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“ DROMEN, DURVEN, DOEN”, IS DE TITEL VAN EEN RECENT NED. BOEK.
EN DE AUTEUR ZEGT:
MENSEN DOEN MEESTAL NIET WAT ZE ECHT ZOUDEN WILLEN. ZONDE!
SLECHTS 0,6% VAN DE WALLONSE KIEZERS WIL NU AL NAAR FRANKRIJK.
MAAR NA EEN SCHEIDING… IS DAT ZELFS 48%! DE 73.000 DUITSSPREKENDEN
WILLEN DAN DUS OOK MAAR WEER NAAR DUITSLAND TERUG… BELGICA
ADIEU?
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MONDIALE POTPOURRI
“EEN VERTALING ZONDER LEF IS ALS EEN ROMAN IN OPSTELSTIJL” . Deze opinie sterkt
me bij mijn geregelde vertalingen van artikelen en gedichten.
******
OVER OPVOEDING:
MAMA HAD HET MOETEN ZEGGEN, MAAR DIE ZEI HET NIET, WANT ZE WAS OF AL DOOD
OF DEED HET GEWOON NIET. EN NU MOET IEMAND ANDERS HET DUS ZEGGEN EN DAT
HELPT NIET OF NIET MEER…
******
AANVAARDT DE EINDIGHEID VAN HET BESTAAN, DAN VERWACHT JE ONDERWEG OOK
MINDER HEIL.. EN BENT DUS GELUKKIGER.
******
BOEING STELT DE LEVERING VAN DE DREAMLINER 787 WEER UIT…. TOT BEGIN 2011.
KOMT DOOR ROLLS ROYCE DIE DE MOTOREN TE LAAT ZOU LEVEREN. OP DEZE MANIER
KOMEN ZE AAN TOTALE VERTRAGING VAN TWEE JAAR! WIE HAD DAT KUNEN
DROMEN?
******
“GEEN ENKEL ISLAMREGIEM HEEFT OOIT IETS GEDAAN DAT OOK MAAR IN DE BUURT
KOMT VAN DE SOVJETTERREUR, OF DIE VAN MAO OF VAN POL POT” .
******
“EEN FUNDAMENTALISTISCH GELOOF IN DE INHAERENTE GOEDHEID VAN DE
WESTERSE BESCHAVING IS OP ZIJN BEST EEN MISVATTING”. En historisch moet je dan
wijzen op de wereldoorlogen van de 20e eeuw en ook de recente oorlogen in Joegoslavië…
******
GELEZEN OVER NEDERLAND:
-VEEL MENSEN ZIJN BOOS OP DE BABYBOOMERS.VANWEGE HET MORELE FAILLIET
WAARMEE ZE HEN OPZADELEN”.
-NEDERLAND VERVALT STEEDS MEER IN EEN MILD DESPOTISME. MENSEN LATEN ZICH
STEEDS MEER REPRESSIE, CONTROLE EN TOEZICHT WELGEVALLEN. MAAR OOIT IS DE
GRENS BEREIKT!
-DE MENSEN ZIJN NU ZO GEWEND DAT DE OVERHEID ALLES DOET, DAT DE
DEMOCRATISCHE ERVARING NIET PLAATSVINDT.
*****
“DE ENGELSE TAAL ZAL GEDEFORMEERD EN ERG UNIEK GAAN WORDEN ALS ER
NIET MEER ENGELSEN OOK ANDERE TALEN LEREN SPREKEN”.
Zei een engelse taal- en cultuurkenner recent. Zoals de franse taal nu dus… Talen blijven
ook alleen modern en open als ze zich laven aan andere talen. Anders wordt je een
museumtaal. Nou is engels natuurlijk de meest gesproken taal ter wereld (op mandarijn
na..) , maar toch, je moet je niet afsluiten als cultuurdrager.
*******
“SLECHT OUDERSCHAP SCHAADT VEEL MEER DE MAATSCHAPPIJ DAN OPGROEIEN IN
ARMOEDE” . Zei Clegg vn de liberale Partij in Engeland. En ik geloof wel in zijn benadering.
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Waarbij wel aangetekend zij, dat grote armoede, mogelijk goed ouderschap onmogelijk
maakt.
*****
EEN AMERIKAAN HEEFT GEMIDDELD 13 DAGEN VAKANTIE PER JAAR. EEN BRIT KOMT
OP HET DUBBELE 26 DAGEN EN EEN FRANSMAN HAALT 38 DAGEN…
******
OVER HET NIEUWE FACEBOOK-PLACES ZEI EEN VEILIGHEIDSEXPERT: Als mensen via
“places” weten waar je NU bent, weten ze dus ook waar je NIET bent”. WANT PLACES IS
EEN NIEUWE SERVICE DIE JE LAAT ZIEN WIE VAN JE VRIENDEN C.S. ZICH NU OOK
BEVINDEN VLAK BIJ WAAR JEZELF BENT. DUS JE MOET DAT DAN WEL EVEN
“INTIKKEN” VIA JE MOBIELTJE MET GPS..
******
CHINA IS NU DE EERSTE LEVERANCIER VAN DUITSLAND MET 8,8% VAN DE IMPORT
DAAR. DAT WAS EERST FRANKRIJK DIE NU TWEEDE IS MET 7,6%...
*******

HET EUROPESE BNP GAAT 5% OMLAAG DOOR DE VEROUDERING VAN DE
BEVOLKING TUSSEN NU EN 2060….. PROBEER DAN DE WELVAART MAAR ENS
OP HET OUDE PEIL TE HOUDEN!
******
IN DE UK ZIJN 6 MILJOEN BELASTINGBETALERS GETROFFEN DOOR EEN FOUTE
BELASTINGBEREKENING OP DE IN TOTAL 30 MILJOEN TOTAAL. DAT KOMT IN
MEER LANDEN VOOR: WIJ WACHTEN HIER AL 3 JAAR OP EEN JAARAFREKENING
VAN DE CVZ VAN DE ZORGPREMIES….
*******
EEN KILO HOORN VAN DE RHINOCEROS BRENGT KLANDESTIEN 28.000 € OP…
EN GOUD DOET NU 27.300 €..
*****
IN 2015 ZIJN ER 1,2 MILJARD INTERNETGEBRUIKERS IN DE OPKOMENDE LANDEN, WAARONDER 650
MILJOEN CHINEZEN
*******
WEL 200 PILOTEN VAN LIJNVLIEGTUIGEN IN CHINA HEBBEN GEEN GELDIGE OPLEIDING EN VALSE
PAPIEREN.
******
HET AANTAL EIERPRODUCENTEN IS IN DE VS SINDS 1987 TERUG GELOPEN VAN 2500 NAAR NU 192….
KIPPEN HOUDEN IS ENKEL NOG MOGELIJK VOOR GROTE INVESTEERDERS…
*******
EEN WERKNEMER IN EUROPA PRINT PER DAG CA 31 A4-TJES EN DAARVAN ZIJN ER & PER ONGELUK
GEPRINT…
*****
Op YOUTUBE WORDEN PER DAG 2 MILJARD VIDEO’S BEKEKEN. ER ZIJN OP DE WERELD 6,5 MILJARD
MENSEN WARVAN DE HELFT RIM OP INTERNET KOMT. REKEN VERDER ZELF MAAR WAT! ONGELOFELIJK.
******
EN 2 MILJARD MENSEN OP DE WERELD HEBBEN NOG GEEN ELECTRISCHE STROOM!
*****
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EN IN CHINA ZIJN NU LIEFST 200 VLIEGVELDEN IN AANBOUW IN DE OMGEVING VAN DIE 170 STEDEN MET
MILJOENEN INWONERS…
*****
ONDANKS WAT VELEN DENKEN IS WEL 40% VAN DE DUITSE EXPORT VOOR EUROPA. DAT IS NOG 9 X ZO
VEEL ALS DIE NAAR CHINA NU. MAAR DE GROEI VAN DE EXPORT NU GAAT VOOR HET OVERGROTE DEEL
NU NAAR AZIË! DAAR ZIT DE TRUC.
*****
DE KABELPROBLEMEN BIJ DE A380 (door de duitsers “Kabelsallat” genoemd) OPLOSSEN KOSTTE AIRBUS
MINSTENS 6 MILJARD €!
*****
DE MINSTER VAN FINANCIËN IN RUSLAND VINDT WODKA DRINKEN EN ROKEN ERG HELPEN BIJ HET
KRIJGEN VAN VOLDOENDE GELD VOOR SOCIALE VOORZIENINGEN, KINDERBIJSLAG ETC. IN ZIJN LAND
WORDT JE DAAR DUS NIET ZIEK VAN.
*****
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Helaas verandert de wereld niet als je
haar vanuit Maseille beleeft. Al leer je
hier toch veel over “vreedzaam,
multiculti samen leven”. En dat de
wereld oneindig veel groter is dan we
willen weten. Lees dus wat er van uw
gading is en denk nooit dat er echt
iets unieks gebeurt. Want de mensen
zijn gek op herhalen, vergeten en het
weer opnieuw proberen. Als ze dat
niet meer doen is het einde der tijden
pas echt aangebroken. Aan de dikte
van deze editie kunt u ook zien dat er
nog actie zat is. En de crisis is nu
quasi-continu geworden lijkt het;
want we accepteren de heftige
veranderingen nog steeds niet als de
nieuwe regel, na een halve eeuw van
relatieve rust. Tenminste als je de
wereld
meemaakt
vanuit
het
“westen”. Anders weet je wel beter.
Veel leesplezier

DIXITS -VERBATIM
DE FIELDS MEDAILLE IS EIGENLIJK DE
NOBELPRIJS VOOR DE WISKUNDIGEN. DE FRANSEN KREGEN ER
WEER TWEE BIJ RECENT EN KOMEN
DAARMEE HISTORISCH OP EEN
TOTAAL VAN 11. DE VS STAAN OP 13
EN DE RUSSEN OP 9 STUKS. SLIMME
BAASJES DIE FRANSEN; ZE ZIJN OOK
DE UITSTEKENDE WISKUNDIGEN DIE
ZO KNAP WAREN IN DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE BELEGGINGSPRODUKTEN,
DE
“GETITRISEERDE”…. VELEN VAN HEN WERKTEN BIJ DE GROTE ZAKENBANKEN IN
DE VS…

LEON en THEO
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“WE STAAN NIET AAN DE VOORAVOND DER 30-ER JAREN, SARKO
IS OOK NIET HITLER EN “ANTISARKO-ZISME” IS GEEN POLITIEK
PRO-GRAMMA” (Zei Julien Dray van
de PS en hij heeft zeer gelijk).

Het onderwerp is niet super origineel, maar de
vorm heeft wel iets. Dus daarom geef ik ze
door aan U.
*****
Lezeres E. waagde het de volgende mop (is
op het randje…) voor te stellen:
Een oude man laat iedereen op zijn sterfbed
afscheid komen nemen en vertelt aan alle
bezoekers dat hij gaat sterven aan AIDS. Zijn
zoon luistert met verbazing en vraagt zijn
vader als iedereen weg is waarom hij dat
deed. Hij heeft immers kanker? En dan zegt
die vader dat hij zo zeker weet dat niemand
zijn echtgenote zal verleiden na zijn dood…

******
De Katholieke Universiteit van Parijs
heeft al langer ook een imamopleiding; nu volgt hierin ook
Straatsburg. En deze heeft over de
opzet nu ook contacten met de
Universiteit van Caïro. Ook wil ze een
afdeling
opzetten
voor
halalbankieren, netter gezegd: islamitisch
bankieren dat in elk land van Europa
al gevonden wordt. Bijblijven dus en
zorgen dat imams niet uit de andere
islamlanden komen waar onze cultuur
een onbekende is. Europa verandert.

Elk zijn smaakje dus; deze is wat rauwer en
zelfs cynisch te noemen..

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 69-10:

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

Lezer H. , die niet in de ambtenarij zijn dagen
sleet, leverde mij dit wat pikante mopje met “
licht racistische” trekjes.

*INGEZONDEN

Welke dag van de week is voor een
ambtenaar de drukste?
Antwoord:De maandag. En waarom? Wel, dan
moet een ambtenaar DRIE kalender-blaadjes
afscheuren!

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lezeres L. stuurde deze in:
Vijf chirurgen borrelen en badineren een
beetje. Eentje zegt dat hij het liefst
boekhouders opereert omdat je dan de
organen netjes genummerd aantreft. Erg
gemakkelijk!
Nummer twee heeft een voorkeur voor
bibliothecarissen, daarbij zijn de organen
alfabetisch aangeven. Ook niet gek.
Nummer drie ziet het liefst een elektricien
op de snijtafel: alles volgens kleurcode
geïdentificeerd. De vierde is altijd de beste;
hij zegt: “Geef mij maar politici. Ze hebben
geen ruggengraat, geen hart, geen ballen,
geen hersenen en je kunt het achterwerk
zonder risico met het hoofd verwisselen”.

