (Tekst:
Interdit d’afficher Loi xxx de 15 mai 1958),
doet er echt geen fluit meer toe. Daar
wordt gewoon “over heen” gegraffiteerd!
Bijna vergis ik me in het lichtje bij het
oversteken. Het voetgangerslicht is er ook
voor mij en soms neig ik naar het lichtje
voor de kruisende snelle voertuigen. Ook ik
slaap nog een pietsie dus.
Zwervers liggen op de trappen rond de
fontein bij Reformés (Grote Kerk). Sommigen liggen er vredig bij anderen liggen
geheel knock-out met hun gezicht op de
stenen. De alcohol gist nog in hun maag.
Brandweerwagens stuiven gillend met
hoge snelheid voorbij. Wie heeft er zo
vroeg al de fik in gestoken?
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Op een haar na knal ik op een terrasbezoeker. Want mijn route loopt
dwars door dit terras. Weet die man dat
nog niet?
Een collega-fietser met een fraaie bike
groet me als hij me tegemoet komt.
Vingertje even van de remmen af is genoeg. Ik doe dat ook…Solidariteit in gevaarlijke uren.
Vroeg Marseille is vol met aardig en
rustig volk; haast is hier onbekend lijkt
het. Maar die slaapwandelaars zijn wel
best link.
Ik rem af om mijn Metro-krantje uit de
bak te pakken. Die is voor mijn eega,
voor bij het ontbijt.
De poetskranen doen de goten tot rivieren worden. De rotzooi wordt zo handig
bij elkaar gespoeld. Het is zeewater zegt
men en het loopt wel 2 uur lang. Af en
toe worden mijn voeten ook flink nat.
Een alarmachtig knipperende
vrachtauto verspert mijn route. Hij laadt
uit wat we vandaag hier te eten krijgen
dus ik accep-teer de verstoring.
De groepjes duiven vliegen altijd net op
als je denkt dat je ze plat gaat rijden. En
stuiven dan over je hoofd weg, zeer
verstoord kijkend, lijkt het.
De mannen met bezems en veegautotjes maken het me knap lastig. Maar
dank zij hen rij ik maar zelden door grote
honden-drollen..
Ik heb mijn lange klim omhoog over de
Boulevard Longchamp er nu op zitten,
fiets nog enkele meters Boulevard Montrichet, druk op mijn afstandsbediening
en rij onder de opdraaiende poort de
parkeergarage binnen. Het is weer zonder schade volbracht.

Terug naar inhoud

COIN DES POETES
WAT POËZIE UIT DE MAGRHEB
IN EEN TIJDSCHRIFT
VOOR NOORD-AFRIKA
(MAGHREB)
VOND IK ENKELE INTRIGERENDE
GEDICHTEN, DIE IK VERTAALDE UIT HET FRANS.
OOK AL IS ONZE INTERPRETATIE MOGELIJK EEN
HELE ANDERE DAN DIE VAN DE LEZERS
WAARVOOR ZE BEDOELD WAREN, HET LEEK ME DE
MOEITE WAARD OM ZE U VOOR TE LEGGEN.
DE NAAM VAN DE DICHTER STOND ER NIET BIJ….

OVER STILTE EN WOORDEN
DE STILTE IS ALS EEN GODSDIENST,
HET WOORD KAN ER ZIJN GELOOF VINDEN
ALLES IS AL OOIT GEZEGD,
STEEDS WEER KOMEN DIE VRAGEN TERUG,
MAAR WAAROM WOELEN IN DIE ASSEN,
ZOLANG IK MEZELF NIET BEGRIJP?

LEVENSVRAGEN
IK VERBORG MIJN GELUK IN DE HOLTE VAN
EEN GOLF,
DIE BLIJ WERD EN BEGON TE ZINGEN,
HIER EEN BEETJE GROEN EN DAAR ALWEER
AL DIE VERBODEN.
HOE MOET IK BIJ AL DIE UITERSTEN KIEZEN?
VOOR DIE DODENZANG OF VOOR DE ROEP
VAN HET BLOED?

BEGRIJPEN EN HELPEN
IK VOEL DE KOORTS DIE IN JE IS,
EN JE PIJNEN DRINGEN TOT ME DOOR,
JIJ VINDT JOUW KRACHT IN MIJ
EN IK AANVAARD JE VERDRIET.
IN MIJN DUISTERSTE DAGEN
HEB IK VERKEERD GEKOZEN
WAT MOET IK NU TOCH DOEN?
NOG MEER DAN IK GISTEREN AL DEED?

En Marseille is dus nu weer klaarwakker, al zijn soorten mensen zijn nu
opgestaan… En nu is het hier TE
wakker geworden voor mijn fietscapriolen. Gauw wegwezen dus.

Terug naar inhoud

Leon, Juli 2010.
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

onder de ultra-liberale theorie zijn nu aan
zeer grote twijfel onderhevig. Zelfs DE
adept Greenspan zei het Stiglitz bijna
letterlijk na… Deze “School” dus heeft erg
veel prestige verloren, nu na de crisis blijkt
dat ze wel erg dogmatisch en nogal naïef
bezig waren. Dus nu is hier ook de grote
“intello-cleaning” begonnen: wie was fout en
wie mag blijven... Alweer een stel
wetenschappers die al te blind en erg lang
hun onhoudbare aannames niet konden verlaten. De wetenschap is dus ook al
speculatief geworden. Lees dus: Crisis
Economie van Roubini: een ware openbaring!

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES
VELE BOEKEN OVER DE CRISIS
Er verschenen tientallen boeken over de
crisis en zijn perverse kanten. De boeken
over de wilde traders en over het graaien
deden het het beste. De meer fundamentele
litteratuur over de diepere achtergronden
kunnen daar niet aan tippen. Maar de
uitgevers verdienden er best leuk geld aan
en de stroom is nog niet opgedroogd. Ook ik
deed een beetje mee en les nu: Economie
de crise Van mijn held Nouriel Roubini (en
Stephen Mihm). De ondertitel is: een
introductie in de financiële wereld van
morgen. Het eerste hoofdstuk schudt een
mens al fors wakker. Daarin somt hij de vele
crisissen op in de laatste 100 jaar en toont
aan… dat deze eigenlijk op gelijke wijze
verliepen. En heel aardig is dat de auteurs
zeggen dat ze dus geen profeten zijn
geweest maar vooral: goed historisch
onderlegde economen. Er was echt niks
nieuws onder de zon en… die periode van
25 jaar zondercrisissen is voorlopig echt
voorbij. Dat is de wat verontrustende
dubbele boodschap.. Ik lees dit boeiende
boek nu in het Frans en het zou eigenlijk
verplichte lectuur moeten zijn voor elke
speculant en bankbobo! Wordt vervolgd.

DE STRESSTEST VEROORZAAKT VEEL
STRESS!
Zo’n 91 europese banken werden op
“stressbestendigheid” (solvabiliteit) getest
voor een eventuele volgende crisis, die
zeker komt. En “maar” 17 banken zakten
er , vooral in Griekenland, Duitsland en in
Spanje. Maar deskundigen waarschuwen al
weer voor de “slapte van deze tests” ; ze
zouden een te fraai beeld neerzetten. De
beurzen wilden het wel een beetje geloven
en stegen een pietsie. En ook blijkt dat er
nog 197 miljard (!) aan staatssteun moet
worden terugbetaald door banken… De
echte stresstest komt er echt aan: let dus op
uw pecunia.l
NOG MAAR EENS DE VISIE VAN ATTALI
Hij is een ware profeet gebleken en zit nu
ook een commissie voor, die Sarko c.s.
moet adviseren om de franse groei omhoog
te krijgen… Hij gaf heel recent een speech
en draaide er niet om heen.
- “We zijn op het randje van een wereldwijde
deflatie”, zegt hij. En dan: “Ik heb veel meer
vertrouwen in de toekomst van Frankrijk dan
die van Duitsland”. Een zeer opmerkelijke
uitspraak, maar hij vertelt ook waarom.
Dan: “ Het vinden van de 95 miljard bezuinigingen in Fr. zal heel moeilijk worden.
Maar het moet en gaat keihard worden”.
Europa heeft meer kansen dan Japan en de
VS omdat wij geen (privé)schulden hebben .
Waardoor we ook een leencapaciteit
hebben van 10% van het BNP en dat komt

“LAISSEZ FAIRE” KAN NU NIET MEER
Zelfs op de beroemde (en nu beruchte?)
Chicago School of Economics, wordt het nu
openlijk toegegeven: de theorieën van deze
superliberale Universiteit zijn niet meer
houdbaar. Stiglitz (Nobelprijs 2001) die er
ook niet ver vandaan stond, schrijft nu: “De
idee dat alle marktpartijen rationeel zijn in
hun handelen en dat de markten zich
gedragen alsof er een goed geïnformeerde
rationaliteit bestaat, heeft alle geloofwaardigheid nu wel verloren”. Dus de axioma’s
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neer op 1200 miljard. En dat zal de groei
zeker helpen, ook in de EU-zone.
De engelsen zijn weer tegen zoals ze tegen
alles van Europa zijn en de duitsers hebben
nog niet door dat zij de zieke man van
Europa nu al zijn. En ook niet hoe enorm zij
van de euro en Europa afhankelijk zijn.
Er zal een echte wereldregering MOETEN
komen, dus niet enkel wat “los geregeer” in
de G20.
En dan nog een opsteker: “Frankrijk dat is
maar 1% van de wereldbevolking maar wij
zijn marktleider in zeker zeven sectoren (en
hebben een hoog geboortecijfer!). We hebben veel om te kunnen winnen”.
Dan nog een leuke inswinger: “Afrika zal de
grote economische macht van overmorgen
zijn”. (Want ook China heeft te weinig kids
op termijn net als Duitsland en Japan nu al
hebben). Tenslotte: “Het aantal afrikanen
dat frans spreekt zal in 40 jaar verdrievoudigen”.
Zijn wij nou per ongeluk dus toch terecht
gekomen in het land van de toekomst?
Natuurlijk zit hier wat peptalk bij, maar de
feiten zijn verifieerbaar en juist. De oude
ideeën gelden niet meer omdat alle “oude
verhoudingen” in de wereld drastisch zijn
veranderd. Daarom klinken sommige zaken
ook zo ongelofelijk.
Ik lees nu het nieuwe boek van Roubini DE
profeet van deze crisis. Zijn eerste
hoofdstuk behandelt de 20 (!) crisissen van
de laatste twee eeuwen… En zijn conclusie
is: al die crisissen verliepen volgens dezelfde lijnen, en geen enkele keer werden
de profeten die waarschuwden (en die deze
lijnen kenden uit de historie) door politici en
businessmensen geloofd. Dat zit echt in de
aard van die beestjes.
Dus ook nu zal dat “geloven” weer niet
gebeuren en zal dus ook een Attali
nauwelijks geloofd worden. Maar ik denk er
intussen echt anders over….
Want in de economische geschiedenis zit
erg veel wijsheid verborgen. Zeggen dat
deze crisis een “zeldzame zwarte zwaan “
zou zijn en dus onvoorspelbaar, dat is nu
wel echt onzin gebleken. Roubini toont dat
in zijn eerste hoofdstuk keihard aan.

Dus lees ook wat Roubini, Attali en enkele
anderen (Balvarez, Soros en Stiglitz). Ik hou
u wel een beetje op de hoogte.
En weesmaar niet bang: er waren zo enorm
vaak crisissen,- de laatste 25 jaar wat
minder-, dat de conclusie gewoon moet zijn:
die crisissen blijven en zijn eigenlijk een
onlosmakelijk onderdeel van het kapitalisme. De onrustige mens, dat is DE grote
oorzaak. Met zijn hebzucht en zijn grote
energie en dynamiek, krijgt hij keer op keer
de zaak op tilt. En daarom is veel betere
regulering (beteugeling van de extreme
hebzucht) ook zo van belang. Voila, u krijgt
er ook nog wat filosofie gratis bij!
DE GROEI GROEIT NIET MEER….
In de VS zegt de FED dat de groei tegenvalt
in 2010, De grote groei in China stagneert
nu ook al. Peking voorziet weer een ingreep
als die terug zou vallen naar +8%... .Want
daar zit in dit land de “sociale alarmgrens”.
In Frankrijk wordt de prognose omlaag
bijgesteld en ook Duitsland voelt al
nattigheid. De EU gaat naar minder dan 1%
roept Roubini, de crisisprofeet al. We gaan
in de deflatie lijkt het. Stiglitz krijgt ook gelijk
dus.
Intussen ziet Angela met schrik dat China
nu de duitsers van plek 1 als handelspartner
wegduwde… De chinese machine is onstuitbaar ondanks de sterke inspanningen
naar Moskou. En de groei in de Nederlandse export is… groter dan die in
Frankrijk! De prent veranderd razendsnel
dus.
TWIJFELS AAN HET DUITSE HERSTEL?
De export springt in Duitsland met sprongen
omhoog al is men nog echt niet op de
omvang van vóór de crisis. En China is
hierbij een grote groeier. En de ww neemt
ook al af.. De interne consumptie doet
(nog?) helemaal niks positiefs overigens. In
Duitsland ademt men in elk geval op… Maar
er zijn helaas velen die wijzen op de weer
stijgende euro en ook denken dat de
ontwikkeling weer afvlakt op korte termijn al.
Terwijl de produktie capaciteit nog flink is
onderbezet. Dat is niet te hopen, zeker ook
niet dor het negatieve effect hiervan in de
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EU… Tja tot welke industriegod moet je je
wenden? En krijgt arme Angela nu hier ook
de schuld van met haar rigoureuze
bezuinigingsdriften? Het lijkt nog niet mee te
zitten.

De og-prijzen in Peking vlogen met 30%
omhoog in twee jaar en elders ziet men
dezelfde stijgingen. Er is een run op OG
ontstaan met alle risico’s van dien. Al langer
waarschuwt men voor oververhitting in deze
economie met 12% groei en niemand zit
hier op een klapper te wachten in deze
sector. Want de rente is laag en andere
investeringen zijn relatief riskanter, dat is de
reden. Hier staan ook gewoon 60% van de
appartementen, in sommige wijken, gewoon
leeg. OG is een vlucht-investering geworden
dus.
De overheid stelde nu snel strenge regels
aan de bank die OG-aankopen financieren.
De koper moet minstens 30% eigen geld
aantonen en bij een tweede deal zelfs
50%... En de overheid controleert fors. Ook
denkt men over belasting op OG-aankopen..
China wil om geen prijs de OORZAAK van
een tweede crisis worden , die zou kunnen
worden ingeleid met een OG-zeepbel die
spat in Peking. Of het gaat lukken is chter
de vraag… er is hier veel geld dat een
bestemming zoekt..

HOEZO FRANKRIJK NIET MEER AAA?
De geruchten dat Frankrijk wel ens zijn
AAA-notering zou kunnen verliezen worden
door Parijs fors tegen gesproken. Men zegt
dat Frankrijk sinds 1996 geen enkele keer
schuldeisers niet betaalde…een ijzersterk
record dus. Ook is het een der eerste
landen van de OECD en begin 20e eeuw
waren er 40 jaren van evenwicht in de
staatsfinanciën. Slechts sinds 1981 ging het
toenemend fout en liep de schuld op van
20% naar 65% van het BNP. En het is op
weg naar 100%, maar daar steekt Sarko nu
een “bezuinigingsstokje” voor. En in Europa
speelt het een voorbeeldige rol om de crisis
te temmen. Toch moet de regering hier nog
veel meer doen om nu duidelijk te aken dat
er snel bezuinigd moet worden. Bijvoorbeeld
door nog eens te melden dat het omhoog
gaan van de leenrente met slechts 0,5 %
betekent dat de rentelast zal stijgen met 5,5
miljard jaarlijks. Want er zijn zo’n 1100
miljard geleend nu. Dus wil men AAA
houden dan moet er nu om vele redenen
echt in de uitgaven worden geremd. Anders
wordt Parijs speelbal van ontembare golven.

DIE WANTROUWENDE BANKEN
Als je de geldstromen bekijk tussen de
Europese Centrale Bank en de diverse
banken valt er iets heel erg op. Op de top
van de crisis stroomde het gld van de CEB
naar die banken in nood en die betaalden
dat intussen bijna geheel terug. Maar ook al
nemen hun depots bij die ECB nu toe, de
BCE blijft geld verstrekken aan die jongens.
Dus ze lenen nauwelijks aan elkaar… en de
ECB is de grote kraan wardoor alle geld
vloeit. Tja als de banken elkaar blijven
ontwijken dan moet er nog het nodig aan
rommel in hun balansen zitten. Wat men
van elkaar wel zo’n beetje “ruikt”. En om het
risico niet te dragen bij foute boel gaat de
geldstroom via de ECB-kranen. Niks lekker
gevoel. Onze banken, die enorme risico’s
namen, durven nou niks meer zonder
“moeder ECB”!

PORTUGAL A1… EN ZE ZIJN BLIJ!
Het lukte Portugal om 1,7 miljard uit de
markt te vissen… voor wat meer rente
helaas.. van 1,7 naar nu 3,2%! Griekenland
kreeg ook zijn geld voor conversie van zijn
schulden te pakken en betaalde nog wat
meer, dat was te verwachten. Dus Lissabon
haalt nu na Athene ook opgelucht adem….
En daaraan is te zien hoe erg het eigenlijk al
is. En ook de euro kruipt al weer wat op…
De markten zijn weer even rustig tot… tja
wat wordt het nu? Het chinese onroerend
goed? Dat is mijn gokkie en dan ongeveer
einde jaar? Wedje maken?
CHINA WIL NU
ZEEPBELLEN!

GEEN

ATTALI’S PROFETIE VOOR FRANKRIJK
Hij is bijna klaar met zijn rapport over
groeistimulering en schuldreductie ten behoeve van Sarko en regering. Hij rekende

KLAPPENDE
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uit dat indien er niks gebeurt de staatsschuld in 2013 minstens 90% van het BNP
zal zijn en in 2020 wordt dat dan 100 à
120%... Dat klinkt Japans dus. Hij wijst er
ook op dat nu de jeugd-ww 15 à 20% is; in
de banlieu’s 30 à 40%!! Daar moet snel iets
op gevonden worden dus… want dat gaat
echt klappen. De voortekenen zijn er in
ruime mate.
De groei MOET omhoog en de staatsuitgaven MOETEN drastisch omlaag: :
Frankrijk zal 10 jaar op een houtje moeten
bijten”. Intussen zijn de duitsers en de
fransen weer on speaking terms en ze willen
o.m. hun fiscaliteit nu toch gaan afstemmen.
Ze houden niks van elkaar maar zijn europees tot elkaar veroordeeld.
Wat mij het meest bezorgd maakt is de
droevige toon van Attali’s stukjes in Le
Point. Dat spreekt boekdelen. Hij gelooft er
nu zelf niet meer in.

gevolgen. De documenten kunnen ruwweg
in drie gebieden gesorteerd worden:
-De manipulaties van de Pakistaanse ISI
(geheime dienst). Die bedenkelijke contacten hebben met de taliban.
-De steun van Iran aan de taliban; wat
Teheran ontkende natuurlijk
-de civiele slachtoffers die in aantal
toenemen en die niet gemeld worden in
Amerikaanse cijfers.
Intussen is er in Irak een Amerikaanse soldaat opgepakt die de klokkenluider was van
veel van de ruim 90.000 documenten. Hij
jatte de info op zijn (militaire) werkplek en
zette die simpelweg op CD’s waarop hij dan
muziek en andere amusementssteksten
zette. Zo kon hij die CD’s naar huis meenemen. Hij wordt uiteraard juridisch en
anderszins gesteund door Assang en zijn
club; hij riskeert wel 50 jaar gevang...
Assang laat weten dat hij nog over erg veel
andere explosieve info beschikt die ook zal
worden gepubliceerd. Dus overheden en
grote persboys opgepast: dit is nog maar
het begin! Overigens was Assange zo slim
om de info eerst te delen met enkele grote
kranten, de instapten. Zo kreeg hij gogaaandacht en een enorme vraag op zijn
website. Wat zijn intelligentie en zijn
vastberadenheid laat zien. Hij mag wel een
paar bodyguards nemen.. Het Pentagon en
de FBI hebben nu officieel de jacht op de
lekkende klokkenluiders ingezet, mede, zegt
men, om de Afghaanse informanten (die
soms met naam en dorpsnaam in de
stukken staan), te beschermen. Assange
betreurt dat dit er doorslipte en zegt dat hij
daarom de nog 15000 andere documenten
nog niet publiceerde.

