LE PROVENÇAL
EDITIE 69-10
MEER DAN 220 LEZERS, IN 8 LANDEN
ORANGE.FR
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@
HOSTED BY: WWW.SPEETJENS.FR

JE DRUK MAKEN OVER HET LEVEN EN DE MENSEN,
IS EEN MANIER OM DAT LEVEN TE OMHELZEN
IN 2011 ZIJN WE OP DE AARDBOL MET RUIM 7 MILJARD MENSEN.
ER KOMEN PER MINUUT 207 MENSEN BIJ; ER STERVEN ER 108.
PER UUR PLUSSEN WE DUS MET CA 6000..
EN PER MAAND MET RUIM 5,3 MILJOEN.
WE GAAN ZO LEKKER SNEL NAAR DIE 9 MILJARD IN 2050.
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Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
Le village de Mormoiron habitants, ruines, bibliotheque, Hangar
de Lamy, etc)
La Provence (soleil, l’azur, ses produits, etc.)
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Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

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.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MONDIALE POTPOURRI
OVER WILDERS: “ WAAROM MOET IK UITLEGEN WAAROM IK OP WLDERS STEMDE? IK
HEB ER GEWOON EEN GOED GEVOEL BIJ. MISSCHIEN DOET HIJ STRAKS WEL ALLES
VERKEERD, DAN STEM IK OP WAT ANDERS. WAT MAAKT HET UIT? IK WEET NIET
WAAROM IK ALTIJD ALLES MOET UITLEGGEN. HET IS GEWOON ZO. IK KAN OOK NIET ZO
GOED UITLEGGEN, IK KAN WEL…BOEREN”. Wilders likt er zich de vingers bij af… in de
gedoogstand!
******
“ALLES TE VOET KUNNEN DOEN. DAT IS PAS LUXE”. DEZE STELLING ONDERSCHRIJVEN WIJ NU NA 3 MAANDEN IN HARTJE MARSEILLE. DE AUTO STAAT AL DIE TIJD
BEDROEFD OP ZIJN TERUGGAVE TE WACHTEN IN DE PARKING.
******
O“IK HEB OOK EEN BLACKBERRY MAAR SLECHTS EEN DOZIJN MENSEN HEBBEN MIJN
ELECTRONISCH ADRES. EN OMDAT ALLES WAT HIEROVER LOOPT OOK IN DE
PRESIDENTIËLE ARCHIVEN TERECHT KOMT KRIJG IK NOOIT EENS WAT MEER
GEWAAGDE BERICHTEN” . ( Zei Obama). In de Arabische emiraten is nu het mailen via
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Blackberries verboden. Want het versleutelingssysteem is zo goed dat er geen censuur op
mogelijk is. Businesmensen zijn geschokt door deze maatregel.
*******
“ER BESTAAT EEN ENGELS GEZEGDE DAT AANGEEFT DAT IEMAND PAS EEN ANTISEMIET WORDT ALS HIJ DE JODEN NIET MEER NODIG HEEFT” ( Zei Shimon Perez, de
president van Israël). Hij noemde de engelsen opelijk anti-semitisch en pro-arabisch.
*****
ÍRAK EN AFGHANISTAN ZIJN HET ACHTERGELATEN MOERAS VAN BUSH EN OBAMA
DOET ALLES OM ERUIT WEG TE KOMEN. MAAR HET ZUIGT ENORM…
******
“OBAMA IS GEEN NIXON, DAT WAS EEN CYNICUS, EN OOK GEEN REAGAN, DAT WAS
EEN NIETSNUT” ( Zei de herrezen Castro in het parlement).
******
INTERNET, Google, Facebook, bewakingscamera’s, biometrisch paspoort, chipjes, GPS,
mobieltjes die zeggen waar u bent, satellieten die ons beloeren … In deze high-tech wereld
kunt u zich nauwelijks nog verbergen. Het komt door een mix van veiligheidsaanpak,
misdaadbestrijding en extrovertie … De privacywetten lopen hopeloos achter, de
privacyinstanties weten niet meer waar te beginnen de strijd lijkt gewonnen door “de
overheid”. Ik las tot mijn verbijstering dat in Nederland relatief het meeste telefoonverkeer
etc. door de overheid wordt “afgetapt”. Daar zijn wij dus te tolerant in kenelijk!
*******

EEN VROUW DIE IN GAZA (DE WATERPIJP) ROOKT DAT KAN NIET. HET IS
VOLGENS EEN HAMASMINISTER STRIJDIG MET DE GEWOONTEN IN ZIJN LAND.
Weer een potje eigen shariadenken en we hebben al zoveel verschillende sharia’s in
de wereld.
******
“DE BURGERLIJKHEID OMVAT EEN ACTIEVE GEEST, VLIJTIGHEID, EN,- OVER
HET ALGEMEEN-, OOK ORDELIEVENDHEID. MAAR HET IS OOK EEN GEEST DIE
NOOIT MEER KAN VOORTBRENGEN DAN EEN REGERING ZONDER DEUGD EN
ZONDER GROOTSHEID” . (Zei de filosoof Toqueville).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

franse politie en natuurlijk DE grote
rel van de laatste maanden: over de
Rom’s. Frankrijk staat internationaal
weer eens fors in de kijker, maar
minder fraai dan eerder… De affaires
blijven onze aan-dacht vragen:
Bettencourt/Woerth blijft spannend
en er ontknoopt zich nog weinig en
Chirac tracht zijn affaire met geld af te
kopen. Wat weer een nieuwe affaire
opleverde natuurlijk!

*VOORAF
Editie 69 alweer en nr. 3 uit het
marseillaanse redactiekantoor.
In de EXCEPTION gaat het over de
corsicaanse manier van denken, de
steeds misdadigere ouderen, nakaarten over de A-griep (waarbij de WHO
er van langs krijgt in Frankrijk), de
groeiende ontevredenheid binnen de
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ALLEDAAGS, LE JOURNAL en de
COIN zijn stevig marseillaans gekleurd : Marseille; c’est une merveille
en dat merkt u dus ook.
ALEMEEN, crisissen en ontwikkelingen, toont u de never-ending BNPdans en ook de on-going R&D-race in
de moderne wereld. En laat zien, dat
verrassend genoeg, de westerse gewoonten fors aan de winnende hand
zijn, en wereldwijd: een opsteker?
Wie blijft wel of niet AAA voor de
noteringburo’s en gaat die euro het
nog lang houden of niet? De halal- (of
hallal, is de marseillaanse schrijfwijze) business boomt enorm. Hier
maar elders ook , het is een echte
groei-markt die het zakenleven steeds
meer ontdekt, en die bepaald wordt
door steeds koopkrachtigere moslims
en het koesteren van hun religieuze
tradities.
Tenslotte nog even de
vraag of China zijn droom kan waar
maken…
In INTERNET leest u dat het net vastloopt in de toenemende loads op een
te langzaam uitbreidend net (de wet
van behoud van ellende), en ook dat
het gedrag op de Google-sites voorspellende waarde blijkt te hebben
over trends op onze wereld! Voer
voor wereldbrede marketeers dus. En
het Blackberry “drama”: dus veiligheid tegenover privacy, is een typisch
fenomeen voor onze tijd.
DIVERS laat de wereldwijde TGV-race
zien, is bezorgd over kids die bij lang
bij mama blijven , gaat over het eeuwige genotmiddel cannabis en aakt u
wat wijzer over porno-gewoonten in
het franse. Als dat niet divers is…
Onder OLIE ontdekt u dat ook Israël
off-shore heel wat gas vond en nu
dus ruzie daarover heeft met buur
Libanon.. , ook voor de kust van Libië
is het feest met veel olie op grotere
diepte… BP wil daar nu gaan boren

maar aarzelt en er is oppositie, uit
veel angst geboren, bij alle buren.
Vanzelfsprekend. Ook in Noorwegen
waar ook diep wordt gewonnen, is er
nu veel aarzeling voor het vervolg.
Ondanks de enorme rijkdom die exploitatie garandeert.
We zijn energietechnisch in de “red
zone” , het spul is schaars tenzij je
heel diep in het water met alle risico’s
van dien gaat prikken… En wie kan
dat weigeren? Nobody can really!
RELIGIE toont weer eens wat ze allemaal vermag. Er is grote, rotte handel
in Mekkareizen en vergunningen in
Indo-nesië, er blijkt ook een antiramadan-beweging te bestaan en de
saoudi’s vaardigden nu burkaregeltjes uit voor vrouwen op
westerse reizen.
De paus gaat als een echte superstar
naar Engeland en de bisschop van
Brugge was ook al stout en ging
heen. Philippino’s blijken nog steeds
ultra-katholiek en de ultra-orthodoxen
in Is-raël maken het nu wel heel erg
bont
tot
groot
verdriet
van
vredezoekers.
In AFRIKA killen en rommelen Aqmi
en Shabab, beide onder A-Qaidavaandels: religieuze bandieten. De AU
probeert de eigen bonen te doppen
met meer “ei-gen” militairen in te
zetten. Afrika is duidelijk steeds meer
“coming up”, zien experts en men
wordt hier nu ook DIK dus (=het
bewijs!). Obama blijft ver weg van
corrupte leiders en helpt langs andere wegen het hongerende Niger .
Soedan lijkt nu “democratisch in
twee-ën te gaan” of is het een utopie?
Kaga-ma
won
weer
en
ook
democratisch met gemak in Ruanda,
en historisch gezien blijkt dat
Nederland nu weer, net als heel
vroeger, uit Afrika wordt weggedrukt… door Peking!
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In W-EUROPA klinkt het alarm voor
Duitsland. De export boomt enorm,
maar er zijn geen vakmensen en ook
al geen medici meer. De industrie eist
immigratie en Oost-Europa levert nu
al de dokters. Arm Duitsland (20% , 10
€/uur!) zit in een forse spaghaat. In
Spanje pesten agenten en douaniers
de moros (=doorreizende marokkanen) en in België strandde de preformatie opnieuw. Maar de belgen zijn
de meest vermogende burgers van
Europa! Berlusconi moet ook flink
afknijpen en zit nu zelf in partij-politieke problemen terwijl in Griekenland weer het terrorisme opbloeit
temidden van grote ontevredenheid..
En chinese bedrijven vestigen zich in
Frankrijk: zij krijgen zo “Made in
France” en de fransen krijgen duizenden arbeidsplaatsen.
O-EUROPA verhaalt over het ultrarechtse en economisch failliete Hongarije en over de nieuwe afgang van
brandend Rusland. Waar nu ook veel
zakenmensen vertrekken vanwege
corruptie en mafioso.
Z-AZIË. India is goed bevriend met
Birma en Iran… een vriendschap die
wordt gesmeerd met olie en gas. Men
houdt daar ook, op kunstige wijze, de
enorme geschakeerde boel bij elkaar,
maar men voorkomt niet het vertrek
van veel toppers…In Indonesië is er
een grote maffiose handel ontstaan in
Mekka-bedevaartreizen: geloof is hier
ook al business. En de slachtoffers in
Pakistan krijgen enkel hulp van de
radicalen en winnen weer eens van
de regering die weinig onderneemt.
Japan wordt snel de dinosaurus van
Oost-Azië. De jongeren zijn erg depressief hier en de economie stokt
echt. En nu gaat ook de yen nog in
waarde omhoog. Maar alle taxi’s van
Tokio (250.000!) worden nu snel
hybride-auto’s!
De chinese OG-

zeepbel wordt steeds maar dikker en
Peking doet alles om de druk er uit te
halen. Teken van een oververhitte
economie maar ook levensgevaarlijk
voor de financiële stabiliteit op de
wereld.
In N-AMERIKA strijdt men in de VS
hevig over vele morele kwesties:
homo-huwelijk,
immigrantenbehandeling en… de
moskeebouw bij Ground Zero. Ultrarechts startte de strijd fors tegen
Obama, mede in het zicht van de midterm-verkiezingen. Michèle springt
nu ook bij.. Er is angst voor een
econo-mische “double-dip” en het gat
“arm-rijk” groeit nog steeds snel.
Terwijl de staatsobligaties het toch
goed doen voor…de speculanten…
Gelukkig
zijn
de
vrouwen
maatschappelijk sterk in opmars in
dit land waar het totale intelligenceapparaat (2200 instellin-gen!) een
onontwarbaar
kluwen
werd.
Geopolitiek vist Obama flink in de
aziatische vijver, waar hij Z-Korea als
vriend vond, in zijn angst voor China.
GUANTANAMO blijft de schandvlek
ook nu er de EERSTE gevangene is
berecht die er 7 jaar zat en die werd
gevangen genomen op 15-jarige
leeftijd…
Columbia in L-AMERIKA sloot snel
vre-de met Chavez bij het aantreden
van de nieuwe president Santos.
Helaas blijkt nu het basesverdrag met
de VS te zijn afgekeurd door de Hoge
Raad in Columbia… Wat heel slecht
uitkomt voor Obama en voor Santos.
En Fidel in Cuba sprong weer fris op
en laat iedereen weer raden wat hij
nou eigenlijk gaat doen..
In
het
MO
starten
de
onderhandelingen weer eens en
onderwijl waren er weer de nodige
incidenten ter ontmoediging. Israël
doet nu ook erg veel om weg
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getrokken toppers terug te halen: ze
zijn hoog nodig hier.
De VS zijn “niet meer in oorlog” in
Irak en denken stiekem ook om
Afghanistan te verlaten. Terwijl er
geruchten gaan dat in Pakistan, waar
de chaos heerst, de militairen weer
aan de macht willen… Ondanks alles
groeit de handel Israël-Turkije snel
door en vond Israël heel wat gas in
zee. En kreeg daarover natuurlijk
ruzie met Libanon. Algerije startte
een mega-plan voor economische
opbouw en de , intussen netjes
verkozen, put-chist in Mauretanië
doet het daar goed. Maar hij blijft een
“foute”… officieel dan wel. Iran zit
zonder benzine nu, ondanks de
illegale handel met iraaks Koerdistan
in dit spul. Maar haar jeugdbeweging
à la Hitlerjugend bloeit enorm.
In TRENDS/TECHNO ziet u dat
kamperen weer erg IN is en dat dit nu
ook kan met een mobiel espressoapparaatje. Wonen aan de Med blijft
enorm duur en megacomputers voor
wetenschappers blijven IN. Na de VS
en Japan gaat nu ook China daarin
zijn geluk proberen. Voor de “gagliefhebbers”: er zijn nu blote voeten
schoenen en ook een polswonderbandje dat iedereen koopt. En ook
superlichte jacks, verpakkingszakken
en tenten.
In TOPICS leest u over het burkadilemma, genentechnologie en de
morele kanten daarvan en over de
nieuwe “digitaal geboren en getogen
mens”.
In CO2 hoort u dat in
Frankrijk de subsidiekraan nu dicht
moet voor zonnepanelen. Wegens TE
groot succes! Onder MIGRATIE leest
u het gehannes in de UK, de VS en de
EU met allerlei immigranten. Eem
mondiaal probleem, mede door de
crisis. In DEMOGRAFIE nog eens de
europese krimp die nu echt pijn

begint te doen… terwijl de immigratie
UIT is…
Het werd weer een mond vol en u
merkt hopelijk de invloed van mijn
“access” tot de geweldige actualiteits
bron die het marseillaanse Alcazar
voor mij is geworden.
Veel leesplezier,
LEON en THEO

-VERBATIM/ DIXITS
“IK WORDT ER NIET ZIEK VAN ALS
IK LEES DAT MEN MIJ NU AL ALS
MINISTER AFSCHRIJFT. IK WAS
NOOIT DE EIGENAAR VAN DEZE
STOEL. ALS IK DE HELFT HAAL VAN
MIJN VOORGANGER DAN IS DAT AL
BEST KNAP”. (Zij de veel geplaagde
Kouchner)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

*INGEZONDEN
EERST EEN (INGEZONDEN) MOPJE
Lezeres V. biedt de volgende mop aan:
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Een arts belt de man van een patiënte en
zegt: “Het is verschrikkelijk mijnheer, maar
ik heb uw vrouw en een andere dame met
exact dezelfde naam als patient. Beide
werden onderzocht en nou weet ik niet
meer welke diagnose er bij wie hoort! De
ene diagnose is Alzheimer en de andere is
AIDS”.
De man luistert en zegt wanhopig: “Oh wat
erg dokter en wat moeten we nu doen?”
De dokter heeft het volgende voorstel: “Wel
luister, neem uw vrouw mee naar de stad
en laat haar midden in de stad alleen
achter. Komt ze zelf thuis dan raadt ik u af
verder nog seksueel contact met haar te
hebben”.

Ik ben blij dat ik je wat kon troosten. En zal
nog vaker over deze boeiende stad
schrijven. En dat rondleiden komt voor
elkaar al moeten we dan wel een maandje
daarvoor nemen.
Leon
++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
GENS DE VOYAGE
Het is hier een term in de wet: voor
rondreizende mensen in hun campers en
caravans. En nu staan ze in het middelpunt
van de politiek. Na de uiterst geweldadige
gebeurtenissen volgend op de dood van een
van hen (die een casino wilde beroven) zag
Sarkozy zijn kans schoon. Hij hield een
meeting en begon een openlijke extraaanpak van deze groep, waaronder ook veel
roms (gitanes/zigeuners/etc) horen omdat
de cijfers uit zouden wijzen dat in deze
groep veel criminaliteit voorkomt. Natuurlijk
speelt hier een politiek motief een rol: Sarko
verliest teveel stemmen aan ultra-rechts…
Dus moest hij wel een barrière opwerpen
samen met Hortefeux van Biza. Links ging
hoog in de boom en de kreten van
xenofobie en stigmatisering waren niet van
de lucht… Maar links deed zelf ook jaren
niets tegen dit fenomeen, dat zorgelijk is te
noemen. Dus nu gaan we beleven hoe in
Frankrijk (net als ooit in Maastricht!) de roms
c.s. worden aangepakt. De regeringen van
Roemenië en Bulgarije (EU-leden!) zijn
ingelicht en gaan meewerken. Dus Sarko
deed wel zijn huiswerk… Of deze move
positief danwel negatief uitwerkt (ook in de
ogen van Brussel)
per saldo zal nog
moeten blijken. Maar Sarko maakt een
scherpe ruk naar rechts… Zelfs de
vakbonden spraken hierover hun afkeer
uit… Het wordt politiek hier nu echt oorlog
lijkt het. Het gaat over naar schatting om
300.000 à 400,000 mensen in deze groep

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 68-10:
Theo , onze technical editor kreeg editie 68
natuurlijk het eerst omdat hij die bewerkt.
En hij was zo aardig meteen het volgende
te berichten:
Hallo Leon,
dankzij mijn technisch editorschap kon ik
EDITIE 68-10 al inzien voor het officiële
verschijnen.
Zo kon ik genieten van je heerlijke
"Alledaags uit de midi" en het "Journal
Mormoironais".
Dankzij mijn speurtocht op Google Earth
kan ik bijna met je meefietsen door
Marseille.
Je hebt ons vorig jaar al eens verteld wat
jullie in Marseille aantrok. Nu begrijp ik het
volkomen en als we in de toekomst meer
van dit soort sfeerbeelden mogen
verwachten vind ik het al minder jammer dat
jullie niet meer Mormoiron wonen. Aan ons
bezoek daar hebben we heerlijke
herinneringen.
Ik krijg nu langzaam het gevoel dat je ons
ook nog eens in Marseille zult kunnen
rondleiden. De verleiding wordt groot.
En nu ga ik weer verder lezen!
Groet, Theo
Dank je Theo,
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met een minderheid van 10 à 20.000 roms,
heet het.
Intussen werden er tientallen clandestiene
kampementen ontruimd en vele roms
weggestuurd. En het gaat nog verder… De
stap die volgde is het aanklagen van lakse
burgemeesters, die niets ondernemen tegen
clandestiene… Waaronder, dat kon niet
uitblijven, de burgemeester van Lille die
Aubry heet. De PS zwijgt nogal en houdt het
bij erg algemene commentaren, maar het
volk is het in hoge mate eens met het
aanpakken van deze toestand. En bij de
politie werken wordt ook steeds linker: nu
zijn ook de namen en foto’s van diverse
politiemannen bekend gemaakt. Ze zijn al
fors bedreigd en sommige ook al verplaatst.
Van dienstonderdeel en ook van geografische plek bij sommigen. Verharding alom
dus… Al bewijst deze reactie van de
“voyous”, wel hoe sterk ze zich intussen
voelen staan. Wat een teken is van “uit de
hand gelopen toestanden”, zonder twijfel.
Nu afwachten dus of de lakse burgemeesters de boetes gaan betalen… Of de
rekeningen van de hoge politie-inzet
misschien? De vervuiler betaald? Ook hier?
Sarko fietst in Zuid-Frankrijk maar heeft er
voor gezorgd dat hij in de pers blijft in de
vakantie…. En dat lukt erg goed! Het
zomeroffensief wordt voortdurend opgeschakeld en is een grote geplande opzet
natuurlijk. Aan de grote radiostilte op links te
zien heeft men hier geen enkel tegenplan…
De verharding der verhoudingen links-rechts
is al een tijdje flink bezig en blijkt nog veel
erger te kunnen. Playtime is over dus…
Sarko MOET in de polls omhoog. Hortefeux
bleef actief in zijn persbenadering,
polemiseerde fors, kreeg steun en
tegenstand (ook in de regering!) en sprak
zelfs met de franse aartsbisschop. Want de
katholieken hier, zijn behoorlijk kritisch over
zijn aanpak. Sarko heeft dus het vaste plan
dit onderwerp in het nieuws te houden…en
niet te verzwakken. De PS gaf tijdens haar
congres eind augustus flink tegengas. Maar
de manier waarop was weer een
teleurstelling: algemene taal, persoonlijke
aanvallen, maar geen enkel policy
statement vanuit hun visie. De PS komt

geen meter van haar plek: vastgevroren in
leegte.
OUDJES EN MISDAAD
Het aantal misdrijven tegen ouderen neemt
snel toe: inbraken +15%, diefstal 15% en
bedreiging met geweld zelfs + 100%... als je
de trend tot 2050 doortrekt. Want het aantal
ouderen van +60 jaar zal dan 1 op 3 zijn
geworden. Bijgevolg zal ook het aantal
misdaden gepleegd DOOR ouderen flink
toenemen +65%. Dat wordt dus nog leuk
tegen die tijd…. Mar er is een troost: de
agenten zijn dan ook allemaal boven de 50!
NAKAARTEN OVER DE A-GRIEP
De franse senatoren hielden de politieke
aanpak van de A-griep epidemie tegen het
licht. En dat werd een stevig kritisch rapport!
Ze waren om te beginnen helemaal niet te
spreken over de Wereld Gezondheid
Organisatie van de VN. Die heeft de zaal
ernstig overschat en opgeblazen en
daarmee als centraal punt op de wereld zijn
taak behoorlijk verkeerd uitgevoerd. Wat
een excuusje vormt voor lokale regeringen
die dat gehannes wel moesten geloven…
Want zij hadden die info allemaal niet. Zo’n
96000 doden vorspellen op het moment dat
er 300 zijn… dan moet je wel erg zeker zijn
van je zaak. En dat bleek niet zo te zijn.
Maar ook kwam de dubieuze relatie medici
–laboratoria in Frankrijk aan de orde en wat
heel erg is. En wat (achteraf gezien) wel
heet erg is, is de ontdekking dat de kracht
van de preventieve werking van het vaccin
niet veel meer was dan je verkrijgt door het
geregeld wassen van de handjes… De
minister krijgt er nog van langs hiervoor dat
is zeker. Maar mogelijk verkast ze wel bij de
rentrée… De duitsers bleven nogal cool,
dat valt op achteraf. Maar ja dat bleef
Angela ook bij de financiële crisis en
daarmee zat ze er heel erg NAAST! Dus het
is niet zo eenvoudig en zeker niet als HET
coördinatiepunt op wereldnivo in de fout
gaat. Net zoals dat ging bij het IPCC-rapport
overigens. Bij de VN moet de zaak eens
worden opgeschud dus!
DE POLITIE TWIJFELT AAN SARKO
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In hoge politiekringen is twijfel ontstaan aan
de “Sarko aanpak” rond de misdaad. De
stevige bezuinigingen in deze sector zegt
men, beginnen nu op te breken. Dit jaar
waren er a 15 incidenten die direct tegen de
politie gericht waren: zeer verontrustend
dus. Op het internet wordt oor ontevreden
politiemensen enorm veel afgeblogd en
geklaagd… Dat was nu aanleiding voor de
hoge politieleiding om de agenten tot
“voorzichtigheid op het net “ aan te manen.
Met name ook op Facebook. De twijfel is
dus groeiende aan de forse Sarkostijl en
niet enkel in de PS en consorte. Dus Sarko
en Hortefeux moeten effe goed nadenken..
Er moet nu ook wat anders verzonnen
worden dan nog forser tegen de misdaad
optreden, zoals dat nu rond Grenoble wordt
gede-monstreerd.
De Villepin bezoekt overigens nogal wat cité
s/ banlieu’s en houdt daar nogal “linke”
spee-ches. Volgens velen streelt hij daarbij
de onlustgevoelens nogal, legt de schuld
een zijdig bij “buiten” en mobiliseert zo
gevoelens en opvattingen, die het wel
populistisch goed doen, maar die geen
enkel probleem zullen oplossen! De
fiolosoof Finkelkraut gaf hem in een
interview hierover een flinke oorvijg. De
Villepin laat niets om zijn vijand Sarko dwars
te blijven zitten en wil echt kandidaat zijn in
2013. Het doel heiligt weer de middelen.

jammer, maar dat moet dan toch maar. Tja,
die corsicanen zijn altijd al erg anders
geweest en dat is niet echt bijgetrokken..
Dus hun voorstel zal niet ver komen, maar ij
zeggen de tijd gewoon mee te hebben. En
intussen blazen ze elke maand het huis van
een “etranger” op… Dat helpt ook maar
maakt wel veel lawaai.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Weer geen aanbiedingen ; er blijft teveel
voor ons verborgen gehouden. Te weinig
mensen beseffen hoe spannend hun leven
kan zijn in de ogen van anderen. Schroom
niet: ik hou plek voor u open!

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE ACTUELE POLITIEK VAN SARKO SAMENGEVAT DOOR EEN FRANSE JOURNALIST:

“ Geobsedeerd door de dreiging van
Marine Le Pen en het afbrokkelen van
zijn electoraat, zoekt hij wanhopig naar
de resten van zijn populariteit uit 2007”.