Ik durf nu sommige lezers niet meer onder de
ogen te komen!
*****
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
FRANKRIJK SCHOKT DE WERELD
Een citaat uit de Economist over de huidige
franse politiek: “Verdrinkend in onpopulariteit,
bedreigd door schandalen, haalt Sarkozy nu
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fors uit naar gemakkelijke (populistische)
zaken. Het geweld in de banlieu’s wordt nu
echt grimmig; de situatie daar vereist een
andere aanpak. Een forse repressie van
klandestienen alleen is een onvoldoende
antwoord.
In
de
Amerikaanse
democratische pers is Sarko’s manoeuvre
helemaal niks goed gevallen. De EU is nu
ook aan het sputteren en ook Roemenië
verzet zich. Sarko kreeg er nog een crisisje
bij… En wat voor een!
Grote herrie in Brussel op een top tussen
Sarko, Barroso en later ook een beetje met
Merkel. Sarko liet zich echt niet ringeloren
en Brussel behield zich ferm het recht van
toetsing van de franse politiek voor.. Dus
niks eensluidendheid in het europes! Deze
gebeurtenis sloeg vervolgens ook stevig in
en nu in Frankrijk zelf, waar men erg schrok
van de eenzame franse positie in Europa.
Niemand hielp enkel Berlusconi, die ook
geen roma-fan is.
Obama stak ook nog luid de vinger op en de
internationale pers liet geen spaan heel van
Sarko en zijn aanpak. Wat de fransen nog
meer deed schrikken natuurlijk. Zo
gebeurde er vooralsnog een beetje het
omgekeerde van wat Sarko beoogde…
Brusel en Roemenië keihard wijzen op hun
laksheid rond de roma-integratie kwam
nauwelijks onder de aandacht… Sarko’s
methoden, boosheid en zijn teksten en die
van zijn ministers des te meer. Franse
koppen als:
“Le voyou de la Republique (Marianne)… “
En ook,
“Est cet homme dangereux?”, op de
voorpagina van de Observateur…
“Zoon van Petain”, kopte een Italiaans
blad… en de NY Times kopte: “Xenofobia,
hunting the not-french citizens”.
De frontpagina van the Economist toonde
Carla voorop en kleine Sarko er achteraan
met een mammoet bicorne hoofddeksel
op… En men schreef: een opportunist die
met de winden meewaait…
Alles bepaald geen blijde boodschap over
het land van de mensenrechten. En dat net
voordat de G20 naar Parijs komt onder
voorzitterschap van ene Sarkozy…. Deze
muis krijgt een lange staart!

DE FRANSE ECONOMIE
Als je naar de franse economische kengetallen kijkt zie je dat ze dicht bij de EU
gemiddelden liggen, op enkele na. Dus tussen
BETER (is nu Duitsland) en slechter (zijn nu
zuidelijke en oostelijke landen) in. Een land
dus, dat het ondanks het veel te lang uitblijven
van hervormingen, nog redelijk doet. De
notering voor de franse staatsschuld is nog
steeds AAA… maar dat komt mede omdat er
nu nog een paar veel slechtere zijn
(Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje…). Als
de pensioen-hervorming vastloopt of er grote
stakingen uitbreken daarover en over het
bevriezen van de ambtenarensalarissen, dan
zal dat AAA snel veranderen. Parijs staat op
het randje. En het is geen speeltje met letter
en cijfers: verlies je een of meer gradaties dan
stijgt de rente bij herfinanciering van de
schuld, dramatisch. En daarmee ook het
begrotingstekort. En dan kom je in een
vicieuze cirkel, die niks leuks heeft.. Het zweet
staat Sarko in de handen.
DE ANDERE (?) DRUGSAANPAK
In de regering wordt fors gediscussieerd over
het wel of niet openen van “ salles pour les
toxicomanes”,
dus
spuitplekken
waar
verslaafden schone spuiten in hen body
kunnen prikken voor hun dagelijkse dosis.
Zoals dat al jaren elders, vooral in Zwitserland
het
buurland,
gebeurt.
In
Zwitserse
grenssteden met Frankrijk komen al jaren lang
franse verslaafden ook naar de cleane
spuitzalen daar… met deskundig personeel
dat ook helpt bij overdoses. Tot 1980 wilde de
zwitsers een gemeenschap zonder drugs,
maar dat bleek onhaalbaar. Nadat men in Bern
en Zürich jarenlang in de spuiten trapten op
vele plekken in de stad, werd men
pragmatisch en opende de “spuitzalen”. Maar
in 20 jaar zakte het aantal drugsdoden met
80% (!), werd de kleine criminaliteit 70%
minder en zakte de groep zwaar verslaafden
met wel 10.000 personen. Op de 7,5 mil-joen
zwitsers zijn er 22000 zwaar verslaafden. .. In
Frankrijk met zijn 64,5 miljoen inwoners zijn er
150000 zware gevallen naar schatting. Maar
franse verzorgers, die regelmatig franse
verslaafden in Zwitserland bezoeken, weten
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dat er meer is dan wat cijfertjes. Intussen is
hun aanpak erg bekend in de wereld en ze
krijgen veel verzoeken om inlichtingen en
ook bezoeken uit andere landen. Nu dus
ook meer en meer uit Frankrijk: het grote
taboeland op drugsgebied. Overigens kent
Frankrijk wel al jaren een systeem van
spuitenverschaffing: een schone spuit tegen
een gebruikte in sommige drugscentra en
apotheken.
In
ziekenhuizen
bestaat
praktisch geen enkele mogelijkheid tot verslaafden behandeling… Er is nog veel
aarzeling in dit land, en een eerste plan voor
testen met “spuitzalen” in grote steden, ook
in Marseille , werd in Parijs van tafel geveegd. Maar de lokale bestuurders zijn
vasthoudend en verzoeken dringend om
een testmogelijkheid. Zit er nou toch wat
beweging in? Vooralsnog niet mag je concluderen gezien het zeer agressieve “veiligheidsbeleid” van Sarkozy c.s. ….

maar vooral ook de kleine franse auto’tjes met
blauwe flitslichten en gillende sirenes, die
vliegend onderweg zijn naar een interventie.
Het laatste woord over dit zo superpolitieke
onderwerp is echt nog niet gezegd… maar de
beide “scholen” zijn nu weer zichtbaar in
gesprek.
DEFENSIESAMENWERKING
UK-FRANKRIJK
De Defensieministers sraken er weer eens
over: samenwerken op Defensiegebied. Meer
dan ooit een punt in een bezuinigingstijd. Maar
beide landen zijn politiek niet echt op EEN lijn;
de relatie van het UK met de VS is sterk en
daarmee ook verschillend van de franse lijn.
De engelsen hebben twee vliegdekschepen in
studie n er werd steeds gesproken over het
“samen delen” van een ervan… Maar de
centen zijn op in Parij en ook in Londen: dus
wat daar van nu terecht komt is de vraag.
Begin november spraken Cameron en Sarko
samen, ook hier over. Er lijken geen
diepgaande samenwerking in de pen te zijn:
pragmatiek is nu punt EEN. Bij beide.

WEER PATROUILLES OP STRAAT
Het is geen hervatting van de “socialistische
police de proximité” wordt er door Parijs met
nadruk gezegd. Maar een feit is dat er nu op
plekken met zware problemen weer patrouilles ingezet worden, nadat agenten
werden aangevallen en opnieuw bleek dat
er plekken blijven waar de rechtsstaat
geheel verdwenen is. Waar rotzakken de
baas zijn en allen terroriseren.
Jospin zette de “polprox” in 1997 aan het
werk, de idee van de wijkagenten, de bobbytruc van de engelsen. Nu zet Hortefeux
patrouilles in met kogelvrije vesten en zware
bewapening. Dat zijn geen educateurs maar
puur repressief gerichte politiemensen. In
een toenemend aantal steden worden nu
deze groepen al ingezet en nauwgezet
gevolgd. Het is een typische invulling van de
krachtpatsers-idee dat hier nog sterk als DE
oplossing geldt. De discussie is echter hier
nu ook weer terug. Niet zozeer over deze
krachtpatsers politie-inzet, maar wel over
een heroverdenking van het huidige
extreem inter-ventionistische systeem. Hier
in Marseille zie je ook bijna geen enkele
agent op straat, zeer opvallend dus. Wel
soms groepjes op de fiets.. Ook agenten op
scooters die ergens heen gevraagd zijn ,

CMA-CMG SPEELT HET KEIHARD
De recessie trof deze topreder in Marseille
midden in het hart. Daar zat men net te
wachten op tientallen nieuwe (en te betalen)
schepen toen de klap kwam. En Saadé de
grote kwam in de problemen en moest in dec.
2009 een nieuwe (mede)directeur accepteren
van de banken. En toen moest er naar geld
worden gezocht, veel geld. Om de 390 boten
drijvend te houden, daarvan zijn er 93
eigendom. De omzet van 8 miljard staat naast
een schuld van 4,7 miljard. En het is spannend
voor de 16.000 werknemers, waarvan 4100 in
Frankrijk. Het ministerie deed ook fors mee,
want Saadé is grote vriend van de UMPburgervader van Mar-seille! De toren van dit
bedrijf staat er nu met zijn 147 meter hoog en
blijft et hoogste gebouw van Marseille fors
some time..
In mei 2010, toen de conjunctuur weer
opkrabbelde kwam Quatar Holding en een
rijke libanese familie in beeld… maar in juli gig
het al weer fout. Toen volgde de belgische
miljardair Frère maar begin augustus weer
niks dus… Tot groot verdriet van de franse
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minister Lagarde. Nu zijn er de namen van
een libanese groep (Mikati) en een turkse
groep die rondgaan..
De familie speelt het hard en denkt dat meer
tijd nemen in haar voordeel is, maar dat zien
niet alle banken ook zo. Saadé is altijd l een
fenomeen geweest en vele denken da
Jacques er straks weer ongeschonden uit
komt.. Wat goed zou zijn voor Marseille
natuurlijk. Wordt weer vervolgd dus.

Ja, natuurlijk vindt links de politik van Sarko
een schande… en er wordt stevig hypocriet
overdreven. Maar ene Rebsamen, PS- burgervader van Dyon en daarnaast de
“veiligheidsexpert van de PS” steunt de romuitzettingen van Sarko! Hij blijft eenvoudig en
duidelijk: Ik ben burgemeester en mag
clandestiene bezetting van terreinen en gebouwen niet tolereren. Ook uit gezondheidsoogpunt. Aubry is ook burger”vader” van
Lille en zij geeft de Rom’s plekken op
voorlopige basis om hun uitzetting NU te
voorkomen. Wat overmorgen moet ge-beuren
met deze arme mensen? Dat weet Mevr.
Aubry ook echt niet… Hypocriet en misleidend
dus deze “hulp”.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Deze rubriek is al langer niet gevuld.
Mogelijk doet tegenwoordig iedereen, elke
dag wat spannends met zijn/haar leven. Of
beter gezegd: mogelijk is het dagelijkse
leven van nu erg spannend en is het gevoel
ontstaan dat nauwelijks iets nog spannender
kan zijn dan het huidige “overleven”.
Ik was hier in Le Friche (braak land), een
stuk Marseille dat vroeger vol fabrieken
stond.
Die zijn gesloten maar in de
immense hallen zijn nu een mediacenter,
een
cultureel
centrum,
galerieën,
expositieruimten en een theater gevestigd.
Een bezoek daaraan maakt duide-lijk dat er
een hele , jongere wereld is, die op haar
manier bruist en een weg zoekt. Een andere
dat is te zien. Het is wat verder van je weg,
maar je voelt dat het left en wil doorleven.
Daar wordt dus “morgen” geboren, waar nog
niemand van weet hoe het er uit zal zien. Le
Friche laat je echter al enkele flarden zien…
Goed om te beseffen dat het verder gaat.
Hoe dan ook.

ROMANCE À LA ROCHELLE
Zo was de kop van een artikel over de
Université d’été van de PS; een soort van
partijcongres dus. Daar waren alle kopstukken
behalve de machtige Dominque StraussKahn… Hier enkele journalistiek uitingen over
dit circus dat meer in het teken stond van
interne verzoening en afbranden van de
oppositie dan het bedenken van een echt PSantwoord op de problemen van de natie!
“Het is het pact van de vrouwen tegen de
mannen: Martine (Aubry) zet DSK wat verder
van zich weg en Segolène wil (nog) meer weg
van haar ex Francois Hollande”.
De
deelnemers
roepen:
“Segol`ne
presidente”… en “ Tous ensembles, tou
ensembles, so-cia-lis-tes”… Slogans die enkel
gaan over “eenheid tegenover de vijand” maar
niets aan alternatief qua politiek geven. En
dan zien we de twee dames samen lopen en
elkaar “helpen”. De “entente cordiale” (de
hartelijke relatie) wordt gedemonstreerd. Maar
hoe je ook kijkt, iedereen ziet de “hintergedanken” bij de beide dames. Zij kunnen
elkaar niet uitstaan dus laat staan vertrouwen!
De PS zit in een interne vechtpartij en laat het
land “even wachten”. Tot ze uitgeknokt zijn…
HET schandaal van Frankrijk; erger dan de
“fouten “ van Sarkozy, eigenlijk.