INTERNET/MEDIA
DE MAN ACHTER WIKILEAKS
Hij heet Julian Assange en is Australiër en
nu is hij een beetje op de vlucht… Want hij
is voor de VS bijna een staatsvijand die
samenwerkt met klokkenluiders die staatsgeheimen stelen wat strafbaar is. Je kan het
ook zien als medewerken aan spionage en
daarop staan niet misselijke straffen. Zijn
website beschikt over enkele vaste
medewerkers en honderden hackerachtige,
over de hele wereld, die graag hun kunsten
inzetten om deze site te vullen. Het is dus
nauwelijks een bedrijf: je ziet er enkel wat
mailadressen en twitteradressen van… Al
eerder was Wikileaks groots in het nieuws
met de e-mails van Palin en documenten
van en over Guantanamo. Wat beweegt
Assange nou? Wel hij is al vele jaren zeer
ontevreden over de openheid in de
overheden en de braafheid van de “groten
van de vrije pers”. En toont bij herhaling
hard aan dat hij geen spoken ziet, maar
harde werkelijkheid bloot legt. Hij werd als
hacker al enkele malen veroordeeld in het
verleden en is niet te stoppen. Zijn laatste
scoop over de oorlog in Afghanistan lijkt een
heel grote te worden met ingrijpende

BLOGGER CONTRA MINISTER
De minister van “Datenschutz” in Duitsland
werd , samen met een beruchte duitse blogger en verdediger van de internetvrijheid
geinterviewd door Der Spiegel. Een vermakelijk interview waarin bleek hoe slecht
de minister thuis was op het internet, die
aparte chaotische wereld, waar alles lijkt te
bestaan en te kunnen.
Het ging dus vooral over het verschijnsel dat
steeds meer mensen hun halve leven
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openlijk op sociale sites zetten als MySpace, Facebook etc. Waarna de eigenaren
van die sites zonder signaal of toestemming
die info verder gebruiken en verhandelen.
Ook Google heeft daar een handje van.
Dit is uiteraard in de gewone wereld verboden: uw huisarts, advocaat en een
journalist kunnen niet zo met privé-data omspringen. Dat is uiteraard strafbaar. Maar
hoe je deze regels ook aan het functioneren
krijgt op het ongrijpbare internet is heel andere koek. De onmacht van een overheid
en de enorme traagheid werden in dit interview keihard duidelijk. Alsook de relatieve
naïviteit en onwetendheid van de politici op
dit gebied.
Het gapende gat tussen de oude wereld en
de “internetwereld” wordt steeds fnuikender,
omdat de regels van de oude wereld niet
worden toegepast in deze nieuwe, omdat
niemand weet hoe dat te doen in dit vrije
medium wat van niemand is. Wikileaks was
ook weer een keihard voorbeeld van de
ongebreidelde macht die steeds manifester
wordt in de wereld van het internet…
Waarin onze overheden de weg maar moeizaam vinden en waardoor onze wetten ons
daar niet meer beschermen….

daar vertrekken er meer dan er heen
komen.
De EU is nu aardig groter dan de VS (360
miljoen) en ca 60% van Afrika nu 800 miljoen (dat zal in 2050 30% zijn). China met
zijn 1,3 miljard is nu 2,5 keer zo groot als de
EU. Deze cijfers zullen dramatisch veranderen naar 2050 toe… de EU zal, indien de
immigratie zo zwak blijft, snel de bergaf
gaan in bevolkingsomvang. Ach , zegt u, dat
is toch niet erg? Nou op zich niet maar als je
land voor de HELFT uit 60+-ers bestaat en
voor 10% uit jeugd zit er toch iets goed
scheef…Daarmee kun je in deze wereld
GEEN economie runnen die geld heeft voor
die dure ouderen… Daar wringt de schoen.
Gelukkig zijn erin Afrika en het MO (onze
buren) de grote groeiers, waarbij vooral
Turkije opvalt… Dus…
Maar de PVV weet de oplossing, no doubt
about it.
NOG WAT GEBOORTECIJFERS
Nog steeds snappen vele niet hoe intens
belangrijk een goede samenstelling van de
bevolking is voor de welvaart. In onze
kapitalistische wereld. Een geboortecijfer
van 2,2 (kids per vrouw) is voldoende
ruwweg gesproken. Dan wordt je niet TE
grijs en ook niet TE groen.
AZIË zit op 2,3 , niet slecht dus (met locaal
grote verschillen); LATIJNS AMERIKA op
2,2 ook niet maf. Subsahara Afrika echter zit
op 4,9 à 5,4…terwijl West-Afrika op 5,1 zit.
Noord-Afrika en Zuid-Afrika zijn veel lager
intussen…
In Afrika zijn er per 1000 inwoners 121
geboorten bij moeders van 15 tot 19 jaar.
Dat is in Noord-Afrika maar 31 (!) en in ZOAZIË maar 44.
Daarmee wordt duidelijk dat de “familyplanning” in West- en Subsahara-Afrika niks
klopt. Geen voorbehoedmidelen dus. En ook
de nog onveranderde idee dat je wel 5 kids
nodig hebt voor je pensioen. Want zij ZIJN
je pensioen. In dit mentale punt zit het
probleem en in de te lage scholing van de
vrouwen. Dat is morgen niet over en dus zit
Afrika in 2050 op 2 miljard inwoners…het
DUBBELE van nu!

DIVERSEN
DE EU OP + 500 MILJOEN
In 2009 werden er 5,4 miljoen kids geboren
in de EU en stierven er 4,8 inwoners.
Toppers in geboorten zijn: Ierland, UK,
Frankrijk en Chyprus. De zwakken op het
gebied van nieuwgeborenen zijn: Duitsland,
Oostenrijk en Portugal… De hoogste
syterftecijfers zijn voor Bulgarije, Letland en
Hongarije…
In
Ierland,
Cyprus
en
Luxemburg sterven de minste.
Een negatieve NATUURLIJKE bevolkingsgroei (dus excl. Immigratie) hadden 10 van
de 27 staten: Bulgarije, Letland, Hongarije
en… Duitsland gaan het hardste achteruit.
Z’n 60% van de groei kwam voor rekening
van de immigratie (dus ca 840.000 van de
groei van 1,4 miljoen in 2009). De grootste
immigratie was er in Luxemburg (!, vooral
portugezen), Zweden en Slovenië. Ierland
en Litauen hadden en negatief migratisaldo:
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APOTHEOSE GEVECHT OVER MILITAIRE
ORDER
De eindfase trad in op 9 juli toen EADS zijn
bod deed op de militaire transportvliegtuigen
voor de VS-luchtmacht tegen over concurrent Boeing. En bij de beoordeling moet
Washington zich goed rekenschap geven
van de grote investeringen van dit franse
bedrijf in fabrieken en werkgelegenheid in
de VS. Zoals in Texas waar sinds 2005 bijna
1 miljard werd gestopt in de helicopterfabriek voor de AS350. EADS heeft maar
weinig Amerikaanse omzet (2% ook helicopter) maar wil dat graag veranderen met
deze order van 35-40 miljard voor de
tankvliegtuigen. Er is nog een derde in de
markt, een amerikaans bedrijf dat Russische
Anthonov reuzevliegtuigen wil leveren maar
dan voor 30 miljard…
Na de tik van het OMC over EU-subsidies
die illegaal zouden zijn moet EADS nu weer
eens flink scoren. Daartoe lobbiede het ook
fors en bood op diverse plaatsen in
meerdere staten, verdere werkgelegenheid
en investeringen aan. Want daarvoor is men
hier nu erg gevoelig. Het is de vraag hoe het
afloopt; de hele aanbesteding was al een
zwaar gevecht waaruit EADS al eens
gewoon wegliep. Toulouse doet nu weer
serieus mee en geeft zichzelf best een
redelijke kans. En Obama kan ook niet
zomaar dit serieuze bod negeren.

Het aantal apotheken per 100.000 inwoners
is ook een maat voor het pillenslikken. In
Duitsland werd aan medicijnen (tijdvak:
1996-2009) +73% uitgegeven terwijl in dat
tijdval het BNP groeide met maar .. 28%.
Dat kan natuurlijk niet doorgaan: de
grijsaards worden verrekte duur!
Het statistiekje is best leuk:’De grieken
hebben 83 apotheken op 100.000 inwoners;
de Spanjaarden doen 48; dan de fransen
met 37 en de Italianen met 30. Duitsland op
26, GB op 20; Nederland op 11 (1/3 van de
fransen en 1/7 van de grieken). De Denen
zijn kampioen met maar 6 per 100.000.
Over cultuurverschillen gesproken binnen
de EU, en ook over gezonde olijfolie en rode
wijn…

DE VROUWEN RUKKEN OP!
Ik zag een wereldkaart waarop de vrouwen
aan de top werden geshowed. Koninginnen,
presidenten en premiers dus , vandaag op
de aardbol. Drie koninginnen dus in Europa
natuurlijk, Zeven premiers (europa 5,
Australië 1 en 1 in Bangladesh) en 11
staatshoofden (4 in Europa, 3 in latijns
amerika, 1 in Afrika en 3 in Zuid-Azië). Ze
volgden alle mannen op (behalve de
koninginnen dan). Nog geen 50% maar er
zit beweging in. Of dit helpt is moeilijk vast
te stellen, maar als je uitgaat van gelijkheid
en gelijke kansen dan is het een positieve
ontwikkeling. Kent u ze allemaal? Dan bent
u waarschijnlijk geen man..

PART-TIME WERKEN RUKT OP!
In de EU wordt er steeds meer part-time
gewerkt maar het verschilt sterk van plek tot
plek:
UK 27% der banen; DU 26 ; Spanje 13 ;
Italië 22: EU-totaal 20%. Dat komt doordat
mensen dat willen (moeders of ouders met
kids bijvoorbeeld) maar ook steeds vaker
omdat de baan part-time wordt aangeboden… De arbeidmarkt verandert
razendsnel blijkt en dat is ook nodig voor de
concurrentiepositie.
Want economen vrezen intussen voor een
z’g. double-dip recessie; dus met twee
neergangen vlak na elkaar. En ook het IMF
stelt groeicijfers omlaag bij… Voor de EU
nu naar 2,1 % en het was 2,5.. Het zit nog
niet echt mee.

AL-QAIDA HOUDT VAN VOETBALLEN
Toen het hoofdkwartier nog in Soedan zat
had Al-Qaida een echte voetbalcompetitie
voor zijn trainingsgroepen. En men weet
daar dat je moslims met hart voor voetbal
gemakkelijk
kunt
ronselen…
De
terroristengroep van Madrid voetbalde ook
al zo veel en graag. Maar in Somalië zit het
anders: daar staat voetbal op de zwarte lijst
(westerse zonde!). En daarom bliezen ze in
Kenya een café op met kijkende voetbalsupporters. U snapt nou ook waarom dat
voetballen zo agressief is? Of is het
andersom? Ik weet het niet meer.

IEDEREEN ZIJN APOTHEEKJE!
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dubbeling dus? En krijgt Duitsland nu toch
gelijk met zijn “koppige” groene route? En
Frankrijk pech met zijn eenzame kernenergieweg?
De verwarring gaat nog
toenemen nu, maar we weten ook dat
Keulen en Aken niet op een dag werden
gebouwd… Ook al lagen ze dan wel in
Duitsland. Eerst maar eens afwachten wat
de lobbies ons gaan voorschotelen..

DE ULTRA-RIJKEN VAN ST.JEAN-CAPFERRAT
Ook u kunt e logeren: In Grand Hotel
St.Jean-Cap-Ferrat kost u een nachtje
meuren de bagatelle van 4200 € inclusief
ontbijt gelukkig. Of de villa CVIEW kunt u
een maandje huren met personeel
natuurlijk, 5000 m2 terrein met een
immense pool en 500 m2 woonruimte van
klasse AAA. Met behuizing voor chauffeurs,
kos, poetsmeien etc. natuurlijk. Maar het
“goedkoopste” is om er een villatje te kopen
tussen de Brad Pitt’s, de Angela Jolie’s en
de russen zoals Abramovitch. U moet dan
wel minstens 50 miljoen neertellen. Dat ligt
wel ergens in la Suisse of zo toch? De rijken
zijn in dit vroegere vissersdorpje “unter sich”
en dat moet ook zo blijven. Geen SDF’s
gewenst! Het begon allemaal toen de koning
der Belgen, Leopold het er erg mooi vond
en die werd gevolgd door de Rothschilds.
Tja en toen durfden ook die anderen wel:
afgang onmogelijk! Zoekt u nog een
bestemming voor uw boven water gekomen
miljoenen uit een fiscaal paradijs wat werd
opgerold dan is dit “een hete tip”. Mar het
aanbod is niet daverend en de ballotage is
aanzienlijk… Dus trek uw beste Bermudashort aan als u gaat “solliciteren” en
vaar even voorbij in uw 70 meter jacht. De
rest is up to yourself.

CHINA IS DE GROOTSTE OLIEVERBRUIKER!
Groter dan de VS sinds kort ; die chinezen
gaan alles en iedereen voorbij. In 2030 zal
naar verwachting hun cijfertje (equivalentindex) 3800 zijn en de VS staan dan op
2400. Dus dan zijn ze bijna TWEE KEER zo
groot in verbruik ten opzichte van de VS.
Dat krijg je met groeicijfers van 12% tegen
2%... Maar het is effe wennen nog… Niet
meer voor Obama, die had dat al lang
scherp begrepen. Daarom pikt hina nu alle
concessies in, snapt u?
PETER OVER DE “PUT VAN BP EN
OBAMA”
Lezer Peter komt uit de olie en weet dus
alles van foute en goede putten. Hij geeft af
en toe wat commentaren, op zijn eigen
wijze, gevraagd en ongevraagd. Ik geef u
hier wat van zijn wijsheid en inschattingen
door.

Terug naar inhoud

Commentaar van 18 juli (toen de put getest
werd : houdt ie het of houdt ie het niet dus!).

OLIE (energie), WATER
KERNENERGIE DUURDER DAN ZONNEENERGIE?
Een opmerkelijk bericht in een serieuze
internationale krant… Het
“cross-over
Point” zou nu zijn bereikt, al is er enig
voorbehoud nodig gezien de enorme subsidiëring, belastingvoordelen etc. in de hoek
van de zonne- en windenergie. De dalende
kosten van zonnepanelen en stroomtransport en de stijgende van de beveiliging
va kerncentrales (zie de EPR in Finland) zijn
debet aan deze , erg prettige situatie. Maar
wat nu als er 400 kerncentrales wereldwijd
onderweg zijn in de plannen: een ver-

Leon vroeg:
GAAT DIE PUT NOU ECHT OP SLOT
PETER? Ze zijn met boren gestopt lees ik.
Bang dat de nieuwe put ploft?
Leon
Peter antwoordde:
Leon,
Dit is dus het gevaarlijke spel. As de cap
houdt totdat ze de bottom kunnen killen met
de eerste relief well (nieuwe put in “aanboring”:red.) dan hebben ze onwaarschijnlijk
geluk. De kans dat het seabed cratered
(openbarst, red.) is veel groter en daarom
wordt dat continue gemonitored. Ze gaan de
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blowoutput (de nu even niet meer lekkende
dus, red.) weer open zetten en dan wat men
noemt een pulse test doen naar de relief
putten (putten in aanboring, red.) . Uit de
drukpuls die door open en dicht zetten
gecreëerd wordt kan men een hoop leren
over mogelijke communicatie of over ondergrondse blowouts.
Het lek is dus nog lang niet boven water
Peter

het dus ook aankomen, het vertrouwen in
deze technologie is “gone”.
Wat denk jij Peter?
Daaraan werd op 23 juli toegevoegd:
Beste Peter,
Nu heeft een hacker aan twee foto’s van BP
die hun crisiscentrum laten zien van waaruit
de robots bestuurd worden onder water
ontdekt dat ze met behulp van Photoshop…. gemanipuleerd zijn! Hij zette de
eerst met zijn commentaar op het ne en…
BP moest het toegeven en deed dat
onmiddellijk door de niet-gemanipuleerde te
publiceren. Met hel veel mea culpa’s. De
manipulatie was op zich niet heel ernstig
maar het is toch wel erg “vertrouwen
bedervend”. Na de reactie van BP publiceerde die slimme hacker foto 2: die OOK
was gemanipuleerd… BP gaf toen echter
niet de originele vrij…. Ai!
Wat een amateuristische stommiteit voor
een firma die bijna 5 miljard $ kwijt is
geraakt! Ook al is het gerommel aan die
eerste foto op zich niet spraakmakend, het
schaadt het vertrouwen wel op heel
indringende wijze. BP heeft zijn imago
opnieuw zeer zwaar beschadigd…
Vindt je ook niet Peter, dat een firma met zo
vel middelen en macht nu wel erg in de fout
gaat? Dat gaat grote gevolgen krijgen als
het nu niet lukt om de well de bas te
worden…
Leon

En Leon schreef aan Peter op 20 juli:
Beste Peter,
Ik lees en hoor dat er gasbellen uit de
zeebodem komen, niet al te ver van de
afgesloten put… Zegt de admiraal van de
kustwacht. Vooralsnog gaat BP verder
testen en kreeg weer “24 uur”van Obama.
Cameron is intussen in conclaaf met hem,
en dat toont de grote ongerustheid aan over
de hele toestand. Het wordt nu politiek ook
enorm explosief, minstens voor Obama en
Cameron…
Die grote supertanker met zijn twaalf gaten
die effe al die olie zou komen opslurpen,
DOET HET OOK AL NIET! In de tanker zit
nu heel veel water (80%) en dus verrekt
weinig olie. Op geen stukken na de 80
miljoen liter olie per dag die hij zou komen
opslurpen! De reden? Wel de verhuurder
van de reus zegt: door de grote hoeveelheden oplosmiddelen die er in op die olie
zijn gegooid, is de samenstelling heel
anders dan werd aangenomen… Dus hij
krijgt het er gewoon niet in want er was op
een heel andere substantie gerekend. Die
vele kleinere schepen doen het veel beter
blijkt nu….
Helaas moeten we dus ook hier vaststellen
dat de techniek het weer niet kan oplossen,
omdat de probleemstelling veranderde…
Wat keihard de grote chaos die er eigenlijk
nu is, aan ons allen toont. Wat een afgang.
Wie wil er nu nog dat er diep in zee geboord
wordt? Geen mens gelooft nog dat dit safe
is, toch? Dus ik voorspel, dat de idee over
de oliewinning op kortere termijn erg gaat
veranderen. En zie, de eerste internationale
conferentie loopt al in de VS. Obama ziet