CORSICAANSE WETTEN
De corsicanen balen er van dat de ene na
de andere buitenlander “hun” onroerend
goed of grond koopt. Kijk maar eens in de
Luberon
zeggen
ze,
enkel
nog
buitenlanders! Wat overigens wel een beetje
klopt. Ze willen nu dat er een wet komt die
dat verbiedt… Dus je mag enkel wat kopen
als je van corsicaanse familie bent of als je,
als étranger al 10 jaar woonachtig bent op
Corsica…. Want dit eiland is een aparte
natie die 250 jaar geleden door Frankrijk is
“ingepikt”. Zo. En de nationalisten zeggen
daarbij dat er eerder de Genuezen er 400
jaar de baas waren en ooit toch vertrokken!
Dus…
Dat hun wet haaks staat op de Frans
republikiense wetten, dat is gewoon wat

UMP-ers aan het woord:
“De PS bestrijdt het geweld met congressen, colloquia en causerieën. Wij UMP
bestrijden het op straat”.
De oude suggestie dat rood laxistisch,
slapjes is, doet weer opgeld.
“Zij die de burka willen dragen zijn vrij om
een vlucht te boeken naar Kaboel of
Peshawar”.
“Homosexualiteit is op zich niet gevaarlijk
maar minderwaardig ten opzichte van
heterosexualiteit. Maar geef je ze universele
vrijheid dan bedreigt ze ooit de mensheid”.
“De franse nationaliteit is geen kredietkaart
die toegang geeft tot rechten. Er zitten ook
plichten aan vast”.
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De mannen die dit te berde brachten heten
in Frankrijk nu : Les pistolets de Sarko (de
pistolendragers van Sarko).
Tja, dit is nu te horen bij braaf rechts in het
land van de mensenrechten!

gering: Aubry sprak zelfs van “antirepublikeins gedrag van de president”
Er zijn nog meer mensen best ongerust over
deze manoeuvre die extreem ver gaat en
die de rechtsgelijkheid voor de wet van alle
fransen lijkt te schaden. Maar Sarko is niet
zo dom en herinnerde er later aan dat deze
“topstraf” voorkomt in de Code Civil… voor
terrorisme en hoogverraad. En dat is niet in
strijd geacht indertijd met de franse
Grondwet….
Dit alles werd publiek enkele dagen vóór het
kabinet met vacantie ging…. Deze muis
krijgt nog een grote staart.

BURGEROORLOG OP HET INTERNET
Wie de blogs etc. leest op het franse
internet naar aanleiding van Sarko’s forse
maatregelen tegen de “voyous” (ook de
roms dus) ontdekt een ware burgeroorlog.
Bernard Henry Levy , internationaal bekend
journalist, zegt erover een “zeer ernstig
vervuild klimaat”. Maar de socioloog Soum
noemt “de virtuele oorlog een zegen en die
voorkomt een echte oorlog”, volgens hem.
Ook de actie van een rechtse groep uit de
parijse wijk Goutte D’Or, die een Frans
apero organiseerden onder de naam: Pinard
et saucisses” op het tijdstip dat de moslims
op vrijdag bidden, gaf een furieuze reactie te
zien op het internet. De nieuwe uitlaatklep
en maatschappelijke thermometer.
Maar intussen zit de PS toch wel met een
probleem, want nu vinden weer veel fransen
dat socialisme gelijk is aan “laxisme”; een
oud vooroordeel komt terug. Sarko
exploiteert de realiteit en die is dat nadat
Roemenië in de EU kwam er veel roms hier
arriveerden en… zich niet allemaal aan de
regels houden…. En hij zal deze
veiligheidsaanpak laten duren tot de
verkiezingen van 2012 is het plan. Het lijft
de ruggengraat van zijn strategie. Maar
helaas blijkt ook weer: croissance zero (bij
groei nul) hoort tolerance zero (dus
tolerantie nul), waar de historie vol van is.
Maar nu de vliegtuigen vol roms
terugvliegen en ook hele groepen zich
stevig verzetten, zoals in Bordeaux, wordt
het allemaal drie tandjes grimmiger.

Maar op de vakantievalreep publiceerde
Liberation (een PS blad) een brief van
Woerth (de minster) die de executeur
testamentair van een kunstenaar met veel
poen bericht dat hij 26 miljoen korting krijgt
op de successierechten… En deze mijnheer
was ook donateur van, juist, de UMP
verkiezingskas. Waar ene Woerth de
penningmeester van was… Er volgde forse
ontkenning door de executeur, de brief zou
vals zijn. Dag erna werd de brief
INTEGRAAL gepubliceerd in Liberation…
Woerth zijn vakantie is wel bedorven nu. Dit
zit niks lekker!
DE ZOMERUNIVERSITEITEN
September is traditioneel de periode van de
politieke zomeruniversiteiten in dit land. De
Groenen zijn al “geweest” en kwamen tot de
keus van een presidentskandidaat, ene Eva
Joly. Ex-onderzoeksrechter met een flinke
status bij de linksen. Waarmee ook de
positie ten opzichte van de PS weer
duidelijk is gesteld wat 2012 betreft. Nu
komen er nog 11 “universités” de laatste is
die van Bayrou, Modem; best handig. Zo’n
50% is aan de kusten (west is links, zuid is
rechts) en de rest is “binnenland”. De
maand gaat dus weer bol staan van
politieke
voornemens,
ruzies
en
voorgevechten voor de kandidatuur van de
presidentsronde van 2012…

SARKOZY EN HORTEFEUX SLAAN HARD
TOE
Bedien kondigden , na het beschieten van
politie-agenten, harde maatregelen aan
tegen de misdadigers. Als dat vreemdelingen zouden zijn, en ze plegen een zwaar
delict waarop meer dan 5 jaar staat, moet
de staat hun franse nationaliteit kunnen
afpakken. Het tumult ter linkerzijde was niet

DE SPANNENDSTE 40 DAGEN VOOR
SARKO C.S.
Er staat heel wat op de rol de komende tijd:
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De pensioenherziening en de uitgavenvermindering op de eerste plaats. Dan de in
oktober verwachte aanpassing van de
regering.
Maar eerst dempte Fillon (die op 51% staat!)
de hitte rond de rom-uitzettingen. En Sarko
moest de 180 ambassadeurs ontvangen en
uitleggen wat Frankrijk gaat doen,
diplomatiek gesproken. Want de afgelopen
periode onder Kouchner, was het knap
onduidelijk,
zeker
na
zijn
sterke
voorgangers. Dus koos hij als kapstok het
franse presidentschap van de G8 en de G20
tijdens de bijeenkomsten in Deauville.
Intussen maakten de vakbonden hun
staking op 7 september definitief en
gezamenlijk. En er wordt over 2 miljoen
deelnemers op straat gesproken… Plan dus
geen treinreizen etc. rond die datum!

aanrommelen in de regeerperiode van…
ene Mitterand, die mogelijk ook…. etc.
Weer een rel met veel politieke spin-off.
Frankrijk zit er vol van. Hoe gaat dit
aflopen? Het proces van Chirac loopt al snel
naar zijn “verkeerde” eind!
Ik wed er op dat de regenten het onder
elkaar fixen! Jacques krijgt dus een leukere
oude dag.

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
Effe een marseillaanse expressie: VENIR
COMME BELSUNCE ( Er bij staan als
Belsunce). Dat zeg je van iemand die met
lege handen op bezoek komt. Die Belsunce
was hier de aartsbisschop in 1720 bij de
grote pest-epidemie (50% ging de hoek om
hier!).Hij was een zeer moedig man die de
marseillanen moreel hielp en daarom staat
hij in steen uitgebeiteld vlakbij de Porte
D’Aix (Arc de Triomphe) en ook voor de
cathedraal le Major. En hij staat daar met
twee lege handen opengevouwen naar
boven … en kijkt wanhopig naar de
hemelen. Vandaar dus.

Terug naar inhoud
-Affaires
DE WOERTH-BETTENCOURT AFFAIRE
Hij ettert vrolijk verder, Bettencourt ligt onder
vuur en onterfde ook al haar loverboy.. En
Woerth vecht voor zijn politieke leven, tegen
het hele linkse blok, dat zijn bloed wil zien
vloeien. Mar juridisch is Woerth nog
nauwelijks echt geraakt…. En hij lijkt dus de
pensioen-boer van Sarko te blijven..?
Deze affaire zal nog enige tijd dooretteren
en verliest dus aan glans.

Ik vond een artikeltje over een nieuw boek:
Dictionaire des mots de sexe, geheten. Van
ene A. Pierson, een wat saaie naam overigens. Maar wat erin staat, is verre van saai
en toont weer eens aan, dat ook de taalvernieuwing door de maag en via lichaamsopeningen tot stand komt. Er werden 5000
uitdrukkingen opgespoord met een erg grote
vulgaire dubbelzinnigheid. Waarin woorden
en ideetjes zitten die enkel uit “dirty minds”
kunnen voortkomen. Ze zijn zo “frans” dat ik
ze voor een deel zelf NIET vertaald krijg…
(en dat wil wat zeggen; ik heb bijna alle
chansons van Brassens (mee)vertaald en
dan heb je knap geoefend met vieze
woordjes zeg ik u!). Dus moet ik eerst om
uw begrip (en uw hulp) vragen, voor de
volgende “mystieke” uit-drukkingen:
-Taquinner le hanneton… De hanneton is
ongetwijfeld de penis en taquiner zal echt

CHIRAC WIL “REGELEN”
Chirac wil nu regelen en dat betekent: de
UMP (die haar partijkas vulde) wil wel 12
miljoen aan Parijs terug geven als Jacques
zelf zo’n miljoentje bijbetaalt uit eigen zak.
Die arme Jacques probeert voor de rechter
weg te komen, want hij gaat nat, lijkt het. En
hij zag hoe zwaar de klap aankomt bij zijn
oude minister Pasqua. Wie zit er achter?
Wel na-tuurlijk weer Sarko die de Chiracclub
weer achter zich moet krijgen voor 2012…
Dat is “normaal”, maar dat Delanoë, de PSburgervader van Parijs het er mee eens is,
en zelfs ook nog enkele andere PS-opperhoofden, is hel andere koek. Al was Chirac
toen, als burgervader van Parijs, aan het
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niet “gaan wandelen” betekenen. Weet u
het?
-Branler en chocolaterie… branler is dacht
ik “aftrekken”, maar wat die chocolaterie nou
hier moet?
-Faire eternel son cyclope… deze krijg ik
he-lemaal niet onder de pet. Een cycloop is
een eenogige en ik vrees dat nu dus de
anus wordt bedoeld. Meer kan ik er niet
mee.
-Avoir les coquelicots… Die ken ik : dat is
ongesteld zijn. Klaprozen zijn erg rood zoals
u weet.
En dan: Les avoirs en oreille de cocker??,
Raper la gruyère sur la nouille??, Changer
le couleur (= van geslacht veranderen)!,
prendre le chemin de Fatima (fellatio beoefenen, want in Fatima moet je op de
knieën naar het beeld van de Heilige
Maagd). En nu de laatste die klinkt als een
gedichtje: Aller au feu follet sur les neiges
eternelles… Die neiges dat zijn de
Kleenexen die op afwerkplaatsen liggen te
liggen… follet is iets als “maf” en ik vrees
dat een “feu follet” dus is “lekker jezelf
prostitueren” of zoiets.
Dit dus als bloemlezing. Ik ben elkeen dankbaar voor suggesties!
De franse taal staat (ondanks de Academie
francaise) echt niet stil en zeker niet in de
sfeer van de sexualiteit. En dat is eigenlijk
zeer geruststellend. De auteur geeft echter
haar interessante, indruk weer en die is: De
talontwikkeling die haar verzameling ademt
toont een toenemende vrijer spreken over
sex maar ook een terugkeer naar de oude
waarden van liefde en trouw…
Waarvan acte ; IK kon dat dus niet echt
terugvinden..Maar het Frans is dus gelukkig
ook nog springlevend.

-mijn dagelijkse uren in het Alcazar tussen
vele kranten en tijdschriften en die lezende,
studerende mensen. Uit alle hoeken van de
wereld… Manna voor die ouwe hersens.
-spelen met onze bejaarde kat, die erg qua
gedrag veranderde, na de verhuizing. Ze
lijkt ontevreden maar de balletjes en de
lekkere vis doen wonderen. De proeven met
het looptuigje zijn daarentegen nog weinig
bemoedigend…
-de ritjes in de mooie, gekoelde tram met
zijn fraaie uitzicht. Hij gaat erg hard van
acquit en remt zeer overtuigd. Dus je moet
je goed vasthouden en dat is even oefenen
met de wat bejaarde motoriek. Maar als het
glijdt is het verrekte mooi..
-thé à la menthe drinken op een “arabisch
terrasje” op de aloude Cours Belsunce
(genoemd naar de helpende bisschop van
de pestperiode). Waar het Alcazar
volgeladen met de cultuur van de halve
wereld,- Dit quartier is vanouds het immigrantenquartier-, zich prima lijkt te voelen
tussen deze meerderheid van gekleurde
wereldbewoners om haar heen. .
-het bericht ontvangen dat onze nieuwe
woonplek in Marseille in november gereed
zal zijn. Het wachten duurde veel te lang en
de hobbels onderweg waren nogal hoog en
verre van aangenaam. Maar wat we net
geleden zagen was goed. Eind goed al
goed , bij een nieuw begin?
-als ik weer thuis arriveer zonder kleerscheuren na mijn matinale VTT-tocht door
de stad. Ik draag sinds kort een
valhelmpje… Om die paar onsjes hersens
te beschermen, voor Alzheimer toe slaan
kan.
-elke week nieuwe stukken Marseille te
ontdekken die me verrassen. De grootste
surprise was recent Le Panier, de basis van
deze stad, op de feestdag van ene Maria.
Dat maakte me deelgenoot aan de massale
processie achter het Mariabeeld, gedragen
door 50 gelovigen. En of ik nu ou of niet,
ook
ik
moest
applaudisseren
en
meebrullen : “Viva Maria”. En ik voelde,
deep inside, dat ik vroeger ook al veel
processies liep…, ik voelde oude routine.

******
NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is:
-elke dag het warme bad voelen van de
opmerkelijke stad die Marseille heet. Het
weer is vriendelijk en easy en ook de
mensen. Een andere wereld toont zich aan
je.

Terug naar inhoud
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hier echt geen straf. Nou is dat “onder de
sterren slapen” wel wat erg romantisch
gedacht: je moet vooral ook om je hachje
denken.
Daarom zijn er hier intelligente SDF’s die
zich laten adopteren door een van onze
buurtjes… Want het is hier een ware eer
om een arme drommel, die door het
kapitalisme is uitgebuit, vooruit te helpen.
Daar wordt hier een soort wedstrijd in
“fraternité” van gemaakt. Intussen kreeg ik
al zicht op twee aardige voorbeelden.
“SDF-1” is een man van rond de 60 jaar, hij
ziet er niet TE rampzalig uit en ik ken hem
om-dat hij in een fraai bed slaapt in een
portiek van een winkel langs de Boulevard
Chave. . Elke morgen fiets ik daar langs op
mijn matineuze fietstour. Hij heeft een rode
deken en ook een redelijk wit laken,
waaronder hij slaapt. Het is dus een twee
sterren-SDF, denk ik. Hij heeft een deal met
de winkeleigenaar, dat hij om 7.30 uur uit
het portiek weg is en pas na sluitingstijd
weer komt. . En zo werd hij ook de “buurtSDF”. aan deze mooie boulevard. Wat ook
betekent dat de omwo-nenden hem wat
eetbaars toestoppen en hem ook hun
afgedankte spullen geven. Hij is dus als het
ware “geadopteerd door de buurt”. Zo kun je
gemakkelijk en niet al te beroerd oud
worden, al onderschat ik het toch maar niet.
Ik zeg hem elke ochtend goedemorgen als
ik langs rij en dan kijkt hij wat slaperig naar
me en steekt zijn hand op. “Besjourrr”, hoor
ik dan, nog net….
“SDF-2” woont aan Le Plage de Prophète
aan het strand dus en hij slaapt onder de
loggia van een overheidsgebouw waar
kinderen van scholen les krijgen over de zee
en wat daar-mee samenhangt. Wij kennen
hem omdat in dat gebouw ook de “AVFmeetings” zijn. Dat is de vereniging die
nieuwkomers opvangt in Marseille en
andere franse steden. Het is een al lang
bestaan landelijk initiatief. De set-up is
simpel: je meldt je op internet aan en
ontvangt dan de uitnodigingen voor de
vrijdagavondhap elke twee weken. Iedereen
brengt wat te eten of te drinken mee, wat
vervolgens gedeeld wordt. Dat wordt een
beetje “gestuurd” door een thema-keuze.

PAROLES DES MEGALOS
Deze keer eens wat anders: ik vond een
artikel waarin megalomanen uit Frankrijk
aan de orde komen en wat uit hun monden
werd op-getekend:
“Ik heb Obama en zijn equipe geïnspireerd”
(Zei supermegalo-Segolène)!
“Een ster hoeft niks uit te leggen. Het is iets
wat men ziet schitteren maar niet kan aanraken. Een ster is iemand die stilte oproept
als hij verschijnt” . ( Zei Alain Delon).
“Net als Mozart en Beethoven geloof ik ook
in mijn talent” . (Zei Lady Gaga uit de pop).
“Geen enkele politieke leider, niet in Europa
en niet elders, komt zelfs boven mijn enkels
uit” . (Zei ene Berlusconi).
“U vindt me duur? Ik ben ook geniaal en dat
moet betaald worden”. (Zei voetballer Eric
Cantona)
“Ik denk dat ik de bekendste advocaat op
inter-nationale schaal ben. Ik ben mezelf en
dat is een uiting van bescheidenheid” .( Zij
Maitre Vergès)
“Ik ben groot en mooi, en ik hou van mezelf”.(Zei Banier de chou-hou van mevr.
Bettencourt)
“Als je de sterren wil kleden, moet je zelf
een ster worden”. (Zei modeman Augier)
Megalomanie is een symptoom van
paranoïa zegt een psych. En het publiek
houdt steeds meer van deze types. Dat is
het meest verontrustend!
Ik deed de meegeleverde megalotest en…
zakte fors. Wat mij best wel teleurstelde…
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
À CHACUN SON SDF!
(Iedereen zijn eigen dakloze)
Een SDF is een dakloze een “Sans Domicile
Fixe”, dus een zwerver. Zo zeggen de
fransen dat. Een nieuw ambtelijk woord voor
een clochard dus. En dat zijn er vele in
Frankrijk, zeker in de zomer in het zuiden.
Want dan is slapen onder de blote hemel
14

Bijvoorbeeld Spanje, wat wij toevallig
hadden, bij onze eerste avond. Dus wij
zochten naar spaanse wijn, vonden
natuurlijk niks, en namen maar we een paar
schoteltjes spaanse worstjes mee. We
waren, na een uurtje, met zijn zessen + de
clubleiding , allemaal Frans behalve wij. Van
uit Uzes tot uit Parijs dus en de president,
bleek iemand uit Lille te zijn. We keken uit
over de plage en de zee, al koutend en
knabbelend. Die SDF was daar natuurlijk
niet bij…, nee, die bleek er te zijn, toen we
naar huis gingen. Er was nog wat knabbelen drinkgedoe over en dat was dus voor
deze door de AVF geadopteerde SDF, die
beneden onder de loggia woont, aan het
strand grenzend. Niks fout mee: “avec ses
pieds dans l’eau”, dus. Hij ging er ook
duidelijk even goed voor zitten , zijn schotel
met diverse lekkernijen. En dankte ons ook
hartelijk bij het vertrek. Immers hij had een 3
sterren maaltijd die avond.
Er zijn er nog veel meer weet ik intussen,
omdat wij hier (weer) ontdekten dat we veel
teveel spullen hadden. Ik besloot om wat
voor sinterklaas te spelen, zonder een
zwarte piet erbij dus. Want hier is dat al
gauw racisme, met al die afrikanen. Dus ik
zette van alles, vaak verpakt in verhuisdozen, op de stoepen van de portiekjes hier
in de buurt. S’ avonds als het donker was
dus. Want ik zoek geen onderscheidingen of
zo. Ik wist al een beetje waar mensen woonden, met kids en waarvan ik mocht aannemen dat ze wel wat konden gebruiken. Zo
ging een hele keukenset aan pannen weg,
een vijftal prima kussens, een sportapparaat
en …ik weet het al niet meer. Uit pure
wetenschappelijke nieuwsgierigheid ging ik
zo’n twee uurtjes later eens effe kijken. En
jawel, het werkte prima: niks meer te bekennen. Alles was weg. Op de dozen stond
nog de naam van een verhuisbedrijf uit
Nederland… plus in het nederlands wat er
ooit in zat en in welk vertrek het moest
worden neergezet door de verhuizers… De
kans dat hier iemand dit kan lezen is hier
natuurlijk piepklein. Dus we blijven anoniem.
Ook zie ik regelmatig mensen zoeken in de
vuilnisbakken naar iets eetbaars….of bruik-

baars. Is er hier iets wat OK is aan eetbaars
over, dan gaat dat dus ook OP de vuilnisbak
zodat het goed opvalt. Zo geeft de ene
bewoner zijn overschotten aan een andere,
arme stadsgenoot. Charitas op anonieme
basis dus. Want in onze wereld van enorme
overvloed kan zeker nog 10% aan
stadsarmen zo gemakkelijk leven.
Ach, je kunt natuurlijk ook Emmaüs bellen,
de grote organisatie van wijlen Abbé Pierre.
Ze komen gratis met een auto je oude
huisraad oppikken. Ze repareren het en
geven het aan hen die niks kunnen kopen of
verkopen het voor het goede doel.. Maar ik
vond de ge-dachte van een geadopteerde
arme of SDF zo zo charmant, dat ik zelf ben
gaan optreden als anonieme gever, binnen
onze buurt.
Het aantal armen in de rijke landen stijgt
snel en de voedselbanken vragen om
steeds meer afgedankt voedsel. De
kringloopwinkels bloe-ien als nooit eerder en
zo eet en leeft een deel van de mensen uit
“rijke landen” , van hen die veel teveel
hebben.
Een
soort van inkomensherverdeling, die ook uit het oogpunt
van recycling erg goed is. Hier kennen we
ook nog de Restos du Coeur, opgericht
door de grappenmaker Coluche en fors
gesponsord door bekende franse artiesten.
Verder gerund door vrijwilligers. Eigenlijk
een typisch frans initiatief: armen naar het
restaurant halen om ze gratis eens lekker te
laten “bouffen”. En denk nou maar niet dat
er daar dus hamburgers geserveerd
worden! No way dus.
Wilt u dus hier ook “fraternité’” beoefenen
dan speel of zelf voor stille weldoener of
geef wat aan Emmaüs of anderen, zoals les
Restos du Coeur.
De franse hebben de reputatie erg individualistisch te zijn en ook nogal afstandelijk… maar als het gaat om de arme
medemens is hier iedereen snel gemobiliseerd. Dat is zeker ook om de wat
negatieve kanten van het individualisme er
wat af te slijpen. Dat anonieme voor de deur
zetten is een typisch niet-franse manier van
hel-pen… Want fransen helpen het liefst
met ook een beetje theater en wat
emotionele gestes. .
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Op deze wijze heb dus ik mijn maniertje
gevonden: op zijn frans iets doen voor de
medemens maar dat wel, qua uitvoering, op
zijn hollands. Niks etaleren dus. Dit is onze
variant bij het bevorderen van ONZE
integratie in Marseille.
Leon, juli 2010