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
EEN SLOGAN OVER DE KWESTIE
WOERTH:
“Heeft u geen werk? Wel richt u tot minister
Woerth die zijn vrouw in no time een tractjob
bezorgde!

BESANCENOT KRABBELT WEER OVEREIND

DE PS-ERS OVER DE ROM’S
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Hij werd doodstil toen hij met zijn “nieuwe”
NPA , opvolger van de LCR, maar 2,5%
scoorde bij de laatste verkiezingen. Ooit
deed hij wel 4% bij de presidentsverkiezingen, dus dit kwam hard aan bij zijn
ca 9000 militanten. Hij kreeg dus erg spijt
van zijn “samenwerkings aanpak” op links,
die zijn aanhang erg verwarde. Hij zoekt
naar een goede analyse van zijn foute score
en wil opnieuw aan de bak en effectiever
worden. Moet hij niet ook eens wat minder
in beeld? Maar wie moet dan naast of in
plaats van hem in beeld? Dat is een groot
probleem in dit uiterst radicale gezelschap
waarin Besancenot, die keurige postbode
met zijn revolutionaire taal, maar oh zo
theoretische, bijna aardige aanpak, niet
vervangbaar lijkt. Olivier heeft de wind echt
niet in de rug in het huidige politieke klimaat!
En enkele dagen na mijn woorden liep ik,
gewon om te proeven, mee in een grote
“manif” hier tussen de aanhangers van B die
allen zwaaiden met grote vlaggen van de
NPA . Ze waren erg vrolijk en deden hun
betoging erg overtuigd met spreekkoren en
gezang. Ik werd op geen enkele wijze als
storend ervaren. Een aparte ervaring.

Chirac regelde zijn affaire door zelf een half
miljoen van eigengeld aan te bieden en de rest
zal dor de UMP worden gelapt… En dat werd
hij in het geniep eens met burgervader
Delanoë van.. de PS! Tot grote woede van
Eva Joly (groen) en enkele PS-kopstukken.
Waarom ging D.zo ver? Wel, het schijnt dat hij,
met zijn homo-vrienden graag fesst in
Marakkech, en dat ook op… juist, kosten van
la mairie. Dus is de deal: als jij dit accepteert,
hangen wij (de UMP) JOU ook niet op. Een
gentlemensdeal dus, van twee politici met
dezelfde streken maar uit vijandige kampen.
Hoe kon het ook anders zijn? Nu moet echter
ook de gemeenteraad van Parijs nog
instemmen… Doet die “psjitt” dan moet ome
Jacques alsnog voor de kast…
DE AFFAIRE WOERTH-BETTENCOURT
Het hield maar niet op: nu weer een politi-inval
in het hoofdkwartier van de UMP. Op zoek
naar de ontbrekende delen van de
correspondentie over de onderscheiding voor
de financiële specialist van mevrouw
Bettencourt… Wie was er allemaal actief om
dat lintje te regelen? Wat was de tegenprestatie? Was het alleen Woerth of ook
Sarkozy himself? Wel nieuwe brieven kwamen
er niet meer boven water…. Niet zo vreemd:
elke belastende brief ligt nu echt onder drie
meter beton! Die vindt je nu echt niet meer in
het archief van de UMP onder “Le Maïstre”
opgeborgen!
S’nachts onder de eindeloze wauwelarij van
de PS over de pensioenwet, kreeg Woerth een
hele vuilniswagen rotzooi over ich uitgekiept,
die niets van doen had met het wetsvoorstel.
Toen de Kamervoorzitter (UMP) bij de zo
veelste speech er zat van had en schorste
werd het tumult echt ongelofelijk. De man werd
achtervolgd door opgewonden PS-ers die zijn
aftreden eisten.
Maar de voorzitter deed zijn werk: de regel dat
altijd alle parlementariërs apart mogen
commentaar geven, ook afwijkend van hun
officiële partij-standpunt, aangaande een wetsvoorstel, werd nu gebruikt om obstructie te
plegen. Toen de voorzitter nr. 15 had aangehoord en geen enkel woord over de inhoud
van het wesvoorstel had kunnen bespeuren,

DSK DOET NIET MEE?
Zijn familie, bijeen in Marakkech op
vacantie, ried het hem af. Want ben je
kandidaat dan lichten ze je doopzeel en dat
betekent bij DSK: veel centjes boven water
(zijn eega is best van de rijke) en voor hem
veel dames op de foto…
Want DSK lust er wel pap van. Dus de DEKclan heeft hem gesmeekt die kelk aan hun
voorbij te doen gaan. Hij scoort bij de PS
62% (!) en dat is drie keer de score van ene
Aubry en twee keer die van ene Sarkozy.
Maar DSK is een eigenwijs mannetje: dus
ook al meldt hij zich mogelijk NU nog niet
voor “les primaires in de PS” , wie weet wat
hij DAARNA flikt! Pas sur!

Terug naar inhoud
-Affaires
WAAROM DELANOË MEE DEED…
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maakte hij er, diep in de nacht, terecht een
einde aan.
Of dat politiek slim was, is heel wat anders.
Want het volk werd natuurlijk verkocht dat
deze rechtse bal linkse parlementariërs in
gewetensnood de mond had gesnoerd! Het
volk wil bedrogen worden en… kreeg ook
zijn zin.

-Branler en chocolaterie… branler is dacht ik
“aftrekken”, maar wat die chocolaterie nou hier
moet?
-Faire eternel son cyclope… deze krijg ik
helemaal 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 be-oefenen, 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
Klee-nexen 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.

Terug naar inhoud
NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
Effe een marseillaanse expressie: VENIR
COMME
BELSUNCE
(Arriveren
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 hiep en daarom staat
hij in steen uitgebeiteld vlakbij de Porte
D’Aix (Arc de Triomphe) en hij staat daar
met twee lege handen opengevouwen naar
boven … en kijkt wanhopig naar de
hemelen. Vandaar dus.
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 de 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” uitdrukkingen:
-Taquinner le hanneton… De hanneton is
ongetwijfeld de penis en taquiner zal echt
niet “gaan wandelen” betekenen. Weet u
het?

******
NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-ontdekken dat je gewoon als simpele
buitenstaander kunt meelopen in een
marseillaanse betoging. Die voor de roms en
die voor “pensioen op 60 jaar” bewezn me dat.
-kunnen discussiëren met stakende onderwijzers op het terras van La Samaritaine
waarbij blijkt dat “la bouffe” als het er op aan
komt NOG belangrijker is dan pensioenleeftijd.
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-als je een uitnodiging voor een gesprek
krijgt van de directeur van het Alcazar.
Waar je je diensten aanbood voor het
goede doel.
-kunnen kiezen uit de grote diversiteit van
restaurants in deze stad. Met zijn grote
variatie in prijsnivo en soort eten en land.
Om de zaak wat te kunnen overzien is een
tweede leven eigenlijk nodig.
-te mogen horen en zien dat ons
appartement, na veel gedoe, nu toch fraai
klaar is gekomen. Wij waren bij het laatste
bezoek onder de indruk van onze keuze…
better than we thought, dus!
-als de oude kat, na haar operatie, weer
erg speels blijkt te zijn. En we haar met
touwtjes en balletjes enige compensatie
kunnen bieden voor het gemis van haar
tuin.
-als het Alcazar, na de vakantie periode,
weer op zaterdag open is en dagelijks ook
weer tot 7 uur in de avond. En ook nog een
stevige voorraad buitenlandse boeken blijkt
te hebben , waar mijn eega alles van haar
gading tussen kan vinden.
-als je geen traan laat als je de lease-auto
inlevert en weet dat je er geen meer zult
aanschaffen. Na bijna 50 jaar een auto te
hebben bezeten (en vele ook nog wel, ca 21
telde ik er), kan ik er graag zonder. Het
openbare vervoer is hier geweldig, er kan
vanaf de voordeur worden ge-TGV-ed en
gevlogen en auto’s huren kan ook overal.
De parking is nu leeg..
-In Marseille wekelijks nieuw quartiers te
ontdekken met elk eigen charmes en
verrassingen. En ook de bibliotheek van het
stadsmuseum (Historie van de stad) gratis
binnen te mogen om de wortels van deze
2600 jaar oude stad beter te kunnen
begrijpen.
-vele blije moslims te zien op de dag van
het suikerfeest waar ook de stads-tv veel
aandacht aan schonk.
-hier om de hoek het Meson theater te ontdekken, waar een 5-tal jongeren “New
Klezmer” muziek speelde. Afgewisseld met
indische en spaanse dansen. In een hete
zaal, met een bordje lekkers van “la tante”
voor 6 euro plus een slok rood voor 1,50 €.
Met een sfeer van geluk en onbezorgdheid.

De mensen van Meson bewijzen voor mij, dat
de mensheid nooit ten onder zal gaan. Zij
gaan gewoon hun gang en trekken zich van
niks wat aan. HET privilege van de jeugd, die
onze ontspoorde wereld erft…

Terug naar inhoud
PAROLES DE MONSIEUR MOL
Deze keer weer eens wat anders: ik vond een
artikel waarin de baas van Ryanair, de luis in
de pels van de eropese lucht-baronnen, weer
eens op zijn onvolprezen wijze de hele sector
schoffeert! Gordels vast dus:
“De reizen die de collega’s aanbieden zijn veel
te duur en u krijgt ook nog slecht eten.
Gewone oplichting dus. En dus begrijp ik niet
waarom een lootje aan boord het nog erger
zou maken!”.
“Men zegt dat de klant altijd gelijk heeft. Maar
niets is minder waar”.
“De europese consument wil best op gebroken glas lopen om wat minder te betalen
voor zijn reizen”.
“We moesten ook een recessie hebben. Zo
een die ons afhelpt van de grote vliegmijen
die geld verliezen. En dat betekent ook dat we
minder dure vliegtuigen kunnen kopen”.
“Het vliegen is niks meer dan busreizen, maar
dan wel wat meer prestige-achtig”.
En ik eindig met de vergelijking van een
complete reis (waarvan het langste stuk per
vliegtuig) van Londen naar München met
Ryanair en met British Airways:
BA duurt integraal 3 uur 11 minuten en kost
441 € en Ryanair neemt 4 uur en 10 minuten
voor 311 €. Een uurtje lager , ja maar ook
30% goedkoper dus.
Michael O’Leary is een jongen uit dure
kringen, die eerst werkte als fiscalist en later
een boekenkiosk overnam. Met zijn zuur
verdiende geld investeerde hij bij ene Ryan en
wilde best werken daar zonder salaris maar
wel met winstaandeel. En nu is hij een der
rijkste mannen ter wereld, gehaat in de
luchtvaart, de enige die nu nog winst makt en
uitbreidt. Maar nu is hij tot groot wild
uitgeroepen:
Air
France
gaat
hem
aanpakken… Dat zal heel smerig gaan
worden, want MOL zegt alles wat pijn doet.
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Amusement dus in deze sector en Air
France is echt niet zomaar gewonnen.
Tenzij hij besluit zich full-time aan zijn
paarden te wijden.

toeristen. Er komt een stoel vrij, ik bemachtig
een krant en ik zit… aan tafel met drie dames
en een heer die duidelijk militant zijn. Ik luister
even naar hun gebabbel en maak vervolgens
wel een dozijn ontmoetingen mee met andere
deelnemers die uitbundig worden begroet. De
stemming is feestelijk; pure levenskunst dus.
Je pensioen wordt gekraakt, maar het lachen
moet niet vergeten worden. Ik bereid me voor
op een poging tot conversatie. In het hol van
de vrolijke leeuw.
Ik vraag dus gewoon, hoe laat ze gaan
meelopen… en ze horen nu dus dat ik”’
étranger” moet zijn; marseillaans spreken is
een ware kunst die ons niet gegeven is. Een
dame vraagt me vriendelijk , wat ik hier doe en
ik vertel dat ik nieuwe marseillaan ben en eens
wil begrijpen wat er nu eigenlijk hier gebeurt
en hoe dat allemaal gaat. Dat valt in goede
aarde en de dame zegt dat ook tegen de club
aan de tafel, die nu meer willen weten. En de
discussie loopt… Men wil me heel eenvoudig
alles uitleggen en nu is het tijd te laten merken
dat ik best al wat weet van het onderwerp en
dus met vele vragen zit… De man in de club
komt overeind en vraagt mij, op de man af, wat
ik vind van pensioenleeftijd van 60 naar 62…
Nu wordt het link. Ik vraag of het juist is dat de
pensioenleeftijd 30 jaar geleden hier ook 65
was… Dat klopt dus. Naar 60 was een sociale
verworvenheid, die overigens Mitterand, toen
aan de macht, zijn linkse volk kado deed. Ah,
dat weet ik dus ook? Ik vraag of zij weten wat
de pensioenleeftijden zijn/worden in de rest
van Europa… Nee, nauwelijks is het antwoord.
Ik maak een rijtje en begin met de verhoging,
drie maanden geleden, in Italië, van 65 naar
67… Zonder ook maar EEN betoging… Dat
schokt hun best en al snel is de vraag waarom
Frankrijk op 60 wil/kan blijven en de hele
wereld om hen heen minstens op 65 en velen
al stevig hoger! Als ik vertel dat in Japan nu tot
bijna 70 de facto wordt gewerkt wordt het echt
stil. Maar ik leg uit dat dit komt door het
ontbreken van jongeren in dit land… zoals nu
ook in Duitsland. En Frankrijk is het enige land
zonder dit demografisch/ economisch nare
probleem… Dat stelt ze gerust. En zo duiken
we in de diepte der discussie.. onder meer in
de kwestie, dat indien Sarko niet aan 62 jaar
vast zou houden, de notering voor la France