En het ging nog verder:…
Tony Hayward kreeg 14 miljoen pond en
stapte op… En zijn opvolger zegt hardop
“dat er een culturele omslag binnen BP
vereist is”. Dat is jargon voor puinruimen.
De arrogantie, de blindheid en zelfoverschatting waren ook hier dus weer fors
te vinden. Net als bij banken en hun toezichthouders. Denk dus ook aan Totalbaas (
Desmaux) bij de ondergang van de Erika in
1999) en aan Blankfein de baas van
Goldman Sachs in 2008 etc. Allemaal “los
geraakt van God en de wereld”. En ook
gestraft voor hun “onfeilbaarheidswaan”. Het
is ook verbazingwekkend dat bij de grote
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pers niemand ons waarschuwde… men was
onvoldoende kritisch of ook te “meelevend
met de machtigen in hun euforie”? Is ook de
pers zijn rol niet kwijtgeraakt ? Vele mediakenners wijzen er op dat op vele (b)logs op
internet al heel lang werd gewaarschuwd en
concluderen dat de rol van kritisch volgen
nu op het internet lijkt te zijn over gegaan.
De grote pers is kennelijk tot “incrowd van
de macht” geworden.
En over twee weken begint BP, voor de
libische kust met weer een “deep water
drilling” … Tony Hayward kan er gaan kijken
vanaf zijn jacht in de Middellandse Zee dat
hij met zijn 600.000 pond pensioen per jaar
wel kan aanhouden. Zou deze drill dan wel
goed gaan dan? En wie zegt dat nu?
Op de New York Herald stond de kop:
HET EINDE VAN DE STRAFFELOOSHEID.
Klopt, zeker als je gestraft wordt met 14
miljoen pond als afscheidsgeschenkje.
Wordt vervolgd.

voedsel)… zonder ook maar EEN veroordeling.
Verschil moet er wezen maar wat is dit
eigenlijk?
BP NR. 8 OP DE HAATLIJST
Halliburton staat onbetwist op 1, maar BP
klimt nu snel op. Ze stegen al in 2005 bij de
raffinaderij explosie in Texas en nu zijn ze
echt een “topper”. Obama deed daartoe ook
een forse duit in het zakje en het nog steeds
lekken van olie op alle stranden in het
zuiden zal BP verder doen stijgen. Een
enorm imagoverlies dat de hele olieindustrie raakt.
Intussen is de rekening over de 3 miljard en
ligt er een gigatanker uit Taiwan waarmee
wordt getest om grote hoeveelheden olie op
te slurpen… Over het boren van een nieuwe
put hor ik niet veel meer…
GAAT BP NU FAILLIET?
BP is een giga-bedrijf dat is zeker maar toch
begint men nu in Engeland erg nerveus te
worden. Er schijnt al een vijandig
overnamebod aan te gaan komen op BP:
van EXXON en CHEVRON zegt men… Zij
ontkennen natuurlijk. Maar de schade zou
wel eens naar 60 miljard kunnen gaan
oplopen wat veel is, maar BP is een hele
dikke. Maar, de BP-top ging al buurten in…
de Arabische Emiraten voor steun… Teken
aan de wand dus.
Als je ziet waar de eigenaars wonen van
deze reus dan zie je: GB 40%; VS 39%;
Europa 10% en Rest 11%... De grote
aandeelhouders die nu fors verliezen zijn:
Legal 8,8% ; Blackrock 5,9%; Barclays
3,9%; en Kuweit en Noorwegen elk 1,8%...
Er wordt al nagedacht over verkop van Aral
of andere assets… Er moet geld gezocht
worden, zeker als de uiteindelijke oplossing:
bijboren niet zou lukken. Met spanning kijkn
board en Obama toe… Ook Cameron: hij
weet hoe hard zijn pensioenfondsen al
onderuit gingen met hun grote aandelenpakketten… en MEER dat wordt en grote
ramp. En we hebben de lessen intussen
begrepen: het begint ergens links in de hoek
en voor je het weet ben ook jij je pensioen
kwijt. Vraag maar aan de amerikanen met

DE ONGELOFELIJKE OILSPILL IN NIGERIA
Obama eist verontwaardigd miljarden van
BP nu de Golf langzaam zwarter wordt.
Maar wat Shell en Exxonmobil aangericht
hebben in Nigeria sinds 1958 is vele malen
erger en daarover hoor je niemand. Elk jaar
sinds 1960 is in de Niger-delta een olie geknoei geweest van de omvang van de
EXXON Valdez! Hier spreekt men al jaren
van “een black tide” . Lucht bederf voor
miljoenen afrikanen, geen vis of vogel meer
te zien, pijnlijke ogen, ademhalingsproblemen, huidaandoeningen… you name it.
Hier werd alles toevertrouwd aan de “autoregulatie” van de oliemaatschappijen…
Er waren hier 7000 (!) spills in de periode
1970-2000. En er liggen ruim 10 miljoen
barrels in de delta sinds jaren. Obama eist
waarschijnlijk at the end 20 miljard bij BP
om alles te cleanen, maar wie betaalt de
schoonmaakrekening in Nigeria? Eigenlijk
zou men nu de hele toestand moeten aanpakken en de toelatingseisen voor exploitatie aanzienlijk verzwaren… Maar over
Nigeria waar de fundamentele mensenrechten al 50 jaar geschonden worden
(recht op schone lucht, water en schoon
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GM… Veiligheid zit ‘m in de ketting en een
kapotte schakel is genoeg voor paniek.

-de huidige beschikbaarheid van 75% (!)
verdomd laag MOET hoger
-het verkopen moet anders: gewoon roepen
dat je de beste bent is te simpel
-grotere produktdifferentiatie dus; klanten
zijn erg verschillend.
-Areva moet veel meer kapitaal hebben om
de klus aan te kunnen.
Dat is een mond vol en de tijd dringt. En
snelheid is niet een Frans “fort”, helaas.
Opnieuw
worden
fransen
door
de
marktontwikkelingen verrast: als je te trots
bent zie je niks meer. Dat maakt blind… Dus
er moet snel gewerkt orden om de
voorsprong te behouden; op Lange termijn
is dit voor de fransen een must.

DE OUDE PUTTEN IN DE MEXICAANSE
GOLF
Er zijn hier al zo’n 270000 verlaten putten;
vaak zijn ze “voorlopig verlaten” is de
opgave van de exploitanten. BP heeft er
hiervan ook zo’n 600. De oudste is al van
1940…. Men vraagt zich nu echt af hoe het
daarmee eigenlijk onder water mee is
gesteld. Zouden die ook nog sijpelen? Want
niemand was er sof ar attent op. Gaan we
nu nog meer rampjes vinden? De omvang
van het risico begint nu pas duidelijk te
worden.
DE EPR IS DE BESTE, MAAR…
De EPR is het moderne vlaggenschip van
de franse fabrikant AREVA en er worden er
nu twee gebouwd: een in Frankrijk en een in
Finland. Hij is supersafe en… superduur
ook. Want bestand tegen een er op neer
stortend vliegtuig, een aardbeving en ook
tegen kernsmelting. En dat kost veel geld en
ook bouwtijd. In Finland blijkt dat de kosten
razendsnel oplopen terwijl de wereld kijkt. In
Abu Dhabi verloren de fransen de order aan
de Koreanen: op prijs (dus onveiliger!) en op
franse arrogantie. Want de fransen hebben
te laat doorgekregen dat de markt , die nu
explosief groeit, er nogal anders uit ziet. De
concurrentie met soortgelijke reactren qua
principe als de ABWR (Japan), de APR
(Korea), de Adv, Gen. III (VS) en de WVER
(Rusl) kun je krijgen voor veel lagere
(investerings)kosten/KW. De EPR scoort
hier 3860$ en de anderen zitten rond 3000
of zelfs 1500 $. Er wordt nu snel geprobeerd
de EPR goedkoper te maken samen met
Mitsibishi, geen simpel klusje. En elke
fabrikant ontwikkelt snel door ook om de
reactoren zuiniger in brandstofgebruik te
maken. Want uranium is beperkt te vinen…
En bij plannen wereldwijd om in 25 jaar er
400 BIJ te zetten (er zijn er nu ook 400)
wordt dat best een punt! De fransen willen
op de volgende punten verbeteren:
-de markt is vooral Azië, waar men andere
eisen stelt. Dus meer marktinzicht is vereist

DE RATING VAN AREVA
Areva heeft heel wat problemen: twee
EPR’s die niet opschieten en veel
kostenstijging vertonen, samenwerkinsproblemen met andere franse bedrijven,
schuld af te betalen aan Siemens en een
moeizaam zoeken naar kapitaal om te
groeien. Geen fraai plaatje en dus ging
Moodies (ratingsburo) nog eens goed kijken.
En ze adviseerden een puntje lager… net
nu Areva in de kapitaalmarkt geld zoekt.
Dus dat gaat slechtere condities opleveren.
Op het moment dat in de wereld het aantal
kerncentrales lijkt te gaan VERDUBBELEN,
komt HET wereldbedrijf Areva, in de problemen. Scherp geïllustreerd doordat het in
de Verenigde Emiraten een order verloor
aan… Zuid-Korea en zelfs werd beconcurreerd door… China (dat zich later
terugtrok). Het is 5 voor 12 voor Mevr.
Lauvergnon, de baas. Frankrijk toont
opnieuw zijn zwakke marketing en beperkte
handelsgeest… Doodzonde.
ENERGIE UIT AFRIKA
U hoorde mogelijk ook al van het duitse
Desertecplan van 400 miljard dat een Duits
industrieel+banken-consortium wil laten
realiseren. Zonne-energie opwekken in de
Sahara en die energie dan (deels) transporteren naar Europa. Men spreekt in dit
verband over : autoroutes solaires, fraaie
beeldspraak. Een gigantisch project dat de
grote jaloezie bij Sarko opwekte. Hij met

30

Unie voor de Middellandse Zee, kon dit
duitse gedoe toch niet zomaar
laten
passeren!
Desertec ging daar namelijk
helemaal “langs heen”, had niets gevraagd
en zomaar aangekondigd.. Dus werd er
razendsnel een Frans plan opgesteld
Transgreen geheten. Dat behelst het leggen
van een zevental kabels voor electriciteitstransport voor een som van 8 miljard.
Het bijzondere is dat er gelijkstroom getransporteerd gaat worden, want wisselstroom transporteren over die afstanden
levert nogal wat verlies op. Dus technisch is
deze aanpak dus heel anders en complexer
en ook qua investering, veel duurder. Er
komen dus (ondergrondse /onderzeese)
kabels van: Marokko. Spanje; van Algerije; van Algerije naar Sardinië; van
Tunesië naar Italië; van Libië naar Italië;
van Egypte naar Griekenland en van Iraëlvia-Libanon-Syrië-Turkije
ook nog naar
Griekenland. Desertec beoogt het opwekken van vele 5 gigawatt waarvan ¼ naar
Europa zou moeten gaan. Het project is een
schoolvoorbeeld van “samenwerken” in de
hele , intussen beruchte Unie dus. Hoogst
politiek van vormgeving en dus nodig om
een goed Frans antwoord te geven op het
brutale inbreken door Desertec, door die
duitsers… Transgreen is natuurlijk een
Frans consortium van EDF, Alstom, Areva,
Atos en Nexans onder leiding van ERDF en
RTE-bazen (twee EDF-onderdelen gespecialiseerd in E-transport).
De projecten zijn dus eigenlijk sterk
complementair maar de liefde onderling is
helaas uiterst beperkt. Frankrijk wil wel
samenwerken met de Spanjaarden (Red
Electrica) maar ook zelfs Siemens zou
willen meedoen, klinkt het. Het klinkt
“energetisch” allemaal fantastisch en Duitsland ziet er een invulling in van zijn groene
energieplannen, omdat hier kernenergie nog
steeds een stevig taboe is…Maar omdat er
al zo vele Frans-duitse samenwerkingsprojecten fout liepen (EADS/Airbus; ArevaSiemens etc.) moet ook hier voor veel
gedonder worden gevreesd. Het is natuurlijk
een gotspe, dat de twee grote EU-landen
het nu weer met elkaar aan de stok krijgen.
Een zeer negatief beeld van de EU;

opnieuw dus. Groene energie doet dus nu
weer de politiek flink ROOD aanlopen.

Terug naar inhoud
RELIGIES
EEN VOORSPELLINKJE OVER SEX
Er is nu een nieuw sexschandaal in aantocht in het Vaticaan. Deze keer gaat het
over homobars, nachtclubs en –feestjes
voor homopriesters en prelaten in de Heilige
stad. Hoge geestelijken die het doen met
leden van de Zwitserse garde ! Prelaten met
gelakte nagels … Het pedofilieschandaal
zette de pers op scherp en de schijnwerper
op het dagelijkse leven van de katholieke
clerus. En daar is nog veel meer te beleven.
Benedictus gaat nog een keer veel last
krijgen van zijn hitsige dienaren. There’s
something rotten in the state of the Vatican?
Let dus op uw (kerkelijk) nieuws!
EEN INSWINGER OVER BURKA’S
In 1936 werd in Iran de burka verboden door
de toenmalige sjah…. Die toen een forse
modernisering inzette. De burka was dus al
generaties lang HET symbool van
modernisering dan wel restauratie…
WAT RELIGIEUZE STATISTIEK
Er zijn 11 miljoen moslims in de EU zegt
men, waarvan er 6 miljoen in Frankrijk wonen (Nederland: ruim een HALF miljoen!
Volgens Geert al meer dan hollanders!).
Die 6 miljoen hier zijn als volgt in te delen:
Algerijnen
1,5 miljoen
Marokkanen 1
Tunesiers
0,5
Subsahara
0,4
Turken
0,35
Aziaten
0,2
+ Overig
2
Let wel: in Frankrijk wonen al meer dan
honderd jaren algerijnen die toen al gewoon
een Frans paspoort hadden omdat Algerije
een DEPARTEMENT was!
En nu hun gelovigheid nog even:
80%
doet aan de Ramadan (die
traditie is sterk)
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43%
practiseert niet echt
10%
doet aan het vrijdaggebed
33%
is gelovig en praktiseert
Het lijken dus wel westelijke christenen als
je voor Ramadan Kerstmis invult.

het MO over een kam wil gaan scheren…In
Frankrijk ca 3000 op zo’n 7 miljoen moslims
of meer. Men ziet hierin de groeiende afkeer
van de islam, wat natuurlijk ook gewoon
waar is. België heeft een landelijk verbod,
Spanje vooralsnog lokaal in enkele steden,
Duitsland ( 5% moslims) denkt nog na,
Oostenrijk vindt het zo wel goed,
Zwitserland maakt er politiek herrie over,
Denemarken (0,5 miljoen moslims) kondigde beperkingen af, Italië wil geen aparte
wet de huidige is voldoende: het mag dus
niet, Nederland (4%) denkt ook na en
Frankrijk (8%) stemde vóór een landelijk
verbod. De EU denkt er over na: het ligt
zeer gevoelig en de vraag is of het klopt met
de europese wetten!
In La France krijgt de burka-draagster per
keer 150 € boete en als haar man haar
dwingt kan mijnheer 15.000 € boete oplopen
in zelfs gevangenisstraf. De wet hier, die
eind juli in stemming kwam (de PS onthield
zich collectief van stemming!), voorziet een
gewenningsperiode van 6 maanden: dat is
waarschuwen en nog niet verbonnen dus.
Let wel: in Frankrijk is het ostentatief dragen
van religieuze “tekenen” al lang bij wet
verboden! Daaronder valt niet een piepklein
halskruisje maar wel een keppeltje. Dus
krijgen we straks een anti-keppeltjes wet?
Dat gelooft natuurlijk niemand en daarin zit
nou net de pijn.
Zal nu deze wet het burka-dragen afremmen
of juist doen toenemen? Zoals het pornoverbod ook de omzet deed stijgen en de
drooglegging ook het drankmisbruik?
Tja zeggen voorstanders dat zal ons een
zorg zijn, want hen gaat het om een “sterk
signaal aan de moslims”. Intussen schijnen
fanate moslims in Frankrijk al te vertrekken
naar Yemen, Egypte en Saoudi-Arabië waar
je wel lekker vrij in je burka mag rondwandelen…
Een makelaar met “flous” (geld) in Parijs (hij
is moslim) richtte een steunfonds op. Hij
deed er zelf 200.000 € in waarmee de
boetes van burka-draagsters kunnen worden terugbetaald. Het fonds groeit snel, zeg
hij. Hij rekent op 1 miljoen…
Tja, is dit pad dus een juist pad of niet? De
tijd zal het weer moeten leren. De

NOG EENS DE BURKA
ALS AFTRAPJE:
“De hoofddoek is geen uitvinding van de
moslims maar bestond al lang voor
Mohammed bij de joden en christenen”
De hoofddoekjes, zeker de huidige, hebben
met religie niets van doen, ook al roepen
sommige groeperingen dat. Het is geen
terugkeer NAAR het geloof en ook geen
terugkeer VAN het geloof”.
Aldus de redactie van een Frans blad voor
de Maghreb uitgegeven door moslims. Zelf
gelezen dus. Doorsturen naar Geert W, svp!
Obama las Frankrijk de les over het nieuwe
burkaverbod. Dat is, zegt hij loud and clear,
”TEGEN de opvatting in zijn land over
godsdienstvrijheid”. En inderdaad die KuKlux-Clanner’s hebben ook van die burka’s
aan, maar het zijn wel mannen en ze
hebben ook van die enge gaten om door te
kijken. En ze willen heel graag negers
lynchen… En toch… die Obama toch!.
Ziet u hoe ver wij in vele opzichten af staan
van die amerikanen?
Zij die dit een non-item vinden kunnen zich
fors vergissen. De burka-verboden die nu in
steeds meer landen opkomen hebben voor
de moslims vooral een symbolische
betekenis. Immers in de meeste moslimlanden zijn burka’s ook verboden en er zijn
er in het westen niet daverend veel. Syrië
werkt het dragen ervan , wat achter de
schermen, sterk tegen. Vrouwen in het
onderwijs met burka’s werden in andere
banen geplaatst door de minister. Men
beschouwt deze zaak als gevaarlijk voor de
Bah-partij die scheiding van Kerk en Staat
voorstaat. Gezien de relatie met Turkije is
Syrië erg voorzichtig in religieuze zaken,
zeker bij de islam. De niqab wordt hier als
een nare beïnvloeding ervaren vanuit de
Wahabitische hoek en als gewelddadig naar
vrouwen toe gezien. Dus let even op als u
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protestantse franse krant die ik hierover las
(er zijn 4% protestanten in dit land), was er
ook al uiterst gereserveerd over… Minderheden zijn altijd bang voor “vervolging door
meerderheden”, en, daar weten zij dan ook
alles van af.
Obama kapittelde ook al de franse regering
over haar anti-burkawet. Want, zegt hij, dit
beperkt de godsdienstvrijheid en de VS zal
zo’n wet nooit aannemen…. Weer eens zo’n
duidelijke demonstratie van de diepe kloof in
houding tussen de VS en Europa. Wat vele
europeanen echt niet past: hun wensbeeld
is totaal anders. Verkeerd gezien dus,
generaties lang al ,eigenlijk.
Zoals vaak gaat het om de (nu nogal
negatieve) symboliek: zelfs moderne
moslims ervaren het als een afkeuring van
hun religie…. Dat is het echte probleem.