appartementengebouw… Maar onze makelaar , ene lollige Olivier, had deze nummers vrijelijk vertaald in het systeem van
parkingnummers, die op de muren staan…
Zo werd lot nr. 000033 omgedoopt in parkeerplek nr. 133 (1 van -1 en 33 van het
lotnr…) en voor de tweede plek was de truc:
lot nr. 000036 werd op onnavolgbare wijze
tot parkeerplek 133bis… gebombardeerd
(een plek voor twee motoren cq meerdere
fietsen).
Ik had namelijk op een ochtend een boos
A4-tje op mijn auto gevonden waarop ik
DRINGEND werd verzocht het veld ONMIDDELLIJK te ruimen, want, het was de
plek van iemand anders, Vreemd genoeg
stond er geen naam en/of tel. nr bij… En
pas later snapte ik ook waarom.
Wel ik dacht na , in de overtuiging dat ik OK
zat, en schreef dus op dat A4-tje op mijn
auto, dat IK de plek betaalde en dat MIJN
tel. nr. xxxxx was. En een doodse stilte trad
vooreerst in…
Vals alarm dus, een geintje, een kunstje? Ik
keek wat dagen extra naar mijn auto en de
banden… Toen zag ik naast de lift op een
morgen in de hal een nieuw A4-tje met een
nog scherpere boodschap die aan mijn
kenteken was verbonden via de tekst… Ik
was zeer verbaasd. Had de eerste schrijver
dan mijn opmerkingen niet gezien? En
waarom nu weer geen tel. nummer of
appartementnr.? Ik schreef er opnieuw het
verzoekbij op om het telefoonnr…. En weer
werd het stil en we snapten er weer niks
van. Tot ik twee dagen later dat papier, in
stukken gereten, op de vloer van de lift
aantrof. Dat was wel heel erg vreemd.. Maar
ik wist echt niet wat ik meer zou kunnen
doen. Toen kwam het verlossende belletje:
een dame uit het appartement belde me en
ik kreeg de kans om een zeer be-schaafd
vriendelijk persoon, mijn kant uit te leggen.
Even later zat ik met haar te babbelen op de
4e en toen bleek dat zij al wist dat mijn
parkeerplekken de verkeerde waren! Van
het syndic (beheersorg. van eigenaren) zei
ze: en die van ons, dat waren dus : 131 en
132 even verderop… Ook lichtte ze toe dat
ze lang met vakantie en op reis was
geweest en, dat zij nooit haar telefoonnr. cq
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JOURNAL MARSEILLAIS
Een observatie:
Op een boodschappentas met wieltjes, hier
zeer populair,- wij hebben er natuurlijk ook
al een-, zag ik de volgende tekst:
C’est moi qui fais toujours les courses!
(Ik doe altijd de boodschappen!). En met dit
grapje zijn hier al vele huwelijken gered..
******
HOE HUUR JE EEN APPARTEMENT?
Ik betreed de burelen van een Agent Immobilier te Marseille, omdat ik wel eens
wilde zien wie ons ettelijke kunstjes had
geflikt bij het huren van een appartement.
Want wachtend op aflevering van het in
aanbouw zijnde appartement, hadden we
iets leuks gevonden tegenover Palais
Longchamp, een fraaie plek in Marseille.
En zo kwamen we in een rijtje ongemakjes
terecht van een specifiek soort… En een
ollandais betaalt niet graag meer dan 1000
€ fee, voor een aardig rijtje gepruts. Ik meld
me dus nu zonder afspraak bij de zeer
gewiekste dame van de ACCUEIL, die me
uiterst afwijzend meedeelt dat ik zonder
rendez-vous hier NIETS kan. Maar ik help
haar snel uit die droom. Want een dame uit
onze residence, liet ons weten dat de plek
waarop onze voiture stond…. door haar
was gehuurd. Dat ze dat nu pas, 4 weken
na onze aankomst, bemerkte kwam
vanwege haar vakantie en ook omdat ze
NOG een ander plekje had op een andere
etage. Maar toen ze haar vriendin een plek
aanbod vond die ons aldaar… Wij hadden
na weken dus nog niks in de gaten. In ons
huurcontract stonden twee “Lot”-nummers ,
en dat heeft iets met eigendomsrechten te
maken in collectieve delen van een
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apartementnr. op een papier op de muur
zou schrijven… wat IK dus wel deed.. ( en
daarom zat ik nu dus eindelijk tegenover
haar). We waren het snel eens: ik zou mij
bij mijn verhuurder melden en haar dan snel
terugbellen.
En
omdat
deze
rammelende
parkeertoestand eigenlijk al het twaalfde
akkefietje was in twee maanden, allemaal
onvolkomenheden in de verhuurservice
(missende sleutels, verstopte afzuigingen
van de centrale units, toe-gangscodes die
plots niet meer werkten, niets wist van een
vuilnislokaal, etc.). Daarover was ook al
stevig gebeld, gemaild en waren ook vele
beloften gedaan..
Helaas alle niet
nagekomen op, een kleintje na.
Vandaar dat ik nu “binnenval” in de burcht
van de verhurende immobilier vandaag. Ik
toon mijn huurcontract en ook de nummers
die dus WEL van mij zouden zijn en vraag
om
een attestation (verklaring) dat de
parkingnummers x en y van MIJ zijn. En met
een vette poot eronder uiteraard. Dit om
eenieder te kunnen tonen dat ik echt die
rechten heb. Want op mijn nieuwe parking
stond dus ook al een andere auto… helaas.
Dus ik moet ook op een andere bezetter
gaan “jagen”… En dat moet je dus niet doen
zonder jachtvergunning! De dame begint
onvermurwbaar te zeggen dat ik eerst een
afspraak moet maken en ik antwoord, dat ik
genoeg gedaan heb zonder resultaat en NU
een dus METEEN verklaring op schrift wil
over mijn ECHT gehuurde parkings… Want
ik wil er nu direct van af… Weigering bij de
pertinente blonde dus… Dan wordt het dus
wat te lastig. Dus pas ik de truc van de “sitin” toe, ooit geleerd van de Lennon’s… Het
is intussen 11.30 uur en dus akelig vlak voor
lunchtime, de holy break in de Provence…
Dus zeg zei de blonde dat ik nu plaats neem
in de wachtkamer, naast haar, en pas zal
vertrekken MET die attestation in de hand.
Pats boem, klaar! Uit ervaring weet ik dat
deze aanpak erg effectief is als ie op het
juiste moment wordt ingezet… Ik zijg neer
op een gemakkelijke stoel (voor nieuwe
huurders bedoeld!), pakte het laatste boek
van Roubini over de crisis en ga lekker
zitten lezen. De blonde zie ik erg ongerust

worden , zo loerend door mijn oogharen. Ze
zegt : ”ik ga even naar de verantwoordelijke
mijnheer in deze vakantietijden”… en vliegt
een trap op. En komt weer naar beneden
om te zeggen dat de attestation in de maak
is! Bingo dus, maar ik blijk te vroeg te
hebben gejuicht. Roubini is al een dik
hoofdstuk verder, als ik bemerk dat het midi
is geworden… dus ik verrijs en vraag waar
het papiertje met die twee zinnetjes erop.
Zij verdwijnt balend de trap op…. en is snel
retour met de verbijsterende boodschap dat
Monsieur xxx, geen tijd had gevonden en
het pandje voor zijn lunch net heeft verlaten!
Pardon zeg ik? Verlaten en mij laten zitten?
Ja, zegt ze wat bevreesd, zo is het. Ik denk
snel na en zeg mag ik even bellen? Ze reikt
me het toestel en denkt: die zijn we kwijt…
En ik draaide het nr, van de pizzaboer dat
op de muur hangt en zeg tegen haar dat ik
op hun kosten een lekkere pizza ga
bestellen die ik in de wachtkamer in
afwachting van het retour van Mr. xxx ,
lekker zal verorberen… Ze raakt nu wat in
paniek, zie ik en zegt: Wacht even ik ga iets
anders proberen… En ze komt terug met
een oudere dame, die me zegt dat ze het
allemaal erg vervelend vind en dat ze dus
wat bijzonders voor mij bij zich heeft…. De
copieën uit de verkoopacte van mijn
Residentie waarin staan: een lijst van de
Lotnummers en DE VERTALING daarvan in
parkeerplaats-nummers! En ondertekend
door een echte notaris dus…. Dat is dus
heel andere koek en ik kan nu zelfs , in een
minuut nu het bewijs geven, van de fout
van de eigen mede-werkers! Ik besluit tot
een compromis: ik pak die copieën waarop
de dame haar naam zet en ook het
mailadres van de ontsnapte ADJUNCTDIRECTEUR die nu dus luncht… Daarmee
gewapend vertrek ik, belovend dat dit muisje
een akelig lang staartje zal gaan krijgen. Dat
zal Mr. xxx vanmiddag nog in zijn mailbox
gaan merken.
Ik stap in de metro om 12.30 uur en ga
gewoon lekker thuis lunchen.
Na een voedzame lunch zie ik, … dat Mr.
xxx, de ontsnapte adjunct-directeur, al aan
MIJ mailde…. Hij stuurt me dezelfde
papieren als ik al heb gekregen…. Met erbij:
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“hier dit en dat” en dan “Cordialement..Mr.
xxxx”. Hij speëlt dus wat voor onnozeltje.
Dus schrijf hem een pittige mail terug en eis
voor enkele forse akkefietjes waaronder het
parkeer-plaatsgeklungel 300 € retour op de
fee van 1000 € die ik hem ooit heb betaald.
Ik zet er bij dat ik de EIGENAAR, (die
datzelfde bedrag ook heeft moeten betalen!)
, op de hoogte zal stellen van wat ZIJN
verhuurder/beheerder er voor praktijken op
na houdt… Klick weg is de antwoordmail….
En hup daar is het leesbericht al. En , ik
begin het echt leuk te vinden, als ik het
antwoord op het scherm zie op-gloeien…
Mr.xxx wenst verder niet te “polemiqeren” , ,
hij gaat akkoord dus… en laat weten dat de
missende sleutel snel bezorgd zal worden.
De gevraagde excuses ontbreken natuurlijk
en ook lees ik niets over het (svp) niet
inlichten van de eigenaar… Maar ik snap
heel goed dat hij dat impliciet veronderstelt…
Mr. xxx heeft echter geen geluk gehad en ik
stuur-de hem intussen de huurcheque voor
de nieuwe maand… min 300 € met in de
enveloppe ook een copietje van mijn mail
aan hem…. En dat ging zo naar de
financiële afdeling dus…. Nu wacht ik af en
tel de dagen. Want voor elke dag zonder
missende sleutel zal ik hem 7 € in rekening
brengen. En wedden dat ik weer 200 € kan
aftrekken over de volgende maand? De
ollandse koppigheid en inventiviteit hebben
het pleit toch weer kunnen doen winnen.
Wat ondergetekende natuurlijk best veel
genoegen doet en wat hem ook weer aan
wat kopij hielp... Twee vliegen in een klap
dus. En of die pizza’ de moeite waard zou
zijn geweest, blijft dus onbekend… Maar wie
weet kom ik daar dus achter over een
maand!
Leon aug. 2010

indringender… Wie weet frappeert het nog
meer mensen. Voila Marguerite dus…
DE WIND
Schrijven, dat komt op als de wind
net zo plotseling en zo naakt ,
en ook niet met veel meer dan wat inkt.
Enkel letters dus,
die sneller voorbij gaan
als al het andere in het leven
Maar toch is er niets vluchtiger
dan het leven zelf.
Marguerite Duras (vertaling Leon Speetjens)
*****
Marseille is voor mij een mooie verrassing
en dan moet ik er ook wat over “dichten”. En
dat zij me vergeven.

HET MARSEILLEGEVOEL
De zon verwarmt hier allen,
Het licht is van enkel vrolijkheid,
Altijd een briesje of iets meer,
De terrassen zijn steeds gevuld,,
En de halve wereld zit om je heen.
De boten wiegen in de Vieux Port,
Notre Dame waakt van hoog over eenieder,
Vele flessen pastis zijn onder handbereik,
Ook een menthe à l’eau mag best,
En honger moet meteen worden gestild.
Alle mensen lijken hier met vakantie,
Werken is vakkundig aan het oog
onttrokken,
De obers zijn vriendelijk, soms lichtjes
vermoeid,
Iemand haasten komt hier niet in je op,
Leven en laten leven is hier het motto.
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Staken doe je hier slechts bij veel zon,
En de zaak is ook eigenlijk een bijzaak,
Solidariteit met elkaar mag immers altijd,
Ook al verandert staken helemaal niets,
De pret van de “manif” neemt niemand je af.

COIN DES POETES
Ik vond dit gedicht van een franse schrijfster
in een stil hoekje en werd er door
gefrappeerd. Na vertaling vond ik het nog
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Flink van je af praten mag ook,
Discussies worden hier nooit geschuwd,
Opinies komen ongezouten omhoog,
Luid, met mimiek en heftige motoriek,
Wie kaatst moet de bal verwachten,
Maar: at last , never hard feelings.

DE CRISES EN DE ONTWIKKELINGEN
DE BNP-WEDSTRIJD IN DE WERELD
Het BNP is een optelsom van alles wat een
land produceert; dus rijp en groen opgeteld
bij elkaar. En aan het BNP meet je dus de +
of – groei ook. Deze maat is omstreden
omdat ze niet alle factoren omvat die de
economische power van een land op termijn
bepalen kunnen… maar er is nu nog ruzie
over een nieuwe maat onder de experts.
Wat nu natuurlijk zeer interessant is, is het
BNP-ontwikkelingscijfer over meerdere jaren
en dat grafiekje met indexcijfers voor BNP
over de periode 2007 (=100) en 2010,
spreekt boekdelen:
-China sprint van 100 in 2007 naar 115 in
2010 (ondanks de crisis)
-alle andere groten zijn nu nog niet eens
terug op 100 oor de crisis….
-de VS zit op 97% ; Japan op 95% ;
Duitsland op 99% (!) en GB op 95%.
En u hoorde ook dat in absolute cijfers
China nu Japan al voorbij stak: het heeft nu
ca 1/3 van het BNP van de VS dat 15000
miljard is…en staat nu op plek 2!
En hoe dit verder loopt is uit de groeicjifers
voor de komende jaren te zien… China rijdt
daar Porsche en verdwijnt voor alle, behalve
de VS, aan de horizon.

De meeuwen schreeuwen luid boven ons,
De haven reflecteert de witte muren,
Mensen lopen in light en met cravate,
Langs het terras van La Samaritaine,
Op weg van niets naar nergens,
Niets moet hier echt..
Wilt u dit gevoel meevoelen?
Checken of het echt bestaat?
Wel kom een dagje naar de Med,
Zak af naar onze mooie plek,
Van bijna 3000 jaren oud,
Waar het leven leeft op lichte voeten.
Wacht dus niet te lang,
Voel het en neem uw besluit,
En wordt ook Marseillais,
Join the beloved city,
Without any perfection,
And learn that imperfection can be perfect,
And join our “système M. , the big secret,
Leon, juni 2010

DE BESTE LANDEN OP DE WERELD
Het staat in het Amerikaanse blad NEWSWEEK en is natuurlijk altijd aanvechtbaar
omdat het afhangt van de criteria die je
aanlegt. Amerikanen leggen in het algemeen gauw economische criteria aan en
criteria van luxe en koopkracht. Soit. Een
greep uit de laatste hitlijst:
1=Finland ; 2= Zwitserland ; 3= Zweden ; 4=
Oostenrijk ; 5=Luxemburg ; 6= Noorwegen ;
7= Canada ; 8= NEDERLAND (!) ; 9= Japan
; …11= VS ; 12= Duitsland ; 14= UK : 16 =
Frankrijk ;19= België ; 22=Israël ; …50=
Cuba ; 59= China ; 78 = India ; 85=
Palestina…. 99=Nigeria ; en 100= Burkina
Fasso.
Zo’n lijstje veroorzaakt altijd verbazing,
zeker bij de inwoners van het land zelf.
Waaruit weer eens blijkt dat wat jezelf denkt,
niet al te veel wetend van de wereld, nogal
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
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eens anders is dan blijkt als je op basis van
feiten en (aanvechtbare) criteria te voorschijn kunt toveren. Het gras is achter de
heuvel vaak groener…. Maar enkel in de
mind van velen.

Tja, daarom hebben VVD en CDA nu
mogelijk toch een punt met hun
minderheidskabinet en gedoogidee van de
PVV? Het heeft iets verrassends: het geeft
de oude parijen de kans “populairder” te
worden en intussen de groep achter Wilders
ook ruimte te bieden. Is dat niet eigenlijk
een knappe manier om “politieke educatie”
te beoefenen? Heel pragmatisch en met
veel lawaai… Het heeft misschien toch wel
iets, ik zie dus “kansen”… En U?.

WAAR ZIJN WE NU MET ONZE WERELD?
Een duitse filosoof zegt het in Der Spiegel
zo: Wir sind zwischen “nicht-mehr” und
“noch-niks”.( In agologische =veranderingskundige taal: tussen Unfreeze en Freeze in;
dus “on the move”). We verkeren, vooral in
het westen in een brisante toestand en
zoeken naar de nieuwe wegen. Hij acht
deze periode vol risico’s en ziet ernstige ontaardingen ook als een mogelijkheid. Want
dat zoeken, terwijl er steeds meer onzekerheid en ook verarming optreedt, opent
de weg voor handige populisten. Zie Wilders
in Nederland, Sarah Palin in de VS en nu
ook Sarkozy in Frankrijk. Je hebt zo maar
25 à 40% achter je staan, met eenvoudige
ideeën over wie het schuld is en dus ook erg
eenvoudige “oplossingen”. Wijs naar DE
zondebok dus. Dat waren vroeger heel vaak
de joden, en EEN keer wel heel erg
extreem. En nu zijn het moslims of roms of
mexicaanse immigranten of “linkse democraten” in de VS… (zie de Teaparty van
Palin). Dus hij wijst op dit gevaar en ook op
het punt, dat het te lang uitblijven van een
goede politieke discussie, het risico van
“foute boel” vergroten zal. En hij pleit voor,
geloof het of niet, meer “politieke opvoeding”
van jeugd en jongeren… Die willen graag
hun richting vinden zegt hij, en daarom moet
vooral DAAR nu “input heen” vanuit politieke
partijen. Die helaas door deze jeugd als erg
stoffig worden gezien…
Dus we wachten weer op een nieuw D66
zoals bijna 50 jaren geleden? Ik weet nog
hoe van Mierlo ons aansprak met zijn totaal
nieuwe aanpak en veranderingen en ook de
schare mooie vrouwen in zijn gevolg. Hij
was het helemaal bij de “intellojeugd” en in
een klap… Maar nu is de tokkiejeugd een
grote en mondige groep, en die spreek je zo
inhoudelijk niet echt aan… Daar moet het
wat eenvoudiger uitzien dus. Zit daar niet
het grote probleem? Of lul ik nu ook elitair?

WERELD WORDT STEEDS WESTERSER!
Hoezo: het westen zinkt weg en haar
waarden en samenleving zijn achterhaald?
Niets is minder waar stelt Attali, terwijl velen
zich erg veel zorgen maken..
Maar op vele plekken horen we toch hoe
onze waarden (VS en Europa) worden
afgewezen? De chinezen halen hun confusiaanse waarden van stal, de indiers
keren zich weer tot het hindoeisme van
Ghandi, de Zuid-Amerikaanse indianen
orienteren zich op hun historische waarden,
de afrikanen idem… men wil overal wat
anders dan “de westerse waarden”.
Toch is de wekelijkheid nogal wat anders.
De meeste gewone mensen zien ons
maatschappelijke model als iets paradijselijks.
We zagen dit eerder: de romeinen in hun
nadagen verachtten zichzelf en zochten
overal in de wereld talenten. Sommigen
werden daarvan keizers en beroemde filosofen alvorens het rijk aan de “barbaren” te
onder ging. Terwijl die barbaren razendsnel
de waarden en levenswijze van de
overwonnen romeinen naäapten. En zie
ook nu weer:
Overal vieren onze waarden hoogtij , het
individualisme voorop. , democratie is in,
rechten van de mens ook, privé-eigendom,
kijk maar eens rond. Van India en China tot
Nigeria wil men meer materiële welvaart en
zaken als auto, eigen huis, wasmachine, tv
etc.
De facto dus: niet de westerse waarden
gaan ten onder, nee, iedereen bekeert zich
er toe! Zoals ooit Sertorius zei: “Rome is niet
meer IN Rome, het is overal waar ik kom”.
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Dus is het zo dat onze westerse idealistische droom van de individualisatie
overmorgen leiden zal tot de wereldondergang?
Of zal nu ook, weer via het westen, een set
aan nieuwe waarden, als altruïsme en geluk
nastreven, opgeld gaan doen? En zijn wij
eigenlijk dus de voortrekkers gebleven?
Een mooie gedachte die de burger wat
moed geeft…

die slimme speculanten à la Soros die het
goed zien? Je weet het nooit, maar dat deze
discussie steeds weer oplaait is op zich al
een veeg teken… Ik hou mijn euro’s vooral
aan in Nederland… dan hoef ik ze niet “in
het zuiden, waar ze zeuro’s zijn geworden”
om te ruilen tegen neuro’s!
EVEN DE R&D STATISTIEK
De cijfers zijn van 1990 en 2008 dus en hier
komen de bekende cijfertjes:
Canada
0,75 – 1,00 % v.h. BNP
Denemarken 0,88 – 2,00
Finland
1,2 0-- 2,77
Frankrijk
1,40 – 1,30
Duitsland
1,80 – 1,80
Japan
2,10 – 2,60
Nederland
0,89 – 1,00
Spanje
0,70 – 0,40
Italië
0,60 – 0,70
UK
2,00 -- 1,90
VS
2,00 – 1,90
OECD
1,60 – 1,50

IRAN KRIJGT KOERDISCHE BRANDSTOF
De koerden van Irak stikken van de olie
en… nu ook van de raffinaderijen. Die
maken brandstof voor Iran dat door de
sancties elders weinig meer kan lospeuteren. Er staan bij de grens wel 70
raffinaderijen en er rijden dagelijks bijna
400 tankauto’s van 26 ton over de grens
hier. Eigendom van wel 36 oliemaatschappijen… die per dag 60.000 barrel
verkopen. En dat kan over 5 jaar wel
honderduizenden barrel zijn…
De
opbrengst gaat voor een groot deel naar de
politieke partijen van het koerdische Irak.
Zo gaat dat bij sancties: de handel
verschuift enkel van plek en kassa… En
aartsvijanden (Irak en Iran) zijn nu weer
dikke vrienden, het loopt gesmeerd door
olie.

Tja je zou bijna gaan geloven dat groei nog
enkel afhangt van de inspanningen op dit
gebied. Maar als je beseft dat in de nieuwe
technologie het geld wordt verdiend, of beter
gezegd, het broodbeleg, dan weet je hoe je
je land een acceptabele toekomst geeft. Mar
dan moet je ook wel researchers genoeg
hebben: of uit eigen volk of… uit immigrerende studenten uit bijvoorbeeld India of
zo.

WEER EENS: DE EURO GAAT ER AAN!
Een topper van een hedgefund van grote
omvang riep het weer eens luid: die euro
gaat er gewoon aan! Alles wat nu is gebeurd
zijn lapmiddelen en Duitsland zal uit
eindelijk zelf de stekker er uit trekken.
Immers de kosten/per eenheid produkt
blijven in het noorden veel lager dan in het
zuiden van Europa. En ze namen de laatste
10 jaar met 30% toe in het zuiden. Hij zegt:
die grieken gaan dat afgeknepen leven
uiteindelijk NIET volhouden en stappen uit
de euro… Want zij deden al 12 keer sinds
schuldsanering! Dat gaat sneller en
prettiger. Is de daarna komense euroval een
ramp dan? Nou nee, het gaat even , bij
Duitsland en Nederland pijn doen natuurlijk
maar daarna herstart de groei en heeft de
economie weer een gezonde basis. Ach
deze man speculeert toch? Of is hij een van

WORDT DE CHINA DREAM WAAR?
Velen denken dat China droomt de grootste
te worden in onze wereld en velen geloven
nu dat haar dat gaat lukken. Is dat te
verwachten?
Het is om te beginnen een echte schok dat
nu blijkt dat de westerse economieën uit het
slop getrokken moeten worden door de
opkomende landen en niet andersom! Dat
zouden experts drie jaar geleden voor onzin
hebben versleten. Dus we moeten
oppassen met “oude wijsheid en inzichten”,
die passen vaak niet meer. Tijd voor een
analyse van power en weakness van ht Rijk
van het Midden.
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-China’s handel met Afrika En Latijns
Amerika groeit fors ure. Maar vooral in de
“lower goods”en weinig gediversifiseerd. En
hier groeit ook de vraag naar “hogere
goederen”, waar China niet veel te bieden
heeft.
-De VS blijft in het subsaharadeel van Afrika
de grootste handelspartner met 15%; China
doet 10%. De bulk hiervan is olie en uit 5
landen. De VS pikt nog steeds 29% van de
olie hier in, China 17% en de EU 35%!
-Het chinese leger groeit ook maar is een
kleintje vergeleken bij de VS. En een
economische macht zonder militaire aanwezigheid kan niet bestaan.
-veel
projecten
lopen
stuk
op
kwaliteitsproblemen en corruptie. Zoals de
spoorweg in Kongo en de fiberkabel in
Oeganda.
- Neem Nigeria en Oeganda. In Nigeria doet
China voor 7 miljard en het daalt en de VS
stijgt en doet hier 42 miljard. De tendens
keert… En in Angola is de corruptie erg
fnuikend aan het worden van chinese kant.
-de militaire aanwezigheid van China in
Afrika en Latijns Amerika is uiterst beperkt.
En zelfs in de eigen aziatische achtertuin is
dat zo. De VS is er veel sterker.
-China is in Azië groter dan de VS: 231
miljard tegen 178. Maar China zit lager op
de technoladder. De directe investeringen
van China hier zijn 3,8%; de VS doen 8,5%.
-In Brazilië is China nu handelspartner 1 en
de VS nr. 2. Maar hun investering van 12
miljard is weinig vergeleken met de VS. Ook
is er sprake van een afstand in cultureel en
geografisch opzicht; hier zit de VS veel
beter. De VS cultuur staat dicht bij die van
LA.
-De VS treedt op bij “rotzooi” en China
niet… Dat weet iedereen uit ervaring.

DE BOOMING HALALBUSINESS
Halal is stevig IN, de 1,6 miljard moslims zijn
er gek op. Het woord betekent “toegestaan”
en staat tegenover “haram” dat verboden
betekent. En dus ontdekte nu ook de
businesswereld deze sterk opkomende
markt. Het gaat allereerst om voedsel, maar
intussen ook over medicijnen en schoonheidsproducten
en
zelfs
over….
Hotelkamers!
Want
halal
betekent
voornamelijk dat het “produkt geen
varkensvlees bevat en ook geen druppel
alcohol, en dus ook dat het daarmee nooit in
contact kwam. Dus het produkt en de
produktiewijze moeten worden gecheckt,
opdat een geestelijke (een imam) het
produkt tot “halal” bestempelen kan.
De halalomzet was in 2008 4 miljard €,
vloog in 2009 naar 4,5 (+12%) en zal in
2010 op 5,5 uitkomen (+23%!). Een cijfer
van 4x de bio-industrie! Dit komt door de
toename van de moslimbevolking op de
wereld, hun stijgende welvaart en het
stijgende zelfbewustzijn en identiteit. Ook de
religieuze identiteit natuurlijk. Het gaat om:
Vlees (95%), vleesprodukten 65%, kant en
klaar maaltijden 23%, bouillonblokjes 16%,
soepen 13%, bonbons 11, tomatensaus 9
en babyvoeding 3%.
De grootgrutters
hebben dit nu echt ontdekt en met name
Casino heeft met de ramadan een aparte
aanbieding in hun winkels. Waar ook wij
ruim van genoten overigens. Want halal
doet een niet-moslim ook geen enkel
kwaad: dat varken hoeft voor mij ook niet
altijd en die alcohol drink ik wel in mijn
glaasje rood. In Frankrijk zijn er nu drie
moskeeën die halalcontroleurs opleiden en
uitsturen die halalstempels mogen “uitdelen”. Dat kost per kilo vlees al 2,8 cent en
levert zo bijna een miljoen op voor deze
activiteit van ca 40 controleurs. In Oostenrijk
was men al langer wakker en daar bestaat
een landelijk halalreglement dat zelfs al EUgoedkeuring kreeg! Maar de franse
moslims, stevig onderling verdeeld als
steeds, vonden dat maar niks. Waardoor en
nu niet EEN halaldefinitie is… Halal wijzigt
dus met de imam/moskee die het
controleerde…

Dit rijtje is leuk voor de anti-China adepten
zeker. En het is waar en nuttig. Maar omdat
er al te vaak dit soort rijtjes bij China zijn
gesneuveld is het goed niet te blijven steken
in onderschattingen. De chinezen zijn niet
de VS, maar leren snel en handelen
razendsnel. Dat heeft ook iedereen goed
kunnen zien.
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Dat is voor Frankrijk een grote exporteur op
dit produktgebied, 439 miljard €, waarvan
60% in Azië.
Zelfs de kamer van Koophandel in Brussel
gaf al een halalgoedkeuring uit voor …
hotelkamers! Dus geen alcohol in de
koelkast, een Koran op het nachtkastje (en
geen bijbel), geen pornozender op TV en als
er gezwommen kan worden: twee baden
een voor mannen/een voor vrouwen. Echt
waar!.
In Nederland kwam er ook een halal sexsite
op het internet. Immers zie de exploitant
terecht: Islam en sex gaat prima samen!
Toch ging de site vooralsnog op de fles…
Maar hoe dan ook, halal is wakker in de
wereld. In Marseille zie ik vele bars,
brasserieën en eettentjes,(ook fastfood),
die het opschrift halal dragen. Een MacDo
halal bestaat ook al. Tja als je ook al halal
kunt bankieren, dan moet je ook maar halal
eten, scheren, insmeren en slapen in
hotels… Net als kosher maar dan iets
anders. Overigens zijn de “koshervoorschriften heel wat ingewikkelder, dan
halal. En ach, beide komen eigenlijk toch
voort uit dezelfde basiscultuur, niet dan? Ik
heb ook nog vis gegeten op vrijdags en ook
moeten vasten… Ja toch?
NB: In Marseille schrijft men”HALLAL”en
elders “HALAL”…

enkele keren tevoren duidelijk welke groep
zou winnen!
Het wereldwijde Google is een prima
meetlat van het actuele gedrag en de
uiteindelijke uitkomst van een vrij groot
aantal evenementen… Google suggereert
dan ook dat het die gegevens best wil
verstrekken aan hen die naar de uitkomst
zoeken… Wie googelt weet dus meer… als
Google het tenminste kwijt wil…
HET INTERNET IS VOL!
Is een Google zoekopdracht belangrijker
dan een download van I-Tunes? Of een
Youtube video belangrijker dan videotelefoon? Zijn alle te transporteren data op
het internet gelijk? Nu het net razendsnel
volloopt is de discussie fors herbegonnen
tussen de telecombedrijven en de Internetbedrijven. Want de telecommers moet
fors investeren om bij te blijven en willen
graag prijsdifferentiatie zien. Wie moet de
verbreding van de internet autoweg
betalen? Internetters zweren bij dataneutraliteit: alle data zelfde voorrang dus
GEEN voorrangssysteem zeggen ze . Dat
kilt het net en zeker de vernieuwing op dat
net. Maar het principe van “de vervuiler
betaalt” wordt zo om zeep geholpen. Terwijl
we dat overal toepassen: wie in de TGV wil
moet meer per km betalen, wie luxe in een
ziekenhuisbed wil ook etc. Nu betalen
klanten ook al die snel internet willen meer
dan een klant die met minder snel kan
leven. Dus geloven velen dat er iets zal
komen van een algemeen en gelijk
basistarief met toeslagen voor “speciale
prestaties”. U moet ook even weten dat het
net in zo’n twintig jaren “to come” wel een
factor VIER keer zoveel data moet gaan
transporteren. De i-phones zijn daaraan niet
bepaald vreemd.
Nu is er bijna een contract zegt men tussen
Google en de provider Verizon in de VS om
toch prioriteiten in te gaan voeren, waarbij
Verizon wil meebetalen in de kosten van het
systeem. Mar ook als de beide het nu snel
eens worden is het nog maar de vraag f
processen en ruzie met andere providers de
invoering niet enorm gaan ophouden. Maar
Google drukt (weer) flink door zoals we zien.