*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
VOOR JE PENSIOEN, MOET JE WAT
DOEN!
Ik kom uit de metro in de Vieux Port en sta
in één stap tussen duizenden mensen, een
enorm lawaai van duizenden stemmen en
“politieke” muziek uit speakers. Het ziet
zwart van de betogers, beter gezegd rood;
de GCT kleuren in de vlaggen overheersen
hier. Ik sta tussen de betogers die straks in
het giga-defilé gaan meelopen en die nu
hun “warming-up” doen. Dat is overigens
een feest om te zien: men valt elkaar om de
hals, de bises zijn niet van de lucht en er
wordt heel veel gelachen. Oude kameraden
in de strijd om het zoete bestaan hervinden
elkaar; de laatste keer is nog geen twee
maanden geleden overigens. Ik ga in het
plantsoen op het groene heuveltje staan en
overzie nu de enorme massa die staat op de
Quai des Belges en de hoek met de Rue de
la Republique. Met vlaggen, ballonnen,
spandoeken, met rugzakjes met proviand en
pamfletten , kortom het demon-stratieleger
staat vrolijk te babbelen om de hun beurt af
te wachten in het grote defilé dat zo moet
gaan starten en dat kilometers door de stad
zal trekken. Het verkeer is om de haven
heen geheel geblokkeerd, de tram rijdt niet
meer hier, wel de metro, want die zit onder
de grond. Het maakt echt veel indruk zo’n
overtuigde massa, dat voel ik. Maar ik weet
ook dat ik hier enkele pro-centen zie staan
van de marseillaanse bevolking. Dit zijn de
militants uit de stad en de wat verdere
omgeving. Allen met hun clubemblemen op
hun T-shirts op buttons, of op opgeplakte
stikkers.. Trotse namen: CGT, CFDT, SUD
en andere voor mij on-duidelijke hiëroglyfen.
Ik film de meute in de startblokken en
begeef me wat wringend naar het terras van
La Samaritaine.. waar het helemaal vol zit
met betogers en enkele , geheel perplexe,
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van de notering-agencies snel naar AA- zal
gaan. Wat miljarden aan extra-renteuitgaven op zal leveren. De man knikt hij
weet het, maar is het er mee oneens. We
ontdekken samen dat oneens zijn in
Frankrijk
hieraan
niets
zal
gaan
veranderen… helaas. Het pensioentekort
van 45 miljard in 2020 zal zo zeker niet
kleiner worden; naar 62 gaan levert
daarentegen 20 miljard op en … een lage
leningsrente… We zijn aangekomen buiten
Frankrijk en kijken naar het land van buiten
de grenzen… En de discussie wint meteen
aan realiteit.
Dus is het tijd om te stoppen en het over
vrolijker zaken te hebben. Meteen gaat het
nu over de meegebrachte lekkernijen die
breed worden uitgemeten…. Dat levert
hongergevoel op wat weer leidt tot de idee
om hier een sandwich te bestellen. En of wil
ik meedoen? Ja graag dus, en we roepen
de geheel overspannen ober die bezweet
onze wensen optekent en vertrekt in de
menigte. En dan gaat het over Nederland,
Amsterdam, wind-molens, Rembrandt en …
Wilders! Ik moet uitleggen wie die
woesteling is! Is hij even erg als Le Pen?
Wat is er met die paar moslims aan de hand
in mijn land? Ik moet nu even rechtop gaan
zitten… En tracht uit te leggen waarom dat
tolerante Holland nu voor 20% achter deze
islamhater aan rent. Uiteraard neem ik het
FN hier als vergelijk: ontevreden mensen
stemmen altijd op schreeuwende politieke
gekken… ook in Nederland nu. En ze
constateren met verbazing dat mijn land 9%
allochtonen heeft en 4% moslims… Dat is
nieuws, maar maakt geen enorme indruk:
hier zijn die cijfers zowat het dubbele. En zo
nemen we het fenomeen Wilders-Le Pen
door.. en delen onze af-keuring.
De sandwiches komen eraan; tijd voor een
vervolg-gesprek over eten en drinken. In
deze mensenzee met een toenemend
lawaai. Nu worden er ook rode toortsen
opgestoken die via de vlammen overgaan in
spuwers van oranje rookpluimen. Oogt voor
mij wat agressief, maar mijn tafelgenoten
kennen die vuurspuwers al lang en zijn geen
millimeter ongerust. Onwennigheid dus. De
sandwiches zijn goed en we naderen het

moment van echte actie: een mobieltje gaat af
bij mijn buurman.. en hij hoort dat ze moeten
“instappen in de stoet”. De zaken worden
ingepakt en we nemen hartelijk afscheid. Ze
zeggen guitig: niet te veel nare dingen over
ons vertellen onder die wind-molens, he! Wat
ik plechtig beloof. Ik zie ze vrolijk hun plek
innemen, hun bordjes op-steken en een lied
aanheffen, waarin Sarkozy geen fraaie rol
wordt toebedacht. En ze schuiven de Rue de
la Republique in…en lossen op in de massa
van mensen, vlaggen en ballonnen.
Dit is Frankrijk op zijn best, en voor vele
“Eskimo's uit het noorden”, op zijn meest
verwarrend . De cultuurverschillen binnen
Europa zijn veel groter dan vele denken. Wat
ook iets zegt over de lange weg naar opbouw
van de EU…
Ik loop naast de stoet de Rue de la Republique
in en besef dat ik best jaloers ben op die
Fransen Levenskunst, zonder verdunning
toegepast op de politiek van het vaderland!
Het heeft tegelijk iets naïefs maar ook iets
puurs. Iets waar naar je kunt terug verlangen,
merk ik.
Leon, 7 sept. 2010.
Terug naar inhoud

LE JOURNAL MARSEILLAIS
MARIE LA MAJOR, DE MARSEILLE
Ik liep in mijn jeugd heel wat kilometers in processies.
Oogstprocessies,
Sacramentsprocessie's etc. . Als verkenner moest ik zelfs
het baldakijn meedragen dat boven de priester
met
monstrans
werd
gehouden,
als
bescherming tegen zon en regen… Toen was
priester zijn ook nog een fysiek zware klus.
Dat even als inleiding, na de merkwaardige
titel die ik nu even nader moet uitleggen.
Marie is natuurlijk Maria, de moeder van JC en
La Major is hier een zeer grote Kerk in neobyzantijnse stijl aan de Zee (1885) en vlak
tegen Le Panier aan, de oudste buurt van
Marseille en vanouds ook de echte volkse
buurt. Verder gaat dit verhaal ook over de
viering van …Maria ten Hemel-opneming… U
denkt dus dat ik het geloof weer terug
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gevonden hebt? Wel in zekere zin, ja dus: ik
herkende de emoties van dat vroegere
geloof en de tradities in de cultuur waartoe
je behoorde (en diep under, nog wat toe
behoort).
Ik arriveer op zondagmiddag bij de La Major
en zie een grote menigte gezellig bijeen op
het voorplein, duidelijk families die bij elkaar
horen. Ik ga naar binnen en zie een
bomvolle Kathedraal , drie priesters in witte
kazuifels op het altaar, aldaar gemakkelijk
gezeten en ook ontspannen babbelend
terwijl het orgel speelt. Rechts voorin het
mansgrote gouden Maria-beeld met haar
uitgestrekte armen. Een ongewoon toneel
voor mij in een katholieke Kerk: hier is het
echt gezellig, luidruchtig en ontspannen.
Men is hier thuis… Dan zie ik de nogal
corpulente mijnheer die voor het hoog
opgestelde beeld staat en die (zak)doekjes
aangereikt krijgt uit het omringende publiek,
en daarmee razendsnel het gelaat, de
handen, soms ook de schouders en dan de
voeten van het beeld beroerd, en dan het
doekje terug-geeft aan de blije gelovige.
Een beetje Maria gaat zo mee naar huis
“aan een doekje”… Maria heeft ook vele
enveloppen aan haar armen hangen en
staat ook in een zee van bloemen die men
aan haar voeten legde. Ik kom vrij
gemakkelijk tot vlak bij het beeld en zie dan
de vele draagbalken onder het beeld en
besef dat het t-shirt van die vrome poetser
nodig is omdat hij straks met anderen het
beeld door de straatjes van Le Panier gaat
dragen! De nu wat bezwete “doekjesman”
neemt pauze en loopt gewoon het altaar op
en, wordt gekust door de drie priesters.
Gewoon als begroeting: het gelovige volk is
hier echt bevriend met de clerus… En dat
frappeert me dus echt…
Zo kom ik snel “in de stemming” en voel
heel veel van vroeger in mij gaan bewegen,
maar dan wel in een zeer vriendelijke versie.
Gemoedelijk en niets streng dus…
Marseillaans katholiek? Een nieuwe variant ,
zoiets als Grieks-orthodox katholiek?
Er komt actie, een der priesters neemt het
woord en verhaalt over de traditie… van
grootvader naar vader naar zoon en naar
kleinzoon… Hij spreekt ook over de eeuwige

traditie. En hij heeft het dan over de enorme
steun die Maria, DEZE Maria, betekenen kan
in moeilijke tijden… Het is een preekje van het
type: “wat ons bezig houdt en wat ons hier
aanwezig bindt…” Dan heft zijn collega met
een fraaie stem een Marialied aan en iedereen
zingt voluit mee. Het orgel gaat verloren in die
stemmenzee.
Dan begint een ware
Rozenkrans gebed… De 50 Wees Gegroeten
met per 10 stuks een Onze Vader…. Dat heb
ik nog vers in het ouwe geheugen… Bij mij ook
in het Frans omdat ik Frans leerde bidden in
het zieken-huis van Sittard. Daar baden franse
nonnen
naast
onze
kinderbedjes
de
Rozenkrans en ik bad thuis, na terugkeer, toen
trots het Onze Vader en het Wees gegroet in
het Frans… Ik was ca. 10 jaar denk ik. Zoiets
blijft bij je, merk ik nu. De kerk is een en al
luisteren, zingen, bidden en ik begeef me naar
de grote deuren. Want ik snap dat Maria hier
straks door naar buiten wordt gedragen…
We gaan, wel 50 gelovigen, mannen en
vrouwen, in witte T-shirts voor het zweten,
grijpen de draagstangen gretig vast. En Maria
verheft zich wat slingerend maar toch statig,
boven het geliefde volk. En gaat de kerk uit
richting Le Panier. En dan hoor ik die forse
stem die bijna schreeuwt: VIVA MARIA…
gevolgd door een Viva Maria uit de duizenden
kelen… De drie priesters lopen voorop en een
van hen zingt met een megafoon… oude
Marialiederen , die luid worden meegezongen.
Het gaat duidelijk over … hun (geestelijke)
moeder, dat kun je horen en zien. Het ontroert,
ook deze ouwe atheïst/ agnost… die zijn
wortels best voelt bewegen.
Ik zie Maria vertrekken in een duizendkoppige
menigte richting de heuvel waarop le Panier
ligt… En mij valt op, dat er geen enkele agent
is, werkelijk niet een, ook al ligt La Major recht
tegenover het grote Politiebureau…
Ik begeef me snel midden in de stoet achter
het beeld en haar dragers en laat de devote
vreugde mij vol beroeren. Er zijn mannen,
vrouwen en kinderen van alle leeftijden.
Nonnen, zwarte mensen die met beide armen
boven hun hoofd lopen te zwaaien.
Kinderwagens met baby'tjes , de hele familie
loopt hier biddend en zingend achter HUN
Maria. Die hun zal helpen als het (weer)
moeilijk wordt… Hier wordt nog luid geloofd…
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Het Viva Maria klinkt bij elke 50 stappen, en
het toekijkende publiek schreeuwt het mee.
Zo loop ik een half dozijn straatjes mee te
“voelen” .. en heb een soort thuisgevoel en
ik voel me geen moment een vreemde hier.
Wat me erg duidelijk maakt, wat met “roots”
wordt bedoeld… Cultuur en traditie van het
soort dat IK vroeger genoot, een sterk soort,
doet dat met ons, mensen. Het houdt met
gemak dus ook 70 jaar lang, bijna. Wat me
best te denken geeft.
Ik zie ook enkele dames met hoofddoeken
die wat verbaasd/nieuwsgierig de stoet
bezien. Deze “ontmoeting” verloopt zonder
opwinding, en gewoon. De toeschouwers
zijn nu hier de immigranten, zoals dat
vroeger hier de Italianen, Spanjaarden en
de Armeniërs dat waren. Hier, in de cultmixer van Marseille in Le Panier.
Ik neem afscheid van Maria en haar
bewonderaars die nu terug keren naar de
Major. En loop door de weer stille Panier
naar het centrum. Ik passeer een winkeltje
waarin een Afrikaanse schone de mooiste
stoffen zelf componeert. Ze snijdt met de
schaar in lappen stoffen en naait die dan
samen tot een “nieuwe lap” waaruit dan
kleding, tassen, tafelkleden etc. ontstaan. Ik
zie haar uitstalling en onderga de Afrikaanse
sensatie van levendigheid, energie, lust en
blijheid. De Afrikaanse draait intussen een
leuk Afrikaans Cd'tje en werkt zeer
geconcentreerd; ze is “creatief in”. Ik dank
en ga naar buiten, daal de heuvel af waar
deze stad op werd gesticht zo’n 2600 jaar
geleden door de Grieken uit Phoenicië (nu
Peca in Turkije). En zie nu een winkeltje
waarvóór Maghrebiens bezig zijn hun
heerlijke dingetjes te maken voor het maal
van vanavond. Voor na zonsondergang
want het is nu ramadan. Ook hier is men blij
en vrolijk want ramadan is een sterk familiefeest, een traditie van formaat, een uiting
van hun cultuur. Ik koop wat Marokkaans
gebak, mierzoet maar oh zo geurig en
lekker…
Tja, en zo ontkom je dus niet aan jezelf en
wat je eigenlijk vindt… Je (h)erkent je eigen
wortels en voelt de verwantschap, je ziet
ook de wortels van de “heel anderen” en je
voelt toch ook de overeenkomst… Hier er bij