burka wet… En wil deze wet nu laten
toetsen door het hoogste juridische orgaan
hier… vrijheid van religie tegenover
scheiding van kerk en staat? Dat wordt nog
spannend en de uitslag is “pas evident”,
dus, nog maar de vraag!
PAUS OOK KWAAD OP BELGISCHE
JUSTITIE
Er was een inval in een bisschoppelijk paleis
tijdens een vergadering daar van de
onderzoekscommissie voor pedofilie… De
politie
hoopte
bij
de
aanwezigen
documenten aan te treffen die voor het
vervolgingsonderzoek wat ze uitvoert
zouden kunnen helpen. Grote consternatie
bij de commissie en de bisschoppen: de
commissie werd kaltgestelt.. Want ze kon de
“vertrouwelijkheid niet meer garanderen”
aan hen die hun inlichten of brieven
schrijven. Tja, dat ligt best lastig, maar de
onwettige houding van de Kerk in veel
pedofiliezaken riep natuurlijk langzamerhand om een andere aanpak. Want de
Kerk staat niet boven de democratische
wetten! Moslims niet en ook katholieken c.s.
niet dus. Sommigen spraken van een
“diplomatiek incident” en suggereerden
daarmee dat de bisschoppen als afgezanten/diplomaten van de Vaticaanstaat
moeten worden gezien. En dus diplomatieke
onschendbaarheid genieten. Dat is juridische onzin is gebleken. Toch lijkt het er
op dat het protest van de paus in zijn brief
aan de “geschokte broeders in België” een
beetje dit idee versterkt. En de Aartsbisschop zei verontwaardigd: We zijn toch
geen misdadigrs! Hij vergat daarbij dat er de
nodige HOGE kerkfunctionarissen in vele
landen DIRECT bij de pedofiele misdaden
waren betrokken en fors “doofpotje” speelden met justitie. Ja dan maak je het er toch
zelf naar, zou ik zeggen. Nee, het rechtsgevoel van veel slachtoffers en gelovigen is
flink gekwetst en dan hoort justitie op te
treden en geen onderscheid meer te maken.
De paus, opperhoofd van een autoritaire
staat, hoort zich dit wat meer te herinneren.
Maar ja een instituut van deze soort is
arrogant en blind en… corrupt. En dat wil
geen enkele echte democraat in zijn land

MOSLIMFEMINISTEN VÓÓR DE NIQAB!
Ze vechten in de moslimwereld voor de
vrouwenrechten en zijn grote tegenstanders
van zaken als gedwongen huwelijk,
vrouwenbesnijdenis en polygamie. Maar ze
verdedigen ook het recht van de vrouw op
het uiten van zijn religie door het dragen van
de Niqab! Dus de zwarte islam krijgt steun
uit een onverwachte hoek. Zij zien zichzelf
als volwaardige vrouwelijke feministen en
vechten voor alle vrouwenrechten, ook conservatieve, religieuze zoals het vrijwillig
dragen van de sluier. Denk, ter vergelijking,
aan de rechtse protestanten in Nederland
die vrouwenrechten willen, maar vinden dat
de vrouw thuis hoort te zijn en niet actief in
de politiek kan zijn… De beweging bestaat
al zeker 25 jaar ook in Iran en is nu ook
actief in bijvoorbeeld Frankrijk. Daar onder
de naam: Solidarité feminine 66. Ze hielden
al vaker internationale congressen , een
laatste vond plaats in Barcelona. En zij
zeggen dat ze het dus hebben over GODSDIENSTVRIJHEID en in hun visie is God’s
wet verheven boven de menselijke… Iets
wat mij van vroeger erg bekend voor komt.
Hoezo vroeger? De kerk beroept zich nu
toch nog op uitzonderingsposities in de
kwestie rond de pedofilieschandalen?
Dus..effe oppassen! De PS in Frankrijk
onthield zich ook van stemmen over de anti-
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dulden toch? Scheiding van Kerk en Staat
betekent echt ook GELIJKHEID voor de wet!

misschien vermoord? Was de vraag. En
tijdens dat onderzoek kwam dat vreemd
gaan aan het licht. Volgens de strafwet hier,
zwaar dubbel sharia-oriented staat daar de
stenigingsdood op… Jezus zei: Hij die nooit
zondigde werpe de eerste steen… een
vergevingsgezinde aanpak dus. Maar zo
werkt dat niet bij de iraanse fanaten. De
wereld stond bol van verontwaardiging en
wel 80 publieke personen uit vele landen
protesteerden luid: tegen deze marteldood…
Niemand wist of ze de 99
zweepslagen intussen ook al had gehad. En
het wonder geschiedde: … Iran schrok toch
van die zware protesten en liet weten dat de
executie was uitgesteld… zonder verder
nieuws. Eerder was in zo’n situatie de
betrokkene opgehangen, dus of het afstel
wordt is de vraag. In Iran zijn er de laatste
jaren verscheidene stenigingen geweest…
De iraanse ambassade in Londen liet zelfs
weten dat de steniging misschien uit hun
strafwetboek zou verdwijnen… Experts
vrezen dat men gewoon tijd tracht te winnen
en dat er van afstel geen sprake zal zijn.
Maar het feit dat Iran nu openlijk remt is een
klein hoopvol tekentje…

DE ZEDENPOLITIE IN IRAN
De zedenwetgeving gebaseerd op de daar
geldende sharia word nu weer verder
aangescherpt. Enkele voorbeelden!
-de zonnebril op je haar dragen kost je nu
14 € boete
-een rode of groene mantel dragen (=
oppositie) 28 €
-gelakte nagels: 4 € per vinger
-onjuist zittende hoofddoek: 50 – 1300 € (de
boete werd sterk verhoogd)
-en de laatste is een lijstje van “toegestane
kapsels” voor mannen dus. Want vrouwen
dragen hun haar onder de hoofddoek. Ik ag
de kapsels en dan besef je dat ze daar
krankjorum zijn geworden.
De nieuwe campagne, die niemand eigenlijk
nu verwachtte, heeft de steun van geestelijk
leider Khomeiny. Er komt nu zelfs een
Ministerie van de Deugd met veel controle
ambtenaren. Dat gaat ook in de scholen
ingrijpen: op de bewaarscholen mag enkel
nog religieus goedgekeurd speelgoed aan
de kids worden gegeven; dansles wordt
geheel verboden; er komen nog meer
restricties voor het “bij elkaar zijn” van
jongens en meisjes; de 14.000 privécreches worden nu staatsorganisaties en er
komen nu ook officieel goedgekeurde
schooluniformen…. Er zijn nu landelijk al
zo’n 27 zedenorganisaties met eigen politie,
een grote chaos is op dit gebied te zien, met
grote verschillen per regio en stad. Hier lijkt
wel een wedstrijd uitgebroken te zijn over
wie de “meest zedige stad en regels” heeft.
Het wordt in het land van A. steeds gekker.
Een land met gemiddeld hoge opleidingen
en nogal vrije intello jeugd… Maar ja, het
domme, gelovige platteland is de politieke
meerderheid hier. Democratie heeft ook
schaduwkanten…

DE
ANGLICANEN,
VROUWEN
EN
HOMO’S
De anglicaanse kerk liet vrouwen tot het
priesterambt toe al enkele jaren geleden en
er zijn best wat vrouwelijke priesters nu. Nu
stond er weer een benoeming op de rol en
wie schetst de verbazing: de aartsbisschop
wilde een amandementje toevoegen waarbij
een mannelijke kandidaat voorrang zou
kunnen krijgen…. Dat leidde tot fors protest
uit de hoek van de vrouwelijke priesters en
hun aanhang. Net zoals eerder was geprotesteerd tegen de aarzelingen om een homo
tot het ambt toe te laten… In deze kerk
steekt dus ook de conservatieve minderheid
weer fors de kop op. De vooruitgang lijkt dus
ook hier in de achteruit te zijn gezet.
Gelukkig werd de nieuwe maatregel niet
ingevoerd na hevig debat…. Maar de
generale synode in 2012 moet dat nog
herbevestigen..
Het is elke keer voor mij erg lastig te
begrijpen dat je in een christelijke religie

STENIGING UITGESTELD
De moeder van twee kids werd in Iran tot
dood door steniging veroordeeld omdat ze
vreemd was gegaan. Dat bleek uit een
onderzoek naar het verdwijnen van haar
echtgenoot al langer geleden. Had ze hem

34

vrouwen gewoon tot niet-volwaardige
maakt… Dus 50% van de gelovigen mag
maar een beetje meedoen! Dat is toch even
achterlijk als een burka verplicht stellen?
Daarmee maak je een vrouw letterlijk onzichtbaar, met deze weigering wordt ze dus
in het ambt onzichtbaar gemaakt… Waarom zijn religies zo afgrijselijk behoudend
ook in de slechtste dingen die ze ooit
bedachten? Zou de allerhoogste het daar
mee echt eens zijn?
Intussen vielen er weer doden en gewonden
in Belfast bij de jaarlijkse Oranjemars… Op
12 juli was het weer raak hier…de jeugd
hervat nu de oude strijd lijkt het. Zo’n 100,
vooral jonge protestanten liepen fier door de
katholieke wijk, net als de voorvaderen. En
die oranje kleur veranderde weer in
bloedrood… Hoeveel generaties zijn nodig?
Iemand zei ooit: het aantal generaties dat
het fout ging… PLUS twee! Weer splijt
religie de mensen: nota bene allemaal
christenen!

CHINA ,EUROPA EN AFRIKA
Beelden van Afrika waarop oorlogen en
hongersnoden prevaleerden worden steeds
meer vervangen door foto’s van nieuwe
bruggen en fraaie gebouwen. Zo’n 20 jaar
geleden vertrokken ook de meeste
europese ondernemingen uit Afrika; de
franse in 1994 onder Baladur. Enkel het IMF
en de Wereldbank bleven er investeren…
Maar Azië, China voorop, zag het heel
anders: zij zagen vooral de kansen op dit
continent terwijl de europeanen vooral de
problemen zagen. Dit continent VERDUBBELT zijn bevolking tussen nu en 2050: van
1 naar twee miljard mensen en dan is Afrika
van nu 13% opgeklommen tot 20% van de
wereldbevolking. De groei is hier , na de
recessie, +5%.. en hoger in steeds meer
landen. Een economisch journalist schrijft:
Global business cannot afford to ignore the
potential of Africa. En doelt op de nog niet
geëxploiteerde
mijnschatten,
de
niet
gebruikte prima landbouwgronden en de
booming , jonge enthousiaste jeugd. Maar
de corruptie steeg ook met de groei; de
vreemdelingen zijn gewend hun gunsten te
kopen met black money. Na het gegraai dat
wij in onze wereld zagen valt er nauwelijks
iets hierdoor ons over te verwijten.
Nu zijn de 5 grootste projecten van China :
-bouwprojecten in Algerije (20 miljard)
-raffinageprojecten in Nigeria (23 miljard)
-infrastructuur RD Congo (6)
-Off-shore oliewinning in Angola (2,5)
-Diverse in Zuid-Afrika (5,5 )
Dit is de kern van 57 miljard van in totaal nu
hier 100 miljard (was voor 10 jaar nog 10
miljard). Afrika zoekt nog zijn economische
model en ziet het grote succes van China in
eigen land.v China en India maken nu de
meeste indruk hier en de handel met de VS
is nu op plek twee achter Peking. Hoe kon
Europa zijn grote buur met een gigantische
groei nou zo vergeten? Wel het ging o zo
goed elders en dat deed het kortzichtige
europa zijn buurcontinent vergeten. En
China zit hier nu gebeiteld, zeker voor de
schaarse grondstoffen. De oud-koloniaal
had nog eens zand in zijn ogen… Nu is het
sappelen geblazen om een plekje te vinden.

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA EN FRANKRIJK OP 14 JULI
Op 14 juli liepen ook de troepen van 13
afrikaanse landen in Parijs op de Champs
Elysée omdat hun onafhankelijkheid 50 aar
geleden was. Een sterke en mooie symbolische daad van een land dat zo ongeveer
40% van Afrika als kolonie had.
De
engelsen hadden 25%, de Italianen en
duitsers elk 15 of zo en de Spanjaarden een
landje. De staatschefs van die landen zaten
trots op de eretribune en snapten heel goed
de bedoelingen. En Sarko kondigde de dag
tevoren aan dat de (eerder ooit gekorte)
oorlogspensioenen weer op peil worden
gebracht voor zij die in die landen (nog)
leven en die voor La France vochten. Het
aantal franse bases hier zakt snel maar
wordt vervanging door een sterke toename
van het aantal militaire instructeurs e
trainers. Sarko weet waar Abraham de
volgende 50 jaar de mosterd haalt…. IN
AFRIKA!
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SOMALILAND AAT ZIJN EIGEN GANG
Het is een quasi-autonoom stukje van
Somalië, in het noord-oosten, naast Puntland. Er wonen 3,5 miljoen van de totaal 10
miljoen somaliërs en er vertrekken nogal
wat jongeren naar westelijke streken.
Ondanks het feit dat hier de economie best
boomt… Bij het vertrek van de Italianen in
1960 scheidde dit stukje zich meteen af,
maar werd teruggehaald. Het westen wilde
deze afsplitsing niet en maakte dat toen ook
nog gewoon uit. Ethiopië wilde hier orde op
zaken stellen, maar gaf dat enkele jaren
geleden op. Daarna zagen we het
moederland, gesteund door het westen,
met zijn compleet onmachtige regering, die
leeft van westerse subsidies. En de
moslimfanaten , de sjhabab (de jeugdigen)
zijn hier de facto de baas en hebben het
kapen van schepen als hobby. Zij zijn
steeds meer een broedplek voor Al-Qaida
en slaan hun vleugels steeds meer uit in
Oost-Afrika. De grote bomklapper in
Oeganda was ook van hun hand… Een
nieuwe oorlog tekent zich af. We kennen
allemaal nog het beeld van de Amerikaanse
GI die dood werd voortgesleept achter een
rebellenjeep… Somalië is het Afghanistan
van morgen, tot grote schrik van zijn
buren…

leger is zo nog echt onvoldoende uitgerust..
Geen geld genoeg.
Intussen werd een franse vrijwilliger gedood
nadat Parijs meehielp aan een raid tegen de
terroristen in Mauretanië… Sarkozy beloofde dat de schuldigen zullen worden gestraft.
Er zijn ook nog twee spaanse toeristen in de
handen van deze kleine groepen en die geld
moeten opbrengen. Een van hun clubleiders
verdient ook zijn geld met sigarettensmokkel
en het in de wandeling Mr. Marlborough.
Verder is ook cacaïnesmokkel een inkomstenbron: ze heffen tol op transit 5000 $ per
kilo is het tarief. Er wordt zelfs gesproken
van een 727 die in Mali landde (op een ver
vliegveld in Gao) met 10 ton wit poeder…
Het is steeds hetzelfde recept: fanatisme
gefinancierd met mensenlevens, drugs en
andere smokkelwaar. Het Sahelgebied
wordt steeds gevaarlijker.
VERKIEZINGEN IN GUINEE
Na 50 jaar “verkiezingen met EEN
kandidaat” nu dus gewone verkiezingen met
vijf kandidaten. Een van hen is de oudpremier Dialo van 58 en een ander een
oppostioneel, Condé, van 72 jaar; zij waren
met 39 resp. 20 % de winnaars van ronde 1.
Er verschenen toen 77% van de kiezers,
niet gek na zo’n lange tijd “onvrijheid in
keuze”. . De ex-premier, een technocraat,
heeft de steun van de grootste etnische
groep, de Peuls in het noord-westen, die
nog nooit aan de macht waren. Maar hij
regeerde onder een gewelddadig president
en heeft nog iets uit te leggen… Coné, die
zijn steun elders in het noord-oosten haalt,
zuchtte vele jaren in het gevang en werd uit
het land gezet. Er was hier de diktatuur van
Sekou Touré, die vele doden op zijn naam
bracht en die het land, rijk aan bauxiet,
diamant en ijzer, liet leegroven. Hij werd
afgezet door de putchist Camara, die werd
opgevolgd door ene Konaté die tot ieders
verrassing echt verkiezingen organiseerde.
Ondanks het feit dat de corruptie echt niet is
verdwenen is deze ontwikkeling toch
hoopvol te noemen voor dit uitgebuite land.
Op 18 juli werd ronde 2 gehouden en iedereen hoopte dat de uitslag zonder gedonder
zou worden geaccepteerd… En het werd….

AL QAIDA OF BANDITISME?
Er vielen in Zuid-Algerije, bij de grenzen met
Mali en Niger meer dan 10 doden bij de
veiligheidstropen. Algiers roept nu: Al-Qaida natuurlijk. Dat is niet onmogelijk maar er
is in dit deel van de Sahara ook sprake van
stevig banditisme gebaseerd op smokkel
van wapens en drugs en ook op kidnappingsacties. En de touaregs hier zijn ook
niet bang van wat geweld. Het zou niet de
eerste keer zijn dat Al-Qaida samenwerkt
met deze destabiliserende krachten, want
dat dient in het algemeen hun zaak wel.
Onrust en onveiligheid als start van meer
geweld; een bekend recept.
Het is bekend dat de bandieten zeer moderne hulpmiddelen als GPS inzetten, mede
om hun depots met benzine en wapens
(onder het zand) te bereiken. Het algerijnse
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is ook al begonnen.. Dit patroon zie je van
Ecuador tot Canada, van Soedan tot Polen
en van Birma tot Duitsland dus. Pipelines,
spoorwegen, havens, autobanen, you name
it.
Er zijn in dit centraal geleide, autoritaire
land, technocraten aan de macht met sterke
nationale gevoelens. En zij plannen op de
lange termijn en weten dat China voor zijn
straks 1,5 miljard inwoners erg veel nodig
heeft. Vooral industrievoeding (grondstoffen)
en mensenvoeding (landbouwgrond dus).
Als je langs deze lijn kijkt dan is het allemaal
superlogisch en.. een beetje griezelig. China
verkocht eerst aan de hele wereld en koopt
nu die wereld.

IN RUANDA GAAT HET BETER
De ziektekostenverzekering en de bijbehorende uitvoeringsorganisatie zijn hier in
toenemende mate een succes. De
levensverwachting ging in 12 jaar van 48
naar 52, een prestatie in een land met een
dikke AIDS-plaag. Zo’n 92% van de
bevolking profiteert van deze opzet die voor
53% door het buitenland (liefdadigheidsorg.)
wordt gefinancierd en verder van de
ziekenfondspremie van 2 € per persoon per
jaar. Het gaat hier dus over basiszorg, niks
geen dialyses, MRI-scans en kankerzorg
hier. Wel algemene chirurgie met de nodige
wachttijden. De president hier ijvert zeer
voor deze zorg en met succes en ook deed
hij op voorbeeldige wijze veel aan
verzoening na de etnische slachtingen van
vroeger.