INTERNET/MEDIA
VOORSPELLEN MET GOOGLE INFO?
Ja, dat kan blijkt nu. Ik zag een correlatie
grafiekje tussen het aantal keren dat op
Google naar “griep” werd gezocht en het
aantal reëel geconstateerde griepgevallen in
de wereld: akelig hoge correlatie dus. Dus
het aantal zoekopdrachten was een
haarfijne voospeller van de griepgolf en zijn
omvang! Niet zo vreemd eigenlijk omdat
internet zeer verspreid is over de wereld…
Dus zegt nu de hoofdeconoom van Google:
met
het
kennen
van
het
aantal
zoekopdrachten “in de tijd” heb je in vele
gevallen een zeer betrouwbare voorspelling
van een aankomend fenomeen. Uit het
overzicht van het aantal zoekopdrachten per
deelnemer aan het eurosong festival was al
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beursgolven sneller ontdekken. Deze dame
verklaarde later: mijn business is sex,
aandelen en sport…
En Citybank kreeg een klacht aan de broek
van een italiaans-portoricaans gemixte
dame.. Zij beweert te zijn ontslagen omdat
ze TE mooi was en teveel onrust veroorzaakte in het bedrijf.

DE TRAMMELANT ROND DE BLACKBERRY
Zelfs Obama heeft er een en naast hem
miljoenen zakenmensen. En ook radicale
moslims? Al-Qaida boys , taliban, etc? Dat
is wat men vreest in India, Libanon, SaoudiArabië, en de Arabische Emiraten. Daar wil
men nu op korte termijn het mailen, dat
superbeveilgd is op dit apparaat, verbieden!
Ook voor bezoekers aan deze staten. Dat
heeft geleid tot koortsachtig onderhandelen
tussen de VS en de Emiraten, met
bemoeienis van Clinton. Men wil een oplossing, maar intussen verkopen velen hun
dure Blackberry al weer in de Arabische
wereld. Voor 50% van de hoge aanschafprijs… Opnieuw maken we mee dat nu een
technisch hoogstandje (de encrypting=versleuteling van de Blackberry is fenomenaal en niet te kraken) in strijd raakt met
de veiligheidseisen. Zoals omgekeerd veel
veiligheidsvoorzieningen (denk aan camera’s) haaks staan op de privacywetten. We
zijn door de moderne technologie weer eens
fors terug in principiële discussies over
grondrechten als privacy en veiligheid/bescherming…
Het
Blackberry
systeem berust erop dat een mail uniek
wordt versleuteld in elk apparaat en op een
andere manier, en dan via een eigen server
loopt naar de andere Blackberry-user, naar
wie de mail wordt gezonden. Dat maakt de
discussie over toegang dan ook zo lastig….
Je moet dan elke mail vanuit die servers
naar de eisende overheid sturen… De
discussie gaat voort…

Ooit hoorde ik van de drie manieren om een
bedrijf ten gronde te richten: met fraude, met
vrouwen en met computers. De tweede is
de mooiste en de laatste is de zekerste
methode, heette het toen nog. Dat is nu
totaal veranderd, is gebleken. De dames
wonnen het van de computers.
EEN WERELD VOL TGV’S
Een TGV is een trein die harder gaat dan
250 km/uur. De grote TGV-ers zijn vanouds
Frankrijk en Japan. Nu zijn er ca 11.500 km
rails voor TGV’s en er zijn er in 2025 al 5000
en dan gaan we op naar tienduizenden
kilometers. TGV’s zijn in omdat ze per
passagier per km zo verrekt weinig vervuilen
(slechts 1/5 van een vliegtuig dus, als de
stroom niet met kolencentrales is gemaakt
natuurlijk!). China heeft nu al 6500 km in
gebruik en dat wordt 13000 in twee jaar. Er
is dus een hoop in aanbouw: Ook in Turkije
en Venezuela is dit land actief. Brazilië
zoekt nog naar de goedkoopste gezien
vanuit de positie van de reiziger; in Marokko
wordt serieus gestudeerd ( lijn 200 km),
idem in Rusland (Moskou-St. Petersburg),
Saoudi Arabië ook al (Mekka –Medina) en
ook in de VS wordt er aan gewerkt (in
Californië en Florida). Samen goed voor
5000 km. Al zet de crisis de plannen best
wat onder druk.
En in de VS heeft aanbieder SNCF (Fr.) het
best moeilijk omdat ze… moeten uitleggen
wat hun rol was in de jodendeportaties van
1942 tot 1944!
De grote ervaren producenten zijn Frankrijk
en Zuid-Korea… Spanje en China mixen
ook mee, als beginners. Er is big bussiness
in deze sector van het vervoer omdat de
energie-discussie hier achter zit! Maar het
blijft primair vooral ook een politieke
kwestie… Dus van vriend en vijand!

DIVERS
VROUWEN VERNIELEN CARRIÈRES
Het gebeurde weer: de CEO vn HP moest
zijn congé nemen omdat hij de facturen van
zijn dure etentjes met zijn mooie maitresee
door HP liet betalen… Hij nam ontslag en
regelde de kwestie daarna met zijn exgeliefde.
Mijnheer Fischer weet er ook van, hij werd
wegens voorkennisgebruik ontslagen. Hij
kreeg van een wonderschone Wallstreetanaliste een oortje en kon zo diverse
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China plant nu ook een TGV-netwerk in Azië
bij zijn ca zes buren met mogelijk een
verbinding naar Europa… Voor grote ideeën
moet je dan ook tegenwoordig in Peking
zijn. Centen zat.

een wereldwijd verschijnsel dus. Een
zorgelijke aanblik, zeker als je ook kijkt naar
de demografische gevolgen er van…
waaronder nog later (of nooit) kinderen
krijgen…!

KIDS BLIJVEN BIJ MAMA
Vooral in Italië zie je kinderen lang bij hun
ouders wonen en ook wachten met het
actieve, werkende leven in te gaan. Dat vol
zit met problemen: ontslagrisico, lastige
bazen en stevig aanpoten. Er zijn nu al 2
miljoen jonge (15-19 jaar)Italianen die niet
werken, niet studeren , die dus NIKS doen.
Ze heten bamboccioni (Grote babies dus), in
the UK heten ze NEET (Not in
Education,employment of Training), en ook
elders zijn ze te vinden. Maar in Italië is het
verschijnsel twee keer zo omvangrijk als
elders.. Als je de nog studerenden en
werkenden neemt tussen 18-34 jaar dan
blijken er dat liefst 60% van deze groep te
zijn die nog bij mama wonen. Vooral in
Noord-Italië.
Velen werken gedwongen
part-time en toucheren salarissen van 500 à
600 euro’s…wat in Rome de huur is van een
kleine kamer. In een jaar ging het aantal
jongeren dat NIETS uitvoert met 125.000
omhoog hier. In Zuid-Italië daarentegen zijn
er veel in de WW, dus die zoeken nog werk.
De gemiddelde ww onder jongeren is 29%
(alg. cijfer is 8,7%). De moedigen zoeken
werk in het buitenland, in Duitsland en
Engeland vooral. De duivelse cirkel lijkt
geen werk = geen geld= is geen studie
==geen werk etc..Veel onderzoekers met de
betere diploma’s vertrekken ook naar
universiteiten in het buitenland. Sommigen
schrijven zich maar in bij een italiaanse
universiteit om hun intrede in de moeilijke
werkwereld uit te kunnen stellen. De ouders
zeggen maar niets en de profs zijn zelf er
negatief gemotiveerd. Een vader weigerde
de studiekosten van zijn dochter van 32 te
voldoen maar werd door de rechtbank
daartoe veroordeeld…
Elders gelijke verschijnselen met andere
namen: parasaito shinguru in Japan;
Nesthocker in Duitsland, NEET of kippers in
Engeland, boomerangs in Canada, twixters
in e VS en Tangui in Frankrijk… het is al

CANABIS IS VAN ALLE TIJDEN
Al 10.000 jaar gleden was er canabisgebruik
in Mesopotamië werd vastgesteld. Van
Centraal Azië ging het naar Azië, het MO en
recenter ook naar het westen. In India speelt
canabis een rol in de religie en heeft het een
positieve rol in genezing, stimulering van de
geest en ontspanning. Toch eiste de VN van
India dat het de cannabis uitroeien zou….
Wat je kunt vergelijken met de eis van
moslimzijde aan het westen dat het zijn
wijngaarden zou doen rooien en ook de
miswijn zou afschaffen. Immers zij zijn tegen
alcoholgebruik. Nu zien we eenzelfde soort
discussie over het verbouwen en kauwen
van cocabladeren in Zuid-Amerika… Ook
een eeuwenoud verschijnsel.
Ik ben van de oude stempel en ben bij de
wijn gebleven. Maar dat cannabis in het
westen zou kunnen worden uitgeroeid
daarin geloof ik, en velen met mij, echt niet
meer. Proost!
TED GAAT ONS REDDEN!
TED, Technology Entertainment Design, is
een soort Bilderberg of Davos voor grote
“creatievelingen” en artiesten en trekt honderden grootheden uit de politiek, de
(hightech)industrie de litteratuur als je er
6000 $ voor 4 dagen voor over hebt. Je kunt
enkel lid worden na een motivatieschrijven,
dat wordt “gewogen”. Want men wil voor
geen prijs dat het nivo, de kwaliteit en het
tempo kunne zakken naar een middelmatig
nivo. Het is al in 184 opgericht heeft 50
medewerkers, ruim duizend deelnemers per
bijeenkomst en er zijn per dag zo’n twintig
evenementen. Verhalen van maximaal 18
minuten (daarna discussie) , demonstratie
van het allernieuwste zoals ooit: het
tijdschrift Wire voor genieën, de film van Al
Gore, recent WII die je lichaamsbewegingen
kan registreren (tbv spel van Nintendo
vooralsnog), het superspel Milo voor kenners, Photosynt (waarmee je een foto onder
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elke gewenste hoek kunt zien), het besturen
van een PC direct al denkend met uw
hersens en recent ook het transporteren van
electriciteit door de lucht (dus zonder kabels). De lijst van leden staat bol van grote
namen die graag komen tanken bij de highbrows van onze wereld. Pretenties zijn er
niet, enkel dat men toppers met visie wil
confronteren met elkaar voor een groot
publiek van mensen die leading zijn in onze
wereld in politiek, wetenschap, industrie en
kunst. Daar zou ik wel eens heen willen,
maar ja of je daar iets snapt van het in hoog
tempo gebodene, laat staan een goeie
vraag kunt stellen of je kunt mengen in een
discussie, dat mag ik betwijfelen. Het is nog
een beetje een mannenaangelegenheid so
far… maar let op: er komt binnenkort ook
een TED voor vrouwen…. Waar echter ook
mannen in de zaal mogen zitten. Dit roept
een vraagje op en een fronsje: segregatie
op sexe in de highbrow wereld? Dat lijkt me
knap ouderwets… maar ik vrees dat ik nu al
te stom wordt gevonden om de diepere
achtergrond van deze “scheiding” te
begrijpen. Wan TED-ers zijn onze dagelijkse
ideologisch gekleurde wereld al lang voorbij.

OLIE (energie), WATER
GDF-SUEZ IS DE GROTE ELEKTRABOER!
POWER in Engeland, een hele grote
elektraboer met wereldspreiding, is nu voor
70% van GDF-Suez… waarmee ze in een
klap de grootste e-producent worden ter
wereld. Van de VS tot Australië, van ZuidAmerika tot het MO… En de 45 britse electriciteitscentrales worden ook overwegend
gestookt op… gas. En daar weten ze bij
GDF wel wat van. De energiesector is in
grote onrusten verandert voortdurend. Het
gaat hier dan ook over een der grote
schaarste van de komende 50 jaar..
IS ITER TE DUUR?
Dat vindt een bekende franse fysicus zeker
nu dit project zo’n zeven keer duurder lijkt te
worden dan ooit gepland. Wat daarin
gestopt wordt is de totale investering van
alle laboratoria tezamen van Frankrijk
(behalve de personeelskosten dan). Dat
stoppen we (China, EU, VS, Zuid-Korea en
Japan) in het onder controle krijgen van het
kernfusieproces van de zon… Waarbij de
uitdaging is om de gaswolk (het plasma) die
miljoenen graden heet is, onder controle te
houden… Een constructie en een materiaalprobleem van importantie. Ook een onzekerheid… Omdat de brandstof overal is
te vinden en nooit opraakt… Geen
kleinigheid ook overigens!
Iter is in fase twee in opbouw in Caderache
in Zuid-Frankrijk en men bouwt nu machine
2… , een grotere proefopzet. Ik zag machine 1 (de kleine proefopzet) en was echt
onder de indruk. Maar het ding zal op zijn
vroegst in 2050 operationeel zijn als…. Dan
is er intussen een stevig energie-probleem
dat we al eerder, in onzekerheid dus,
moesten oplossen. Daar zit de kern van het
probleem…
Maar hij kreeg ongelijk, de deelnemers besloten om het hogere budget te accepteren,
dus ITER kan voortgaan. Het geeft hier voor
duizenden mensen werk intussen, niet
slecht dus voor ons. Tja, wat is nu wijsheid
nu we IN de crisis zitten, de ener-

PORNOSTATISTIEKJE
In Frankrijk werd de zaak op een rijtje gezet
op het gebied van porno- gebruik”. En het
volgende bleek:
-90% ziet wel eens een pornotje (ook 8 op
de 10 vrouwen)
-69% vindt dat opwindend; 59% ook
belachelijk en 58% ook wel denigrerend
-29% kijkt minstens een keer per maand;
maar 5% van de vrouwen overigens
-dat is 43% bij de minder dan 35-jarigen
-en 57% heeft minstens een keer samen
porno gekeken.
Voila een foto’tje van de meer dierlijke zijde
van de naakte aap. Dat krijg je als je uit de
boom kruipt, rechtop gaat lopen en je
ontwikkelt. Niet alles gaat dan gelijk op…
Maar wat is daar nou fout mee? Niks toch?
Je moet het enkel niet krapachtig gaan
ontkennen. Uiteraard hoor ik bij die 10%
heiligen.

Terug naar inhoud
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gieproblematiek zien veranderen en veel
geld DIE kant opsturen terwijl elders veel
researchgeld nodig is om onze groei te
garanderen voor overmorgen… Ik hoef het
net te beoordelen en het lijkt me een grot
dilemma. Uitvindingen plannen valt nooit
mee… de meeste waren… puur toeval.

Golf… Dus is er nu onrust in dit land over
het hoe en waarom van nieuwe diepe
exploitaties op zee. De burgemeester van
Stavanger ging zelf kijken naar de rotzooi in
Louisiana en kwam geschrokken terug. Nu
is er in de regering ook politiek onrust omdat
de minister van Energiezaken al verbood
om op een plek met ook veel bewoners en
activiteiten zo’n nieuwe diepe exploitatie te
beginnen. BP heeft de zaak wereldwijd goed
op scherp gezet; de gevolgen zijn immens.

WE ZIJN IN DE RODE ENERGIEZONE!
Kijk rond en besef dat we , nu China in
ernergiegebruik s’werelds grootste werd,
echt in het rode gebied van de energievoorziening zijn aangekomen. Die van stijgende
schaarste en vervuilingsrampen!
Wanner komt er serieus ee ommezwaai?
Obama krijgt zijn energieplan er niet door,
China investeert jaarlijks 738 miljoen in
groener worden, maar vooralsnog daveren
we voort in een olieverslaving. Time is up….
En wie gaat nu vóór?.

Terug naar inhoud
RELIGIES
WETENSCHAPPERS OVER GOD
In Genève jagen ze met de LHC onder de
grond, op het boson: dat ook “het goddelijke
deeltje wordt genoemd”. En de riumtetelescoop “Planck” daarboven , vertrokken
in 2005, begint nu veel nieuws over die
verre galaxies door te seinen. En in dit
verband spreken sommigen over: “De
ontdekking van het gezicht van God”.
Kortom de wetenschap gaat ons weer eens
verassen met nieuws over de “schepping
van onze werelden”. En ook in wetenschappelijke kringen is nu God verre nog
van een taboe. Het nieuwe bekende maakt
dan ook over GOD de schepper spreken,
ook in de wetenschap onvermijdelijk.
Hier een bloemlezing van interessante
uitspraken van wetenschappers over dit
“vroeger zo linke” thema:
Als eerste Galileo, die flink botste met de
religie: “Zeg ons hoe we in de hemel moeten
omen en laat ons (wetenschappers) jullie
vertellen hoe die hemel er uit zou kunnen
zien” (Zei hij dus tot de clerus).
Einstein volgt: “De godsdienst van de
toekomst zal een kosmische zijn. Ze zal de
idee veranderen van een God als een
persoon en ook elk dogma vermijden”.
Darwin dan, ook niet mis: “De wetenschap
en Christus hebben niets met elkaar te
maken”.
En nu Newton: “Als er geen ander bewijs
wordt gevonden, zal mijn duim me kunnen
overtuigen van het bestaan van een God”.

PROTEST TEGEN BOREN IN DE MED!
BP wil eind augustus gaan diepzee boren in
de Mediterrannee! Zo’n 200 meter dieper
dan in de Mex Golf..en op 500 km van Malta
en Italië. Er omheen zitten ca 21 staten, en
nu trekt Italië aan de bel. Regering en ook
milieumensen dus. Want Libië heeft niets
van een soort rampenplan! Nu wil Italië dat
ook de Unie voor de Med de kat de bel aan
zal binden… Maar Frankrijk, de motor is met
vakantie,… dus die boor gaat er in?
Intussen kreeg Clinton de dringende vraag
van het Congress om te onderzoeken of BP
inderdaad ook zat achter de vrijlating van
die Lockerby bomber… In elk geval kwam
wel vast te staan dat BP druk uitoefende om
tot een overeenkomst tot gevangenen
uitwisseling tussen beide landen te komen…
De eerst werd, juist, diezelfde bomber! Olie
en politiek zijn sterk verweven, overal.
DE OLIE VAN NOORWEGEN
Olie en gas gaat in dit land in een grote
spaarpot van nu al 345 miljard €…
Waarmee mooie dingen worden gedaan,
ook maatschappelijke hulp op de hele
wereld. En er wordt nergens in belegd
waaraan een smetje kleeft; de ethiek staat
hoog in het vaandel. Maar ook hier wordt
diep geëxploiteerd net zoals in de Mex
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Dan Pasteur: “Een beetje wetenschap
vergroot de afstand tot God en veel wetenschap brengt je weer bij hem terug”.
Ene Monod (huidige franse wetenschapper):
“Een wetenschapper die in God gelooft is
een schizofreen”.
Hubert Reeves zei: “Deeltjesversnellers en
telescopen leren ons niets over de zin der
dingen”.
En ene Poincaré zei: “Twijfelen en ook
geloven zijn twee gemakkelijke oplossingen,
die het ons beide mogelijk maken om het
nadenken te laten”.
En de huidige paus zei: “Wij willen graag
atheïsten ontmoeten die niet vervuld zijn
van haat tegen ons”.

leven, nog wel even stand houdt. Ik kon
“met en zonder God leven”, nadat ik zijn
idee had begrepen. En daarom werd
Spinoza vroeger en nu nog, zowel een
atheïst als een gelovige genoemd. Hij
benaderde God en religie wetenschappelijk
en behield toch een duidelijk godsidee. Dat
noem ik dus wetenschappelijk en transcedent knap.
DE ANTI-RAMADANBEWEGINGEN
Ja u leest het goed: er bestaan in moslimlanden ook anti-ramadangroepen. Zoals
in Marokko waar zo’n freedomclub op klaarlichte dag ging pick-nicken in de stad. Een
ware provocatie in ramadantijd.
Ook in Algerije was protest te horen:
Ramadan verplichten heet het daar, is tegen
de Grondwet! Wat klopt. Maar de protesteerders dreigt toch straf nu.
In de Arabische Emiraten was er enkel de
oproep om niet zoveel voedsel weg te
gooien. Dat liep vorige jaren in de 500 ton!
De gelovigen worden opgeroepen dat aan
de armen te schenken wat precies in hun
geloof past.
Veel moslims uit Europa mijden tijdens
ramadan hun oude vaderland, omdat het
hun dan te benauwd wordt.
Ach als ik vroeger zou hebben geprotesteerd in de 50-er jaren tegen het vasten,
dan was ik ook niet heelhuids in Marseille
nu. Elk op zijn beurt dus.

Anoniem:
“Als een wetenschapper door de vondsten
enthousiast wordt, is hij echt niet God tegen
gekomen”.
“Sommigen maken van God een soort
cognitieve gatenvuller”.
“Ík voel een cosmetische verbondenheid”
“De natuurlijke selectie verklaart niet
waarom er wezens zijn met een geweten”.
“Zeggen “dat geloof ik” heeft met wetenschap niks van doen”.
“De wetenschap is gijzelaar in een
ideologische strijd”.
“In de tijden van het almachtige Vaticaan
zou ik waarschijnlijk al lang op de brandstapel zijn geëindigd”.
“We worden allen geconfronteerd met het
mysterie van het “zijn”. En de gelovige
noemt dat “GOD” “.
“Het wetenschappelijk bezig zijn dwingt om
God tussen aanhalingstekens te plaatsen.
Maar de wetenschap is daardoor niet noodzakelijkerwijs atheïstisch”.
“Spiritualiteit is ook mogelijk zonder een
God”.

BENEDICTUS SUPERSTAR
Hij gaat op bezoek in Engeland en dat wordt
weer een groot circus. Deze keer moet
pausje kijken ook betaald worden: 12 (voor
van dichtbij) of 30 € (voor verder weg) per
persoon. En er is een regen van gadgets
bedacht: een ikoon, een armband, een magnetische foto voor op de koelkast , een Tshirt, etc. Er is nog 7 miljoen pond nodig om
het gedoe te bekostigen; er werd 5 miljoen
opgehaald. De beveiliging kost deze keer 72
miljoen pond…Want er is nogal wat
boosheid onder de mensen blijkt op
websites; natuurlijk vanwege die pedofilieschandalen. Incidenten zullen dus ook
niet uitblijven. Bij dit alles moet u wel
bedenken dat dit bezoek “dubbel” is: de

Dus: alle ontdekkingen die er staan aan te
komen, zullen erg veel twijfel zaaien en
opnieuw ophef doen ontstaan. Zeker ook in
religieuze kringen. Maar ze zullen niet het
bewijs leveren dat God bestaat en… ook
niet dat hij NIET bestaat.
Dus ik denk dat de idee van ene Spinoza
over wat “God is” en wat de zin is van het
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paus als staatshoofd en als geestelijk leider.
Dus daarom betaalt de britse overheid ook
nog mee. Scheiding van kerk en staat is in
het Vaticaan nooit doorgevoerd. Dus op
naar circus Benedictus!:

Hier staat het koren van Benedictus nog in
volle bloei.
DE LINKE ORTHODOXIE IN ISRAËL
De zwaar orthodoxen vinden zelfs het
bestaan van het zionisme en de staat Israël
een belediging van Jaweh! Ze hebben
helemaal NIKS op met de overheid en haar
wetten: voor hen bestaan enkel de wetten
van God. Ze zijn ashkenaze joden uit oosteuropa en vormen nu 10% van de in Israël
wonende joden, maar ze groeien als kool!
Enkele van hen werden tot het gevang
veroordeeld door de rechter: ze hadden
geweigerd om Sefardische joden samen in
dezelfde klas toe te laten als Ashkenaze
joden… Wat tegen de wet is. Ze zijn niet
echt joden voor de wet hier en dat is ook
lastig. Echtscheiden en huwen moeten ze
dus in eigen kring regelen, want voor de
wetgever gaat dat niet. Nu blijkt dat de
opperhoofden in hun club doorkrijgen dat je
met wat meer compromissen met de
seculiere staat mogelijk verder komt… ja dat
je dan mogelijk een meer machtige positie
kunt verwerven. Deze fundamentalisten zijn
van een heel erg soort en vinden het uit hun
uizen verjagen van palestijnen die al drie
generaties in een huis wonen geen punt:
want de heer gaf HEN absoluut gelijk. Als
het hun lukt meer macht te krijgen dat is hat
CALIFAAT ISRAËL , dus een joodse versie
van een moslimstaat, niet erg ver meer.