(willen) horen is een diep menselijke behoefte,
duidelijk zat dus. Maar ook wordt duidelijker,
wat “de boel bij elkaar houden” eigenlijk
beoogt. Want het ene kan best met het andere
samen en.. het een kan hier ook niet zonder
het ander.
Vandaag leerde ik echt weer wat, omdat mijn
gevoelens, mijn roots en mijn ideeën elkaar
weer wat heftiger tegen kwamen. En ik voelde
dat het zo toch goed was. That’s me, now and
here. And I won’t deny it. En, in het Frans, je
l’assume (ik beken het het, ik geef het toe).
Leon 15 Aug. 2010.
Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Ik weet niet zo goed waarom dit gedicht, dat
ik aantrof in een boek over Jiddische cultuur,
mij zo aangreep. Een vreemde
gewaarwording.
JOUW OPROEP
Ik weet niet meer wat er gebeurt,
Ik weet niet meer of ik nog leef en ik kijk
wanhopig naar de hemel,
Ik herken mijn wereld niet meer.
Mijn lichaam lost op in het duister,
De liefde en de kleuren van bloemen,
Brengen mijn emoties in een
stroomversnelling.
Zorg dat mijn hand een kaars vasthoudt,
Als mijn kamer donker wordt,
Hoe kan ik in het helle licht jouw zachte
uitstraling zien?
Hoe kan ik je oproep horen,
Als ik alleen in mijn bed lig?
En mijn lichaam enkel eenzaamheid en kou
ervaart?
Vrij vertaald door Leon, uit het Franse: TON
APPEL van Marc Chagall. Die dit gedicht
oorspronkelijk in zijn geliefde Jiddisch schreef.
Terug naar inhoud
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komt 72% voor rekening van subsaharaAfrika. Er moet dus nog meer voorgelicht
worden, maar het gaat beter
7.Verbeterde toegang tot schoon water.
In 1990 was 23% daarvan verstoken nu nog
maar 13% en het moet 11% zijn in 2015. De
manier lijkt gevonden.
8.Meer ontwikkelingshulp
De ontwikkelde landen besteden maar
0,31% van hun BNP hieraan. Doelstelling
was 0,7%. De discussie hierover dwingt tot
opnieuw nadenken: China liet een andere
manier zien…
U ziet het: we zijn er nog niet maar het
schoot niet weinig op! De mondialisering en
de superliberale wind bevrijdde ook een
hoop regio’s van oude ketenen. Dus
geachte pessimisten: ziehier wat er intussen
OOK gebeurde! Uiteraard helpt dat in het
westen niks veel: daar gaat de welvaart
terug… maar nog lang niet naar 1,25 $ per
dag. De welvaartsherverdeling is echter al in
volle gang. Waarvan acte. Maak maar
gaatjes in uw broekriemen…

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES EN DE ONTWIKKELINGEN
EERST EVEN VEEL GOEDE DINGEN
De VN maakte 10 jaar geleden een plan ,
189 landen deden mee, en nu wordt bezien
hoe het staat met dat plan per onderdeel
van de in totaal 8! En dan is er reden tot
vreugde: vreugde in deze bange tijden!
1.Armoede reductie
Het gaat om de harde armoede: onder een
inkomen van 1,25 $ per dag dus. Wel dat
waren er 1.8 miljard in 1990 en in 2005 1,4
miljard! Dus – 5%, dat is goed nieuws. Let
wel: het gaat hier niet over de enorme
verschillen
en
ook
niet
over
de
TOENEMENDE armoede in westerse
laden . Dat is ook een andere armoede of
course!
2.Basisopleiding
Al 89% der kids krijgt die nu de 100% is nog
wat weg. Eerst moeten er bijvoorbeeld in
subsahara-Afrika
twee
keer
zoveel
onderwijzers komen…
3.Het sekse-onderscheid in opleiding weghalen.
Dat ging van 88 op 100 naar 95 op 100: dus
nu krijgen 95 meisjes en 100 jongens lager
onderwijs. In 2015 moet het 100/100 zijn..
4.Kindersterfte met 2/3 verminderen.
Sinds 1990 ging dat met 28% omlaag. Nog
maar 4 ziekten veroorzaken 43% van de
kindersterfte.
5. De moedersterfte met ¾ verminderen.
Dat lukte met een tempo van 1% per jaar ,
maar dat moet naar 5% minder per jaar..
6.Aids overwinnen
Van 3,5 miljoen nieuwe infecties zijn we nu
terug op een stabiele 2,7 miljoen. Daarvan

DE CRISIS VOLGENS BAVAREZ
Ik bewonder de visies van deze franse
econoom-filosoof zeer. Hier weer eens een
recente samenvatting van zijn zienswijze op
ons economische “ hier en nu”.
-Het is nu al ruim half 2010 en we zijn na
drie jaar, nog lang niet uit de crisis. De
nieuwe groei van 4,8% lijkt ook zeer fragiel.
China zit nog “hoog” , maar dat komt ook
door hun stevige steunmaatregelen.
- De politiek zit klem tussen enerzijds
schuldenverlaging
en
anderzijds
de
dreigende recessie bij bezuinigingen. Want
een deflatie zal de staatsinkomsten doen
dalen en dus de schuld weer vergroten, dus
weer meer bezuinigen, etc.
- De fundamentele onevenwichtigheden blijven en door hen worden de verschillen
tussen
landen/regio’s
scherper.
Het
productiezwaartepunt gaat zuidelijker het ligt
daar al, voor 52% intussen. En ook de
reserves liggen al voor 80% daar.
De EU-staat tegenover VS; de noordelijke
EU staat tegenover zuidelijke EU; en het
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zuiden trekt fors aan onze activiteiten en
werkgelegenheid. Ook komen besparingen
niet genoeg IN de economie terecht en lage
loonniveaus
blokkeren
nu
ook
de
investeringen
- De veranderende normen in het huidige
kapitalisme vereisen een grote stelselrevisie. Het oude model zei dat de groei
voortkwam uit:
-de consumptie in het zuiden (inkomens
blokkeren, middenklasse nog niet genoeg
welvarend daar)
-de senioren in het noorden (gebrek aan
investeringen en concentratie in Azië)
-de groene economie
-de informatietechnologie

en dat is ook slecht voor de kleineren. Zo zit
de kapitalistische wereld nu eenmaal in
elkaar. Dus gaatje strakker die broekriem in
het nieuwe jaar!
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 Indiërs
keren zich weer tot het hindoeïsme van
Gandhi, de Zuid-Amerikaanse indianen
oriënteren 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”.
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?

Het krachtenveld is:
-De VS zoekt een soepelere kredietverlening
-De EU probeert zijn activiteiten te beschermen door regels/protecties.
-De opkomende landen willen nu vooral
exporteren.
Deze krachten wijzen in tegengestelde
richtingen en belemmeren zo de groei.
Dus: de economische samenwerking moet
meer en beter worden gestuurd… door, ja
door wie en hoe?
WAT DOET DIE “GROEI” NOU WEER?
Het lijkt overal een zwakkere boel met die
groei voor 2011 te gaan worden; gezien ten
opzichte van 2010 dan wel te verstaan.
China en India “terug” naar ca 10-11%;
Brazilië en Rusland ook terugzakkers ; de
VS en Canada ook al; Japon echt ook en
zelfs Duitsland (?). Maar Noord-Afrika stijgt
in groei;
idem Australië en ook OostEuropa; ook het UK klimt wat omhoog; en
ook Frankrijk, Italië en Spanje… maar met
minieme verschilletjes.
Helaas: de landen met de relatief GROTE
BNP’s, zoals de VS met zijn 20% van de
wereld-BNP, en ook de Eurozone en China/
Japan dus, vertonen helaas zwakke groeicijfertjes… Wat betekent dat de wereldgroei
niet echt opkomt. Die hoge schulden zijn
daar erg debet aan in de VS en Europa en
zeker ook de massa-ww in de VS. Die de
consumptie remmen. De groten zijn niet fit
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Een mooie gedachte die de burger wat
moed geeft…

geest van Industrie en staat samen er tegen
aan, lijkt weer opgeld te doen in Berlijn.

DEUTSCHLAND WEER ÜBER ALLES!
Het wonder toont zich breeduit: Duitsland
gaat voor de wind als ware het een
opkomend land à la China! Niks deflatie
zoals in Japan en de VS: groei dus en hoe!
Na de brute zakker in 2008 (-5%!), de
ingezakte export (-12%) nu weer vol in de
lift. Het is op alle fronten weer een
voorbeeld voor allen: overheidsfinanciën,
arbeidskosten,
een
zeer
adequaat
productie-apparaat
en
geschoolde
werkers… enkel demografisch is er een fors
probleem.
Duitsland
is
opnieuw
toonaangevend in de EU. En geeft ons zijn
recept gratis, nee eist het eigenlijk een
beetje. Het fascineert en verontrust tegelijk,
vooral ook in Frankrijk. Daar zit men nog
met
een
duur
improductief
overheidsapparaat, een concurrentieloze
export positie, en een onuitroeibare WW…
En
Frankrijk
vreest
al
voor
een
afgewaardeerde notering.
Je kunt niet
gewoon een land imiteren, dat is te simpel
gedacht. Maar hun methode is uiterst
leerzaam: terug die staatsuitgaven, meer
concurrentiekracht
ontwikkelen,
vermogensbelasting afschaffen, dat zijn
steekwoorden. Frankrijk heeft niet het
Duitse demografische probleem dus kan
een eigen weg gaan maar ook langs
hervormingen die het volk goed zijn
uitgelegd, een vaste langetermijnstrategie,
beter instappen van ondernemingen in de
mondialisering en protectionisme afwijzen.
Duitsland won door een overtuigende
demonstratie te geven… Maar het weet ook
nog niet hoe het demografische probleem
op te lossen…
Zou het mogelijk zijn dat een land in de EU
de weg wijst? Sarko is in elk geval flink
onder de indruk en ook vele franse
industriëlen… Dat is een begin, maar nu
moet Sarko vasthouden en hopen dat zijn
politiek
draagvlak
niet
nog
verder
afbrokkelt.. Terwijl Merkel ook haar energieaanpak probeert door te drukken. Waarin
het veel langer openhouden van kerncentrales een hoofdrol speelt… De oude