OBAMA GEWAARSCHUWD DOOR BRUSSEL
Wie had dat nou gedacht? Obama die zo
vak in Europa kwam, in den beginne, is niet
meer te zien. Hij heeft veel meer
belangstelling voor Azië en Rusland… De
fransen zeiden het al eerder: Obama komt
uit een andere traditie voort dan zijn voorgangers!
Washington hoort de kritiek en gaat dus in
de defensie:
“De EU is ook geen eenheid er is geen
aanspreekpunt. En Brussel heeft geen
macht”.
“We zijn het totaal oneens over hoofdlijnen:
Niet over de crisisbestrijding, niet over de
CO2-problematiek en ook niet over de
structuren in de wereldhandel”.
“De EU lijkt wel een soort van “Mini-VN”
waar men enkel wil praten over het goede
wat men eerder deed”.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
EUROPA WORDT OPGEKOCHT DOOR
CHINA
Peking heeft bakken met geld uit hun
handelsoverschot en met die “oorlogskas”
koopt het ook alles op in Europa. Bedrijven
en vooral ook infrastructuur, de logistiek
dus. Want het is uit op “wegbrengen en
binnenbrengen”. Dat is ook zijn lijn in Afrika:
iets kopen is een , het naar huis brengen is
even belangrijk. We zien het nu in
Griekenland waar et tientallen projecten
betreft en met Spanje raat men ook al…
Een symbool: de europese investeerders
kunnen niet meer, dus komen de chinezen
in hun plaats. Ze hebben een wereldopkoop-plan waarop hoog scoren: scheepvaart, logistiek,toerisme, telefoon en olijfolie…
Hamburg is in Duitsland DE chinezenstad.
Al in 1986 sloot de stad een verdrag met
Sjanghai. Nu zijn er hier al 400 chinese
bedrijven en bij de stadsdiensten werken nu
sinologen en chinezen. Voor de communicatie etc.
Ook zijn er al chinese
scholen en adviesclubs voor chinese
investeerders. Bravo Hamburg. Düsseldorf

Ach weer eens een zeperd gehaald! Europa
dacht na Bush een halve Europeaan te zien
in Washington en nu blijkt het een aziaat te
zijn! Die helemaal niet op onze steun zat te
wachten en die ons ook maar een stelletje
achter geraakte zeurkousen vindt!
In een klap zijn we wakker: we dachten
ALWEER dat WIJ het centrum van de
wereld waren. Ouwe lullen geklets dus, dat
Europa! Bush heeft meer aanhang gehad
dan wij dachten! En nu de koude oorlog
voorbij is, zijn WIJ niet zo interessant meer!
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Brown de laatste jaren… Dus nu staat
Labour op zijn kop natuurlijk want M. liet
niets ongeschreven lijkt het. Hij incasseerde
voor de rechten:l ca 5 miljoen ponden… En
daarmee gaat hij achter Blair aan die per
avond babbelen ca 100.000 € mag beuren.
Maar let op: Brown schrijft nu ook zijn
galblaas leeg, in Schotland en dus wordt er
weer eentje rijk nu. Dat is wat de politicus
doet: je begeeft je x jaar in een grote
slangenkuil en dan schrijf je wat daarover en
bent in en klap superrijk. Als je ook al niet
een mooie baan kreeg als bemiddelaar of
als bankbobo… Laat ze maar waaien dus;
die jongens zijn net zoals wij allen!
Intussen vindt Labour het bezuinigingsprogramma van Cameron maar niks:
het is een economisch getint trucje, zegt
men, om de staat een kopje kleiner te
maken, de hobby van de conservatieven..
Cameron maakte in de wereld heel wat
lawaai: hij noemde Gaza gewoon een
gesloten kamp en vindt ook dat Turkije in de
EU hoort…De export van de UK naar dit
laatste land zakte fors en moet omhoog
zoals ook de fransen doen (die TEGEN
Turkije in de EU zijn). Engeland roert zich
en doet dat op onnavolgbare wijze, tot
schrik van Brussel.
PS: Waar blijven die memoires van Bush
eigenlijk? Wel hij wacht tot Palins ster nog
verder stijgt en die van Obama nog wat
afzakt.. Wedden?

COALITIESPANNINGEN IN ENGELAND
De nieuwe regering ging over tot
monstrueuze bezuinigingen, die een Stiglitz
erg doen schrikken. Hij voorspelt hier nu
deflatie voor de nabije toekomst… De BTW
ging hier ook fors omhoog en dat schoot
veel liberaal-democraten uit de club van
Clegg echt in het verkeerde keelgat. Samen
met veel labour parlementariërs willen ze nu
daar tegen gaan stemmen. Immers zo
betalen vel armen een erg forse rekening.
Het rommelt dus stevig in Clegg’s partij en
de spanningen in de zo mooie coalitie zijn
stijgende. Engeland komt ook in de rij
Griekenland, Spanje, Portugal in mindere
mate en toenemend ook…… Frankrijk (?)
waar nu de onrust over de bezuinigingen
zichtbaar is of groeit. De wittebroodsweken
zijn voorbij…
HET ANTI-EUROPESE UK
Cameron en Co zijn het eens”pak in de EU
wat je krijgen kunt, maar investeer er niks in.
En nu wil Londen ook een sterke gerichtheid
op Azië ontwikkelen, waarbij ze dat liefst bilateraal doen en niet met die vermaledijde
Ashton uit Brussel. Ook zien zij het heel
anders met Turkije, wat ze een kernland
achten: geopolitiek en economisch! Net als
de VS dat doen. William Hague uit de
Toriehoek is een groot voorvechter van een
eigen buitenlandse politiek van Londen.
Want de EU zegt hij: Voert enkel een
slappe “reactieve” buitenlandse politiek en
tekent daarmee zijn aanstaande neergang
zelf”. Ach die EU is eigenlijk al foetsie voor
Londen
en
nu
moet
dat
PACS
(Landbouwverdrag) nog even worden
gesloopt tot grote droefheid van Parijs..
Obama vond een Europeaan die denkt
zoals hij, en haalt de banden met Cameron
fors aan. En gelijk heeft ie. Brussel wordt
wakker dus…Parlementariërs DOE wat.

PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN POLEN
De tweede ronde moest de beslissing
brengen en Lech Walenza gaf net tevoren
nog een forse steunverklaring aan de
liberaal en pragmaticus Komorowski. Dus hij
is tegen de overgebleven super-katholieke
tweelingbroer Kazinsky, wat opmerkelijk
genoemd mag worden. Een erg rechtse
mijnheer, die Kazinsky, maar wel met een
boodschap, die vooral bij de jeugd veel
weerklank schijnt te vinden. Het IMF moest
intussen ook al weer even bijspringen, wat
wel was voorzien overigens.
Dit land wat in een crash zijn hele top
verloor
koos
voor
de
niet-fanatiek
katholieke, niet fanatiek religieuze en
eurofiele kandidaat Komorovski. Met bijna

HERRIE BIJ LABOUR NA BOEK
Ex-minister Mandelsohn schreef onverbloemd zijn memoires en gaf een afgrijselijk
beeld van de persoonlijke verhoudingen in
de vorige Labourtop. Onder meer over de
rampzalige verhoudingen tussen Blair en
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54% der stemmen en een niet erg hoge
opkomst. Dat zal de huidige premier Tusk
genoegen doen en ook de EU. In Brussel
was men niet echt blij met het duale geluid
van Polen internationaal en zeker niet met
de anti-europese houding van Kazynski..
Het tijdperk van de roerige tweeling lijkt nu
voorbij. Polen vervolgt zijn pro-europese
koers.

banken die het hebben zagen hun
beurswaarde al fors zakken. En elke bank
heeft nu een werkgroep die moet nagaan
hoe in de toekomst met buitenlands geld
moet worden omgegaan… In deze kringen
circuleren zo’ viertal alternatieven:
-Meewerken aan opsporing maar dan wel
“passief”. Dus enkel inlichtingen aan fiscale
autoriteiten verstrekken als die er GERICHT
om vragen.
-De klant een verklaring laten tekenen dat
hij het geld bij zijn fiscus heeft gedeclareerd… Erg gammel en gecompliceerd in
de uitvoering.
-De bank heft belasting (conform de wetten
van het land van de inlegger!) op grijs geld
en maakt dat over naar de desbetreffende
fiscus… Maar wel anoniem!
-De bank meldt meteen bij inleg de rekening
bij de fiscale autoriteiten van de inlegger.
Als je dit zo ziet voel je, dat die zwitsers
helemaal geen zin hebben om hun dienstverlening te stoppen op “grijs geldgebied”.
Het is genant en bijna zielig als je deze
capriolen leest. Terwijl het aantal armen in
Europa snel stijgt nu…

HONGARIJE ZIT IN DE FOUT!
Het IMF en de EU stopen de onderhandelingen over hulp bij de financiële
problemen in dit land dat niet aan de euro
meed doet. Ze hebben nog hun forint die al
aardig zakte. Het begrotingstekort is -4%,
de totale schuld 80% van het BNP. In plaats
van fors te bezuinigen op uitgaven, wat EU
en IMF adviseerden, koos men voor een
forse bankentax. En dat zal er voor zorgen
dat de kredietverlening nog moeilijker wordt
en dus de groei verder zakt. Fidesz de
rechtse (zeg maar ultrarechts) wil niet
luisteren due Brussel en het IMF trokken de
deur nu dicht. Dop de eigen boontjes maar
dus. Weer zo’n anti-europees gedoe: niet
verwonderlijk want de Fidesz is anti-europa!
Dat zal hen nog opbreken dus.

DE RAZENDE BEZUINIGINGEN VAN
BERLIJN
Stelt u zich voor: de duitsers willen terug
naar een begrotingstekort van 1% (!) in
2013. Hun plan is zeer ambitieus en ook wat
riskant zeggen experts: allereerst rekent
men op snelle exportstijging (de lage €), de
ww gaat daardoor omlaag (dus ook de wwuitkeringen), er zijn nieuwe belastingen
uitgevonden (o.m. op kernbrandstof!), ook
op financiële transacties en de sociale
lasten worden ook verder verlaagd. Of die
eerste wat Brussel betreft zomaar kunnen
moet nog blijken overigens… En het max.
begrotingstekort gaat in de duitse Grondwet
prijken… Disciplin muss sein.
Wat ook bereikt is : de 16 duitse “Länder”
gaan allemaal ook fors bezuinigen. De
duitse bierbuiken worden gesloopt nu… Er
moeten heel wat gaatjes bij in die riemen.
Stiglitz is erg bang voor deflatie en te forse
bezuinigingen in dit land; Angela gaat
protestants
verder
met
steun
van
Schaubele. De fransen zijn verbijsterd en

POLITIEKE SPANNINGEN BIJ DE ZWITSERS
Het ging er hard aan toe in dit banland waar
men veel concessies moest doen aan de VS
en anderen, die nu erg betreurd worden. In
de coalitie lopen nu, in het zicht van de
verkiezingen over ca een jaar, de
spanningen op. Over de gesloopte bankregels en ook over anti-europa gevoelens.
Er gaan zelfs stemmen op om het
Schengenverdrag op te zeggen dat gaat
over vrij personen verkeer. Dit hangt samen
met de nogal grote vreemdelingenafkeer in
dit land met een … minarettenverbod!
Europa is ook hier verder weg dan ooit… De
zwitsers kruipen ook weer graag in hun
gouden schulpje tussen de hoge bergen.
Home sweet home: bei uns.
Sinds de UBS-affaire c.s. is er in dit land
nog steeds een groot probleem over: wat
moet er gedaan worden met die 700 miljard
aan “fiscaal niet gedeclareerd” geld? De
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Sarko kijkt aan tegen een Duitsland dat niet
meer naar hem luistert en een eigen
“Sparkurs” vaart.
Europa is qua beleid en optreden een grote
politiek-economische chaos en dat valt de
hele wereld en zeker de G20 erg op…

(RAF0 samen met Italië (Rode Brigades).
En er kwamen toen in Duitsland de
Berufsverboten: uitsluitingen van extreem
linksen toen, bij diverse functies. En nu is er
weer een CDU-minster die een wet tegen
het extremisme, van links of van rechts,
heet het, wil doen aannemen. En dat valt
nu, vooral bij de Groenen, erg slecht. Die
willen NIET dat hun wat linksige vrienden in
EEN mandje bij de neo-nazis en zo terecht
komen. En ze roepen dan ook dat dit ruikt
naar “het straffen van politiek engagement”.
Weer een probleem voor Angela.

ZAPATERO IS NU OOK LIBERAAL
Ze kregen ook deze socialist plat net als alle
andere in W-Europa intussen. Hij kiest nu
ook pragmatisch; lees; onder de grote druk
van de “markten” natuurlijk. Hij bevroor de
pensioenen, deed de pensioenleeftijd naar
67 (Fr. ruzie over 60!), lagere ambtenarensalarisen, 10.000 minder ambtenaren,
en een lossere arbeidsmarkt dus. Als dat
niet liberaal is? Daar steekt Sarko links bij
af! Hij loopt de weg van de grieken, de
portugezen, de engelsen, de nederlanders… allemaal ook al liberaal bekeerd.
Dat is wat men in Frankrijk nog niet begrijpt:
in een wereld vol liberalen kun je enkel rood
dorstomen als je… de grenzen sluit. Dus als
je een chinese muur bouwt om La France.
Als je nu hier vakbondsbons bent voel je je
ook wel erg voor schut gaan … Zie al die
collega’s
eens
schuiven!
En
de
noteringsburo’s slijpen de potloden al.. voor
de notering van La Douce France.

DE FRANSE BEZUNIGINGEN
Ook de fransen moeten nu wel stevig in de
remmen. Er moeten uiteindelijk 95 miljard
gevonden worden en het plan is:
-lagere uitgaven
55
-belastingen hoger
6
-hogere inkomsten d. groei 10
-steunvermindering ww
15
De BTW-verhoging van 2% is er (nog?) niet
bij… Bij de “lagere uitgaven” zijn zaken als
huursubsidie lager, minder subsidie voor
thuiszorg, studiefinanciering lager, etc. En
ook lagere subsidies voor gehandicaptenzorg…
Dit
zijn
voor
franse
verhoudingen erg pijnlijke bezuinigingen, dat
gaat nog flink gedonder geven. De steunvermindering aan ww betreft het verminderen van het aantal arbeidsplaatsen
met subsidie van 400.000 naar 340.000 en
het salarisdeel dat bijgedragen wordt gaat
daar van 90% naar 80% (en blijft dus nog
erg hoog!).
Overigens is dit franse plan nog wat forser
dan het duitse, dat spreekt over 80 miljard in
4 jaar er af.
Daarbij komt een forse bezuiniging op de
ziektekostenverzekering, waar miljarden tekorten loeren. Er blijkt dat 30 chronische
ziekten ca 2/3 van het totale budget zijn…
(hoge
bloeddruk,
kanker,
suikerziekte,alzheimer..).Zo’n
10%
van
de
bevolking consumeert hier 60% van de
vergoedingen. Er moet in 2011 2,2 miljard af
en dat kan betekenen dat het vergoeden
van een medicament voor hoge bloeddruk
stopt of vermindert als er niet NOG een
andere levensbedreigende factor bij is. Ook

DE EXPORT IN DUITSLAND: + 9,2%!
In een maand sprong de export met 2,6%
omhoog en dat staat gelijk met 9,2% op
jaarbasis. De groei komt vooral in de
machinebouw en de vraag komt uit China
dus de BRIC-landen (Brazilië, Rusland,
India en China). Vooralsnog zijn de buren
de grote importeurs: Frankrijk, verre buur de
VS, Nederland en het UK voorop. Het is
hard nodig om de ww terug te dringen en
ook om die bezuinigingen te kunnen halen…
Het begin is gemaakt, maar het bewijs moet
nog geleverd worden. Zie ook onder
ALGEMEEN; CRISIS de daar verwoordde
twijfels..
BERLIJN STRIJDT TEGEN EXTREMISTEN!
Daar weten ze wel wat van in Duitsland: zij
waren de eersten in de 70-er jaren met
echte moorddadige linkse extremisten
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moet er op biologische analyses bezuinigd
worden: ze zijn hier nu 4 à 5 keer zo duur (!)
als in België en Duitsland! Dus ook hier
gaat het forse kritiek geven en veel onrust.
Sarkozy, fors geplaagd door de keiharde
aanval vanuit de Bettencourt-affaire krijgt di
ook nog er boven op. Dat valt dus echt niet
mee en zijn populariteit zal verder afnemen.
Maar hij heeft geen keus: doet hij te weinig
dan zal Frankrijk ook zijn AAA-rating zien
slijten wat miljarden hogere rentelasten zal
eisen. Ale wegen zijn afgesloten, bezuinigen
MOET nu. Frankrijk krijgt nu ook zijn eigen
“Harz IV”.

diamenten wel altijd blijven dragen, in
bruikleen van de stichting. Steeds opnieuw
moeten staatshoofden uitgelegd krijgen dat
ze een moreel voorbeeld moeten kunnen
zijn voor hun land… Willem Alexander en
ook de Nederlandse koningin liepen al tegen
dezelfde lamp. De graaiziekte is erg
besmettelijk dus.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
HET DAGBOEK VAN MLADIC
Het werd bij huiszoeking bij zijn eega
gevonden en as 3500 pagina’s dik. Het Int.
Strafhof in Den Haag kreeg het en
verklaarde het tot authentiek document.
Maar over Sebrinica is er NIETS in te vinden, wat erg vreemd is. Er werden ook
video’s gevonden waarop M. ping-pongt in
een legerkazerne en daar ook zijn
kleindochter ontvangt. En nu vraagt de
familie voor een overlijdensverklaring aan
de rechtbank… De EU denkt aan
medewerken hieraan… want er moeten snel
betere relaties komen tussen Servië en
Brussel… Van Mladic intussen geen echt
spoor… hij zou erg ziek zijn geweest. Tja,
de Bin Laden van Bosnië is ook een
kampioen in zich schuil houden geweest..

DE ENGELSE PENSIOENEN
Dat kwam effe hard aan voor 5 miljoen
mensen die in de private sektor werken.
Hun pensioenen worden qua ontwikkeling
nu gekoppeld aan een andere index, waarin
de woonkosten niet zijn meegenomen. Dat
scheelt de bedrijven zo’n 5% in hun
pensioenlaten en zal de stijging van de
pensioen met zeker een punt jaarlijks
beknotten (koppeling aan prijsstijgingen). In
30 jaar zou dit wel eens 20% minder
koopkracht voor je pensioen kunnen
opleveren… U ziet het weer eens: de
overheidspensioenen zijn in vele europese
landen al bevroren en nu komt ook de
private sektor er al aan. Om te beginnen in
Engeland al heb ook ik al een nederlands
industriepensioen dat is… bevroren! Het kan
ook niet uitblijven. Helaas.

MET RUSLAND GAAT HET BETER
De olieproductie schiet omhoog hier, de
rente van de Centrale Bank daalt en e
inflatie remt af, naar nu 6%. Zelfs het IMF is
positief en dat toont aan dat het duo
Medvedev/Poetin het economisch beter
doet. De koers van vooral M. die wat
vriendelijker en rijper lijkt, doet goed. Tja en
dat ze af en toe boos een gaskraan
dichtdraaien, at is russisch temperament.
Ook is de positievere grondhouding van de
EU (vooral Duitsland) en de VS naar
Moskou zeker ook een factor die helpt. En
let wel: Rusland ligt in Europa en is ook een
hele grote buurman… En de EU heeft zijn
markten dichterbij meer nodig dan ooit
tevoren...