DE BISSCHOP VAN BRUGGE IS WEG
Hij betaalde 21 jaar zwijggeld aan de familie
van een jongen die hij seksueel niet fraai
behandelde. Riep toen om hulp van de
aartsbisschop die geen deal vond met de
familie van deze intussen volwassen jongen.
En 100 dagen later werd een en ander dus
publiek… En de bisschop nam ontslag.
Want de Kerk BETAALT niet voor zijn foute
clerus…Vangheluwe is weg en Daneels
heeft weer iets uit te leggen. Dat sexuele
gedoe zit behoorlijk hoog in die Kerk niet?
Het gat bepaald niet enkel om wat vieze,
onontwikkelde broeders!
BURKA-REGELTJES VOOR DEN VREEMDE
Sjeik Ayed al-Garmi uit Saoudi Arabië is een
begrijpend mens. Dus zei hij ex-cathedra:
“Het is te prefereren dat de burka dragende
vrouw haar gezicht toont als ze in een land
komt waar de burka is verboden of waar ze
er last mee kan krijgen. Wij moeten de
mensen in hun land niet confronteren met
voor hen afwijkende zaken en geen
moeilijkheden veroorzaken. “Kijk dat is nou
de tolerante islam; zo hoort het.

Terug naar inhoud

DE PHILIPPIJNEN ZIJN ZEER KATHOLIEK
Je er zijn van de 90 miljoen inwoners wel
82% katholieken. En de bevolking groeit met
1,96% per jaar; dat is enorm dus. Ook is
40% der inwoners onder de 14 jaar.
Daarmee is dit land nr. 12 op de lijst van de
snelst groeiende. De regering ziet in dat je
deze
demografische
explosie
moet
kanaliseren… er is dus echt veel voorlichting nodig. Zeker op de scholen. Dus
dat werd ingevoerd… tot grote boosheid van
de katholieke ouders. Ze spreken zelfs
over : imperialistische anti-conceptie” van
rege-ringswege. Enkele ouders begonnen
zelfs en proces hierover tegen de minister.
Niks preventie dus en niks anti-conceptie.
De Heer zorgt zelf wel voor zijne Schapen…

AFRIKA
EEN INSWINGER
In het weekblad : Jeune Afrique, staat trots
op de cover: La methode M6… En ik maar
denken wat is dat toch? Wel dat gaat over
de manier waarop Mohammed VI nu al 11
jaar in Marokko zijn superjonge land langzaam maar zeker moderniseert zonder te
beschikken over grondstoffen. Een ware
top-prestatie die in Afrika een lichtend
voorbeeld is. Stabiliteit loont, dat is zijn
boodschap.
AQMI EN DE SAHEL
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Het gebied tussen Mauretanië, Niger, Mali
en ook Burkina Fasso is van een eindeloze
droge uitgestrektheid en zonder duidelijke
grenzen. En we horen steeds meer berichten over de opkomst, ook hier dus, van
Al-Qaida. Nu in de verpakking: Aqmi. Zij
kilden de franse gijzelaar, toen Sarko er
militair tegen aan ging.. Een franse expert in
dit gebied kreeg enkele vragen; zie hier zijn
antwoorden:
1. Wordt nu ook Burkina Fasso al door
Aqmi bedreigd? Nee, de VS die dit
beweren doen dat uit eigenbelang.
Ze overdrijven gewoon.
2. Dus u gelooft de VS niet? Nee, ze
doen het om hun economische
belangen hier te beschermen (bodemschatten!) en ook om de chinezen te ontmoedigen.
3. Wordt dus de macht van Aqmi
overschat? Ja, want hier is de islam
van soufi-zachte kwaliteit en vermengd met het animisme. Aqmi, dat
zijn enkele piraten in een grote zee
(in deze woestijn dus). Het zijn veelal
ordinaire smokkelaars en misdadigers hier die al gauw de naam AlQaida gebruiken om mist te veroorzaken. Als de Sahellanden beter
en meer zouden samenwerken was
het zo afgelopen.

Maar men besloot ook, met de amerikaanse
minister van Justitie op de tribune (!), om het
aantal soldaten van de AU–macht in
Somalië te verhogen met 2000 , bovenop de
huidige 6100. Men begint steeds meer de
eigen bonen te doppen in Afrika en de oude
zeurpieten zoals Kadhaffi krijgen nog weinig
kans om te domineren.
Overigens zijn er nogal wat twijfels over het
effect van die uitbreiding met 2000 man van
dat AU-leger (van nu al 6100 man). In
Somalië gaat het bepaald niet lekker en de
Shabab krijgen het zelfs voor elkaar om
buiten de grenzen ook te opereren; zie de
klapper in Oeganda. Dus daar ligt nog een
hulptaak voor de EU en de VS…
OBAMA IS ZEER SELECTIEF
Hij is erg op fatsoenlijk zijn in de politiek en
houdt dus nogal sterk afstand van een deel
van de huidige politieke leiders in Afrika. Zij
die een loopje nemen met mensenrechten
en democratie zijn er daar nog wel te
vinden. O. was slechts een keer in Afrika, in
Ghana, had ontmoetingen met maar 4
presidenten en met één premier. Dus deed
hij ook weinig bij het 50-jarig jubileum van
de onafhankelijkheid van veel afrikaanse
staten. Maar hij vroeg wel aan zijn afrikaanse ambassades namen te verzamelen
van jonge afrikaanse leiders met een
fatsoenlijke status… en ontving 115 van hen
in het Witte Huis. Hij speechte en ging vrij in
discussie en haalde enorme goodwill op. Zo
leverde hij zijn goede afrikaboodschap af.
Hij speekt het spel op langere termijn terwijl
China tegen de grenzen van zijn methodes
aan loopt. Dus hij nodigde zeker niet dubieuze leiders plus hun leger uit , zoals
Sarko deed op 14 juli j.l. in Parijs. Hij liet hij
zijn idee duidelijk horen: “Wil je met ons
samenwerken dat moet je je eerst even
fatsoenlijk gedragen” (kort samengevat).
In Afrika valt dit overigens goed bij veel
jongeren in vele maatschappelijke geledingen. Obama wacht dus eigenlijk op het
moment dat die generatie aan de macht
kom. Toen in Kenia, recent, de nieuwe
grondwet werd aangenomen met 67% der
stemmen en zonder geweld, waren zijn
woorden dan ook zeer lovend. Intussen

Dus een boodschap die wat gerust stelt en
weer eens duidelijk maakt dat info en beeldvorming steeds opnieuw geopolitiek worden
gemanipuleerd.
DE AFRIKAANSE UNIE VERGADERDE
Eind Julie waren ze samen in Oganda de
leiders van deze Unie. En daar bleek dat het
Libië en zijn aanhang nauwelijks lukte om
als hoofdthema’s in negatieve stijl op de
agenda te krijgen zaken als de veroordeling
van Bashir voor genocide (Intern. Gerechtshof) en andere anti-amerikaanse
zaken. Wel werd stelling genomen en besloten dat het onmogelijk is om een gekozen
staatshoofd te arresteren en uit te leveren
(immuniteit) en ook om een Afrikaans
staatshoofd buiten Afrika te berechten.
Duidelijk zat dus.
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moet overigens Mevr. Clinton wel vaal zat
de vuile was toch doen daar…

Dus we gaan weer naar zo’n noodactie toe:
er moet weer een schokgolf in de media
gekweekt worden. Onbegrijpelijk? Of niet
heel goed te snappen? Niet voor het eerst
namelijk.

VS-RAPPORT OVER COMING AFRICA
Weer een publicatie van MIT en Columbia
universities over de situatie in Afrika. Er
wordt in geconstateerd dat de armoede daar
daadwerkelijk snel vermindert. En dat dit
scherp contrasteert met het gejammer in de
VN en bij de Wereldbank. Daar zit de afrikaondersteuningslobby die veel geld moet
hebben voor haar ontwikkelingsprojecten.
Het is opvallend dat er nu al TEGEN hulpverleners wordt geageerd, die vooral hun
winkel draaiende willen houden en de
veranderde werkelijkheid in Afrika (nog) niet
willen erkennen. Een opmerkelijk verschijnsel, wat echter goed verklaarbaar is.

SOEDAN GAAT IN TWEEËN
In 1956 werd Soedan onafhankelijk en
vrijwel meteen vroeg het zuidelijke (christelijke) deel om zelfstandigheid. Dat was het
begin van een lange bloedige burgeroorlog
met 2 miljoen doden. Recent besloten de
rebellen en het islamitische noorden om in
januari 211 een referendum over die
onafhankelijkheid te organiseren. Dat zal
een meerderheid opleveren voor afscheiding, dat lijkt zeker. Maar hoe het dan moet
met zaken als schuldverdeling, samenwerking bijvoorbeeld bij de olie-exploitatie,
dat weet nog geen mens. Want het noorden
heeft de infrastructuur o.m. een haven voor
olie-export. Het noorden dat zijn de
zakenlieden en die hebben de economie in
handen. In het zuiden zijn nu vele buitenlanders actief die de noodzakelijke kennis
hebben om de klussen te doen, die vroeger
de
noorderlingen
deden.
Het
zijn
oegandezen, chinezen, canadezen en
mensen uit Eritrea. En de bevolking, ongeschoold, is grotendeels werkeloos. Wel 85%
van de kosten van onderwijs en gezondheidszorg worden door het buitenland
betaald en er zijn 300.000 ambtenaren. Het
clientelisme bloeit er: scholen met meer
onderhoudspersoneel dan onderwijzers, en
chauffeurs zonder auto’s… zijn ook hier al te
vinden. Zo ziet dus het zuiden na de grote
chaos er nu uit. Men heeft ook hier te hoge
verwachtingen van de effecten van de
onafhankelijkheid… Maar het is ook hier het
oude liedje: mensen willen vrij zijn, weg
komen van hun verleden en trauma’s en van
de “vijanden”. Want arm leven is te verdragen als je vrij bent… Zo ziet het meestal
uit voor mensen in deze situaties. De inwoners die het beter kunnen overzien, zijn
echter niet echt optimistisch… Zuid-Soedan
is nog niet uit het nieuws. Mogelijk ook niet
wat betreft zijn relatie met Noord-Soedan…

AFRIKA WORDT DIKKER
Het gaat bergop in Afrika en dus stijgt ook
hier het lichaamsgewicht. Zorgelijk zegt de
medische sector. Ongezond fast food eten
dus; die geïmporteerde westerse gewoonte.
Nou is in vele landen de “dikke vrouw” het
schoonheidsideaal, zie hun sterren daar. En
zie ook de eega’s van enkele staatshoofden.
Zuma uit Zuid-Afrika heeft zelfs een
verzameling. Vooral in Zimbabwe en
Senegal is “dik erg mooi”. Ondanks de
Ramadan dus… want dan wordt er na
zonsondergang echt veel en ook feestelijk
gegeten uit de muur!
Je kunt aan de lichaamsgewicht statistieken
van de landen hun welvaart aflezen. U ziet
hoe sterk onze westerse voorbeelden zijn
en hoe onze cultuur daar aan aanhang wint.
Ten goed en ten kwade dus.
NIGER GAAT VERHONGEREN
Zijn we in dit land op weg naar 12 miljoen
hongerdoden? Als je nog maar een
voedselvoorraad hebt van zo’n 10 dagen
wordt het erg link, en dat geldt voor 80%
van de bevolking. En er zijn 400.000 kids nu
erg zwaar ondervoed. Er is eigenlijk in
sommige gebieden voedsel genoeg maar
het is onbetaalbaar door de prijsstijgingen
van de laatste jaren. Speculatie was en is
een hoofdoorzaak. En door donormoeheid is
er 100 miljoen $ minder om te subsidiëren.

PAUL KAGAME WON GEMAKKELIJK

31

Hij haalde 93% van de stemmen bij zijn
herverkiezing als president van Ruanda. Hij
mag zijn weldaden nog eens 7 jaar
uitstrooien over dit land war eerder 800.000
tutsi’s werden vermoord. Hij schafte het
onderscheid tutsi en hutsi gewoon af… en
schiep nogal at welvaartsstijging. Daarom
waren er ook nauwelijks tegenkandidaten en
ook, zegt men, omdat hij tegenstanders
uitschakelde
en
twee
(roddel)bladen
verbood die hem op de hak namen. Maar
het volk is niet gewend zijn mening erg
hardop te zeggen; de burgeroorlog van
1994 liet diepe sporen achter. Deze
verlichte dictator maakt een goede kans nog
een eind te komen. Maar diepe
ressentimenten breken soms na tientallen
jaren nog uit…

en bestaan nu uit nogal wat ex-afghanistan
strijders en fanatieke jongeren. Ca 80%
komen dus van elders en werkten al eerder
voor Al-Qaida gelieerde groepen. Er is een
bewezen link met Al-Qaida sinds 2007 en
de djihad is hun basis. Er zijn wel twee
voormannen maar de groep is niet sterk
hiërarchisch gestructureerd. Ze waren eerst
vooral nationalistisch, religieus en antiwesters ge”dreven, maar nu zijn ze vooral
religieus fanatiek en sharia-driven geworden. Dus baarden, ledematen afhakken,
zweepslagen, dat zijn de recepten. Daarmee wordt de afstand tot het gewone volk
overigens groter en hun aanhang slinkt.
Slechts een keer per maand houdt een
leider een radiotoespraak en op papier of op
het net is nauwelijks iets van/over hen te
vinden. Ook willen ze geen samenwerking
met andere groeperingen; ze zijn erg
gesloten. Hun voedingsbodem is als op
meer plekken: een land dat al jaren in chaos
is gedompeld met een zwakke regering, een
regio met islam as godsdienst, arm en met
veel ontredderde jeugd. En dus een regio
waar verdreven Al-Qaida aanhang na
deelname aan andere conflicten elders weer
verder kan.

CHINA VERSLAAT NEDERLAND
Ik wist er niks van. Nederland was een grote
exporteur van Afrikaans gekleurd textiel via
Ghana.. al in het begin van de 20e eeuw. De
familie van Vlissingen (met later Vlisco) was
de grootste daar. De roem begon toen de
ghanese soldaten die Nederland hielpen in
de koloniale oorlogen in Java en Borneo,
namen de stoffen mee naar huis en dat
sloeg daar enorm aan. Tot in 1970 toen hief
Ghana douanerechten op deze massale
import en…. De export stierf… tot Togo het
overnam. De importeurs daar bediende in
no time heel West-Afrika. Het spel werd
gespeeld door de z.g. Benz-nana’s…
slimme, ongeletterde dames in dure
Mercedessen, die schatrijk werden aan
deze handel. Dan komen in de 80-er jaren
de chinezen… en draaien met hun prijzen
iedereen de nek om.
Toen ik dit las (ik wist er NIKS van, een
schande) dacht ik: zie je wel, ook Nederland
(dat in VOC tijd groot was in Ghana met de
slavenhandel!), was lang zeer actief in
Afrika… En verloor haar positie al 25 jaar
geleden aan Peking. Waarom heeft toen
verdulleme niemand “HO” geroepen?

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
ALARM IN DUITSLAND
De komende 20 jaren zijn op economisch
gebied redelijk voorspelbaar, maar onder
voorwaarden natuurlijk. Want de wereld is
een stuk wilder geworden. Dus uitgaande
van “ enige continuïteit in de ontwikkeling”
en het “uitblijven van trendbreuken” ziet het
er voor Berlijn er als volgt uit:
Er zullen 22 miljoen duitsers met pensioen
zijn gegaan in de komende 20 jaren en, er
zullen zich dan 16 miljoen jongeren op de
arbeidsmarkt gemeld hebben….Dus een
“gat” van 6 miljoen… Maar er is NU een ww
van 3,2 miljoen duitsers… Dus dat ziet er
voor hen veel beter uit. De immigratie die in
1990 nog liefst 600.000 man was, is nu
praktisch op NUL…

DE CHABAAB VAN SOMALIË
Ze werden opgericht in 2002 op basis van
een islamitische groepering uit de 90-er
jaren. Ze zijn met zo’n 2000 man denkt men
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Hier achter steekt de teruggang in bevolking
vanwege het lage geboortecijfer en ook het
wegvallen (mogelijk) van de immigratie. En
qua economie steekt er ook achter: een
sterk stijgende groep ouderen die pensioen
hebben,relatief weinig consumeren en hoge
gezondheids- en zorg-kosten die staat
tegenover een kleiner wordende groep
jongeren die al deze facturen moeten
betalen… Een echte zorg voor Berlijn, dat
nu al zijn consumptie flink zag zakken (ook
door zijn lage salarissen overigens!) maar
nu wel zijn export ziet wegspringen naar
boven (door lagere € en lage loonkosten).Een japans scenario dus waarbij
Japan nu ook in de export verliest, omdat er
geen jonge mensen meer zijn met dynamiek
en energie om in de export-ratrace te
kunnen meedoen… En in Tokio heerst nu
al echte paniek: niets lijkt meer te helpen en
de staatsschuld is de hoogste ter wereld
220% van hun BNP… Waarbij wel geldt dat
die schuld bijna geheel IN het land (dus
door japanners zelf) is gefinancierd; er zijn
zeer weinig buitenlandse crediteuren… Wat
nu
een
voordeel
is
gezien
de
speculatiegekte op de financiële markten.
Maar hoe krijg je nu zo’n grote schuld “normaal” terug? Wel daarom laat Duitsland nu
nog steeds de lonen laag en snijdt nog
steeds in de voorzieningen.
Dat dit ook een nederlands probleem wordt
(nee IS), daarover hoor je (nog) niks in de
kabinetsformatie!

onbezet… Dus weer zo’n irritatie, al begon
die in Algiers. De koning belt de andere
koning altijd om te verzekeren dat het niks
erg is… maar de onderdanen zien dat niet
zo. Ach er is ook nog herrie over een
piepklein eilandje tussen deze beide landen.
Tja, ooit bezetten de arabieren via Marokko
Al-Andaluz, voor wel 700 jaren… Long ago,
maar de hostiliteit ging nooit echt weg.
Terwijl Spanje hier eigenlijk nooit de
koloniaal was, maar de fransen.
FISCALE TOENADERING DU-FR
Mogelijk gaat Sarko de historie in als een
groot pro-europeean met zijn stellingname
om afstemming te zoeken tussen de
belastingaanpak van Duitsland en Frankrijk.
Voorwaar een echt europees standpunt.
Maar het zal nog lastig worden. Het duitse
motto is: produceren om minder te betalen
en het franse eerder: meer werken om meer
te verdienen. Het is hoe dan ook moedig en
de opmaat naar een meer afgestemd
economisch handelen van de twee grote
EU-motoren. Het is goed om verder uit de
crisis te komen en ook om een nieuwe
periode van EU-opbouw te verkrijgen. Maar
niemand kijkt hier nu naar omdat het
abstract is voor velen en omdat het niet voor
morgenvroeg bedoeld is. Maar toch!
DE ONTKNOPING VAN BELGIË
Di Rupo de informateur van waalse zijde
begint vlaams te praten. Hij lijkt een verdergaande regionalisatie op veel gebieden wel
te zien zitten. Op gebied van werkgelegenheid, gezondheidszorg, sociale zorg
en ook fiscaliteit. Daarmee gaat hij de
richting uit van sterkere regio’s en verzwakking van centraal België. Wat als
muziek klinkt in vlaamse oren… Het zachte
afscheid is begonnen en de nieuwe coalitie
lijkt er vrede mee te hebben. Beter dan nog
meer herrie?
Intussen werd het 16 augustus en dat was
een deadline. Di Rupo ging vlak ervoor
praten over de staatshervormingen met 7
partijen en ook over welke partijen hij mee
wil hebben in de nieuwe regering. Intussen
hadden echter een aantal partijen zich al

GERUZIE SPANJE MAROKKO
Regelmatig zijn er tussen spaanse douaniers/guardia Civil en “moros”, doorreizende marokkanen de nodige wrijvingen.
Zeker aan de spaans-marokkaanse grens in
het noorden van Afrika. Daar worden
meegebrachte etenswaren geweigerd en
ook ooit een Marokkaanse vlag. En dat leidt
dan weer tot betogingen soms ook voor de
spaanse ambassade in Rabat. Marokko
benoemde laatst een ex-polisario man
(bekeerd tot het gewone) tot ambassadeur
van Marokko in Madrid… Waardoor Algerije
erg pissig werd en de spaanse regering erg
voorzichtig en langzaam. Nog steeds is dus
de stoel van deze ambassadeur in Spanje
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aan elkaar gekoppeld wat de keuze lastiger
maakt. Het wordt dus nog spannend.

Cameron en zijn boys zitten niks stil: nu zijn
de zwaar verslaafden aan de beurt. Londen
wil dat die 100% afkicken en dat er NUL bijkomen… een nooit eerder gehoorde
politieke “oplossing”. Men beseft dat de
handel en de import aanpakken niet zal
lukken dus worden nu de verslaafden zelf
aangepakt. De 5,3 miljard pond die er u aan
wordt uitgegeven moet dus daaraan worden
besteed in de toekomst. Er zal een methadonfase ingebouwd worden met daarna
keihard gedwongen afkicken. Iedereen ook
buiten Engeland kijkt nieuwsgierig toe…
Gaat Cameron dit lukken? Niet zo zeker…

DE VERMOGENDE BELGEN
Belgen hebben meer in hun persoonlijke
“spaarpotten” dan fransen en duitsers. Zo’n
916 miljard liefst; 155.000 per familie! Dat
komt zegt men omdat de belgen vast zuinig
zijn omdat ze belastingverhogingen verwachten… Die komen er dat is zeker nu;
want de Belgische staat is straatarm (schuld
210% van het BNP). Maar niet de belgen
dus! En de Vlamingen zijn… juist! De
rijksten.
DE ARMOEDE IN DUITSLAND
Nu verdienen 20% van de duitse werknemers minder dan 10 € per uur… en dat
zijn er 6,5 miljoen. Bijna allen laag opgeleide
vrouwen,jongeren tot 25 en immigranten.
Daaronder zijn er 2 miljoen met minder dan
6 € per uur. In het vroegere Oost-Duitsland
ligt dat nog wat beroerder. U moet even
weten dat Duitsland GEEN minimumsalaris
kent… en er zijn hier serieus ook z.g. 1 €
banen. Dus 1 euro per gewerkt uur.
Dat komt neer op 180 € per maand…. Dus
dan woon je niet echt rustig.

ITALIË MOET OOK AFKNIJPEN
Hij ontkwam er ook niet aan: er moet 25
miljard
bezuinigd
worden
want
de
staatsschuld van 118% (v.h. BNP) moet
omlaag. De pensioenen werden qua leeftijd
gekoppeld aan de levensverwachting vanaf
2015…. En niemand werd zelfs maar even
boos! En de ambtenaren hebben nu ook
een bevroren salaris. Het is werkelijk
opvallend dat een zuidelijk land, buurland
van Europa, zo latent omgaat met ingrepen
die elders een straatoorlog met de politie
opleveren. Weet u het waarom van deze
verschillen? Dat zal in Frankrijk bij de
vakbonden niet lekker gevallen zijn… die
gaan hier op 7 september massaal de straat
op voor… pensioen op 60 jaar!

DE EXPORT VAN DUITSLAND: BOOMT!
In juni steeg de export met 30%! China
importeerde wel 40% meer! In 2011 zit
Duitsland weer op het nivo van 2008 heet
het. Het was toen 984 miljard en in 2011 zal
het 965 zijn; buurland Frankrijk is nog 1e
klant (10% met 85 miljard). Wat de import
betreft is Nederland de grootste op de
Berlijnse lijst, maar dat wordt zeer
binnenkort door China verslagen. Er is nog
wat twijfel over de swing aanhoudt… maar
de duitse machine loopt… Gevoed met lage
lonen dus. The german system: lage interne
consumptie (lage lonen, armoede zelfs) en
een daverende export , dank zij het behoren
tot de (“starre”) eurozone. HET grote
strijdpunt in de economische politiek van de
EU (die er dus niet echt is) wordt nog
scherper dus.

HERRIE ROND BERLUSCONI C.S.
Fini heet hij en hij richtte ooit met Berlusconi
de PDL op. En werd voorzitter van de
Kamer van Afgevaardigden. Maar hij kreeg
genoeg van al die sexschandalen van zijn
geile vriend en scheidde zich met 30
anderen af in
de partij: Toekomst en
Vrijheid. Hij wil eerlijk rechts weer eens
laten zien, deze oud-fascist. Maar vele
denken dat hij gewoon wat hoger op wil bij
de verkiezingen van 2013. Al kan niemand
beweren dat Berlusconi het er niet naar
gemaakt heeft. Overigens verliest deze
vooralsnog niet zijn meerderheid. Maar het
Berlusconigebouw wankelt wel steeds
meer.. Zijn macht over de media is echter
ongebroken.

WEG MET DE VERSLAAFDEN
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NIEUWE TERREUR IN GRIEKENLAND?
Griekenland heeft een geschiedenis van
flinke terreur en de zware bezuinigingen en
hun gevolgen doen de oude kwaal weer
terugkeren. Terreurgroepen beloven, ook
aan de toeristen, veel narigheid. Aanslagen
op politici, politie, zakenmensen, gevangenenbewaarders, de “corrupte” media …
you name it. Er werd al geschoten op een
TV-station, bommen doden al een politicus,
het begin is er. En de autoriteiten die de
historie sinds de afzetting van het
putschregiem goed kennen , nemen de
dreigingen serieus. De studentencampus in
Athene wordt goed in de gaten gehouden
intussen… En het aantal toeristen ging al
merkbaar omlaag. Wat voor het bezuinigingsprogramma niet erg gunstig is als dit
een vitale inkomstenbron is zoals hier het
geval is. Intussen sloten hier minstens
15.000 winkels en vanwege de a.s. BTWverhoging (van 21 naar 23%) worden er dat
nog veel meer. Dat kost ca 100.000
arbeidsplaatsen… En de crisis is nog lang
niet gefixed.