JAPAN OF GRIEKENLAND?
In de financiële wereld wordt tegenwoordig
heel nerveus naar landen en hun pecunia
gekeken, omdat zij de oorzaken van
crisissen kunnen worden. Zo hadden we
ooit de tequila-crisis aangejaagd door
Mexico en we zouden een chianticrisis
kunnen krijgen of een Budweiser sixpack
crisis….. Want er is, vreemd genoeg een
run op staatsobligaties terwijl die staten zo’n
torenhoge schulden hebben. Wel, mensen
sparen meer uit voorzichtigheid, bedrijven
investeren niet veel meer (ook uit wantrouwen) en ze lenen dus ook niet. Dus is er
een hoop geld in de private sector wat een
belegging zoekt…en dan komt men nu vaak
op
staatsobligaties.
Griekenland
bijvoorbeeld heeft geen eigen valuta want is
eurolid, terwijl Japan wel zijn eigen Yen
heeft.
Dus kun je nu beter Griekse
obligaties kopen dan Japanse! Japan
verliest in alle opzichten zijn positie, ook
geopolitiek en ook als grote in de regio. Hun
agressieve industrie is geblust, het
zelfvertrouwen is low, ze zitten de facto in
een deflatie (ook een psychische deflatie
dus) en de inkomens dalen. Vandaar ook
het
schandaal
van
de
dooie
gepensioneerden: nogal wat Japanners
hadden opa of oma gemummificeerd en
incasseerden zijn/haar pensioen soms al
tientallen jaren!
Deflatie is als drijfzand, zei een econoom:
Erin is het best rustig en best wat lekker,
maar eruit kom je niet meer. Dus je kunt er
maar beter uit weg blijven..
Dus zou je de vraag kunnen stellen: is
beleggen in Japanse staatsschuld niet riskanter dan in Griekse staatspapieren?
DE PENSIOENEN IN DE WERELD
De pensioendiscussie is een echte, vooral
westerse, “luxe-discussie”; in de opkomende
en ontwikkelingslanden spreekt er niemand
over.
Hier de pensioenhitlijst die onder het tikken
al weer verandert. Naast elkaar staat de
leeftijd waarop men de facto met pensioen
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gaat en de “wettelijke leeftijd”(voor 100%
pensioen).
Japan
69,5 65 jaar
Zweden
65,7 65
VS
64,6 65
UK
63,2 65
Du
62,1 65
Italië
60,8 65
Oostenr.
58,9 65
Frankr.
58,7 60

laatste jaren als je uitgaven echt klein zijn
geworden!
En ze nu eens de laatste info over “gidsland
der vergrijzing” Japan! Boven het verhaal
stond: De demografische tijdbom in Japan.
Een dorp in Japan heeft nu 2500 inwoners
waarvan er 1285 > 65 jaar zijn. In 2035 zal
dat dor nog 920 inwoners tellen en 650 van
hen zijn > 65jaar. Slechts 250 zijn 15-64 jaar
(actieven) en 25 < 14 jaar. Arbeidsplekken
zijn er enkel bij de gemeente en bij de
agrarische coöperatie. Er is maar EEN
bejaardentehuis en dus een stijgende
wachtlijst. De ouderen leven van het staatsouderdomspensioen. Op landsnivo is het
plaatje:
2005: toen waren er 51 gemeenten waar
40% ouder is dan 65 jaar en in 2035 zal dat
bij 753 gemeenten zo zijn. In 2005 is in dit
land 20% ouder dan 65 en in 2025 zal dat al
31% zijn. Dan zullen er ook 36% der
huishoudens
EEN-persoonshuishoudens
zijn in dit land. Budgettair betekent dit dat
dan de financiering der pensioenen 1,3 x zo
hoog
zal
zijn
geworden,
dat
de
gezondheidszorg met een factor 1,7 stijgt en
de verzorgings-kosten zelfs met een factor
2,7. Zonder nieuwe financieringsbronnen
gaat de volgende generatie failliet. De hele
ontwikkeling leidt er ook toe dat er steeds
meer ongehuwden komen (door het
verzorgen en betalen van de oude dag van
de ouders) en dat leidt ook weer tot een
lagere nataliteit. Dus maakt het beeld nog
droeviger.
Dus de staat moet doorgaan met lenen om
de babyboomerkosten te betalen en dus
schulden maken voor de generaties die volgen (de staatsschuld is al 220% nu..). Hoe
gaat dit aflopen? De regeringen krijgen er ,
de een na de ander, erg veel rimpels van.

In Italië gaat men naar 67… zonder
merkbaar protest. En in Duitsland spreekt
men over 67 (onder protest, net als in
Nederland), En in Frankrijk spreekt men
over 62 jaar…met heel veel protesten, ja
zelfs stakingen!
En nu spreekt men in Nederland over
VERLAGING van sommige pensioe-nen…
EN een verhoging van de pensioenleeftijd.
Want daar zijn 600 pensioenfondsen met
hun Besturen, die door de overheid worden
bewaakt.
Omdat
hier
een
kapitaaldekkingsstelsel is, zit de overheid er
niet als pensioenpartij tussen. Wat bij een
omslagstelsel wel het geval is… In die
gevallen is het probleem OOK een
staatsschuldpunt en ook een belastingdruk
aspect. U ziet hoe snel het beeld m.b.t.
pensioenen, wereldwijd, veranderd.
OUDER WORDEN EN PENSIOENEN c.s.
In Nederland gaat het ouder worden steeds
beter: nu zitten ze daar al op 87,3 jaar
(dames) en 85,3 jaar (heren). En het blijft
doorgaan en ook nog veel sneller dan
gedacht. En dat ook door de actuarissen
van pensioenfondsen. De herberekingen
geven aan een daling van de dekkingsgraad
(toch al niet meer echt OK) van -2,5% tot
-5%! De verplichtingen worden ook 5 à 7%
hoger… Dus moeten de oudjes in dit land er
ernstig mee rekenen dat hun pensioenuitkering ook een keer wordt afgeknepen;
omlaag dus en niet enkel “bevroren”.
Overigens gaan die , bij het ABP, ook omlaag als de ambtenarensalarissen een keer
omlaag zouden gaan. Ach je moet niet
klagen natuurlijk: langer leven is mooi en
met wat minder is niet zo erg, zeker niet de

HET SCHAARSERE EIGEN HUIS
De huizenprijzen zijn nog steeds erg hoog
vergeleken bij de dalende c.q. stagnerende
inkomens. De “armeren” krijgen dan ook
geen financiering meer bij de banken. En
dus neemt het eigen woningbezit wereldwijd
af.. Verder is er een groeiend bestand aan
huizen die niet meer aan moderne, ook
energiezuinige eisen voldoen. En de
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overheid investeert mondjesmaat in de
sociale woningbouw: geld is op…Dus we
zijn op weg naar een wereld met weer veel
huurders,- veel met slechte woningen-, en
relatief minder woningbezitters. Het ideaal
van de eigen woning verdampt voor de
meesten. Tja die woningcorporaties in het
Nederlandse moeten nu hun uitverkoop en
sloop stoppen… Al zijn er steeds meer
regio’s met een overschot aan huizen door
vergrijzing en een tekort aan jeugd. Het gaat
dus overal knijpen: geen huizen in de
vollopende steden en teveel huizen in de
verre regio’s. Lange termijnplanning is
lastig, zeker bij crisisachtige trendbreuken
als we nu beleven. De wereld verandert
razendsnel.

banenverlies en arbeidsomstandigheden
zijn veelal de aanleidingen tot betogingen en
stakingen.
In de Amerika’s vallen op: Mexico,
Colombië, Chili, Brazilië (!) en Paraguay
In Afrika: Guinee, Senegal, Gabon,
Zimbabwe en Zuid-Afrika en Algerije.
In Zuid-Azië: Pakistan,India en Thailand
In Oost-Azië vooral China natuurlijk.
Kijk je naar overtredingen in de
arbeidswetgeving waaraan de overheid
weinig/niets doet dan vallen op: Rusland,
Egypte, Turkije en Zuid-Korea… Dus niet
alleen “arme landen”.
Een
teken des tijds;
economische
spanningen, grote welvaartsstijging met
toenemende
verschillen
en
de
mondialisering zijn er niet vreemd aan.
Europa zal ook gaan voorkomen op deze
lijstjes: zie Griekenland, Spanje, Portugal en
Frankrijk..

DE 99-ERS IN DE VS
De massawerkloosheid is weer fors onder
ons; percentages van 10% zijn regel op veel
plekken en veel hoger is er ook al (Spanje
18%, Griekenland 12%). De VS is plotseling
geen “jobmachine” meer… en de WW blijft
hoog en stijgt nog steeds. Een generatie
dreigt verloren te gaan hier. Ze heten de 99ers omdat zij het zijn die na 99 weken WWuitkering terugvallen op “bijstand” en dat is
in de VS: net niet dood gaan. Obama geeft
het toe, de dubbele-dip lijkt er te zijn,
minstens voor de WW dus. In de VS is er
ook iets zeer essentieels veranderd.
Duitsland kruipt snel uit het gat op basis van
exportgroei naar …vooral Oost-Azië. Auto’s
en machines doen het daar weer en ook de
wat lagere euro. Waaruit blijkt dat Azië de
motor van het herstel is geworden. In zijn
kielzog worden ook Nederland, België en
enkele andere Europese landen met export
naar Duitsland, meegezogen. Het is nu dus
totaal andersom dan vele economen tot
voor kort dachten: niet de VS en de EU zijn
de motoren voor herstel, nee, het oosten en
ook het zuiden van Amerika en zelfs, Afrika.
Mind you!

DE RATINGOFFICES EN HUN SCORES
In Europa zijn de AAA’s (nog) : de
Scandinavische
landen,
Duitsland,
Nederland, Luxemburg, UK, Oostenrijk. De
AA’s zijn nu: Spanje, Slovenië, Ierland,
België (AA+). De A’s zijn: Polen, Portugal
(A-), Polen (A), Estland en Malta ook A, en
A+ zijn Tsjechië, Slowakije, Italië. De BBB’s:
Litouwen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije…
En Griekenland sluit de rij met BB+..
Dit voor de landen, uiteraard hebben ook
bedrijven ratings. In Duitsland zijn er nu
enkele groten die niet meer vragen om
“rating” , van HUN kan. Dus de rebellie
tegen de bureaus is begonnen. Wat zeker
iets van doe heeft met hun compleet falen
bij de subprimes. Ook de sophisticated
bankproducten (de z.g. getitriseerde) hebben ratings en ook daar gleden de grote drie
ooit stevig uit. Deze wereld blijkt steeds
meer ondoorzichtig en er komen nu ook
kleinere nieuwe bureaus bij: in Frankrijk
kwam Coface op de markt en in China
bestaat nu ook Dagong. Er komen nu dus
wat scheuren in dit monopoly en ook hun
systeem van beloning staat onder druk.
Maar voorlopig is de rating nog
adembenemend belangrijk…
want het
bepaalt bij landen al snel de staatsschuld!

SOCIALE SPANINGEN IN DE WERELD
Ik zag een overzicht van sociale
“uitbarstingen” ingeplant op een wereldkaart
en het was een onthullend beeld.
Welvaartshikken, etnische spanningen,
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Op dit gebied hebben we de laatste rel nog
niet gehad!