DE DIAMANTEN VAN PAOLA
Ze kreeg ze van de kongobaas Kabila toen
ze er was om het 50 jarig bestaan van
onafhankelijk Kongo te vieren. Maar omdat
ze er officieel was als eega van het
Belgische
staatshoofd,
werden
de
aangenomen diamanten in België tot een
stevige rel. Omdat het land daar
schreeuwend arm is , maar ook om dat
België een voortrekkersland is in de actie:
Bloeddiamanten. De koning moest wat
verzinnen en liet weten dat de sieraden
waren gegeven aan De stichting Donations
Royales, waarin ook de paleizen en ander
mooi spul zitten in België. De koningin is
dus niet meer de eigenaar maar mag de

DE TGV VAN RUSLAND
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Ze maakten hem zelf natuurlijk en nu
stuiven er TGV-tjes van Moskou naar Sint
Petersburg sinds begin 2010 met 250 km
/uur. En eind dit jaar komt er de lijn MoskouNovgorod bij… En de lijn Moskou Kiev
(Oekraïne) is onder handen… Vanuit die
trein, die dwars door zeer arme dorpen en
stadjes jaagt kun je zien wat Rusland
eigenlijk nu is: een grote tegenstelling van
steeds rijker en steeds armer dus. En ook
zie je dat Moskou dat eigenlijk niets deert…
ze hakten met die TGV hele steden in
tweeën, zonder pardon. Sinds hij open is
waren er al een dozijn sabotages aan de
lijn… en er werden ook enkele dozijnen
“overstekende burgers” platgereden
In dit land zakte de levensverwachting in 20
jaar van 64 naar 59 jaar! En heeft 40% der
ziekenhuizen geen stromend warm water!
De TGV is een symbool voor de opkomst
van Rusland, maar hij toont ook keihard aan
hoe dat tot stand kwam! Rusland is een
keihard kapitalistisch land. Stalin sloot je op
en Poetin c.s. geven je nauwelijks te eten…
Dat heet vooruitgang.

Natuurlijk worden deze milities regelmatig
tot gemakkelijk kanonnenvlees voor de
getrainde taliban. Deze politiek was ook die
van Petraeus in Irak , ze koste veel burgers
het leven maar had enig succes. En het
mobiliseert de afkeer van de bevolking van
de oorlogszuchtige en bazige taliban. Karzaï
in Afghanistan is hier erg voorzichtig mee
omdat je voor je het weet de macht versterkt
van een lokaal stamhoofd die zich ook tegen
je kan keren. De complexe sociale structuur
in deze landen is , voor ons westerlingen,
nogal ondoorzichtig. Waardoor er steeds
vaker wordt overgegaan tot aansluiten op de
lokale mogelijkheden en verhoudingen om
taliban het leven zuur te maken. Die taliban
zijn voor de meeste, vreedzame mensen,
een ware pain in the ass!
DE MIDDENKLASSE VAN INDIA
India kampt met forse groei die echter ook
een inflatie van meer dan 10% oproept. Wat
voor de lagere sociale klassen een ware
aanslag vormt op hun koopkracht. Arm zijn
in dit land minstens 300 miljoen denkt men
en hoe groot de middenklasse is, dat is een
vraag die zeer verschillend wordt beantwoordt. Ze heeft een omvang van 10 à 30%
en is ook hier een belangrijke motor van de
groei. Traditioneel worden de echte armen
hier altijd al aan hun lot overgelaten ook
omdat ze politiek nauwelijks zijn georganiseerd. Ze accepteren al eeuwen hun
kwetsbaarheid en schikken zich in hun lot
lijkt het. Nu de voedselprijzen omhoog
vliegen eten ze dus gewoon minder en
slechter voedsel; dat moesten ze altijd al in
dit land. In de kantine van het parlement valt
de inflatie ook niet op: de prijzen daar zijn al
sinds 2004 ongewijzigd gebleven. India
greit, heeft een snel groeiende rijke
bovenlaag die wereldwijd werken, een
opkomende middenklasse die de facto de
structuur is van de economie en een
traditioneel grote laag van zeer armen, wat
als een “normaal” verschijnsel geldt in dit
sterk sociaal gelaagde systeem. Dat geeft
een
relatief
grote
maatschappelijke
stabiliteit, een wat bescheidener groei en
gebaseerd op een lange democratische
traditie. . Een kenmerk van dit gigaland van

MOSKOU WIL DE KRIM TERUG?
Sebastopol was feestelijk recent vanwege
de verlenging van het contract voor de grote
Russische basis daar tot 2042! Dat is wel
even anders dan de vorige president van
Oekraïne wilde namelijk: 2017. Nu wordt dit
steunpunt gemoderniseerd en uitgebreid, de
stemming sloeg geheel om. Er zijn russen
die dromen van een terugkeer van de hele
Krim in hun bezit… wat wel erg ver gaat.
Maar niemand zou dit durven te zeggen
even geleden. Zo gewonnen (Bush), zo
geronnen..

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
DE LASHKAR VAN PAKISTAN
Alles is goed genoeg om die lastige taliban
te verjagen vinden vele bestuurders in dit
land. En de laatste poging is om lokaal
milities op te richten met wapens en nogal
wat volmachten. Zoals het wegjagen van
taliban en het vernielen van hn woningen…
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1 miljard dat relatief weinig in het wereldnieuws verschijnt en heel anders oogt dan
China. Maar als markt en ook machtsfactor
in toenemende mate van belang voor het
westen en een soort tegenwicht tegen de
buurman China.

de arbeid goedkoper en dus moesten er
300.000 van de 450.000 meegaan. Dat
werd dus moeilijk!
Toyota kreeg ook arbeidsonrust, over salarissen, op minder dan 150 km van Peking.
De politie greep na enkele dagen in en
arresteerden de nodige actievoerders. Na
flink onderhandelen werd een compromis
bereikt… Zo’n 15% hoger salarsis: gevraagd
was 20%. Daarna was er gedonder bij
Denso dat op 2000 km zuidelijker ligt. Deze
fabrikant werkt voor Honda en Toyota. Die
kregen even aanvoerproblemen dus!
De pers schreef erover maar moest na een
paar dagen van de overheid.. zwijgen. Wat
opvalt is dat het hier vooral gaat over de
autosector en over de japanse en taiwanese
autobedrijven of hun toeleveranciers. Die
hebben opvallend vaak de “managementproblemen”de laatste tijd. Er is geen
enkele politieke verklaring hiervoor : Peking
kan het op dit moment met beide prima
vinden. Analyserend kom je er achter dat
het hier vaak gaat om de jongere arbeiders
van de “MP3-generatie”, zeggen de europes
bedrijven die so far geen last hadden. De
jonge arbeiders lijken op de kids van de 1kind families uit de steden heet het: meer
eisend en verwend al zijn ze lager opgeleid.
En ze communiceren via internet en SMSjes, waar de autoriteiten nauwelijks greep op
hebben. Vrije vakbonden bestaan hier
officieel niet: er is natuurlijk een grote
staatsvakbond in dit sterk centraal geleide
land. Maar daar omheen ontstaat er nu een
beweging die los staat. En het is nodig om
de grote schaal van dit land te beseffen met
salarissen van zeer verschillende nivo’s:
Peking/Sjanghai: 115 resp. 134 €/maand;
Xián : 91 en Tinchuan 85. Dit veroorzaakt
de verplaatsingsdrift van fabrikanten en ook
de arbeidsonrust omdat die verschillen
steeds meer bekend raken. Peking zit dus
tussen
twee
vuren:
de
groeiende
arbeidsonrust die besmettelijk blijkt te zijn.
En de angst dat de buitenlandse investeerders zullen desinvesteren bij te hoge
produktiekosten en dus naar elders
verhuizen. China kent maar al te goed de
historie van Polen en Zuid-Korea in de 80-er
jaren. Zo balanceert dit land met zijn giga-

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
AZIË ZIT DEMOGRAFISCH IN DE PRUT
Het is steeds beter bekend dat China en ook
India demografisch ook hun problemen
gaan ondervinden. Kijkend over het tijdval
1950-2050 gaat in China het aantal
geboorten omlaag van 30 naar 15 miljoen.
In India wordt dat ook, van 28 miljoen naar
18 miljoen. Dat komt in China door een
mannenoverschot en de een-kind politiek
van vroeger. In India heeft het vooral te
maken met betere opleidingen voor
vrouwen.
In 2030 zijn er al 355 miljoen (dat is de VS
bevolking) mensen ouder dan 60 jaar; het
geboortecijfer ligt op 1,22 à 1,3 kinderen per
vrouw. En dat moet 2,1 zijn voor een
normale bevolkingssamenstelling… Dus
wordt er nu vaart gemaakt met het
omschakelen naar een twee-kids politiek.
Het akelige voorbeeld in de regio is natuurlijk Japan, dat afglijdt met zijn sterk
vergrijsde bevolking. Want oudjes zijn
weinig
dynamisch
en
ondernemend,
consumeren weinig en kosten hopen vol
geld. Japan’s staatsschuld is 220% van het
BNP: wereldkampioen dus. Immers, dat
moet allemaal wel effe verdiend worden. De
demografie is voor de welvaart in een
kapitalistisch systeem een uiterst importante
factor! En hou je dus niet van immigratie wel
dan zit je zo in de problemen zoals ze in
Tokio weten nu. Zie ook: onder Immigratie:
Immigratie
en
bevolkingsopbouw
in
Frankrijk.
CHINA HEEFT ARBEIDSONRUST
Bij Foxcon waren 11 zelfmoorden omdat
deze toeleverancier van Dell en HP en ook
van i-POD en de I-Phone, zijn fabrieken
naar het zuiden wilde verplaatsen. Daar was
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groei voortdurend op de randjes. En zo lang
er dat arbeidsreservoir van 1 miljard
plattelanders is, waarvoor elke dag beter is
dan de vorige, kan er in dit gigantische land
de situatie blijven bestaan van enorme
welvaartsverschillen tussen regio’s en ook
enorme salarisverschillen. U moet voor
ogen houden dat China zo ongeveer in
aantal mensen de SOM is van Noor- en
Zuid-Amerika EN Europa!. Zo kun je China
dus eigenlijk zien als een groot gevarieerd
continentje
waarin
alle
nivo’s
van
ontwikkeling voorkomen..

Want Taiwan heeft nieuwe economische
impulsen nodig en een verlaging van de ww.
Er wordt gestreefd naar meer vrijhandel
onderling, waarbij getracht wordt om te
grote concurrentie voor sommige sectoren
te beperken. Zoals de agrarische sector in
Taiwan. Peking is uiterst coulant met de
wensen van Taiwan, want ze kijken daar op
de lange termijn. Er zijn nationalistische
groeperingen , de oppositie, die zeer bang
zijn over deze toenadering. Voor hen de
voorbode van opslokking. Taiwan is nog
steeds niet erkend door een twintigtal
landen…. Maar daar hoort de VS natuurlijk
niet bij; Washington kijkt naar deze
manoeuvres met argwaan en grote aandacht. Maar ja, China kan in dit werelddeel
nu eenmaal niet over het hoofd worden
gezien; het is DE motor van de regio.
Andere tijden, ook hier En heel andere
verhoudingen en machtsconstellaties. Waaronder een relatief veel zwakkere VS, de
grote beschermheer.

CHINA BEPERKT FRANSE VISA
China beperkt dus 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.

DE ANGST VOOR NOORD-KOREA
De buren van dit land knijpen hem al jaren,
zeker na die bijna 50 doden van dat
getorpedeerde marineschip. Want de Kim
Jong club is knap gek. Nu zijn gezondheid
broos is en zijn opvolging er aan komt
vrezen de buren het ergste. Stel het loopt
daar fout en er breekt de pleuris uit. En het
leger grijpt de macht bijvoorbeeld en de
mensen vluchten massaal. Naar China en
Zuid-Korea natuurlijk. Daar zit men dar echt
niet op te wachten! Daarom is het al jaren
pappen en nathouden: een niet al te wild
stel gekken is minder erg dan een chaos is
de keuze hier. En de jongere zuid-koreanen
vinden een eventuele hereniging met het
noorden ook niet een erg wenselijk, want
een zeer dure, oplossing. En ook China wil
echt niet graag een land van 75 miljoen met
een forse economische power naast zich
hebben… Op die gevoelens kan nog wel
een hele Jong generatie vooruit… Of zou de
verwachte opvolger, de jongste zoon, die in
Europa studeerde zijn land uit deze kramp
kunnen bevrijden?

CHINA VERKOOPT STRAALJAGERS!
De russen zien het verkopen van de chinese
FC-1 met lede ogen aan: het is forse
concurrentie voor hun Mig 29. Alleen kost
die geen 35 miljoen $ maar… 10 miljoen.
Waardoor Pakistan er wel zin in heeft,
overigens ook omdat aartsvijand India
Russische Migs koopt. Het aparte is echter
dat de motor van de FC uit Rusland komt….
Waar nu stemmen opgaan om de leveringen
te stoppen. En midden in dit gedoe blijkt nu
ook nog dat Peling een heel goede copie
maakte van de Soukhoï SU-33. Hij heet J15 en wordt al getest. Rusland dat van plek
1 af gedrukt werd door de VS op wapenproduktiegebied moet nu ook nog de
chinezen op de markt verdragen? Dat wordt
Moskou effe iets te veel en dus verzint men
daar nu wat listigs…
CHINA EN TAIWAN ZOEKEN ELKAAR
WEER
De “afvallige provincie” tekent weer overeenkomsten met het oude “moederland”.

ONSTABIEL JAPAN
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Opnieuw een premier in moeilijkheden daar:
zijn plan om groei op te roepen met meer
interne consumptie (in plaats van enkel
export) door , onder meer, familie toeslag te
geven, lijkt (ook) al niet te helpen. De
gedachte erachter was ook meer kindjes en
het wat rechttrekken van de scheve
demografie daar. Maar opnieuw werkt iets
niet ondanks het feit dat begin dit jaar de al
eeuwig regerende liberalen werden afgelost
door linksachtigen.
Het land is staatsschuld wereldkampioen
met 220% van het BNP… Dat de noteringsburo’s de rating nog niet hebben
gekraakt komt omdat de crediteuren van de
staat de eigen bevolking en ondernemingen
zijn dus. Nauwelijks buitenlandse schuld
dus… De premier die net aantrad is zijn
meerderheid in de senaat nu ook kwijt… en
de instabiliteit is er al weer eens terug… De
regeringen volgden elkaar hier op als de
seizoenen… Japan glijdt af, nu via weer
instabilteit in de landspolitiek. De grote
industrie-natie met zijn wereldmerken en zijn
volledig gebrek aan jeugd en elan, legt
zachtjes het loodje. Het voorland van een
aantal andere landen zoals, jawel,
Duitsland.

De visie van Washington op de EU is ook al
niet daverend ; men vindt dat er verkeerde
financieel-economische besluiten worden
genomen daar. Die de groei doen terugvallen op maximaal 1% voor 2010… En wat
erger is: Obama doet nog nauwelijks moeite
om de relatie met de europeanen te
verbeteren. Hij heeft er nauwelijks nog
fiducie in.
DE OORLOGSVAL AFGHANISTAN
Deze oorlog duurt al 8 jaar en het gaat niks
goed: Petraeus moet nu ook komen toveren
hier. Er zijn al 1000 doden en zo’n 6000
gewonden gevallen en de taliban lijken nog
steeds aan de winnende hand. En Karzaï
wordt maar door ¼ van zijn land gesteund.
Alle laatste
democratische presidenten
zaten al te haspelen met lastige oorlogen.
In 2004 verloor Kerry , veteraan, fors van
Bush… en iedereen weet ook nog van
Lyndon Johnson en Vietnam. Met deze
oorlog aan zijn broek krijgt Obama te weinig
kans een nieuw amerika op te bouwen van
het progressieve type. Hij wil ook nog een
tweede mandaat, maar 2012 nadert erg snel
en die oorlog wil maar niet overgaan… Hij
voelt het Afghaanse blok aan zijn been en
betreurt dat zeer.

Terug naar inhoud

VROUWEN JAGEN OP CALIFORNIË
Ze zijn schatrijk, republikeins van het zwaarste soort (bijna Tea-party) en ze willen best
tientallen miljoenen om hier nu gouverneur
te worden NA Schwarzy. Meg Whitney en
Carly Fiorina heten ze. De eerste was baas
van e-Bay en de tweede baas van Hewlett
Packard. Ze gaan nu de strijd aan met de
democraat Jery Brown , democraat, die al
twee keer gouverneur was hier. Of met
Barbara Boxer , senator sinds 1993 ook niet
mis. Het zal moeilijk worden om de limieten
van subsidiëring niet te overschrijden, hoor
je hier zeggen. De Tea Party people dingen
hen om heel radicaal te praten, want in die
hoek zit al 20% der kiezers van deze staat.
Er staat een wetsvoorstel op stapel dat
gebiedt dat er EEN primary komt voor alle
partijen en niet per partij. Om populisme wat
te remmen en een meer fundamentale
discussie te forceren. Maar dat zal pas NA

NOORD-AMERIKA
OBAMA EN ZIJN BONDGENOTEN
Obama wilde bij zijn aantreden ook “the
Pacific President” zijn, dus zich weer wat
gaan aantrekken van Azië. Wat de Bush-en
verwaarloosden. Maar het MO, de crisis en
de oorlogen eisten alle aandacht op. En nu
de verrekte oliebron onder water ook nog!
Dus stelde hij intussen vele reizen, onder
meer naar Indonesië, maar uit. Tot woede
van de regeringen daar. Ook bondgenoot
Japan werd wat “gelaten” waardoor het zijn
heil steeds meer bij China zoekt. De herrie
over de militaire basis gaat intussen door.
Zijn pogingen met China een betere relatie
op te bouwen waren ook al geen groot
succes; Obama blijkt dus gen tovenaar te
zijn.
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deze verkiezingen komen. Dus voorlopig
zullen de dames bezig blijven in het kopje
kleiner maken van die “afzichtelijke
Overheid… Hun tegenstanders zullen niet
vergeten te zeggen dat een van hen in de
Raad v. Toezicht van Goldman Sachs zat
en dat de ander niet erg sociaal opereerde
bij de firma HP. Sara Palin kijkt toe uit het
koude Alaska en ziet dit alles vol vreugde
aan. Californië is de grootste staat als het
gaat om het BNP in de VS…

In Duitsland gaat deze clausule ook in de
Grondwet komen en, Sarko voelt daar ook
veel voor in Frankrijk! Het wordt dus
mogelijk mode.
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
drugsbaronnen het beste meteen je
paspoort kunt laten zien. Niet praten dus,
maar alles toelaten, dan leef je hier het
langst..

STRAATARM SILICON VALLEY
Andy Groove was een der oprichters van
Intel, de grote chipfabrikant in het beroemde
Silicon Valley. Hij is nu zeer bezorgd. Er
komt daar geen arbeidsplaats meer bij en
de ww hier is hoger dan het landelijk
gemiddelde. Dat is heel wat anders dan bij
de start in 1968. Dat komt niet omdat hier de
creativiteit dood zou zijn, nee. Zo gauw er
weer een goed idee verschijnt wordt het
toegepast in produkten gemaakt in: Azië en
China in het bijzonder.
Dus tevreden aandeelhouders maar geen
baan in Californë er bij! Zo zie je nu dat
Foxcon, dat in China opereert, 800.000
mensen daar werk geeft. En dat is meer dan
de som van de werknemers voor Apple,
Dell, Microsoft, HP, Intel en Sony samen
dus… Hetzelfde geldt voor autobatterijen,
zonnecellen, etc. … En Grove weet echt niet
hoe je deze trend om kunt keren!