OOST-EUROPA
HONGARIJE EN VIKTOR ORBAN
Hij is de leider van Fidesz en premier sinds
kort ; hij regeert samen met de ultra-rechtse
Jobbin , die dicht bij de nazi-idee komen.
Het land staat economisch op plek 117 dat
is net nog voor Zimbabwe. Nu zijn ze daar
nog 10 miljoen maar dat zal in 2050 zo’n 8
miljoen zijn; en 5 miljoen hongaren wonen
“in de buurlanden” (m.n. Tsjechië) . Dat
kwam na het verdrag van Versailles toen
Hongarije werd verknipt.. Het verloor 60%
van zijn gebied en 70% van de bevolking en
telt in vele publikaties gewoon de 700.000
hongaren van Tsjechië mee… tot woede
van dit land. ;In dit land vind je ook de
“nationale cafés” waar chansons van voor
1920 gedraaid worden, en Hitlerportretten
ook niet ontbreken. Een land in diepe crisis
dat nu zelfs de adviezen van de EU en het
IMF weigerde te accepteren waardoor het
geen financiële hulp kreeg. De Fidesz wil
zelfs segregatie op scholen: de romkids
moeten “apart”. “Ze hebben de misdaad in
hun bloed” , heet het! UMP (Fr) en CDU –
politici hebben met Orban gepraat, want hij
gaat in januari 2011 het presidentschap van
de EU voor 6 maanden doen… We hadden
al eerder
recalcitrant en anti-europees
Tsjechië en nu dit…
Zo gaat dat in ex-communistische en
inzakkende landen die de weg kwijt zijn,
ondanks de EU.

CHINEZEN GEVEN WERK AAN CHATEAUROUX
Deze plaats ligt in Frankrijk en kon wel wat
werkgelegenheid gebruiken. De chinezen
komen er nu voor 4000 man werk brengen:
hoera voor de mondialisatie dus. Er gaan
daar nu electronische producten geassembleerd worden uit… in China geproduceerde
onderdelen. Dus mag er op staan: Made in
France en Made in EU. Daarmee ontsnapt
Peking aan de negatieve idee over chinese
producten; ook de jappen brachten vroeger
hun auto-onderdelen naar europese landen
om ze daar te laten assembleren… Het
werd een echt succes. De aanvoer komt via
de haven en het vliegveld: ook al erg prima
voor het werk hier. En de toenemende
protectie in de EU en de VS wordt zo ook
omzeild. Gewoon slim us en goed voor de
ww. Wat wilt u nog meer. Het westen doet
dit op gigaschaal al jaren in … juist, China!

RUSLAND BRANDT
De afgang is )weer) enorm: de Russische
overheid krijgt de 20.000 branden gewoon
niet uit… De hoofdstad loopt leeg omdat er
rook in staat. Wel 105.000 rijke russen
maakten al dat ze weg kwamen uit Moskou;
er sterven twee keer zoveel mensen als
normaal nu daar; de graanoogst zakt met 10
miljoen ton (-15%)…. Er is intussen dus een
sanitaire crisis van formaat aan de gang.
Om van de risico’s van de kerncentrales in
het brandgebied nog maar niet te spreken…
Cholera dreigt nu ook, want de onmogelijke
hitte houdt aan. Nooit was het zo warm: in
geen 1000 jaar riep een politicus. Maar wat
het ergste is, is dat het falen van de
overheid opnieuw keihard blijkt. Het land dat

Terug naar inhoud
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zoveel zet op gewaardeerd worden als
moderne natie gaat af als een gieter. En de
schade toegebracht aan de weer opkrabbelende groei, is enorm. Dit is niks goed
voor het duo aan de macht…
De foto van het land wordt nu nog triester:
de bevolking loopt snel terug ( 148 naar 142
miljoen..), de levensverwachting ook (nu 61
jaar, vooral door drankproblemen) en het
land leeft van een “rente-economie (dus
easy going op basis van enkel de
grondstoffen olie/gas). Er is geen enkele
sector behalve energie, waarin Rusland
excelleert. Ja toch, de corruptie… Op de
VN-lijst staat het land op plek 164 ondanks
pogingen
van
Medvedev
om
te
moderniseren. Rusland is ook al geen
bijdrage om het oude Europa op te
schudden; nee Rusland lijkt wel het oudste
deel van Europa. En verhult zijn grijsheid
nog even door de energiebel..

dat gebied zijn er opstandelingen actief. Ook
is dat gebied vanuit India niet erg
gemakkelijk bereikbaar, maar wel via Birma.
En Birma stikt van de olie en het gas, wat de
chinezen daar met verve exploiteren. China
dus, de aartsvijand van India. Zo komt het
dat de topgeneraal, chef van de birmese
junta, 5 daagjes op bezoek mocht in India
ook om de nodige overeenkomsten te
tekenen. Over terrorismebestrijding in het
noorden, over toegang tot een corridor door
Birma en over olie/gas. India is een
wereldpower in wording en beheerst het
spel van vriend en vijand al goed. En weet
ook da je dan niet al te nauw moet kijken…
IN INDIA HOUDT MEN DE BOEL BIJ
ELKAAR
India is een een grote verzameling van
religies en van grote verschillen van arm en
rijk. Dat laatste is er a 5000 jaar… India
wordt een grootmacht, heeft het 5e leger ter
wereld en een groei van 9% per jaar. Waar
zitten de remmende factoren?
-er is een toenemend actieve radicaal-linkse
lees maöistische terroristengroep in dit
immense land. De corruptie tiert welig hier
en de grote politieke partijen zijn familiebdrijven. Het gat arm-rijk groeit nog steeds
en er zijn nogal gemene grensproblemen
met Pakistan.
-Tot veler verbazing is de eerder groeiende
religieuze tegenstelling Hindi en moslims,
ondanks wel 140 miljoen moslims in dit land,
geheel geblust. Het land oogt stabiel en
zeer democratisch. Religies worden hier
echt gelijk behandelt.
-India is zeer neutraal en al jaren erg
onafhankelijk.
De groeihobbels liggen in de ouderwetse
landbouw ( 65% van de mensen leeft daarvan) en ook in
een achterblijvende
infrastructuur. En de toppers in wetenschap
vertrekken nog steeds: India heeft nog
nimmer een grote ontdekking op zijn naam
gezet. De indiërs gaan naar het buitenland
om te scoren. Maar de managers komen nu,
na hun buitenlands succes, wel massaal
naar India terug.
India groeit en moved langzaam maar zeker
en valt op door zijn “vredige wijze”. En

UITTOCHT UIT RUSLAND
Steeds meer advocaten, accountant,
bankiers, vluchten nadat alles hun was
afgenomen door corrupte politie en
ambtenaren. Al 1/3 van de zakenwereld had
met ernstige corruptieproblemen van doen,
wat ook wordt onderstreept door een
meldingsnummer van de gemeente dat
schokkende zaken opleverde. Zo’n 15% van
de business-people zegt te willen vertrekken. De drijvende kracht is dus een pact
tussen de maffia en de corrupte politie en
zelfs Medvedev lukt het nauwelijks daar
echt iets aan te veranderen. Mede omdat
Poetin er niet al te warm voor loopt. Rusland
drijft nog op olie en gas… maar is eigenlijk
in een enorme ontreddering en destabilisatie
geraakt. Een reddeloos land in een hoop
geld…

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
BIRMA, VRIEND VAN INDIA
Het kan in de (geo)politiek vreemd lopen; de
VS bevechten nu de taliban die ze indertijd,
tegen de russen, steunden. India heeft een
gemeenschappelijke grens met Birma en
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betaalt zo in een wat lager tempo mogelijk.
Dus India wordt heel groot, maar pas
OVERmorgen.

mochten er 211.000 af want dat was het
quotum van Saoudi-Arabië voor Mekkabezoek. Zoals het ook in de Katho-kerk was
en is (ga naar Lourdes, ik was er drie keer
om te kijken) : religie is big business. Wilt u
nu de paus zien in Engeland dan moet u 12
of 30 pond lappen…

INDIA EN IRAN
India gaat zijn eigen weg en is van plan de
VS c.s. met hun sancties tegen Iran niet
zomaar te volge. Al moet het daarmee
voorzichtig zijn als het ook serieus
kandidaat wil blijven voor een zetel in de
Veiligheidsraad. Nee, New Delhi wil dat men
met Iran verder onderhandelt… Dat heeft
natuurlijk duidelijke redenen:
-Iran krijgt 15% van zijn energie daar
vandaan en dat gaat nog meer worden.
-India zit met angst en beven het vertrek van
de Nato uit Afghanistan af te wachten en wil
voorkomen dat dit land wordt zoals buur en
aartsvijand Pakistan. Daarom geeft het ook
hulp in Afghanistan en sjiieten net als Iran,
dat zijn anti-Pasjtoengroepen die tegenwicht
kunnen zijn tegen de taliban daar.
India vaart een eigen koers en moet
handelen conform zijn veiligheidsproblemen
in de regio. En niet als een blind paard
achter een grote partij aanlopen; dat deed
India overigens zelden.

RAMP PAKISTAN EEN ZEGEN?
De enorme overstromingen in dit land, ook
in de beruchte Swat vallei, zijn voor de
radicale groeperingen hier een ware zegen.
Want de miljoenen ontheemden en
duizenden nabestaanden van de doden
worden door de regering nauwelijks
geholpen. Men heeft veel te weinig
middelen… Dat geldt veel minder voor die
radicalen die al 13 grote kampen inrichtten
waar onderdak is en gekookt voedsel en
medische noodhulp. De ramp werd mede zo
groot omdat de taliban hier de woudeigenaren wegjaagde waardoor er veel
illegale woudkap is ontstaan en dus ook
erosie. Ook hier gaat het als vak eerder
gebeurde: de radicalen profiteren van de
onmacht en laksheid van de eigen regering.
Zie Hamas en Hezbollah… Dat is geen
goed bericht en zal Pakistan nog sneller in
de chaos doen vervallen.

BEDEVAARTHANDEL IN INDONESIË
Er zijn quota in Saoudi-Arabië per moslimland voor Mekkabezoek maar ook in de
andere moslimlanden is er vaak een Mekkawachtlijst. Niet voor rijken want die gaan
gewoon zonder wat te vragen; wel 30% is
elk jaar niet-regulier op bedevaart in Mekka
zegt men. Wil je in Indonesië naar Mekka
(dat moet EEN keer volgens de islam als je
geld en gezondheid hebt) dan moet je geld
storten 2500 $, wat je dus eigenlijk renteloos
leent voor zowat 6 jaar… Mag je dan is het
beschikbaar voor je reisboeking natuurlijk.
Maar ook bij de reisburo’s is het een flink
handeltje geworden en wordt stevig
aangerommeld met prijzen en kosten. Het
loopt hier van 2500 tot 3500 per
Mekkareisje. En er is ook flink wat corruptie
bij het ministerie over wie het eerste mag
van die lijst. Men spreekt openlijk over een
“Mekka-maffia’ hier. Stel je voor er staan ,2
miljoen op die lijst voor totaal 2,4 miljard er
komen er 20.000 per maand bij. En dit jaar

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
VAN DYNAMO NAAR DINOSAURUS
Zo stond er boven een alarmerend artikel
over zieltogend Japan. Dit land verstarde in
bureaucratie, wilde gen veranderingen aan
en liep vast in zijn eigen inertie. Nu zijn ze
oud, betalen veel belasting, groeien negatief
(-5%) en hebben torenhoge staatschulden
(210% BNP) en een tanende concurrentiepositie. En een totaal gebrek aan
nieuwe innoverende industrie. En al 16%
armen die onder de 13.000 $ leven moeten
in dit dure land. Langzaam wordt men hier
nu wakker, maar de politici durven de
waarheid nog niet hardop te zeggen. Want
ze geloven het zelf niet. Als je power
wegvalt, die ligt verborgen in de energie van
je fitte bevolking met ambitie, dan ga je naar
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de knoppen ondanks je glorieuze industriële
en politieke geschiedenis. Je wordt een
dinosaurus in een museum.
Europa pas op: dit is uw vóórland!

dus), veel groenten en rijst , een goede
gezondheidszorg (met name voor kanker en
hart-/vaatziekten) en hoge welvaart. Dat
zijn de ingrediënten. Maar u weet dat dit
economisch stukloopt op de enorm snelle
vergrijzing… waardoor d welvaart in gevaar
komt en dan dus ook de gezondheidszorg…
En dan keert de wal het schip dus.

DE DEPRESSIEVEN VAN JAPAN
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst heet
het. Nou in Japan zijn er nu zeker 1 miljoen
depressieve jongeren, die niets meer zien in
de maatschappij. Er is weinig of geen werk
voor jongeren met lage opleidingen, de
levenskosten zijn enorm hoog en als je dus
al een baantje vindt is het bijna niet mogelijk
zelfstandig redelijk te leven. Regelmatig
flippen wanhopige jongeren uit. Recent reed
er een met een vrachtwagen op een
menigte in en stak daarna nog 18 mensen
neer.. Vele zoeken gewoon een zeker en
simpel baantje: de moeilijke en keiharde
wereld van de bedrijven trekt hun niet. Het
liefst willen ze bij de overheid hun toekomst
zoeken; zeker en niet te lastig. Ook veel
jongeren met betere opleidingen wonen
thuis, willen niets ondernemen en spelen de
hele dag videogames… tot wanhoop van de
ouders. Uitgebluste jongeren alom dus.
Meisjes willen weer gewoon huisvrouwtje
worden en niet de last van moeder en
huisvrouw op zich nemen. En een gezin
stichten dat is al helemaal ondenkbaar voor
elen. Daardoor komen er ook te weinig kids
kinderen in het toch al totaal vergrijsde
Japan.
Tja als dit het beeld is van je jeugd dan is er
iets goed fout gegaan in je samenleving.
Japan is in deze voorloper en nogal
extreem, maar ook in West-Europa zijn er
deze symptomen volop. Het moet dus
samenhangen met een latere generatie die
opgroeide in weelde en waarvan de ouders
door andere zaken werden opgeslokt dan
de opvoeding van hun kids. Een beeld dus
van maatschappij in verval in ontbinding.
Hier noemt men ze kikimoris… En dat klinkt
veel leuker dan het in werkelijkheid is.

DE JAPANSE TAXI’S
Er zijn in Tokyo 250.000 taxi’s; veel meer
dan in Londen, Parijs en zelfs New York
(60.000). Dus dat vervult ook aardig.
Daarom wordt er nu fors ingezet op
elektrische taxi’s; dus 100% en geen
hybrides die er al veel zijn hier. Het systeem
wat men bedacht maakt het wisselen van de
batterij van de taxi mogelijk in… 2 minuten.
De regering hier pusht dit enorm en dit is
dus wat ene Goshn van Nissan-Renault
bedoelde toen hij het had over 100%
electrisch heeft de toekomst. Men verwacht
dat de toename van elektrische taxi’s hier in
2012 meer dan 100% zal zijn. Japan HET
land van de hybride gaat nu ook voor in
100% elektrisch. Te beginnen bij 250.000
taxi’s alleen al in Tokyo!
DE CHINESE (og)-ZEEPBEL OP KLAPPEN?
China verdient 11% van zijn grote BNP in de
OG-sector. Er zijn wel 50.000 bouw-promotoren in dit land. De overheid remt met
alle middelen, maar de speculatie is heel
sterk. Want Peking wil niet, net als eerder in
de VS, de oorzaak worden van de volgende
recessie. Dat kleeft lang aan je als je de
“veroorzaker” (de lont) bent geweest, zie de
VS). Want ook u kent het recept sinds de
subprimes: er komt plots een paniekgevoel
over een op handen zijnde instorting van de
woonmarkt, iedereen rent weg, de prijzen
zakken en de vraag gaat down. De waarde
van het OG dekt niet meer de hypotheekwaarde… Dus de balansen van de
investeerders
blijken
gammel…
hun
dekkingsgraad zakt (bij banken) en dan
gaan ze failliet als ze geen geld vinden. En
dus rent iedereen gauw naar het loket om
zijn geld er nog net AF te halen … voor dat
… etc. Daarom is die OG-zeepbel, gewoon

OUD WORDEN IN JAPAN
Vrouwen halen hier nu 80,5 jaar in doorsnee
en mannen 79,5; niks fout mee. Ze zijn
kampioen net voor de inwoners van Hong
Kong en… Frankrijk. Veel vis (weinig vlees
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in een land dat boomt overigens, zo
superlink.

illegale immigratie en mes TWEE de
belastingheffing… Dat sluit een democratische amerikaanse politicus in een
depressie aardig op..

Terug naar inhoud

DE WAARHEID OVER ARM EN RIJK
In de VS gingen de salarissen vanaf 1970
niet meer in koopkracht omhoog; enkel de
10% hoogste en die dan wel enorm. Van
2002 tot 2007 was er zelfs een tijd lang een
daling en dat lijkt zich nu te gaan herhalen.
Het resultaat van de liberale gedachte die
diverse belastingmaatregelen bracht (goed
voor de hoge inkomens), die de vakbonden
vloerde, de globalisatie aanvuurde en ook
de inzet van arbeidbesparende technologie
bevorderde. Dank zei de enorme goedkope
chinese
import
kon
de
Amerikaan
doorkopen… Wallmart verkoopt bijna 100
aziatische producten. Dat is het nieuwe
kapitalisme dat uiteindelijk door greedy
gedrag ook nog de hele economie vloerde.
Time for a change dus; Obama weet het
maar krijgt de economie niet uit het slop
getild.

NOORD-AMERIKA
STRIJD OVER HOMOHUWELIJK
De federale rechter verklaarde een locale
wetsverandering in de staat Californië tot
onwettig. Die wijziging (het was een stap
terug dus) was in het parlement in die staat
met 52% aangenomen, maar ze is antigrondwet oordeelt de federale justitie nu.
Alweer een ingreep door de federale
overheid in lokale wetten , zie ook de
immigratiewet in Arizona recent. Het beroep
op het
“tegen de tradities zijn” van
homohuwelijk werd verworpen “want tradities zijn geen basis voor wetgeving” zei de
rechter. In de VS staat veel ook in de
achteruit en nu blijkt dat de grondwet stevig
progressief is…
De LGBT (Lesbische,
homo’s/Bisexuelen/Transsexuelen)
zijn
steeds ongeruster. Tja, in een federatie zijn
er vaak verschillen van staat tot staat, zie de
doodstraf in de VS, maar de grote lijn dat is
de toets aan de Grondwet. Obama weet het
nu al: ook dit homohuwelijkgedoe wordt een
stevig strijdpunt in de volgende verkiezingsstrijd: de Teaparty en Palin slijpen ook
deze messen al. Ook in de a.s. verkiezingen
in Californië gaat dit een stevige rol spelen.
Changing times.

DE VS-STAATSSCHULD
Steeds meer investeerders in de VS
stoppen hun geld in staatsobligaties: al 4100
miljard is in hun handen van de totaal 8200
miljard. Ze geloven qua risico dus meer
hierin dan in andere beleggingen terwijl de
koers “maar” 2,8 % rendement geeft nu.
Voor het eerst in lange tijd sparen ook
amerikanen veel meer: nu al 5,9% van hun
inkomen en dat was altijd maar 2,2% (zelfs
nog in 2005).
China gelooft ook in de Amerikaanse
obligaties en heeft er voor 860 miljard )ook
al stijgend!). Speculanten denken te weten
dat nu de FED weer obligaties zal gaan
inkopen… omdat er weer steun nodig is.
U ziet het: als de tijden onzeker worden
gaan de investeerders naar de hoek van het
lage risico (en dus ook het lagere rendement) , want de staten blijven de meest
betrouwbare crediteuren!

VREES VOOR EEN “DOUBLE-DIP”
In 1937 bleek dat de VS in een double-dip
zat; dus een tweede economische
dieptepunt na het eerste grote van begin
dertiger jaren. Nu blijkt opnieuw dat de
fameuze “job-machine” is vastgelopen de
ww zit nog steeds bij de 10%, de consumptie stijgt niet (koopstaking bij de rijke
amerikanen (5% is goed voor 1/3 omzet!))
en enkel een wat opkrabbelende export. Nu
blijkt ook dat de groei in China afvlakt… Een
tegenvaller extra. Dus zit Obama met het
perspectief dat hij bij de start van zijn
herverkiezingsstrijd nog steeds met een
stagnerende economie zit….De republikeinen slijpen de messen: mes EEN is de

DE STERKE OPMARS VAN DE VROUW
In de beroepsbevolking van de VS zijn nu
de vrouwen IN DE MEERDERHEID! En er
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studeren jaarlijks mannen af en 3 vrouwen.
Is de post-industriële maatschappij dus een
vrouwenmaatschappij?
De topvrouwen in grote bedrijven verdienen
ook al 43% meer dan hun collega’s en het
verschil stijgt nog steeds. Ook al zijn er nog
maar 3% vrouwen in de Fortune 500 te
vinden. Hier wat citaten, rijp en groen.
aangaande dit verschijnsel:
“in de huidige wereld is spierkracht vel
minder van belang. De middenklasse zal
dus al gauw door vrouwen zijn gedomineerd”.
“Het enige dat je als man nog bent is het
loonstrookje, en dat is nu ook al bijna
voorbij. Als je thuis je gezag wil toen belt je
vrouw 911. En hoe moeten wij mannen ons
dus voelen? “
“De mannen werden vermorzeld in de
ravage van de jaren van crisis in de 90-er
jaren en het kwam niet meer goed daarna.
En nu wordt het echt verschrikkelijk”.

nu komt is een beetje onzeker. De moeder
van een omgekomen brandweerman zei dat
ze het best zag zitten, maar, NOT HERE
PLEASE! De meeste moslims hier wonen
op Staten Island en Brooklyn. Maar ook
daar zou dit centrum nu een hoop ophef
veroorzaken. De amerikanen hebben een
sterk verslechterde relatie met deze religie
in hun midden… terwijl de godsdienstvrijheid hier uiterst hoog in het vaandel
staat. Obama is bijvoorbeeld ook scherp
TEGEN het franse burkaverbod…
Dus ook in de VS zie je steeds meer strijd
om politieke/morele principes: over immigratie, homo-huwelijk en vrijheid van
religie etc. Want als de (econ.) groei
wegzakt, en de angst voor morgen
toeneemt, dan is het met de tolerantie
gedaan. Ook in de VS… en Obama krijgt
hier een hele verkiezingskluif over ruim een
maand….
En dan nog een feit wat echt onthullend is:
dit communitycenter (met erin OOK een
moskee!), ligt nota-bene TWEE bloks van
Ground Zero af.. En als u ooit in New York
wandelde weet u wat twee blocks zijn.
Ernaast liggen straks een gokcentrum en
een pornoshop… Dat is niet schokkend
voor de nabestaanden?
Dat begint bij
moskeeën dus bij RUIM MEER dan twee
blocks? Een denkertje..
Er wonen duizenden moslims in de Lower
Bronkx overigens die vaak op straat bidden
omdat er zeer weinig moskee-gebedsruimte
is daar. Mogen die eigenlijk wel bij Ground
Zero wonen?
En nog een laatste punt: de soufi-imam die
het communitycenter gaat leiden is op reis
in de moslimlanden van het MO, nu is hij in
Bhrein. Niet om geld op te halen, nee om
steun te vragen voor “zijn demonstratie van
de vreedzame islam in New York”. Kan hij
de Amerikaanse commotie daar uitleggen?
Abdul Rauf blijft daarover stilletjes: want
Obama heeft al gedonder genoeg, vindt hij..