Bosnië,waar de echte diehards wonen.
Turkije bood ook al aan Griekenland hulp
aan toen de EU liep te hannesen… En wist
ook heel goed dat de Griekse orthodoxe
Kerk en de Servische orthodoxen bevriend
zijn… Dat kon helpen. Ook mochten de
turken de noodlijdende vliegclub JAT kopen
en samenvoegen met Turkish Airlines.
Turkije, dat zijn kansen op EU-lidmaatschap
ziet slinken, stelt zich nu stevig op, ook
tegenover de EU, en ook in de Balkan
Heimwee naar het Ottomaanse rijk? Nee,
maar wel een gerichte strategie tegenover
de “afkeer van de EU van Turkije”. Erdogan
blaakt van zelfvertrouwen , ook al bij zijn
optreden in de Gaza-kwestie en bij het
nucleaire gedoe van Iran (samen met
Brazilië). En ook met aartsvijand Armenië
wordt nu vrede gezocht. Turkije dat enorm
boomt hervindt zijn oude trots en glorie…
terwijl Europa oud en stram wat
rondrommelt. Er zijn nu ook al twee door
Turkije gesteunde universiteiten In Sarajevo
waar de nodige turken studeren die hun
universiteiten ( Istanboel, Izmir, Ankara) te
liberaal
vinden.
Turkije
is
steeds
onafhankelijker, nationalistischer, zekerder
en ook erg moedig bezig. Een franse
journalist
noemde het
“het
Turkse
gaullisme”, en daar zit wat in. Never forget
dat Turkije een vriend is van de VS en
NATO-lid… en ook dat het nu Bosnië en
Servië steunt en stimuleert om ook NATOaansluiting te vragen…Opmerkelijk! En weet
ook dat Turkije Iran met zijn ambities sterk
in de gaten houdt, omdat het de rol van
voorganger in de islam niet verafschuwt..
Dus nu vrienden van Teheran maar niet van
harte. Mede om dit alles komen vele turken
uit West-Europa nu terug… Ze voelen zich
in de EU niet meer thuis! Dank zij Wilders ,
de Winter en Sarazzin, c.s. …
De turken moesten stemmen voor een
wijziging van de Grondwet, waarin minder
macht aan de hoge justitie en de militairen
wordt toe bedacht. Daarover is veel interne
strijd tussen AKP-ers van Erdogan en de
anti-AKP-ers (o.a. de Kurden). De huidige
Grondwet en haar instituties is gedachtegoed van Kemal Atatürk, die kerk en staat al
scheidde in 1915!. De militairen aarzelden al

DE NIEUWE RATINGSBURO’S
In 2009 richtte ene Kroll in de VS Kroll Bond
Ratings op en hij werd uitgelachen. Maar nu
koopt hij Lace Financial op voor 5 miljoen $
dat een echte licentie van de SEC heeft.
Kroll had een economisch detectivebureau
dat hij voor 1,9 miljard verkocht nadat hij
voor het Congress de vermogenssituatie
van Saddam Houssein in kaart had
gebracht. Nu wordt hij een volwaardige
concurrent van de grote drie monopolisten
(marktaandeel 97%!). Hij gaat de strijd
tegen hen nu aan samen met Coface (Fr.),
Morningstar (VS) en het Chinese Dagong
Global Rating.
Dat laatste publiceerde recent een eerste
rapport over HAAR rating van 50 landen.
En wel 27 van die landen komen daar heel
wat slechter er van af dan bij de drie
Amerikaanse! Daaronder de VS, het UK,
Frankrijk.. En India, Brazilië en China (staat
op AA+ bij hun!) gingen omhoog.
Eindelijk wordt hier dus een tegenkracht
ingezet in de schimmige wereld van Fitch,
Moody’s en and STANDARD and Poor’s..
Dagong zou wel eens DE ratingclub van de
opkomende landen kunnen worden, lijkt het.
Maar chinezen zijn soms heel voorzichtig,
dus slim voorzichtig. Dagong blijft daarom
bescheiden, maar wel heel duidelijk,
bouwen aan zijn positie. Die qua
marktaandeel ten opzichte van “DE DRIE”,
nu nog heel erg bescheiden is. Time’s are
changing.
TURKIJE HELPT BOSNIË EN SERVIË
Mensen met wat historiekennis over het
machtige Ottomaanse rijk weten dat Bosnië
en Servië daar ooit toe behoorden. En
Sarajevo is vooral ook uit die tijd bekend.
Erdogan, president van Turkije was daar al
regelmatig op bezoek en bood zijn goede
diensten aan; immers deze landen vochten
kort geleden nog een bloedige strijd. Met
Srebrenica als triest hoogtepunt. De
verzoeningspogingen lopen nu redelijk
tussen de landen tot groot verdriet van de
Republica Sjrpska, de Servische enclave in
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twee keer niet om een coup te plegen voor
het behoud van die scheiding van Kerk en
Staat. 12 sept. was de dag en het
referendum en het had als resultaat: 58%
vóór. Dat is impliciet een opsteker voor
Erdogan, die in 2011 weer wil worden
verkozen.
Brussel deelde ook haar
complimenten uit aan Ankara over deze
resultaten… die gematigde turken nou net
erg bang maakten.

want it, of course. En u moet ook maar
hopen dat er geen foutjes in sluipen.
Er hebben zich in 30 dagen 500 miljoen
deelnemers voor Facebook Places gemeld!
Waarvan 15 miljoen Fransen En waarvan
150 miljoen met ook hun mobieltjes. U moet
natuurlijk wel uw eigen data goed “onderhouden” anders gaat het mogelijk wat
scheef… Zo wordt Facebook tot een wereldomvattend systeem voor gebruikers die,
naar wens hun confidenties uitwisselen, hun
witte en vuilere was kunnen ventileren en
lang niet altijd meer onder controle hebben
wie met hun data iets doet of kan doen. Op
zich is dit alles natuurlijk fascinerend zat.
Andere maakt het wat bang ook al zegt
mijnheer Zuckerberg : “Het tijdperk van de
confidentialiteit is ook op Facebook aangebroken”. Andere tijden, ook hier weer!
Facebook bouwt eigenlijk steeds verder aan
een virtuele internetwereld, die heel andere
indelingen en wegen gebruikt dan de
conventionele , oude, langzame wereld.
Waarin privacy ons nog lief was.
Intussen is Facebook niet meer de enige, in
Frankrijk is er nu ook Plyce (le Foursquare
francais) die hetzelfde doet. En nog verder
gaat; als uw restaurant of schoenenwinkel
meedoet, kunt u ook laten weten waar u aan
het eten of winkelen bent… De restomijnheer/schoenenpief geeft u dan “punten”
als u meedoet, en dan eet u goedkoper. U
kunt zelfs burgemeester worden van di
“place” die u frequenteert! Kenners zeggen
het hardop: visibility, gaat HET nieuwe
gadget op het net worden en u kunt ook,
omgekeerd dus, een “check” vragen WIE er
van uw mates allemaal op moment x op
PLACE Y zijn… Potentieel gaat dit een
markt worden van 2,5 miljard. Wie is er nou
gek? Wel, WIJ natuurlijk! Maar niet allemaal,
dat kan ik bewijzen. Want ik doe (nog) NIET
mee…

INTERNET/MEDIA
INTERNET EN MOBIELTJES
De Amerikaanse AT&T telefoonmij zag het
data-volume op haar mobiele net in drie jaar
toenemen met een factor 50! Dat kwam
enkel door de succesvolle I-Phone en
iedereen kan begrijpen dat er congestie
aankomt als er niet fors wordt geïnvesteerd.
De files op het internet komen er dus ook al
aan.
En wat het internet betreft blijkt nu, dat ca
70% van de “inhoud” op da net gegenereerd
wordt door privé-personen. U en ik dus.
Slechts 30% komt dus van bedrijven etc. De
sociale sites Facebook en Youtube etc. zijn
daar bepaald niet vreemd aan. Er is een
revolutie gaande en ook op het internet
begint het al aardig te verstoppen. De wet
van behoud van ellende, is er nog steeds
dus.
HET NIEUWE FACEBOOK-PLACES
Oftewel: de nieuwe markt van de “Geolocalisatie”. Want U kunt nu als, Facebook
intimate, op elk moment laten weten WAAR
u precies bent. Maar wel vanaf de plek waar
u op dat moment fysiek bent dus. Geen
geintjes mogelijk dus. En dan wordt u bij de
andere facebookers gezet die op dat
moment op dezelfde plek zijn als U. Waarbij
de door u aangeven wensen bepalen of dat
enkel uw vrienden kunnen zijn of
uitgebreider. Het is uw keus dus. Zo kunnen
alle Facebookers te weten komen van
elkaar dat ze vlak bij elkaar vertoeven.
Gezellig toch?
Zo gaat het steeds maar verder en Big
Brother Facebook watches you… If you

DIGITALE OORLOGEN EN EPIDEMIEËN
Het is, zeggen experts, mogelijk om in 24
uur
het
merendeel
van
de
“IPadressen”(=computeridentificaties=
computers +PC’s) te besmetten of te
beschadigen of plat te leggen. De
zwaartepunten liggen bij de VS 9oostkant),
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Europa, en China op de internetwereldkaart
en de snelle glasfiberkanalen in de zeeën,
waar 90% van alle data-verkeer over loopt.
De afhankelijkheid van deze verbindingen
voor industrie, banken, bestuur, politiek,
wetenschap en media ( etc.) is intussen
gigantisch groot geworden. De strijd tegen
de cybercriminaliteit kost wereldwijd al meer
dan 100 miljard € per jaar en de
inspanningen groeien snel. Intussen is 90%
van alle mails (140 miljard/jaar!)
al
“bedenkelijk” te noemen, dat wil zeggen dat
het
mails
zijn
met
“verborgen
bijbedoelingen”. Zo’n 16% daarvan is
bedoeld om gegevens te stelen voor illegaal
gebruik. Er worden nu ook al 3 miljoen
virussen per jaar “uitgezet” ; dat was in 2007
“maar” 1 miljoen. Er is al een lange historie
van grotere cyberaanvallen; een greep: In
2003 door China in de VS, in 2006 door
Rusland op Israël, in 2007 door Rusland op
Georgië, 2009 cyberspionage door China in
de VS en in 2009 was er een aanval door
Pakistan op India… Dus we kunnen er op
rekenen dat politieke spanningen ook langs
deze weg worden uitgeleefd.

INTEL promoot nu zijn nieuwste processor
ATOM in deze markt van nu al 10 miljard
wereldwijd. En die best wel eens 43 miljard
zou kunnen worden. Deze chip is niet zo
krachtig als die in de PC’s, maar is wel erg
goedkoop en kan een hoop in diverse
apparaten. Hij verbruikt ook zeer weinig
energie. Zo ook bij Nautilus met zijn fitnessproducten, waarin hij zorgt voor oppikken en
verwerken van data , voor videobeelden
voor het looptapijt. Of zoals bij LG dat
reclameborden, zorgt het voor de typering
van passanten, dus type consument. En
doet zo de reclamebeelden daaraan
aanpassen. Er kwamen in korte tijd wel
3800 aanvragen binnen om ATOM’s in
producten te gebruiken en 1200 van deze
blijken goed te realiseren te zijn. INTEL
kocht ook al AFEE op, de leverancier van
beveiligingssoftware voor 7 miljard $. En
met reden, want INTEL riskeert, net als bij
de PC-chips spoedig ook geïnfecteerd te
worden met allerlei akelige virussen en wil
zich daartegen koste het wat het kost, echt
tegen beveiligen. Dus straks staat er ook op
u koelkast, douche, koffiezetapparaat,
broodrooster en op uw auto het trotse
INTEL-kreetje: INTEL INSIDE.

POLITIEKE MOBIELTJES
De Blackberry’s en I-Phones zijn ook
populair bij vele toppolitici in Duitsland en
Frankrijk. Maar ja, daaraan kleeft een
probleem met de beveiliging vindt en daar.
Dus werden de Duitse toppers voorzien van
speciale mobieltjes van Simko’s, gemaakt
door Deutsche Telekom. En in Frankrijk is
dat een apparaat van Thales, waarvan er
14000 gemaakt zijn. De eerder uitgereikte
Sagems zijn niet voldoende modern
gebleken.. Na het gedonder in Saudi-Arabië
en India over Blackberry en be-veiliging en
afluisteren is ook in deze kringen nu
ingegrepen. De hackers in onze wereld zijn
steeds lastiger op vele terreinen en dwingen
tot steeds meer maatregelen. Want de
politieke en militaire communicatie is steeds
meer een erg gevaarlijk gebied en moet
tegen foute inbraken worden beschermd.
Dus maken nu regeringen hun “eigen
mobieltjes” maar: de kortste weg.

BIG BROTHER DIENT DE WETENSCHAP!
De Uni van Oxford probeert het:
wetenschap bedrijven met de massa’s data
die zich op de sociale websites laten
“pakken”. Facebook heeft al 400 miljoen
klanten… statistisch een opinie-paradijs!
Je kunt aan het twiteren zien hoe een
persoon ligt en hoe de opinie over een
“kwestie” zich vormt en ontwikkelt… En dus
daar prognoses op baseren. Het succes van
een film, een nieuw boek, een politicus zijn
aardig te voorspelen langs deze weg. Dus
de “buzz” wordt dienstig aan de wetenschap
en aan de spindocters. De verkiezing van
Obama was ook, voor een flink deel, zijn
uiterst strategisch gebruik van het internet in
zijn campagne. Er zijn nu 50.000 personen
op een site benaderd om hun data te mogen
gebruiken voor wetenschappelijk (gedrags)onderzoek en dat blijkt echt wat op te
leveren. Zij die wat lacherig doen over
twitter, Facebook etc. hebben ongelijk: het

INTEL WIL OVERAL IN ZITTEN
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wordt steeds meer de thermometer van
onze wereld… En ook steeds meer de grote
bedreiging van onze privacy De oude media
hebben er een grote concurrent bij
gekregen. Of dit ons inzicht in het menselijk
gedrag zal verbeteren moet worden
afgewacht, maar de politici zijn in elk geval
uiterst geïnteresseerd. Obama heeft een
eigen twitterhoekje, nog steeds.,

dreigingen in het MO en de bomdreiging van
Iran. Kijk even naar de militaire power van
dit land, naar haar aanwezigheid op
strategische punten (bases, commando’s,
etc) en naar haar strategische relaties
overal en begrijp dat enkel zij “geopolitieke
politietaken” echt kunnen waarmaken. De
macht verschuift en zal ontegenzeggelijk
gedeeld moeten gaan worden, maar het is
nog even niet ECHT zover. Met of zonder
Obama.