VOEDSELBANKEN OP DE UNIVERSITEIT
Op UCLA in Californië is het dagelijkse
werkelijkheid: steeds vaker zijn er studenten
die moeten eten uit voedselbanken en die
slapen in auto’s of clandestien in de
gebouwen. En ze douchen zich in de sportaccomodaties. Veel van hen hebben geen
papieren of zijn ex-soldaten. Of hebben
werkeloze ouders in deze zeer moeilijk
draaiende staat. Hun voedsel zou zonder de
nu hier opgerichte voedselbanen enkel
bestaan uit wat burrito’s. Het land van
Silicon Valley is in korte tijd veranderd in
een arm land met veel tekorten en armen.
En dat is nu ok zichtbaar op UCLA waar ik
ooit was en wat een zeer welvarende indruk
maakte. Nog in 1993.

GATEN VULLEN IN CANADA
In 1996 werd daar in de wet opgenomen dat
een begroting MOET sluiten! Dus tekort
NUL moet vertonen. Dat na 40 jaar begrotingen met gaten en een staatsschuld
van 100 miljard $. En sinds 1999 lukte het
echt… tot in 2009 de crisis kwam en er weer
gaten velen. Die nu ook hier leiden naar
forse maatregelen: hogere belastingen,
duurdere electriciteit en hoger schoolgeld…
In 2025 mag de schuld volgens deze wet
nog maar 45% van het BNP zijn… Nu is dat
daar 55% (niet daverend hoog dus
vergeleken met Japans 200% en Frankrijk’s
85%...). Waarmee is aangetoond dat gaten
vullen ook kan, als je frans spreekt!

GUANTANAMO
Er werden journalisten, die er ook eerder
waren, uitgenodigd om Gitmo nu nog eens
te bekijken. En ze zagen dat weliswaar nog
steeds OPEN was maar ook helemaal
anders! Althans voor die gevangenen die
niet te lastig zijn. In Kamp 6 mogen ze 20
van de 24 uur zelf bepalen wat ze willen
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doen en kunnen ze elke week de familie
bellen. Ze mogen voetballen en wel 16
kanalen TV kijken. Ook Aljazeera dus.. en
ook keuze uit 16000 boeken.
By the way: in het VS-kamp Bagram op 50
km van Kaboel af in Afghanistan zitten er
nog eens 800 vast… Daar waren de journalisten nog niet…
Gitmo niet dicht maar wel leuker en een
nieuw gevang elders (met toestemming van
de regering daar, dat wel!) met weer 800
man er in. Dat schiet dus niet verschrikkelijk
op Obama!

Deze “diplomacy of Generosity” wordt nu
ook door de dame die hem hoopt op te
volgen onderschreven, maar zij wil het
geheel wat meer “politiek en economisch
effectief” maken. Lula weet dus prima hoe
hij China en India elders beconcurreren
moet en zijn vrouwelijke potentiële opvolger
volgt nog nadrukkelijker deze weg. De weg
van een opkomende wereldmacht dus…
SAM-SAM IN ARGENTINIË
De Kirchners plannen verder en dus zal
mijnheer Kirchner weer kandidaat zijn van
de peronisten in 2011… Zijn derde ronde
dus. Maar er moet wel wat gepoetst worden;
niet alles lep vlekkeloos! Dus sloten ze een
verbond met hun voorganger Menem. Van
zijn tijd als president zeiden ze ooit: “Het
was de meeste schaamteloze presidentiële
periode ooit”. Dat is nu dus vergeten ook
dor Menem; want deze peronist wordt nog
vervolgd voor fouten uit zijn termijn en kan
daarbij best wat hulp van boven gebruiken.
Zo komen ze er wel de Kirchners. En ze zijn
helemaal volwassen en gelijk aan de
westerse politici c.s.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ ZIT IN DE DALLAS
Hij is verrassend stil geworden die Chavez,
zijn land is nu in Latijns Amerika et enige
met
negatieve
groei….
Want
alle
buitenlandse investeerder rennen eg nu er
een golf van privatisering over de oliesector
spoelt. En de onteigenden voeren nu
tientallen processen met de regering over
vergoedingen. Chavez wilde meer van de
honingpot hebben en verliest nu de honing
compleet. Ook arresteerde hij de president
van zijn eigen Centrale Bank: die arme man
kreeg de schuld van Chavez zijn dolle
toeren!.. De inflatie giert er en Chavez hoor
je niet meer over de VS… Exxon en
Conocco Philips hoor je wel en luid: ze
willen dat de rechters hun meer schadevergoeding toekennen. De kip met de
gouden eieren is geslacht. Weer een
dictator die de grenzen van zijn macht
ontdekt en het land verarmt. En nu trekt
Chavez ook zijn troepen samen aan de
grens met de buren…. Een klassieker als
het gaat om afleidingsmanoeuvres.

CHINESE TGV VOOR ARGENTINIË
Er werden forse contracten getekend voor
wel tien projecten op vervoersgebied, met
name hoge snelheidslijnen. China sleepte
de orders in de wacht… met zijn 30
maanden eigen TGV ervaring! China is hier
al handelspartner numero 2, direct na…
Brazilië. China is overal en TGV-landen als
Frankrijk en Duitsland zijn… nergens te
zien. Onbegrijpelijk.

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË VOORSPELT VERLIES
OBAMA?
Het is niet echt verklaard maar als je de
politieke swing in dit land goed ziet weet
je wat er even later in de VS gebeurt.
Het “empirische bewijsmateriaal” is echt
smashing. Er kwam hier een nieuwe
eerste minister, die de oude labourman
verjoeg: een dame van het nogal

DE SOFT-POWER VAN BRAZILIË
Lula deelt met gulle hand hulp uit aa sociale
en ook landbouwprojecten. En zeker ook
aan VN-fondsen. Daarbij lijkt hij op China,
dat hij ook vaak elders tegenkomt. Ook
geen zware eisen stellend zoals die
missionarissen uit Europa en van het IMF…
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onorthodoxe soort dus. U las er al
eerder over in LP. Deze dame zet nu de
vaart erin met en wat rechtsere policy
lijkt het. Op weg naar verkiezingen
binnenkort. Want ze kan haar stijgende
populariteit nu best daaraan slijten! Maar
nu even dieper kijken. Er is in Australië
ook ene Abbott, een anti-abortusman en
ook niet echt homovriendelijk. Hij heeft
een soort van Teaparty opvattingen,
zeker
waar
het
gaat
om
de
overheidsomvang en the schulden van
diezelfde overheid. En er zijn tekenen
dat deze man aan terrein wint… Pure
speculatie? Dat is voor Obama te hopen
want zijn verkiezing nadert en zijn
populariteit is kwijnende. Mede onder
forse druk van superrechts verenigd in
Palin’s Teaparty. En om dit verhaal wat
meer verteerbaar te maken voor U:
Australiërs zijn in hun harten nogal
liberale en oud-rechtse mensen van het
Wilde-Westen type. Helpt dat u er meer
van te geloven? In elk geval weet u wat
ik denk nu.

men snel aan het verliezen is. Obama riep
al gauw dat de info niet nieuw was en al
“was verwerkt in het nieuwe beleid”… Strikt
genomen kan dat want de info stopt in 2009.
Maar iedereen kan zien hoe de werkelijkheid weer eens werd verdraaid en hoe
veel zware zaken niet werden geventileerd.
Ook over de hulp van Iran aan de Taliban,
het samenwerken van de Pakistaanse
geheime dienst met dezelfden en de wanhoop over de slechte resultaten aan de zijde
van de VS en zijn bondgenoten. Op het
moment dat vele bondgenoten fors twijfelen
en hun standpunt willen herzien, is dit wel
heel erg lastig. Het publiek ziet ook weer
eens hoe het wordt bedonderd dor de eigen
regeringen. De oorlog in Afghanistan gaat
de vietnamese kant op voor de VS en de
russen herinneren zich ook hoe ze deze
eerder verloren…. Toen de VS de taliban
steunden! Obama zit weer in een storm: het
houdt niet op. En de “vrije pers” krijgt ook
een forse veeg uit de pan. Wikileaks vond
meer waarheid dan alle andere media bij
elkaar in vele publikaties etc. Dat geeft ook
zeer te denken.

Terug naar inhoud

DE STILLE, KEIHARDE STRIJD MET ISRAËL
Ramallah boomt, daar op de West-Bank. Op
de basis van de subsidies van het westen
dat vele projecten aldaar betaalt. Het BNP
teeg er met 8% en in twee jaar werd r 1
miljard westers geld besteed daar. Eerste
minister Fayed, ex-IMF, is de grote motor
achter deze ontwikkeling: hij doet gewoon of
er al een Palestijnse staat is daar. Israël is
er de feitelijke baas (de bezetter dus) en
traineert alles, zeker de bouwvergunningen.
Dus gaat men hier maar flink de lucht in…
Meer inwoners per m2 dus en minder
vergunningen. De topper wordt nu de Burj
Palestine een 100 meter hoge toren van 23
etages. Met “on top”, een draaiend
restaurant dus… Er werken hier ook
tientallen consultants aan de westerse
projecten, en die geven een hoop geld uit.
Nu heeft Fayed, die keihard zijn lijn volgt,
het verboden om Israëlische producten te
kopen en te verkopen.. Tot grote schrik van
de vele Israëlische bedrijven die overigens

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE WIKILEAKS AFFAIRE
Een krantenkop in de Times zei het precies:
A LOG OF FRUSTRATIONS AGAINST AN
ENNEMY WHO GROWS STRONGER AND
STRONGER…
Men bedoelde de “log” op de website
WIKILEAKS, voor klokkenluiders; want die
heeft nu een echte grote vis gevangen. Er
zijn bijna 100,000 geheime documenten
over de Afghaanse oorlog aan kranten
aangeboden en daarna (toen iedereen goed
nieuwsgierig was geworden) op de website
gezet voor “ons allen”. En er staan nogal
wat brisante zaken op : rapporten en
dagboeken met veel nare info die de ernst
van de Afghaanse oorlog nog eens
onderstrepen. En die duidelijk maken
WAAROM Petraeus zo rap ook deze oorlog
moest overnemen. Het blijkt dat deze “wat
secundair
neergezette
oorlog”
in
werkelijkheid een zeer grote is en een die
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ook duizenden palestijnen aan werk helpen.
Israël had dit echt niet gedacht, maar Fayed
zegt dat hij desnoods de slarissen zelf zal
betalen aan de mensen die hun werk verloren! En hij kletst zelden. Dit is de stille,
keiharde strijd op de West-bank, waar
gewoon staatje wordt gespeeld , dagelijks
door Israël wordt gesaboteerd en dat alles
gewoon op “onze kosten”. En geef die
palestijnen eens ongelijk?

klap van Israël. Tel Aviv heeft l hardop
gewaarschuwd voor nog een dreun als…
Dat wordt weer balanceren dus.
ARABIEREN ZIJN BANG VOOR IRAN
U moet het effe goed begrijpen iraniërs zijn
PERZEN en dus geen arabieren! En e zijn
ook nog sjiieten en geen soennieten in het
moslimse land. Een hoge diplomaat uit de
Arabische Emiraten zei het zo: Van die
joden hebben we al 100 jaar last maar van
die perzen al meer dan 1000 jaar! En ook:
Als Israël een bommetje op Iran gooit dan is
dat een ramp voor de rust, maar als Iran de
bom krijgt is het veel erger!
Dus zijn Jeruzalem en veel Arabische
hoofdsteden het samen eens over meer dan
u denkt. Wat ook Obama goed weet en
uitbuit. Wist u ook dat de Emiraten en ook
Jordanië soldaten in Afghanistan hebben?
De geopolitiek is ingewikkeld en het een is
niet het ander blijkt steeds opnieuw. Lees
dus LP!

TURKIJE SLOOT ZIJN LUCHTRUIM…
De israëli’s mogen niet meer boven Turkije
vliegen… de grote vriendschap tussen het
turkse leger en Tsahal (leger Israël) lijkt nu
zelfs ook onder druk te komen. Dat zal ook
in Washington niet lekker vallen. Maar
experts verwachten dat beide partijen at the
end schade oplopen van dit incident…En er
moet niet worden vergeten dat Turkije een
steeds belangrijker partner wordt in het
economische verkeer met de EU, waar het
nog steeds graag bij wil aansluiten en, dat
de strategische ligging van Turkije een
afwijzende houding van de EU op termijn op
z’n zachtst gezegd erg onverstandig zou
zijn. Europa en Turkije zijn tot elkaar
veroordeeld want ook “buren”, en als je
beseft hoe groot het kruitvat net achter
Turkije eigenlijk is en hoever de knal zou
reiken, dan weet je dat ontsnappen gewoon
iet kan! Gepolitieke wetten zijn onveranderbaar en echte superwetten. Maar
vooralsnog is het een mooi zoodje geworden…

AMADINEDJAD BOTST MET DE WINKELIERS
Hij verhoogde de inkomstenbelasting voor
de “bazaarhouders” in Teheran en elders
met bijna +70%... en daar kreeg hij geen
applaus voor. Integendeel: ze gingen in
Teheran in staking! Er werd onderhandeld in
de hoofdstad en men vond elkaar op
+15%... Maar dat pikten de bazaarhouders
elders niet. Dus weer staking daar! Ach wat
doet het ertoe zult u zeggen. Maar pas op,
deze conservatieve winkelbezitters zijn
pijlers van de clerus en hun steun, erger het
wegvallen ervan, zit A. niks lekker. Maar hij
kreeg alweer sancties en zijn olie gaat ook
niet lekker… en de benzine moet hij
importeren. En nu doet Total niet meer mee
aan die import… Dus gaat de kas snel leeg
en moeten de belastingen omhoog. Dit is
wat de VS en het westen bedoelen: dat ook
deze winkeliers overgaan naar de oppositie.
Dus denk niet dat sancties NIETS uithalen…
De beide interveniënten Brazilië en Turkije
in de Uraniumswap kwestie oefenen nu
steviger druk uit op Teheran. Men wenst dat
het zich soepeler opstelt in het te herstarten
overleg met de ZES ( VS, China, Rusland,

LABIEL LIBANON KRUIPT WEER OP..
Met zijn 17 religieuze groepen en dito politieke groeperingen is dit land een labiel
geheel. Toch komt men nu de laatste klap
van de oorlog door Israël weer wat te boven:
de OG prijzen stijgen weer en Beirout is
weer een grote file. Zo’n 9% groei en veel
injecties van uit de VS, de Golfstaten en ook
Iran. En zeker ook vanuit de rijke libanese
diaspora. De resultaten van het Hariritribunaal komen er nu aan… En iedereen
houdt zijn hart vast en hoopt dat er vooral
individuen schuldig zullen worden bevonden
en geen politieke partijen zoals Hezbollah.
Dan zijn de rapen weer gaar, 4 jaar na de
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UK, Frankrijk, Duitsland). Rusland liet al
weten dat het MEER sancties dan die door
de VN zijn afgeroepen niet goedkeurt…
Moskou schiet zich een beetje in voor de
volgende besprekingen. Intussen regende
het extra-sancties van diverse zijden:
energie , geld en transport zijn geliefde
sanctiegebieden. A zal gaan zweten ook al
riep hij dat Iran zijn belagers zou weten te
vinden.. In september begint het gedonder
weer eens..

palestijnen onbelemmerd leven en ook een
paspoort aanvragen… Daar zijn geen
religieuze
koorddansers:
iedereen
is
praktisch moslim daar. Als u dit goed snapt
ziet u hoe enorm gecompliceerd het ligt in
het MO. Het is een groot kruitvat met
religieuze lonten. En de Palestijnse diaspora
groeit.. Zoals het ooit ook ging met de joden
waar de diaspora nu groter is dan het aantal
inwoners van Israël.
IS AFGHANISTAN VERLOREN?
Steeds minder mensen geloven dat de Nato
Afghanistan zal kunnen “redden”. Eigenlijk
willen vele daar snelweg… ook Cameron
geeft hen nog 5 jaar om zelf voor hun
veiligheid te zorgen. Wat volgens Karzaï en
de amerikanen veel te ambitieus gedacht is.
En wat erger is het zal waarschijnlijk naar
een grote burgeroorlog leiden.. Petraeus
komt, de grote pacificator… Al is zijn succes
in rak niet daverend: daar is de burgerkrijg
volop aan de gang. Met twee/drie explosies
en honderden doden per week. De Nato
moet erkennen dat de missie OM moet…
maar nu waarheen en op elk tijdspad? En
let wel: in Europa is de oorlogskas echt
leeg…

HET BLOKKEREN VAN GAZA…DE WERKELIJKHEID
Off the record willen 8 of 9 europese
ministers best met Hamas praten, maar
officieel zegt de EU: nee. Dat zei een
scandinvische minister hardop tegen
journalisten… Ook zei deze persoon dat die
blokkering averechts werkt: het werkt
gewoon meer business in de hand via de
tunnels naar Egypte… en stimuleert de
zwarte economie in Hamaskringen. En de
Palestijnse Autorteit besteed 40% van zijn
subsidies aan Gaza en krijgt daarvoor dus
niets in retour, ook geen belastinggeld.
Hamas vaart er wel bij… en dat is de echte
situatie. Dus dat gedeeltelijk opheffen is
voor veel meer goed dan de naieve mens
denkt..

MEKKA LIJKT STEEDS MEER OP LAS
VEGAS
Ze liggen beide in de woestijn en wie had er
nou ooit gedacht dat Mekka nog eens op
OG-gbied Las Vegas in de schaduw zou
stellen? Maar ja met 13 miljoen pelgrims
jaarlijks naar deze stad moet je wel wat
bouwen. In 2015 moeten er 80.000 kamers
beschikbaar zijn hier en daartoe denkt men
aan het Clock Royal Tower hotel van 800
kamers. Lijkend op de Toer in Londen, en
600 meter hoog. Helaas wat lager dan de
828 m. hoge Burj Khalifa in Dubaï. Het lijkt
op de afmetingen van het Pentagon en het
Hotel Las Vegas… En je kijkt er uit op de
Kaäba natuurlijk waarheen 1,5 miljard
moslims hun gebeden sturen. En er moet
nog meer gebouwd worden ook de moskee
moet groter. Daar moeten nog 500.000
pelgrims meer in kunnen oer een tijdje… Er
is nog niet genoeg geld gevonden voor een
nog groter project op hotelgebied. Mogelijk

DIE ARME PALESTIJNEN IN LIBANON
Ze zijn er met de miljoenen en nog steeds in
kampen “opgesloten”. En er vertrekken er
steeds meer naar Canada en Australië…
Zeer teleurgesteld dor de christelijke partijen
daar die en bloc tegen een wet stemden om
hen in Libanon de gewone burgerrechten te
even… Deze christenen zijn namelijk
doodsbang dat ze daardoor ook het
libanese staatsburgerschap zouden kunnen
krijgen ooit… En dan komt er in dit land een
moslimmeerderheid,
wat
de
fragiele
religieuze en politieke verhoudingen fors
zou kunnen veranderen. Hier wordt namelijk
religieus op het slappe koord gedanst…
Er zijn hier zelfs 73 beroepen VERBODEN
voor palestijnen… Waardoor er nu duizenden immigranten uit Sri-Lanka, Bangla Desh
en ook Afrika binnenkomen hier. Dat liever
dan palestijnen dus. In Jordanië mogen
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gaat de aanbesteding van de TGV-lijn
Mekka-Medina de investeerders overtuigen
hier.

bewaken. Dat is lang niet zo duur dus..
Want een drone vraagt geen overuren tarief.
NOOIT MEER SCHIPBREUK?
Je neemt een abonnement van 25 € per
maand en je krijgt een kleine GPS-box met
knop erop. En je zorgt ook (jaja!) dat de
batterij steeds is geladen als je met je boot
(die moet je dus effe kopen) in de dallas
komt. Dan druk je op het knoppie en de club
krijgt een sos-melding met je GPScoördinaten! En ze sturen hoop je dan maar,
hulp naar die plek. En als je nog niet bent
gezonken of verdronken dan heb je je leven
gered. Ach ze iemand doe niet zo
ingewikkeld: je hebt toch een mobietje met
GPS er op? Klopt, maar verder op de open
zee zijn.. erg weinig telefoonpalen en dus
doet je mobieltje het niet! Ai! Dus je moet
dan zonder het apparaatje van hierboven
een echte satelliettelefoon hebben…. Maar
die kost heel wat meer dan 25 € per maand.
OK?