Eindelijk zou ik zeggen: na de emancipatie
zonder prestatie (ai, en die gaat me gelazer
opleveren), nu (eindelijk) de prestatie en…
het verlies van de mannelijke emancipatie.
Daarom nam ik op 53 mijn pensioen al; dan
blijf je beter overeind.
Maar zonder gekheid dus: in de VS slaat het
langzaam maar zeker om… Nu moeten wij
dus ook nog de kids gaan baren.
EEN MOSKEE OP GROUND ZERO
Ja echt waar de burgervader van NY gaf al
toestemming voor de bouw van een
moskee, dat tot nu het enige gebouw op
Ground Zero lijkt te worden. Maar de hel
van protest barstte los, waarbij ene Palin
zich ook niet onbetuigd liet op haar
Twiiterpagina en ook op de website van de
Tea-party is het druk. Een moskee op
Ground Zero is als het oprichten van een
monument voor Hitler, klonk het al.
Maar het gebouw van 15 etages is bedoeld
voor iedereen net als het Jewish Community
Centre hier en de oprichters (Het Cordoba
Initiative) willen met het Cordoba House
bereiken dat er een toenadering komt
tussen moslims en anderen. Of het centrum
met cultusruimte, restaurants en auditoria er

DE INTELLIGENCE CHAOS IN DE VS
Er zijn wel 1291 overheidsorganisaties in de
VS van de staat en nog ca 1200 privé clubs
waar de overheid mee samenwerkt.
Allemaal onderdelen van CIA, FBI. Pen-
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tagon, USSS, Home Security Office, Office
of Direction of National Intelligence en het
National Intelligence Center. Geen mens
bijna kan u nog vertellen wat ze exact doen
en hoe het geheel eigenlijk functioneert. Er
werken ca 850.000 mensen…. O ja, 51
organisaties daarvan houden zich bezig met
het bekijken van terroristische geldstromen.
“De complexiteit van dit geheel tart elke beschrijving” zei Panetta, de CIA-baas er zelf
over. Deze prijs betaalt de VS voor haar
veiligheid en na 9/11 ging het geheel met
20% omhoog. Ze produceren 51000 rapporten jaarlijks die geen echte manager nog
leest. Ze hebben “rapporteurs”, die dat voor
hen doen en die hun zeggen wat er voor
belangrijks in staat… Ondanks deze berg
aan actie werd de aanslag van 25 de. 2009
niet tevoren gemeld… Terwijl hij wel degelijk
was opgemerkt. Gelukkig was een Nederlandse passagier goed wakker en voorkwam
een vliegramp. Obama zit er nu mee opgescheept… maar of dit het vaderland echt
beschermt valt nog te bezien. Duur is het
wel, daar mee is niks mis. U ziet dat de
beroemde Amerikaanse efficiency ook niet
in staat is de paniek op veiligheidsgebied te
boven te komen…

komt ze er aan: ze organiseerde een
felicitatiekaart voor de verjaardag van haar
eega en scoorde 1,5 miljoen handtekeningen plus beloftes om geld te storten voor
de campagne. Zij staat op 55% in de
peilingen, manlief op 45%... Overigens niet
zo beroerd. En Palin staat lager dan Michèle
ook een opstekertje. Omdat een democratische afgang in november, halverwege
de termijn van O. niet best zou zijn, gaat M.
er nu openlijker tegen aan. De grote gelden propaganda machine wordt al weer
aangezwengeld. This is America.
GUANTANAMO
Hier een beschrijving van wat Guantanamo,
ondanks Obama, nu toch is geworden:
“A memory hole, a place where the US
poured in all evidence of a lawless, hysterical period. So we can turn the page and
forget it”.
En de schande van het grote Amerika ettert
verder…
De eerste (!) gevangene werd militair berecht, na zeven jaar gevangenschap en hij
kreeg 15 jaar. Voor : het doden van amerikaanse militairen”. Hij was 15 toen hij gevangen genomen werd. . En was keukenhulp van Bin Laden. Hij onderging 140
verhoren, deze gevangene met canadees
paspoort. Zijn advocaat stelde onder meer
dat zijn client een “kindsoldaat” was… en al
met zijn vader, vanaf zijn elfde jaar in het
gevolg van Bin Laden meezwierf. Het mocht
niet baten en de Amerikaanse (militaire)
advocaat zoekt nu het hogere beroep…

DE VS VISSEN IN DE AZIATISCHE VIJVERS
Tot groot ongenoegen vist OBAMA c.s,
steeds fanatieker in de diverse omringende
landen, die bijna allemaal wat bang zijn van
de grote chinese broer en buurman. Met
Vietnam, gewoon hartstikke communistisch,
wordt gepraat en zelfs mediatie aangeboden
in de kwestie van de eilandjes in zee… En
dat de VS oefenden met Zuid=Korea voor
een eventuele actie tegen Noord-Korea was
ook een nogal storende Aktie voor Peking.
Obama is weer terug in Oost-Azië, waar
Bush ook al vertrok in zijn manische wil om
enkel de terroristen te bestrijden. Een
duidelijke geopolitieke keuze dus.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
SANTOS IS NIET URIBE
Santos werd de opvolger van Uribe en sloot
meteen vrede met buurman Chavez. Die
had de diplomatieke relaties verbroken en
de troepen aan de grens vermeerderd. Want
ze waren geen vrienden geworden en vooral
vanwege gedonder over de beruchte Farc.
Deze guerilla’s die meer op bandieten zijn
gaan lijken intussen, kregen volgens Uribe

MICHÈLE OBAMA IS AL BEGONNEN
Haar man heeft het niet gemakkelijk en zij
blijft tot nu toe wat politiek op de achterhand
met haar campagne tegen obesitas. Maar
nu de verkiezingen van november naderen
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onderdak in Colombia… En daarenboven
viel Uribe Colombia binnen met valse Rode
Kruis Emblemen bij de bevrijding van
Bettencourt… werd beweerd. De moeilijkheden lijken dus nu minstens even
voorbij. Maar er is meer te vertellen want
Ulribe werd lid van de Gaza-onderzoekscommissie voor Israël, over de aanval op
het konvooi. Het verband? Wel oud-leden
van de Israëlische Mossad hadden, zegt
men, Ulribe geholpen bij zijn raid en als
vertrouweling mag hij nu in de VNcommissie. Tja soms zijn er rare zaken te
beleven. Vooralsnog moeten we nu
afwachten of de “vrede” Colombia –Venezuela nog lang blijft voortduren. Want
Chavez MOET een externe vijand hebben,
hij zit namelijk erg lastig intern politiek. .

met die gekke Chavez vlak voor de verkiezingen moet je verrassingen verwachten.
WAT WIL DIE FIDEL NOU?
Na 4 jaar is Fidel weer opgestaan, waarom
deze ambitie. Zijn retour was op 84 jarige
leeftijd na een forse darmziekte een grote
surprise en intussen was hij al weer een
dozijn keer in de openbaarheid. Wat wil hij
nou? Broer Raoul helpen of net niet?
Daarover kan men slechts gissen. Hier de
opinies van experts:
1.Het is een waarschuwing aan Raoul en de
modernen om niet te ver te gaan. Zeker
omdat de druk om economische veranderingen toe neemt..
2.Het is net steun aan Raoul en zijn modernisering dus een waarschwing aan de
valken in de partij.
3.Hij wilde de aandacht van de pers afleiden
van die politieke gevangenen. Die te veel
aandacht kregen naar zijn smaak.
4.Hij wilde de aandacht weg bij het contact
Rome (de Kerk) en Cuba. En voorkomen
dat dit als een verzwakking van de politieke
lijn zou worden gezien.
5.Het is een simpele ego-kwestie; Fidel will
come back in the spotlights.
Niemand weet het (nog) echt en het kan
uiteraard een combinatie zijn van zaken.
Mogelijk vooral de laatste drie. Want de data
waren pikant: zijn eerste optreden was op
de dag van de vrijlating van de eerste
gevangenen en de tweede op TV was de
dag van hun aankomst in Madrid. Een
aantal observatoren houden het simpel
daarop… Afwachten dus.

COLUMBIA, OBAMA CHAVEZ
Pech voor Obama en Santos, de kersverse
president van Colombia. Zij erfden het
contract dat, nog net, met Uribe werd
gesloten over de zeven Amerikaanse bases
in het land. Helaas besloot het Hooggerechtshof dat contract ongeldig te
verklaren: het moet OVER en wel langs de
“gewone wettelijke weg”: parlement, hoge
Raad opnieuw getoetst worden.. Deze
bases, die al jaren in gebruik zijn, dienen
verschillende doelen: allereerst zijn ze
bedoeld voor drugsbestrijding, heet het.
Maar ze zijn evengoed van groot belang in
geopolitiek opzicht. Om te vliegen naar
andere continenten zonder problemen
goedkoop en met niet te veel politieke
belemmeringen. Voor Colombia is het een
verzekering tegen de al te gekke sprongen
van buurman Chavez, die de VS ook graag
haar tanden laat zien. Nou sloot Santos
meteen na aantreden vrede met Chavez en
hij kon zeggen dat hij niks van de besluiten
van voorganger Uribe kon terug draaien. Nu
worden die door de Hoge Raad terug
gedraaid dus… Nou ligt het weer open, wat
niemand behalve Chavez goed uitkomt. Ach
Santos riep meteen dat hij de aangewezen
weg zou volgen, heel slim. Want het werkt al
lang zo en hij laat het ook zo en neemt veel
tijd voor de “herziening”. Toch pech, want

Terug naar inhoud
OCEANIË
SILLAND ZAKT?
De Labourleider die zo handig aan de macht
kwam, die nieuwe ijzeren dame, verliest
veel van haar glorie intussen. Ze haalt nogal
wat zeperds en toont zich wat politiek
wereldvreemd. Tot vreugde van haar
tegenpool in deze partij. Nu heeft ze ook
nog gezegd dat ze wel van koningin
Elisabeth houdt, maar toch vindt dat
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Australië bij een nieuwe monarch een
republiek moet worden…. Wat echt een
schokkende mededeling is. Wat is deze
dame met haar stijgende ster zo vlak voor
de verkiezingen aan het doen? Waarnemers
zijn licht verbijsterd. En het verschil in de
polls
loopt
nel
terug.
Heeft
ze
“Westerwellekuren” , u weet wel de duitse
minister van Buiza van de LDP. Over ruim
een maand weten we meer…
In dit land is nu de groei 3,25% en de WW
5%. Sterk verbeterd na 2009. Staatsschuld… 10% van het BNP (!); zie de VS
met 90%. Labour deed het redelijk goed
maar voerde de politiek niet zo best en
handig uit.
En ze lijkt te zijn gezakt met -5.5% ten
opzichte van vorige keer. Maar ook de
liberaal-nationalisten haalden maar 40% en
de groenen 11,5 en dan nog een kleintje.
Voor het eerst in 40 jaar is er geen
meerderheid links of rechts. Dus een
coalitiekabinet is voor het eerst na 70 jaar
nodig lijkt het.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ONDERHANDELINGEN PALEST.-ISRAËL
De VS organiseerde het en zette zware druk
op Abbas die niet wilde. Maar het Kwaertet
(VS, VN, EU en Rusland) stelden een tekst
op waarin staat dat: ” er ook een eind moet
komen aan de bezetting van 1967”. Dat
maakte het voor Abbas mogelijk de PLO
mee te krijgen; maar natuurlijk niet Hamas.
Die keurde deze move al openlijk af. Israël
weigerde de stopzetting vn de kolonisatie
als voorwaarde, maar er wordt gezegd dat
de VS wel een toezegging hebben over het
elimineren van de kleine nederzettingen, die
ook niet toegestaan waren. Linke boel, want
dat
pleziert
de
rechtervleugel
van
Nethanyahu’s regering echt niks. Op 2
september gaat het beginnen en men
verwacht resultaten “in een jaar”. Kwesties
als Jeruzalem delen, de grote nederzettingen op de Westbank zullen zwaar
gaan wegen… Maar Israël weet ook dat het
enorm aan goodwill verloor en dat de VS nu
ook resultaat MOETEN boeken. Maar alle
trucs zullen nu geprobeerd worden door
hen, binnen en buiten de direct betrokken
partijen, om zand in de vredesmachine te
gooien. Het zal erg heet gaan worden…
maar niets doen levert dat ook op. Zou er
beweging in komen?

PIKT PEKING AUSTRALIË IN?
IJzererts bijvoorbeeld , daar produceert dit
land 220 miljoen ton per jaar van. Daarvan
gaat 50% naar China, dat maar 9 dagen
varen verder ligt! Naar Europa gaat 8
miljoen ton,en dat is 4%. Al sinds 2001 is
China hier groots aanwezig in de hele
miningindustrie en krijgt hier een echte
monopoly-positie. Wat dus een enorme
afhankelijkheid kweekt van haar economie
van… China. En de chinezen, die zijn bang
dat het land de prijzen op jaagt… In een jaar
verdubbelde de prijs namelijk al. Tja, al weer
een land dat met de kolos China wordt
geconfronteerd en daar de nodige moeite
mee begint te krijgen. Als is het nu een
zegen: 5% groei, waar vindt je dat nog,
naast China?
Het Australische-engelse bedrijf BHP Billiton
, een mining gigant, is nu de 10e grootste als
je kijkt naar beurswaarde, wereldwijd .
Direct na Wallmart en Microsoft.

DE RODE ZEE REDT DE DODE ZEE
De Dode zee sterft dat zit al in zijn naam…
maar het komt omdat Israël en Jordanië erg
veel Jordaanwater aftappen waardoor de
zee jaarlijks een meter zakt. Overigens is
dat zelfs in 90 jaar niet genoeg haar
helemaal weg te krijgen; ze is vrij diep. Maar
nu willen de drie “aanliggende landen:
Israël, Jordanië en Palestina toch een groot
project realiseren dat inhoudt: een flink
kanaal van Rode naar Dode zee om haar te
vullen. In dat kanaal met aardig wat verval
komt dan ook nog een waterkrachtcentrale.
Ondanks de forse politieke tegenstellingen
lijkt dit toch te gaan lukken. Men is wel
bevreesd voor de mogelijke gevolgen van
zoet-zoutwater mengen. Dat zou veel algen
kunnen opleveren. Het gaat nog even duren
lijkt het, dus de strandindustrie moet nog
lang elke paar jaar dichterbij de waterlijn

Terug naar inhoud
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kruipen … tot het kanaal er is dan moeten
ze weer achteruit.

bekeren tot hun geloof”. Want daar zit nu de
laatste crux, en dat heeft alles te maken met
Pakistan en de Swatvalley..

WEG UIT AFGHANISTAN
Nederland vertrok nu al met zijn 1950 man
en Canada volgt in 2011 (2800 man).
Daarna gaat Polen in 2012 met de 2500
soldaten naar huis en even later in 2013
Duitsland met zijn 3100 manschappen. Dan
volgen in 2014 de engelsen met 10.000
man… , en dat tegelijk (?) met de VS met
haar 94000 manschappen. Zo ziet de lijst er
uit net vóór het lek op Wikileak wereldkundig
werd. Deze oorlog ruikt niet goed en dat zal
tot veel narigheid gaan leiden. Obama zal
ondanks Petreaus het tij niet kunnen
keren… In Vietnam gaan deze maand de
gevechtstroepen naar huis… terwijl er
enkele keren per week vele burgers de lucht
in vliegen… Want de burgerkrijg is daar in
full swing, en de Taliban worden steeds
sterker. Dat zie je onder meer aan het snel
stijgende aantal burgerdoden door hun toedoen: een verdubbeling in één jaar. Ook het
voltrekken van steeds vonnissen volgens
HUN vreselijke sharia, neemt snel toe.
Stenigingen in dorpen waaraan ook
familieleden deelnemen, zweepslagen gevolgd door doodschieten, het kan niet op.
Religieuze gekte ten top!
Wikileak gaat nu de tweede lichting documenten bekend maken en Zarkaï verliest
steeds meer aan geloofwaardigheid. Nederland vertrok, en anderen zetten deadlines.
We gaan recht af op een debakel waarbij
het perspectief afschuwelijk lijkt: een land
waar de taliban weer de dienst uit maken en
de middel-eeuwen weer gaan terugkeren.
Omdat wij met wapens dat niet kunnen
verhinderen… Weer eens deze zelfde les….
Obama is ook al op terugtocht en schakelt
steeds meer over op een CIA-oorlog met
drones… Het westen dat al verloor na zijn
kolonisatieperiode, - ook toen bleek dat de
missionering NIET was gelukt-, gaat nu
weer zo’n lesje slikken. Je verandert culturen niet met wapens en je overtuigt niet
met geld en materiële verlokkingen. Het lijkt
er op dat Aghanistan weer op slot gaat voor
de vernieuwing, waarbij de vraag is of de
taliban thuis blijven of ook “de wereld willen

VERTREK UIT IRAK
De “combat-troops” zijn naar huis er blijven
enkel nog duizenden andere militairen en de
vele privé-units. Er vielen “in combat” hier
43000 doden en er zijn tienduizenden
gehandicapten bij gekomen. Tony Blair gaf
5 miljoen van zijn boek-opbrengst aan de
engelse oorlogsinvalidenclub… een zoenoffer. Als in de loop van het komende jaar
nog meer militairen vetrekken komt er een
enorme markt open voor privé-bedrijven die
hun
taken
overnemen.
Bijvoorbeeld
trainingsbedrijven voor politie en leger van
Irak. Er hangt 100 miljoen “boven dit land”
zegt men in deze kringen. Er zullen ook
2400 man ambassadepersoneel naar huis
kunnen, nu de presentie zo terugloopt. En
de Amerikaanse wapenindustrie wrijft zich in
de handen nu Irak zelf al die vervangende
militairen van wapens en ander materieel
moet gaan voorzien. Oorlog blijft business,
op het hoogtepunt en ook daarna.
GAAT PAKISTAN WEER MILITAIR WORDEN?
De militairen stapten uit de regeringsmacht
in dit land maar wat er volgde is bestuurstechnisch rampzalig. Cameron zei het eens
hardop… Nu zijn er daar vreselijke
overstromingen en we zien een enorm slap
gedoe van de regering daar. Waar de
radicalen maar al te graag en goed garen bij
spinnen. De crisis is er eigenlijk al, maar
moet nog even manifest worden in dit
buurland van talibancountry. Er zijn tekenen
dat in de militaire kringen weer mensen
vinden dat ze moeten ingrijpen. Gaan we
terug in de tijd? De verandering is dichtbij…
En India ziet ongerust toe.
HANDEL TURKIJE-ISRAËL GROEIT
Turkije was een der eerste staten die in
1948 Israël erkende en ze werden ook zeer
hechte vrienden! Ook hun legers werkten
nauw samen, met de VS “in het midden”. En
de handel bloeide en… bloeit nog steeds…
Ondanks de forse herrie na het Gazaboot
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incident is er niets veranderd; behalve het
wegblijven van de Israëlische toeristen dan.
Geen enkel bedrijf verliet Turkije en in de
electronische producten van de turken wemelt het van componenten, ook software,
uit Israël. Om over wapens nog maar niet te
spreken! Intussen is men het toch eens over
de onderzoekscommissie voor het incident.
De relatie is bekoeld, geen twijfel daarover,
maar men heeft elkaar ook te hard nodig.
Men is buren en is ook politiek sterk
verknoopt in de regio. Reaalpolitiek is vaak
zeer schizofreen.
Intussen blijkt dat de machtige joodse lobby
in de VS niet meer tegen de erkenning is,
door de VS, van de armeense genocide.
Want nu zal die erkenning de slechtere
verhoudingen Turkije-Israël ook relatief
minder storen. Zo gaat dat in de geopolitiek.

ringsplan van 286 miljard € voor de
komende 5 jaar. Voor infrastructuur, gezondheid, watervoorziening, scholing… Zo’n
35 dammen, 400 zwembaden, 200
jeugdherbergen, 1000 colleges en 850 lycea
en 1500 gezondheidscentra. Er moeten ook
600.000 plekken voor hogere opleiding
komen, 1 miljoen gasaansluitingen van
huizen en het toerisme moet worden
opgekrikt… Daartoe zijn brains nodig en die
moeten deels gehaald worden uit de
algerijnse diaspora. Dit land dat zwaar leed
onder het opkomend terrorisme, dat erg
achterbleef ondanks zijn omvangrijke jeugd
en grondstoffen rijkheid geeft zichzelf nu
weer een kans. Maar het is een actie die
vele jaren nodig zal hebben om tot tastbare
resultaten te komen. Het is de raag of
Bouteflika die nog zelf gat zien dus…

HET GAS VAN ISRAËL
Er ligt een zeer grote gasbel in zee voor de
noordkust van Israël en de zuid-kust van
Libanon. Genoeg gas voor een generatie
Israël en zelfs export. Maar ja exploitatie in
zee in dit gebied roept vele zorgen op,
zoals:
1.Ruzie’s over de exploitatiegrenzen met
Libanon
2.Wat als er raketten op de installaties
vallen? Hoeveel antiraketspul etc. is nodig?
3.Wordt Israël dan niet teveel “een monoproduktiestaat”? Dutch disease, leven van je
gasbel.
4.De vele kolencentrales moeten op gas
natuurlijk. Dat roept grote veranderingen op
in de kolensector en betrokken vakbonden…
Libanon is al in rep en roer; zij hebben
ervaring met israëli’s die gebied inpikken en
het niet meer terug willen geven. U ziet het
die gasdroom is niet alleen blue..

MAURETANIË AAN HET WOORD
De president werd geïnterviewd in het blad
Jeune Afrique wat ik razend interessant
vind. Hij is een putsjist en werd nog door
weinigen erkent, ook al “redde hij hier de
democratie”. Wat bijvoorbeeld Sarko eens is
en ook Kadhaffi, Amadinedjad en Chavez
wel… Nog niet de buren al is er ook geen
grote herrie; men gedoogt hem.
Allereerst ontkent hij ook directe betrokkenheid van de fransen bij de raid die de
gijzelaar het leven kostte. Er was enkl
logistieke en informatie steun zegt hij.
Ook beweert hij dat er maar weinig jonge
mauretaniërs lid zijn vam Aqmi.
Hij ziet zijn land nu snel een belangrijk
olieland en mijnland worden. Er is best veel
off-shore olie en ook veel goud en koper
(wel 15 miljoen ton koper per jaar moet
kunnen). Nu zijn er nog veel buitenlanders
die het winnen, maar hij let goed op.
Geleerd hebbend van andere landen in
Afrika. Dat de negerbevolking hier geen
arabisch spreekt, wat wel de officiële taal is,
moet snel anders. Hij benadrukt dat deze
bevolkingsgroep gewone mauretaniërs zijn,
en dat was niet altijd zo.
Hij zegt nog eens met nadruk dat het tijd
kost om de hoge werkeloosheid en armoede
echt te veranderen. Daar is in het verleden
bitter weinig gepresteerd helaas.

ALGERIJE WIL ECHT VOORUIT
Algerije steekt met zijn zwakke modernisering scherp af bij Marokko en Tunesië…
En Bouteflika heeft nu begrepen dat hij zijn
olie/gasgeld snel moet investeren in deze
modernisering en industrialisatie. Omdat dit
al vaker werd gepredikt is er nu weer het
nodige ongeloof over het giga-investe-
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Abdelaziz maakt een gebalanceerde indruk,
een voorzichtige ex-generaal spreekt hier.
Die intussen de facto stevig in het zadel zit
en ook na zijn putsj werd GEKOZEN! En de
VS, de EU en anderen zijn eigenlijk heel blij
met hem op deze plek. Maar ja, hij deed iets
wat niet mocht om BOVEN te komen…
Lastig diplomatiek gezien!
Mauretanië is een grondstoffenland en zit
dus sterk in de kijker van de VS en China en
de EU….

nadrukkelijke eis van Hezbollah, bijna alleen
sjiieten zijn.. En er zijn tekenen van een
vergaande “verbroedering” tussen de beide
groepen.
De betrokken politieke partijen dansen nu
dus om de hete brij. En ze heten: Syrië,
Hezbollah, Israël, de islamitische milities en
ook gewoon de maffioso. Lekker ingewikkeld en link gedoe. Specialiteit van het complexe Libanon. Na ferme bezweringen van
Washington en Parijs was Tel Aviv bereid
om een zware afstraffing niet te laten uitvoeren… Te link.
Intussen gaan er in de VS stemmen op om
de leveranties (van 100 miljoen $) aan het
libanese leger van militair materieel te stoppen en eerst eens goed na te gaan hoe het
zit met mogelijke “verbindingen” vanuit dit
militieleger en Hezbollah… Dit na een
levering van ruim 500 miljoen om dat leger,
TEGEN Hezbollah, te versterken! Die zorg
komt uit het VS-Congress. Want wie schoot
er nou eigenlijk op die israëli’s? Dat is dus
steeds meer de vraag.
Intussen melden diverse bronnen (politici,
ex-diplomaten en think-tanks) dat de derde
oorlog Israël-Libanon niet ver meer is.
Binnen 12 tot 18 maanden… zeggen ingewijden.
En even later knalde het in Beiroet tussen
Hezobollah-sjiieten en radicale soennietische milities. Twee hoge sjieieten
gingen er aan…. En door snel “hoog
overleg” aan beide knten, werd voorkomen
dat de burgeroorlog uitbrak in Libanon. Het
was de eerste keer sinds 2008 dat dit soort
incident voorkwam. Een waarschuwing dus.

GRENSINCIDENT LIBANON-ISRAËL
Er vielen vier doden bij een wilde schietpartij
aan de grens, terwijl de spanning tussen
deze laden op zijn topleek. De israëlisch
wilden een boom omzagen heet het en dat
was niet naar de zin van de libanezen: nu
het libanese leger dus. En (nog) niet
Hezbollah… De Finul (VN vredesmacht
daar) die er al zit van 1978 met 11.400 man
(1400 fransen) was er getuige van. Het is
het eerste forse grensincident sinds de
oorlog in 2006… De saoudische koning met
Assad van Syrië waren net op bezoek
geweest in Beiroet en, Hezbollah had net de
israëli’s beschuldigd van de aanslag op
Harriri. En verklaarde er bij dat ze de
isreaëli’s best goed aan kunnen als die weer
willen vechten… De pijnlijke plek is hier: de
onderzoekscommissie, die dicht bij het
publikatiemoment van haar rapport is nu.
Dat zou wel eens explosief kunnen blijken te
zijn… En net als eerder, zie de strijd om de
telefooncentrales van Hezbollah enkele
jaren geleden, zal Hezbollah niet aarzelen
om zelfs de regering te blokkeren met alle
middelen om te voorkomen dat zij “eenzijdig” de schuld zouden krijgen. Dus wordt
er nu een “compromis” in de rapportage geknutseld…. Tja rechtvaardigheid en stabiliteit zijn soms elkaars vijanden. De eerste
doden zijn al geteld: 3 in Libanon en 1 in
Israël.. Volgens de israëli’s en amerikanen
is de iraëlische officier eerst en door een
sniper, neergeschoten; waarna er gereageerd werd. Dit wordt nu dus algemeen
gezien als… een waarschuwing van de kant
van… Hezbollah. Ook al schoot het libanese
leger, zegt men officieel. Maar u moet weten
dat de legereenheden in het zuiden, op

ISRAËL WIL HERSENS TERUG HALEN
Er zijn in de VS nu al 45000 knappe koppen
gaan werken omdat Israël ze geen goede
plek kon bieden. Dat moet anders dus. Er
wordt nu 300 miljoen geïnvesteerd om 30
researchinstituten te bouwen die men per
instituut wil laten starten met 15 à 30
gerepatrieerde geleerden. Elkeen die terug
komt krijgt ruime facilteiten natuurlijk, lenen
kan zomaar tot 400.000 $. Israël beseft
steeds meer, net als anderen, dat de
toekomst enkel kan worden “gekocht” met
veel en goede R&D. Of de onveilige
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toestand in dit land dit plan niet ook
belemmert is niet gepubliceerd. Maar dat
kan iedereen wel een beetje raden… Nogal
wat jongeren willen wat er nu politiek
gebeurt niet van dichtbij meemaken..Die
handicap blijft dus vooralsnog. Vrede lijkt
verder weg dan ooit.

geblogd, zeker door de jeugd. In een
blogwedstrijd werd de eerste prijs gewonnen
door een blogger met zijn stuk: Dood aan
Amerika… Ook zijn er nu vrouwelijke clubleden die strijden tegen het frivool dragen
van de hoofddoek.. En er wordt ook beweerd dat er zelfmoordenaars worden
gerecruteerd in deze kringen. Het lijkt dus
akelig veel op de Hitlerjugend van weleer.
Iran weet, dat je de jeugd moet winnen om
te kunnen winnen “at the end”.. Er ontwikkelt
zich daar een superfanate theocratie terwijl
het land verder inzakt. En toen kwam
plotseling het bericht van die granaataanslag op Amadinedjad, die snel werd
weggewuifd..
Toch groeit de weerstand tegen geestelijk
leider Khameini steeds meer, vooral in de
kringen van de hogere clerus. Kritiek uiten
op de beschermeling Amadinedjad gaat
niet, dus wordt Khameini steeds meer onder
vuur genomen. Zo groeit de instabiliteit in dit
land, dat zich zeer isoleert en dat blind
wordt voor de realiteit. Er groeit een soort an
splijting, maatschappelijk maar nu ook in de
geestelijke kringen.