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
CONTROLEER DE CONTROLEURS!
Heeft u een I-Phone plus de applicatie
genaamd CheckMyMetro dan kunt u zichzelf
laten waarschuwen voor…de controleurs
met hun apparatuur. Dus hoort u bij het
leger der zwartrijders die hun I-Phone
betalen van de besparingen op Metrotickets,
dan weet u nou wat te doen. Eigenlijk een
stadsvariant op de snelheidsradars van de
politie!
DE KEVLARZEPPELIN
De Bullet850 moet je in 6 uur kunnen
oppompen; hij is 71 m. lang en 10 m.
diameter.En dan kan ie vliegen met een
crew aan boord of een crew in een centrale
op afstand dus. Hij is van 15 millimeter (!)
dik Kevlar (zit ook in kogelvrije vesten) en
dat is 10 keer sterker dan staal. En het ding
kan
900 kilo meenemen! Gestookt op
biobrandstof kan ie 55 km/uur vliegen en
max. 130. En kan lange uren op 6000 m.
hoogte blijven. Hij is inzetbaar in militaire
conflicten, bosbrandbestrijding en ook in
olielekbeheersing. Zijn ontwikkeling kostte 6
miljoen aan het bedrijf E-Green. De 40-er
jaren komen terug in het luchttransport!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
HELDEN IN DE ANT-MAFFIASTRIJD
Rond 1990 stierven er drie anti-maffia
rechters, ze werden neergeknald. Natuurlijk
kreeg enkel de maffia de schuld van hun
dood. Maar nu is er opnieuw veel te doen
over deze en andere moorden door het
boek van een journalist. Hij komt met hele
andere conclusies namelijk dat de echte
opdrachtgevers in de hoogste politieke
kringen zaten! Er blijkt betrokkenheid te zijn
geweest van ambtenaren uit de geheime
dienst… bewijsstukken verdwenen op
onverklaarbare wijze… en de suggestie is
dat politici uit de christen-democratische
partij hier meer van wisten. Een vaker
gehoorde
idee
dat
hoge
politici
samenwerkten met de maffiatop en dat
daarom deze club onuitroeibaar is. Tja als je
een zekere Belusconi ziet opereren is zo’n
gedachte echt niet meteen onzin. Het bewijs
is onmogelijk omdat iedereen die het bijna

DUITSE DRONE VOOR FRANSE BRANDEN
Het is al eerder geprobeerd een onbemand
vliegtuigje inzetten bij bosbranden, maar dat
mislukte. Want zo’n ding wordt vanaf de
grond bestuurd en bij brand vliegt er heel
wat aan blusvliegtuigen dor dezelfde ruimte.
Maar een duitse fabrikant beweert dat zijn
drone zo goed bestuurbaar is en zo’n pico
bello real video systeem heeft dat het nu
zonder gevaar kan. Dus gaat men hier in het
zuid-oosten een zomer lang testen… Eens
moet het lukken en, als het niet brandt kan
zo’n ding ook zonder piloot dienst doen en
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lukt, op het kerkhof terecht komt. Dat risico
loopt nu ook de journalist en weer twee
rechters. Ze ontvingen al een kogelbrief. Zo
begint het meestal. Als de politiek de
misdaad beschermt is de democratie om
zeep en blijft de lucratieve misdaad verder
bloeien… Want zelfs in hogere kringen
loont kennelijk de misdaad.
Maar de dode helden worden met veel
staatseer herdacht nu…weer een keertje.

Wat indertijd door opponenten (waaronder
ook LP!) werd geventileerd, lijkt te worden
onderschreven in deze oordelen:
De conclusies waren veel te extreem, erg
onevenwichtig en alarmachtig. En dus geen
erg goede basis voor een evenwichtig
milieu-beleid door bestuurders en politici.
De wetenschappers “moeten meer open
staan voor het ventileren van hun twijfels”
werd opgemerkt: laat dat nou wet 1 zijn in
wetenschapsland! Maar ja, jagend op roem
en Nobelprijzen wordt de hoofdzaak wel
eens vergeten. Dat zien we op vele plaatsen
in onze tijd.
Waarvan acte! Voor de wetenschappers EN
voor de politiek!

BETON EET VIEZE LUCHT
Een uitvinding uit Eindhoven: doe in beton
voor je wegen wat titaandioxyde en de vieze
lucht wordt, voor ca 35%, gecleand. Daarbij
zorgt wat zonlicht voor de omzetting in
minder schadelijke stoffen. Je kunt het ook
doen bij gemixt beton en asfaltwegen en
zelfs bij beton van gebouwen. Goed zo
jongens; nu worden beton en asfalt eindelijk
ook een beetje GROEN!

DE GROTE IJSPEGEL VAN GROELAND
Hij is 2500 meter lang, 10 cm in diameter en
is uit de ijslaag van Groenland geboord. Hij
gaat nu verder in de tijd terug dan het z.g.
eemie zo’n 115.000 jaar geleden toen de
temperatuur hier +5 graden was… Je kunt
aan deze ijspegel erg exact zien wat de
temperatuur toen was en ook de
atmosferische constellatie. De variatie in
Groenland was in de loop der eeuwen zeker
=/- 10 graden weet men. En soms steeg/
daalde de temperatuur sterk in korte tijd!
Dus gaan we nu snel wijzer worden over de
relatie atmosfeer (ook CO2) en ook de
aardtemperatuur.. De wetenschappers in
Noord-Groenland zijn nu zeer gespannen
omdat men nu tot 125.000 jaar terug kan
“kijken”.. Ook voer voor IPCC-ers.. en de
volgende klimaatconferentie einde 2010.

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
DE OORDELEN OVER “HET” RAPPORT
Na de grote opschudding over het IPCCrapport werd, mede op aandringen van de
Nederlandse regering, door de VN een
oordeel gevraagd over die “berucht
geworden” rapportage, die zoveel regeringen voor zoete koek slikten.
Het eerste is er nu en laat niets aan duidelijkheid te wensen over:
-de rapportage was bepaald “one-sided” en
“te alarm-achtig”.
-een aantal alarmerende conclusies blijken
niet houdbaar (de meeste zijn intussen ruim
bekend)
-de (ook aanwezige) positieve effecten van
de aardopwarming zijn gewoon allemaal
genegeerd. Zoals het goede dat dit zou
brengen voor de wouden in Azië.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
EGYPTE DOODT VLUCHTELINGEN
Er vluchten nogal wat afrikanen uit gebieden
als Soedan, Darfoer naar Israël via de
grens met Egypte in de Sinaï. Want Egypte
wil
wel
goedkope
arbeidskrachten…
onofficieel dus. En dat zijn er wel 1500 per
maand… maar velen daarvan komen niet op
bestemming en ook nooit meer thuis. De
egyptische politie liquideert ze, zeggen
Mensenrechten Organisaties. De politie

Het tweede beoordelingsrapport rapport
komt er ook aan en dat focusseert vooral op
de gepikte E-mails en de gang van zaken
vooral op de East-Anglia Universiteit.
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gooit het op een akkoordje met de
“passeurs = de begeleiders” ; samen maken
ze uit hoeveel er DOOR mogen (businessbehoud) en de rest knalt de politie “op de
vlucht” neer. Alles heeft zijn prijs en ook
Allah doet daar niks aan.

lawaai, dat spreekt, de (pas)poorten openstelt, doet dat de moslimwereld erg goed.
En het is ook een leuk schopje tegen de
iraanse schenen , want daar wil men de
wereldwijde moslimgemeenschap graag
“aanvoeren”.. Broederschap wordt weer
eens geboren uit… eigenbelang. NU snapt
Riad dat ze erg dom waren. Wel wat laat
eigenlijk.

DE ZWARTE IMMIGRANTEN IN ISRAËL
Ze zitten daar vooral in kampen of dolen
rond, voor zover ze niet meteen weer over
de egyptische grens werden gezet. Er zijn er
20.000 in Tel-Aviv, Eilat en Arad en ze
kwamen uit Soedan, Eritrea, Ivoorkust,
Nigeria, Togo en Mali. Meestal als politiek
vluchteling. Slechts 170 van hen kregen een
verblijfsvergunning, geteld vanaf 1951!
Israël staat bepaald niet op hen te wachten,
maar moet als “westers democratisch land”
de asielwetten respecteren. Met grote
tegenzin dus.

GEMAKKELIJK IMMIGREREN IN CANADA
Als je 3 jaar in Canada woont kun je een
paspoort aanvragen en dat krijg je dan ook
als je je de taal (engels of Frans) redelijk
spreekt e je niet va het overheidsloket leeft.
Veder wordt er heel veel gedaan aan
(gratis) inburgeringscursussen en helpen bij
een baan zoeken: Canada wil graag
immigranten opnemen. Per jaar komen er
hier 250.000 immigranten aan; op een
bevolking van 34 miljoen is dat ca 0,8%
jaarlijks erbij. Van hen worden er jaarlijks
170.000 genaturaliseerd. In een plechtigheid
waarbij alle nationaliteiten per groep aan de
beurt komen in alfabetische rangorde.
Speech, volkslied en applaus en… klaar!
Zo gaat dat in een land dat weet dat je groei
en je welvaart afhangen van de juiste
bevolkingsopbouw… Zij willen Japan en
Duitsland echt niet nadoen!

DE SAOUDI’S MOETEN PASPOORTEN
GEVEN!
Er zijn nogal wat arabieren die in dit land
werken en sommigen al een leven lang.
Arabieren, zelfde cultuur, broeders dus en
soms ook al belangrijke mensen geworden.
Maar, niks paspoort, dat krijgen ze niet!
Naast hen zijn er ook nog duizenden aziaten
die ook geen papieren kunnen krijgen, maar
dat ligt uiteraard een pietsie anders.
Van deze politiek krijgt men na vele jaren nu
toch wel spijt. Mensen vertrekken, schaarse
beroepen krijgen minder beoefenaars en nu
moet je daarvoor aziaten terugzoeken. Dus
is er nu een forse polemiek uitgebroken onder de honderden prinsen die hier de dienst
uitmaken. En die chauffeurs nodig hebben,
poetsvrouwen, kindermeisjes etc. Liefst uit
de eigen cultuur, dat spreekt (?). Deze
mensen zonder paspoort en toch broederarabieren heten hier “malaweed”… Mogelijk
krijgen deze immigranten nu toch, na een
lang arbeidzaam leven in dit land, waar ze
intussen vol in geïntegreerd zijn, hun
paspoort en hun rechten. Om praktische
redenen en, in toenemende mate ook , om
geopolitieke redenen. Want er is een hele
arabische diaspora in Saoudi-Arbië intussen
in dit land te vinden (miljoenen!) en als je
voor al deze broeders nu, met veel publiek

INDIËRS PREFEREREN DE VS BOVEN
UK
India ziet de UK als een 3e rangs wereldmacht nu en mede daarom komen er
maar 30.000 goedgeschoolde immigranten
naar Engeland en ruim 100.000 naar de VS.
Idem voor studenten omdat een amerikaanse MBA in hun ogen nog steeds
welvaart belooft. Cameron probeert ook hier
opnieuw te beginnen ver afstand nemend
van de oude koloniale relatie… Want net als
Frankrijk ervaart in Afrika moet je erg
oppassen in het oude te vervallen: dat heeft
definitief afgedaan en wordt als uiterst
negatief ervaren door opkomende landen.
Langdurende nawerking van eeuwen
kolonisatie..
DUITSLAND AARZELT OOK HIER BIJ..
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Het nationale voetbalteam heeft 11 van de
23 spelers als immigranten…. Als je in
Duitsland wordt geboren uit niet-duitse
ouders ben je na 8 jaar automatisch duitser
al moet je dat voor je 23e nog eens
bevestigen. Wil je genaturaliseerd worden
als immigrant dan moet je goed Duits
spreken, op eigen benen staan, een
examen afleggen (gaat vooral over de
duitse waarden!) en dubbele nationaliteit is
verboden (voor mensen BUITEN de EU!).
Hier willen ca 24% van de immigranten
duitsers worden. Duitsland heeft dus een
nogal hoge drempel, maar ziet nu bij zijn
vergrijzingsproblematiek
in
dat
dit
onhoudbaar gaat worden…

miljoen achteruit boert. En het aantal
immigranten zakt ook nog snel: maatregelen
in diverse landen , de crisis en betere
omstandigheden in vele immigrantenlanden
zijn de oorzaken. Een sommetje leert dat er
tot 2050 , als we een goede bevolkingsopbouw willen hebben (dus een vlotte
economie!) , ca 40 miljoen immigranten er
bij moeten ( dat is dus ca 10% van de hele
bevolking!). Ook de OECD adviseert de EU
nadrukkelijk de immigratie te bevorderen!
Maar dat wil geen hond… de lange termijn,
dat is “NA ONS”… En populisten preken
graag het OMGEKEERDE!

-DEMOGRAFIE

DE IMMIGRANTEN VAN JAPAN
Japan heeft traditioneel weinig immigranten;
ze komen uit China, Korea en Brazilië. Dat
laatste omdat er afstammelingen wonen van
geëmigreerde japanners uit begin 20e eeuw,
die naar hun rots terug keren. Slechts 2%
van de bevolking zijn immigranten ook al
steeg het aantal in 10 jaar met 40%. In 2009
was er nu de eerste teruggang in immigratie
van ruim 1%.. vooral de braziliaanse jappen
vertrekken weer naar hun land waar de
economie boomt. Traditioneel waren het
vooral laaggeschoolden: 55% was fabrieksarbeider. Nu is 40% van hen in de ww dat
was vroeger 4%. De actieve bevolking in
Japan daalt en tussen 2006 en 2030
verwacht men een tekort van liefst 11
miljoen (van 67 naar 56 miljoen!). Nu wil
men vooral hoogopgeleide immigranten
binnenhalen , maar dat wil iedereen en dat
lukt vooral de VS nu. Men had ook een
jarenlange actie om verpleegsters binnen te
halen uit Indonesië en de Philippijnen, maar
dat mislukte. Nu wordt het verpleegtekort
vooral met robotisering aangepakt.. En de
bevoking moet gewoon NOG langer werken
want de angst voor massa-immigratie en
verlies van de identiteit is groot.
Een heel volk gaat aan een fobie ten onder…

IMMIGRATIE EN BEVOLKINGSOPBOUW
IN FRANKRIJK
Het is, zeker in rechtse kringen, een echt
heftig gespreksonderwerp: immigratie en
opbouw van de bevolking. Frankrijk is het
enige land in Europa met een bijna stabiele
bevolking dus zonder vergrijzing. Het aantal
inwoners van buitenlandse afkomst zou ca
7,7 miljoen zijn nu op de 63 miljoen in totaal.
En dat is dus 12,3%.
Kijk je naar de > 18-jarigen dan zijn er 11%
van “vreemde origine te vinden” en < 18
jarigen zijn dat er 16%. Men rekent in totaal
op 0,5% illegalen in deze groep.
De groei van de bevolking komt voor 80%
uit de groep “van buitenlandse origine”. Het
immigratiesaldo is jaarlijks 125000. De
verhouding tussen het immigratiesaldo en
de natuurlijke aanwas is hier 75/25 (een
factor drie dus).
Er wonen ca 5,8 miljoen afrikanen (dus van
afrikaanse oorsprong) waarvan 2,4 miljoen
uit de subshara komt. Hier vandaan stijgt de
immigratie nog al staat Frankrijk ook zwaar
op de rem.
Dit haalde ik o.m. uit het blad: Le Cri du
Contribuable (de noodkreet van de
belastingbetaler) dat er, vanwege het fors
rechtse karakter stevige om niet te zeggen
racistische commentaren bij schreef. Zoals
´ De kinderen van immigranten hebben veel
meer behoeften dan de kinderen van
autochtonen”.

IMMIGRATIE GEZIEN VANUIT BRUSSEL
Brussel studeert er op, maar weet dat de
eu-bevolking vanaf 2013 met 1 tot 1,5
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Wat dit oplevert zeker op langere termijn
namelijk een betere bevolkingssamenstelling dan bij alle andere europese landen
en dus een grotere consumptie, meer
premiebetalers etc. dat staat er niet te lezen
dus. Let wel: Nederland zit op ca 9% als het
gaat om “uit het buitenland afkomstige” en
dat is dus 3% lager.
Hier in Marseille liggen de cijfers veel hoger
eerder 35% zegt men. En toch is het hier
leuk en niet vijandig. En dat komt omdat het
hier geen echte minderheidsgroep meer
is…. Marseille is mixture al eeuwen lang! Er
zijn zeker 25% van origine Italianen bijvoorbeeld hier, immigratie van eeuwen
geleden. En ook grotere groepen armeniërs
en libanezen. Kortom hier is niks vreemd
aan buitenlanders, zelfs niet aan hollanders
zoals wij.

U iet hier hoe de crisis de immigratie sterk
afremt behalve in immigratie-positieve lanen
die op lange termijn denken.
Het is mogelijk uw hobby ook niet maar
echt, zonder immigranten gaat het niet als
je geboortecijfer zo rond 1,3 hangt. Dan ga
je snel naar japanse toestanden : daar
wilden ze ook nauwelijks immigranten! En
zie nu wat ze zijn met 220% staatsschuld!
(tov het BNP). De champion! En Duitsland
volgt al rap!

AFKEER VAN KIDS IN DUITSLAND
Het stond in Der Stern, wel een beetje een
schreeuwersblaadje. “NERVT, IST LAUT
UND MACHT DRECK…. Heette het
hoofdartikel. En dat gaat over “STÖRFALL
KIND” die kleine monsters ,die “ SCHREIHALZE” dus. Wat wel illustreert waarom in
dit land het grijs zo bloeit en het groen niet
wil bloeien. Maar een kritische duitser zei
het zo: “Klagen over lastige kinderen toont
een groot maatschappelijk probleem: velen
denken alleen nog maar aan zichzelf”. Na
hen de zondvloed dus… En hoe die er uit
ziet laat Japan haarfijn zien.

BEETJE DEMOGRAFISCHE-STATISTIEK
In de EU liep de immigratie in 2008 terug
met 6%... en volgens OECD en andere
geleerden moet dat in 2011 echt weer
OMHOOG! Want er zijn niet genoeg
mensen in lagere categorieën op de
arbeidsmarkt te vinden… De immigratie uit
Oost-Europa liep zelfs met 32% terug… Een
ware ommekeer.
Dus nog even naast elkaar de immigratie in
% van de totale bevolking:
Japan
0,08% ( de zwakste)
Frankrijk
0,27
Duitsland
0,29
Spanje
0,88
Zwitserl.
1,86 (!!)
EU-tot
0,35 %
UK
0,58
OECD
0,67
Maar ook:
VS
Canada
En ook:
Spanje
Tsjechië
Italië
Ierland
OECD
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KAN EEN LAND KNETTERGEK WORDEN?

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

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