GEEN BENZINE MEER IN IRAN
Iran heeft altijd al beperkte raffinagecapaciteit gehad en importeert dus 40%
van de benzine die nodig is (per dag is dat
160.000 barrel van de totaal 400.000).
De sancties maken import uit veel landen nu
onmogelijk… behalve uit China. Dus importeert Teheran nogal wat van daar. Total
deed per dag 30.000 barrel en ging op slot
en met andere landen die stopten samen
zakte de import met 50%... Ook al doet A.
alsof het hem niet echt deert, hij kan bijna
niet meer rijden en… de prijs vliegt omhoog.
Wat zou A. die olie zat heeft nu graag meer
raffinaderijen hebben, maar die vallen ook
onder het embargo. Een grote olieboer kan
niet meer rijden in eigen land… omdat hij
zich fout gedraagt. Sancties kunnen nog
effect hebben blijkt maar weer eens.
Sancties leiden tot schaarste en dat
veroorzaakt ontevredenheid… en dat geeft
politieke druk op A. En dat willen de VS c.s.
nou ook graag… Dus nu even wachten.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
UN LIT AU PRE
Een bed in de wei, zo heet de onderneming
die hutjes (half hout, half tentdoek), verhuurt
op boerderijen. Voor bobo’s met kinderen ,
heet het. Kamperen voor de rijken dus, met
alle benodigde cliché’s er op en er aan. De
verse eieren, het kraaien van de haan
(desnoods via de geluidsboxen), verse
groenten bio etc. Het loopt als een tierelier
en enkel van de opbrengst der producten
kon de investering worden terugbetaald in
jaar 1 ! En als de familie vertrekt boekt ze al
weer voor volgend jaar. U wilt dat
authentieke gevoel ook effe voelen? Wel zie
de site: www.unlitaupre.fr.

EDUCATIE IN IRAN
De Bassidjis heet de jeugdbeweging die
jongeren mobiliseert om het geloof te
beschermen en te bewaren. Het oude en
ware geloof natuurlijk met zijn wrede zedenregels. Het is de kweekvijver voor de zedenmilitie die kijkt of hoofddoeken goed
zitten, of er niet “illegaal” wordt gesext in
hotels etc. En die ook straft met zweepslagen en meedoet aan steniging bij overspel. Zo’n 4,6 miljoen van de in totaal 14
miljoen scholieren zijn er lid van. Deze club
heeft en grote veelheid van activiteiten van
ideologische opleiding, zomerkampen tot
aan blogcursussen toe. Dat laatste om
jongeren op het internet actief te maken om
al bloggend tegen de progressieve/oppositionele bloggers “op te schrijven”. Want
op het net wordt in Iran stevig ideologisch

ESPRESSO-MOBIELTJE
Hij is er: de draagbare expressomachine die
Handpresso heet. Hij lijkt op een fietspompje er moet een beetje warm water in
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en wat olie en er zit een drukpatroon in.
Manometertje erop en plekje om uw
koffiepad in te doen. Druk op de enige knop
en daar gaat ie. De koffie schijnt erg goed te
zijn en onderhoud is er nauwelijks. Er is ook
een versie waarin je gemalen koffie doet en
dan is er ook een geintje om de drap weg te
krijgen. Nu is er eigenlijk alles op deze
wereld: uw espresso reist met U mee vanaf
nu. Wel even 100 € lappen ; kijk ook effe op
(www.handpresso.fr)

ontwerpen, ontwikkelen en produceren…
Het wil nu eenmaal onafhankelijk blijven…
Behalve dan die miljoenen westerse
consumenten, die zijn hard nodig voor de
poen.
HET DURE PLACEBO OM DE POLS
Er zijn twee merken Power Balance en EFX)
en het zijn fel gekleurde kunststoffen
polsbanden waarin geheime krachten
schuilen. Er worden positieve ionen n
aangemaakt en die zorgen voor goed
lichamelijk en geestelijk evenwicht. Omdat
veel bobo’s er nu al mee rondlopen is er een
run op opstaan; ze zijn om de haverklap
uitverkocht. Ook al kosten ze 20 à 35 $. Een
arts spreekt over een te duur placebo…
Maar tegenwoordig denken velen dat
bekende mensen meer begrijpen dan
experts. En dus volgen ze de bobo’s. De
fabrikant, die goed kan marketen dus, lacht
in zijn vuistje , sorry polsje. Heeft u er nog
GEEN?

LA MER, ÇA SE PAYE!
Een optrekje aan de franse zuidkust, dat is
er nog steeds te koop. Maar wilt u water
zien dan kost dat 5000 €/m2… Dus een
piepkleintje van 33 m2 (!) met garage doet
175.000 € + charges. Eentje van 80m2 met
terras doet 400.000 €. Toch zakte ook hier
de prijzen met ca 5%; crisis effectje. Maar
het klimt al weer. Uiterst mystieke plekken
als Porquerolles (eiland in de Mare
Nostrum) daar moet u 6000 à 8000 per m2
ophoesten. De zee en de zon blijft een
kostbare combinatie, maar blijft ook publiek
trekken. In de Vieux Port van Marseille lapt
u ook snel al 6000 €/m2… voor oudjes zelfs.
Maar wat u ziet is dan ook best ruim 250 €
per dag waard …, als u het verhuurt. We
zijn hier nog niet in Dubai, maar het mooi
wonen is wel hier ooi uitgevonden. Ja toch?

BLOTE VOETEN SCHOENEN
Vibram maakt; schoenen die huidfijn passen
met een plek voor elke teen apart. Het geeft
de sensatie van te lopen en te porten op
blote voeten. Een groot succes al bij vele
sporters wereldwijd. Want een voet is een
complex lichaamsdeel: 26 botjes, 36
gewrichten, en meer dan 100 spieren. En
dat moet ruimte hebben dus…
De schoen, Five Fingers geheten kost maar
99 €. De verkoop stijgt met 30% per jaar en
het produkt is de wederopstanding van een
oude schoenmakersfamilie. Bravo dus!

DE SUPERCOMPUTERS
Ze bestaan nog steeds en Cray en IBM zijn
de enige die ze maken… maar nu willen de
chinezen het ook gaan doen. Maar dan
moet je ook de snelle chip kunnen maken
die nu enkel in de VS gemaakt worden: dus
China wil dat ook. Die snelle machines doe
maximaal nu 1,5 miljard operaties per
seconde! Ook hier ging de capaciteit 500 x
omhoog in een tiental jaren. Als je kijkt wie
nu de meeste snelle capaciteit heeft
geïnstalleerd staan dan komt eerst Japan,
dan China, dan de EU en dan de VS . Hoe
meer R&D er wordt gedaan hoe meer
rekenvermogen nodig is, zeker op bepaalde
terreinen als ruimtewetenschap, astrologie,
sommige fysicagebieden en natuurlijk oo de
wiskunde. China heeft zo veel geld en
mensen dat het op bijna elk terrein zelf wil

STEEDS LICHTERE SPULLEN
Een jack zo groot als een reep chocolade
dat grammetjes weegt kost 130 €
Een zak voor van alles als sleutelhanger 5
bij 3 cm en 80 gram). Er kan 100 kilo in.
Prijs: 40€
Een “zaktent” om te kamperen van 500
gram, dubbeldaks. Maar 600 €.
Het lichte en ultra-kleine is in bij reizigers en
de materialen van vandaag laten erg veel
toe. Het leven steeds lichter dus!l
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Terug naar inhoud

mee… Knap lastig en je ziet nu de landen
worstelen en of naar links of naar rechts
vallen rond de burkakwestie.
De burka is dus nu een echt symbool geworden… en veel meer dan een zwarte jurk!
En dat maakt de discussie nu tot een erg
beladen iets… Want wie maakt zich nou
druk over priesters in soutanes of nonnen
met kappen op? Nog niemand dus …..
Ik zie hier in Marseille vele mannen in
djellaba’s lopen en denk dan eerder aan
gewoonte uit warme landen dan aan geloof!
Want het is hier ook warm en dan zit zo’n
mannenjurk best wel lekker!

TOPICS/CAPITA SELECTA
HET BURKA-DILEMMA
De strijd over het wel/niet verbieden van de
burka is steeds breder in de pers in alle
landen een onderwerp. Even voorop gesteld
zij, dat in de Koran of andere geschriften
van de islam NERGENS een letterlijk
burkaGEBOD staat! Het is een (culturele)
interpretatie van een bepaalde groep
moslims in bepaalde landen. Dus eigenlijk
niet persé een relegieus gebod. Maar ja
religie is niet enkel wat in een boek staat,
voor de wetgever. Dat is breder!
Wat rond de burka sterk opviel was de
afkeuring door Obama van het burka-verbod
in Frankrijk! Hij achtte hier de godsdienstvrijheid in gevaar komen… Een groot goed
in de VS zegt hij. En hij ziet het dus echt niet
als een uiting van vrouwenonderdrukking!
Tja in de VS hebben we ook bijvoorbeeld,
de amish en de mormonen.
Daarmee is het dilemma geschetst: de
liberale rechtsstaat en de vrijheid van godsdienstbeleving botsen nu met elkaar.
Er nu zijn ook moslimvrouwen te horen die
het dragen van de burka een BEVRIJDING
vinden omdat ze zo vrij hun geloof kunnen
beleven en die hierin dus absoluut geen
onderdrukking zien. En die ook snappen dat
je in sommige functies niet met gezichtsbedekking kunt functioneren en die het eens
zijn dat het soms gewoon niet kan. De
burkakwestie is een test geworden, de ene
vrijheid tegenover de andere. DAAR steekt
dus nu het probleem eigenlijk. Als in een
land of regio de religie erg veel gewicht
heeft, geldt dat uiteraard ook voor de
godsdienstvrijheid. En daar waar dat niet
(meer) zo is maar wel een opvatting van
liberale rechtsstaat heerst, wordt die
godsdienstbeleving iets lager ingeschaald.
Het is dus lang niet altijd een kwestie van
andere principes maar van een andere
RANKING van diezelfde principes…
Zo niet dan is het toch, verhuld, een
culturele/religieuze strijd. En aar zitten wij in
onze vrije westerse democratieën nou dus

GENENTECHNOLOGIE EN MORAAL
Francois Jacob is Nobelprijswinnaar en
pionier van de molecuulbiologie. En bekend
om zijn onafhankelijke en “coole” manier
van spreken over zijn vak. Daarom hier wat
citaten van hem over de revolutionaire
dingen die in zijn vak gebeuren.
-Het toeval is DE motor van de evolutie en
het leven had dus ook even goed NIET
hebben kunnen ontstaan!
-De geniale genen en hun functies zijn niet
hetzelfde als vooruitgang. We kunnen ook
nog in en “genengekte” gaan vervallen.
-Niets is gevaarlijker dan de zekerheid van
het gelijk.
Nog wat van een sociologische collega:
-De mondialisatie is de draagster van het
mondiale geweten.
-Het antropologische fundament van de
menselijke cultuur is “de zondebok”.
-De snellere manier van leven van d huidige
mensheid verandert onze relatie tot die
wereld”.
Hiermee moet u het even doen. Omdat de
sprekers niet de “eersten de besten” zijn, en
omdat je dit niet elke dag hoort, heb ik ze
voor u hier neergezet. Het geeft te denken
en nadenken stelt vaak geruster. Sterkte.
DIGITAL NATIVES
Het internet, het mobieltje de GPS , de
walkman/MP3-speler, de TV en de videoplayer…, wat doen al die apparaten, die
veel van de tijd van nogal wat mensen
“opeisen”, eigenlijk met onze brains? Dat
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onderwerp begint steeds meer wetenschappers te interesseren. Geen wonder,
want als het Darwinsme nog “bestaat”,
moeten deze ingrijpende veranderingen
toch ook langzaam iets doen veranderen in
onze hersenfuncties, zou je zo zeggen? Als
je in dit digitale tijdperk bent geboren en dus
een “digital native” bent, ben je dan al niet
gauw anders dan de ouderen uit andere
tijden?
Allereerst de TV maar eens.
Wel, uit onderzoek blijkt dat die TV, die ons
verhalen vertelt, ons minder eenzaam doet
voelen en dus het doortikken van de klok
minder pijnlijk maakt… Zo dat is één!
Net zoals de gin in het Engeland van de 18e
eeuw de mensen hielp om de moderniteit
beter te verdragen. Daarmee haalde men er
de scherpe kantjes wat af.
Maar er blijkt nu ook dat… het aantal uren
TV-kijken nu afneemt…. bij de “digitale
natives”. Die zijn opgeknoopt aan hun pc en
hun mobieltjes en zo met de, hun, wereld
verbonden. Een wereld die veel ouders/ouderen, helemaal niet kennen…
Er wordt heel wat afgetheoretiseerd over de
effecten. Zoals de theorie van het
Cognitieve Surplus. Door te veranderen van
passieve consumenten in actieve deelnemers, die meedoen aan het verspreiden
van “inhoud” (bloggen/mailen/sociale sites
etc.),
wordt er een betere wereld geschapen, heet het. Zo dat zit er in! En ik doe
daar ook nog aan mee dus.
Maar ook: het hebben van honderden
“gemakkelijke” vrienden via Facebook etc.
maakt het gemakkelijker om je hoofd af te
wenden van andere problemen. Uit de “offline” wereld dus. Dus het vermindert je
emphatische vermogen (het “kunnen invoelen”) op den duur. Dat wordt ook
beweerd.…
Jongeren zijn tegenwoordig niet meer in
politiek geïnteresseerd tegenwoordig? Nou
Obama won de verkiezingen onder meer
omdat hij een grote lading jongeren
enthousiast kreeg via het internet en
daarmee ook veel geld ophaalde. En bij de
laatste verkiezingen in Nederland stemden
liefst 78% der jongeren van 18-25 jaar. Dus

internet cs verhogen de politieke interesse?
Of: The medium is the message?
Computerspelletjes schijnen de creativiteit
sterk te verhogen maar vertroebelen ook
“ons morele prisma”. Dus onze compassie
wordt er minder door!?.
Ons brein zou door de nieuwe media ook
wel eens sneller kunnen ontwikkelen, want
het is neuroplastisch.
Multitasking is bij mensen zwak ontwikkeld,
slechts 2,5% van ons kan zonder moeite
meerdere dingen tegelijk goed doen. Maar
dat kunnen er veel meer als je daartoe ben
uitgedaagd van jongs af aan. Andersom
wordt er beweerd dat het concentratievermogen van jongeren door de media snel
verminderen zou…
En dan nog het “collectief probleem
oplossen”. Je kunt tegelijk met vele duizenden aan problemen werken via de
nieuwe media. Het onderhoud van het
besturingssysteem Apache (voor servers)
wordt nu al jaren gedaan door medewerking
van duizenden slimmerikken op de hele
wereld.
In de VS gaan nu ca 200 miljard uren op
aan TV-kijken en dat is 2000 keer zoveel tijd
als nu aan uren in Wikipedia is gestopt.
Nog een leuke: Internet c.s, dat is enkel een
nieuw medium, dat natuurlijk ook wordt
gebruikt om oud slecht menselijk gedrag te
beleven (stalken, pesten, pono etc.). Dus
dat neemt niet TOE met internet, nee, het
was er altijd al!
Ook zie je in deze discussies vaker dat het
“utiliair denken” , dus het doelgericht denken
om een probleem op te lossen, wordt
geplaatst tegenover het “zomaar wat aan
denken”, zoals dat in de kunst en litteratuur
te vinden is. Sommigen pleiten voor meer
non-utilitair denken…. En beweren dat de
nieuwe media ons daartoe stimuleren.
Nog wat statistiek rond deze onderwerpen:
-93% van 12-17 jarigen zit op internet en
74% van de > 30-jarigen.
-75% van 12-17 jaar heeft een mobieltje en
86% van de 18-29 jarigen.
-12-17 jarigen handelen 50 SMS-jes per dag
af en dat is 20 stuks bij 18-29 jarigen.
Het is al met al boeiend om dit alles te lezen
in de honderden artikelen die er per week
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-MIGRATIE

verschijnen. Maar een ding staat als een
paal boven water: de nieuwe wereld met zijn
gigantisch machtige nieuwe media, is van
grote invloed. Al was het maar op de probleemstellingen in de wetenschap.
En je merkt zo ook dat je ouder wordt…en
de passie van sommige jongeren voor iets
niet meer “mee” kunt voelen. En zo hort het
ook zei Darwin.

DE VISIE OP IMMIGRATIE VERANDERT
OVERAL
In the NY Herald las ik citaten van Ploumen
de voorzitter van de PvdA, die de redactie
erg verbaasden : “Het succes van integratie
wordt gehinderd door een disproportioneel
aantal allochtonen , wangedrag en misdaad,
burka’s en door mannen die vrouwen geen
hand willen geven”, en, “De straat is ook
van mij. Ik wil geen ommetje maken omdat
“zij” op mijn pad staan”.
Ook Zwitserland houdt nu weer een
referendum over de verblijfsvergunningen.
In geval van misdadig gedrag, waarbij het
soort delict en de strafmaat een rol spelen.
Idem nu in Frankrijk… In de VS woedt ook
een politieke strijd over clandestiene
migranten… En ook Wilders wil dat de
misdadige moslims oprotten uit Nederland…
Enz., enz. De wereldpers staat vol met
discussies, politieke strijd over immigratie.
De crisis, de hoge werkeloosheid en de
onzekerheid stoppen de migratiestromen
af… Wat in de geschiedenis keer op keer in
recessies gebeurde, net als het protectionisme en nationalisme dan opkwamen.
Times are changing very quickly.

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
AI, TEVEEL PANEELSUBSIDIES
Frankrijk lag fors achter met zonne-energie
dus verzon de minister Borloo een snood
plan. Immers zonne-energie is ook goed
voor een land met veel kerncentrales… die
altijd nog andere centrales ernaast
behoeven vanwege de inflexibiliteit van de
stroomcapaciteit van die centrales. Iedereen
die dus op zijn eigen dak met panelen
stroom maakte kreeg de HELFT van de
investering via belastingaftrek terug en
daarnaast voor elke kilowatt 10 x (!) wat
hijzelf normaal aan EDF moest betalen. Dat
kostte de regering, vanwege de enorme
toeloop (het target van 2020 was in een
mum gehaald!) , een baal geld (800 miljoen
€) en EDF zelfs 1,5 miljard per jaar… Nu
moet er bezuinigd worden, want belasting
verhogen mag niet van Sarko. Politiek TE
gevoelig. Dus nu worden de “niches (= de
belastingkado’s) aangepakt. Maar nu is de
vraag HOE dat te doen met deze subsidiëring? De keus lijkt óf de aanschafsubsidie (nu 50%) terugbrengen naar 25%...
of de K-wattjes belonen met het “gewone”
EDF-tarief… Het is weer kiezen geblazen en
in dit geval is dat dubbel pijnlijk. Immers hoe
boos zullen die zonneproducenten worden
bij de keuze voor een lager tarief? En hoe
sterk zal de investering in deze energiesoort
nog zijn nadat je de investerinssubsidie tot
de helft kapte? Sarko moet het zeggen… En
de aardopwarming zal er weer onder lijden.

ARIMMIGRATIE GEKLUNGEL IN THE UK
Er bleek Cameron, tot zijn grote schrik, dat
erg veel beroepen tegen uitwijzing van
immigranten door deze worden gewonnen.
Wel 17.000van de totaal 24.000 dus…
Onderzoek leerde dat dit komt omdat de
staat gewoon niet aanwezig was op 58%
van de rechtbank zittingen… Dat was in
2005 nog bij 10% der gevallen zo en nu is
dat dus geheel uit de hand gelopen. De
immigratiedienst zegt er nauwelijks tijd en
mensen voor te hebben… U ziet het kan
NOG erger!
DE VS EN DE LATINO-IMMIGRANTEN
Er is groot gedonder in het westen van de
VS waar staten op eigen houtje mexicaanse
illegalen willen tegenhouden. Ze maakten er
zelf maar een wet voor…. Maar het een
federale rechter streepte diverse artikelen…
illegaal. Obama zit er fors mee in zijn maag:
2/3 van de latino’s stemden op hem en nu

Terug naar inhoud
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zijn populariteit daalt moet hij voorzichtig
zijn. Dus zei hij de onrust bij de witte
amerikanen wel te snappen (goedkope
concurrenten op de arbeidsmarkt) maar
nam het ook op voor een correcte
wetgeving. Palin en co wrijven zich in de
handen: dit is een prachtig centraal thema
voor straks in de verkiezingsstrijd. Met de
belastingverlaging als thema twee. Met
beide zit Obama goed in de problemen en
de Teaparty viert al feest.
Maar “in stilte” zond Obama c.s, al 400.000
clandestiene terug… maar wil ook 720.000
jongeren van clandestiene huize graag in de
VS houden en dus legitimeren. Ze zijn vaak
al soldaat in het leger in Irak en Aghanistan
geweest… Daarnaast zijn de eisen: > 5 jaar
in de VS zijn; niks op de kerfstok hebben ;
minstens een lager diploma en twee jaar
van een hoger diploma genoten hebben…
of voor de VS hebben gevochten.
Om deze Dream Act er door te krijgen gaat
O. er nog effe hard tegen aan voor in
november de verkiezingen zijn…
Van de clandestienen zijn 6,7 miljoen
Mexicanen (daar gaat O. nu weer 600
miljoen aan grensbeveiliging bij doen) en
1,7 miljoen komt elders vandaan. Ca
750.000 uit India, Philippijnen en Zuid-Korea
en 1,5 miljoen of zo uit Guatamala,
Honduras en San Salvador.
Van hen zijn er 2,6 miljoen in Californië, 1,7
in Texas, en 0,5 miljoen in staten als
Arizona, Florida, Zuid-Carolina, New York,
Illinois en New Yersey. Deze immigranten
zijn jarenlang onmisbaar gebleken en
hebben veel welvaart gebracht. Maar nu het
slecht gaat: go home dus, behalve als ze de
demografie op juiste wijze versterken. Ja
Obama is geen Wilders die ALLE moslims
ook hooggeleerden uit Nederland wil
weren…
De republikeinen hebben het nu elfs over :
“Invasion by birth channel”. En doelen
daarbij op de clandestienen die in de VS
hun kind komen baren, dat dan wettelijk,
een amerikaans paspoort krijgt. In die partij
wil men dit afschaffen omdat het “immigratie
oproept”. En Obama zit ook hier electoraal
weer mee in zijn maag.

DE ROMS IN DE EU
Er zijn ca 10 miljoen rom’s van de diverse
groepen (Zigeuners, manouche, rom) in
Europa, waarvan er enkele miljoenen in het
westen huizen. Velen van hen clandestien
als ze geen verblijfsvergunning hebben voor
langer verblijf of werk. Want personenverkeer is vrij in de EU ook voor de roms.
Brussel incasseerde al 17,5 miljard van de
12 landen die et de roms van doen hebben
om “integratie”te bevorderen. Maar de
controle op de besteding is zwakjes.
Intussen werden ze al vaker uitgezet in
Spanje, Italië en nu met veel (politiek)
lawaai ook in Frankrijk.
Brussel heeft
verklaard scherp te letten op de wijze
waarop Frankrijk het uitwijzen doet en ook
dat ze nu “de kwestie opnieuw gaan
bestuderen”. De franse regering praat al met
Brussel en intussen heeft Sarko spijt van de
manier waarop het gebeurde. Er is nu herrie
over ontstaan in het eigen UMP-kamp, de
Kerk protesteerde en vele organisaties… De
PS zweeg handig genoeg, maar Segolène
stak toch de zaak ook daar in de fik. Het
probleem ligt (terecht) zeer lastig, maar de
narigheid met een deel van deze grootste
minderheidsgroep in Europa is ook niet
gering. Weer zo’n punt dat ook in Brussel
bleef wachten op echte aktie..

Terug naar inhoud
-DEMOGRAFIE
Als een wat cynische inswinger:
SAVE THE WORLD, EAT CHILDREN!
DE EUROPESE KRIMP
De EU groeit nog en dat is vooral dank zij
het immigratie-overschot (wel 60% van de
groei). De 40% geboorte-overschot krimpt
snel… en door de crisis loopt de immigratie
nu ook snel terug (2010: -50%!). Dit zijn EUtotaalcijfers; maar kijk eens op landnivo:
-Litauen daalt met meer dan 6 promille per
jaar.
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-Bulgarije en Letland dalen met -3-- -6 promille/jaar
-Duitsland/Hongarije/Roemenië dalen met
-0,1 --- -0.3 promille
-Oostenrijk/Slovenië/Portugal/Polen/Ierland
groeien met 0,1 – 3 promille
-Finland/Spanje/Frankrijk/Italie/Griekenland/Tsejechie/Nederland met 3 – 6 prom.
-België/Zweden met 6 – 9 promille

REDACTIONEEL
OPINIO EDITORIAL
COLUMNS
NICOLE’S CORNER
ZELFDODING, POGING TOT ZELFDODING

In 1960 nog werden er jaarlijks 8 miljoen geboren en stierven er 4 miljoen en het migratiesaldo was toen 0. Nu is het totale
saldo 1,4 miljoen en daarvan is maar
500.000 een echt geboorte overschot dus!
De volgende landen hebben nu al een
negatief geboorteoverschot: Duitsland (2,3% ); Hongarije (-3,4%) en Letland en
Bulgarije (-3,6%). Vanaf 2015 sterven er
meer mensen dan er worden geboren en
zonder migratiesaldo gaan we dus bergaf.
Luxemburg heeft een grote PLUS door hoge
immigratie (katholieke Portugezen) , ook zo
een plus voor Zweden, België en Slovenië.

JACK’S CORNER
JACK EN DE NUKKEN V.D.DEMOCRATIE
A CAMELEONS VIEW
OVER DIE MISLUKTE INTEGRATIES..

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
OVER “HET ALGEMEEN BELANG”
(een discussie, tussen een “echte” libertariër, lezer
ook en al eerder in LP te bewonderen, en uw redacteur. En in vervolg op wat stond in editie 68-10)

********

Dus snel maar Turkije in de EU? Dat zou
zeker helpen maar ook zij hebben , nadat ze
van 75 miljoen naar 90 zijn gestegen (!), nog
maar een geboortecijfer van 2,1 kid/vrouw.
Dus daarna ook langzame achter uitgang.
Duitsland probeert fors en in paniek de forse
zakker op te vangen. Want hun geboortecijfer is maar 1,34 (en 2,1 is nodig om
gelijk te blijven). In 2009 liep de bevolking
met 200.000 terug (van 82 miljoen naar
81,8). Dat komt omdat dit rijke land met veel
tweeverdieners kindertjes niet erg leuk
vond… dus niet door armen die kinderen
niet konden betalen! Hun maatregelen van
recente datum: krijg je een kind dan mag
een der partners thuis blijven en ontvangt
67% van zijn salaris 14 maanden lang, en,
voldoende creches (voor een kind op de
drie). Ook heeft in Duitsland 1 op de 5 mensen met “buitenlandse wortels”. Wat zeer
hoog is.

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

*******
DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 69-10
(Te
bestellen
via
speetjensml@orange.fr)
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nu niet meer kunnen… “Elk voordeel heb ook zijn
nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125%
of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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