DE INTERNETTERS WILLEN OP UW TV!
Pas op, de grote internetfirma’s zijn zeer
geïnteresseerd in uw nieuwe tv.. Immers
steeds meer mensen willen dat grote
scherm in de kamer gewoon gebruiken om
hun mail te lezen, te surfen om iets te
zoeken en natuurlijk ook om filmpjes etc. uit
eigen PC-bibliotheken daarop kunnen
afspelen. Dat kon niet uitblijven natuurlijk.
Dus nu zijn er in toenemende mate
contacten en samenwerkingen tussen TVfabrikanten en internetfirma’s om de nieuwe
generatie TV’s daarvoor goed geschikt te
maken. Immers TV kijken via internet en ook
radioluisteren is al niks nieuws meer!
Waarom? Wel men wil natuurlijk ook
commercieel de greep krijgen op dit
medium. Want Internetboys verdienen hun
geld met publiciteit voor betalende klanten,
uw leveranciers dus. Ze willen graag ook uw
geld-uitgeven een beetje kunnen besturen.
Zoals dat de krant, de TV en de radio ook al
eerder steeds meer deden… De bal rolt
gewon verder en u moet alweer een nieuwe
TV kopen. Om bij te blijven. Wat weer omzet
oplevert aan de TV-fabrikanten! Het is een
soort verder bouwen op het verouderde
teletekst en zo… Niets blijft, alles stroomt!

MAFIA IS BUSINESS(MEN)
Ik las een inventarisatie van de WestEuropese mafia, die tegenwoordig actief is
van Amsterdam via Duitsland en Spanje tot
in Italië, de bakermat. Duitsland is een
relatief nieuw terrein en ze zijn er al zeer
actief, ook met elkaar vermoorden. Het zijn
zo’n 15 families met de fraaiste namen. In
Marseille werd er een gepakt; hij woonde op
een kamer van 20 m2, had zijn gezicht laten
veranderen en was een felle supporter van
OM geworden. Maar zijn vingerafdrukken
waren dezelfde… Dus moet hij binnenkort
naar Italië waar hij gezocht wordt…
Mafia is tegenwoordig grote business: naast
hun geldproduktie-industrie (gokken, drugs,
prostitutie, smokkel..) is er vooral hun beleggingsbusiness , wat uiteraard een witwasbedrijvijgheid is. Dus er zijn vele
verbindingen
intussen
tussen
de
onderwereld en de “nette” business. Vaak
wil de nette zich verzetten maar dan komt
het chantage gebeuren overeind. Want
welke nette zakenman , bijvoorbeeld in OG,
maakte niet ook eens een “foutje”? De
bakermat blijft Italië voor de kernactie, mar
intussen zijn er ook de nodige toeleveranciers voor moordopdrachten of
andere narigheid. Ex-Joegoslaven, OostEuropeanen zijn hun onderaannemers. Hun
hulpactiviteiten worden, zeker als het
vermoorden betreft of ander geweld tegen
mensen, het liefst in het buitenland
uitgevoerd. Pakkans dus veel kleiner want
ze zijn daar onbekend… De industrie is een
miljarden-industrie geworden. Daar waar de
staat aan prestige verliest en/of zich
terugtrekt wordt een deel van de economie

DIVERS
DE VS ZIJN NOG ONMISBAAR!
In The Economist stond een opfrissertje
over de realiteit rond de huidige VS. Er zijn
erg
veel
moeilijkheden
nu,
zeker
economisch, maar onderschat niet the
power of this country. En besef goed, dat er
nog vele onderwerpen op de wereld zijn
waarvoor enkel de VS de middelen bezitten
om oplossingen te scheppen. Zoals: AlQaida, de Chinese expansiedrift, de
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overgenomen door de mafia, compleet met
eigen “rechtspraak” en “politie”…

75% per boot (via Triëst met containers).
Dat kan dus met die tunnel en met Cargo 10
straks heel anders. Oost-Europa, samen
met de turken, dat begint best wat te
worden.

WAT DOE JE TEGEN PIRATEN?
De Duitse Magellan Star werd voor de
Somalische kust gekaapt, maar de
bemanning kroop snel in haar “safe-place”
en sloeg alarm. De 7 Philippino’s, 2 russen
en 2 Polen wachten daar op hulp… En ze
konden melden hoeveel kapers het waren,
hun bewapening en ook, WAAR ze zaten…
via stiekeme camera’s aan boord en
schermpjes in de safe-room! De kapitein
had de motoren gestopt en alleen hij wist
het trucje om ze weer te starten. Intussen
namen de kapers zelf, wat wanhopig,
contact op met… de reder om te vragen
waar de bemanning was gebleven! Het
duurde maar even of Amerikaanse marines
(van een schip wat voor kapingsbestrijding
aanwezig is) gingen het schip op en
overmeesterden de piraten zonder veel piefpaf-poef. Afgelopen.
U ziet het: de safe-room werkt… maar er
moet wel hulp in de buurt zijn. Want zo’n
schip kan je niet overal maar voor anker stil
leggen… En als ze het schip laten zinken
kan je er ook uit en verdrinkt dus niet. De
Duitse reder kan blij zijn: hij had zijn crew
goed
verstopt
met
eten
en
alle
communicatie en spionage middelen! Maar
de sector weet ook dat de piraten niet dom
stilstaan en ook steeds gehaaider worden.
De strijd is dus pas begonnen, ook hier.

DE COKE VAN COLOMBIA
De Mexicaanse drugsmaffia slaat wereldwijd
steeds meer de maat in deze business. Nu
de route over Afrika (en van daaruit via
Spanje en Frankrijk) Europa in, te goed
beveiligd blijkt, hebben maffioso uit
Liverpool de Mexicanen attent gemaakt op
hun stad als nieuwe importplek. Per jaar
komen er wel 600.000 mega-containers hier
aan en uit, waarvan al 170.000 uit Amerika
Dat zijn er 500 per dag… en die moeten
gecheckt worden door een dozijntje of twee
agenten en douaniers… Onmogelijk dus.
Als de containers aanlanden aan de kades
van de rivier de Mersey, is de coke er al
vaak uitgepikt.
De maffia is erg
internationaal geworden en kent ook zijn G8
al… de maffioso uit Liverpool organiseerden
een conferentietje in Spanje voor de
Mexicaanse collega’s. En de vrucht daarvan
is u de gouden traffic over Liverpool. Met
nog steeds ook Afrika als overslagplek voor
de coke die uit Colombia aankomt. Er is
altijd weer een gaatje en als de Spaanse
politie knap werk levert krijgt de Liverpoolse
politie een flink probleem… Al weer
mondialisatie-effecten.
DE JEUGD IN DE PARLEMENTEN
We nemen eens een kijkje inde parlementen
in de EU en tellen daar de jongeren = jonger
dan 40 jaar dus. Een van hen zei: Ik heb
niet MINDER ervaring, maar ik heb een
ANDERE ervaring (!), waarmee u mijn
insteek beter kunt begrijpen bij het
onderstaande lijstje. U ziet: het aantal < 40jarigen/totaal aantal parlementsleden en er
achter dat in een %.
Jeugd en parlement in de EU:

DE TREIN VAN BERLIJN NAAR PEKING!
Dat zou kunnen als eerst die spoortunnel
onder de Bosporus er ligt over enkele jaren.
Want dan kun je al van Istanboel naar
Uhrunghi
in
West-China
met
de
goederentrein en dan is Peking ook in
zicht… Servië, Kroatië en Slovenië maakten
samen een goederenvracht bedrijf per trein:
Cargo 10 heet het. Nu duurt vracht per trein
naar Istanboel vanuit Slovenië nog 60 uur,
dat kan bij samenwerking terug naar 37 uur
en met nog wat slimheid zelfs naar 25 uur.
Tot de Joegoslavische oorlog
ging de
vracht naar Turkije door dat land; later
moest het via Roemenië en Bulgarije. Nu
gaat maar 2% per trein, 22% per truck en

Denem.
Ned.
Noorw.
Zweden
Duitsl.
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60/175
48/150
48/169
80/349
128/622

34%
31%
28
23
21

Finl.
Spanje
UK
Italië
FRANKRIJK

41/200
53/350
93/647
76/640
25/577

21
15
14
12
4,3% (!!)

Er wordt weer gevist in de bayou’s van
Louisiana door de 70 bedrijfjes daar. Maar
hun viswater is ongewoon warm, waardoor?
Door het vele zoet water dat in de bayou’s
gelaten werd? Door de olievervuiling op de
kusten? De experts zeggen dat d vis “clean”
is, dus… De 2500 steekproeven leverden er
twee op met enige olie erin…en wat
chemicaliën. Men denkt dat bacteriën een
hele hoop olie en methaangas hebben
omgezet in onschadelijke stoffen: een
overheidsdienst zei (zelf verbaasd!), dat er
nog maar 27% van de olie ronddobberde…
Maar een oceanografisch instituut spreekt
dat ferm tegen: het spul zwemt nog op
grotere diept, weten zij. Dus de experten
oorlog is al in volle gang en dat wordt nu
nog veel erger, nu de boete- en schadevaststellingen komen. BP kreeg al claims
voor 17 miljard $ . Eén barrel olie in zee kost
een boete van 1100 $ bij “een ongeluk”.
Maar bij “opzet” loopt dat op tot 4300 $ per
barrel. So far werd er een compromis getal
gevonden van 4,1 miljoen barrels, voorlopig
dan. BP erkende ook de schuld aan de dood
van 3500 pelikanen: dat leverde een boet op
van 25000 $ PER STUK! Nu komen nog de
duizenden klachten van burgers waarvoor
BP al 20 miljard $ reserveerde en al 4
miljard stortte. Ook betaalde men al 75
miljoen voor psychologische hulp. En Grand
Isle, een vissersplaats krijgt n 500 miljoen $
voor
het
remarketen
van
hun
kreeftproducties. BP gaat met vele anderen,
jaren van procedures tegemoet. Een leger
advocaten staat al in de startblokken. BP
moet proberen het te overleven, maar
iedereen weet dat er nog vele feiten worden
verzwegen of zijn verdraaid… De polemiek
zal dus nog heel luid gaan klinken. En BP
zal ook de eigenaar van het gezonken
platform stevig gaan aanspreken omdat er
de nodige technische mankementen aan dat
gehuurde ding kleefden. Dus er is
waarschijnlijk nog een faillissement in zicht.

Tja, dat is een teken aan de wand: de
verjonging van de instituties in Frankrijk
begint nu echt een probleem te worden. Is
dit mogelijk ook een verklaring van het
opvallende conservatisme en de starheid op
politiek gebied in dit mooie land? Wie de
jeugd niet heeft, heeft geen toekomst En
laat nou net Frankrijk de meeste jongeren
hebben…, maar bepaald niet in het
parlement!
MEDICI OMKOPEN
In Oost-Europa verdienen medici vaak een
hongerloontje vooral als overheidsdienaren.
De chauffeur van de minister verdient
meer… dan de chirurg. Zo komt het dat vaal
al 25% van het inkomen van de dokter uit
“plic” komt, dus “omkoping=geheime
bijbetaling” door de patiënt Die wil snel en
goed geholpen worden en de dokter moet
ook eten.. Mede daarom gaan er steeds
meer medici uit het oosten naar het westen.
Uit Roemenië vertrokken al 6000 dokters
intussen, vooral naar de 5000 vacatures in
Duitsland.
Ook
Tsjechië
krijgt
nu
onvervulbare vacatures omdat hun dokters
naar Duitsland trokken… Zo zijn we een golf
van emigratie van oost naar west:
Oekraïne, Wit-Rusland leveren medici aan
Tsjechië, Roemenië en Bulgarije en deze
laatste leveren medici aan het westen,
vooral Duitsland. Ook India is intussen een
groter leverancier vooral aan Engeland.
Zo zien we dat de welvaartsverschillen in
Europa (of in de wereld) ook de medische
zorg doen verplaatsen. De grote behoefte
aan medici in het westen (met veel te weinig
medische aanwas ook) wordt vervuld via
immigratie van “hoog niveau”. Waardoor de
armen ook nog hun dokters kwijt raken en…
mogelijk ook achter hen aan zullen
verhuizen… De wereld raakt aardig op drift.

UNIVERSITAIRE TOPPERS
Al 1 miljoen studenten op de wereld
studeerden in 1980 in het buitenland, dat is
nu drie keer zo hoog. Oxford is daarbij een
hele gewilde mede omdat het acceptabeler

DE BOETES VAN BP
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tarieven heeft dan de amerikanen. Want
studenten in de EU mogen van Brussel niet
meer dan 3980 € betalen… verder weg is
echter duurder. In marktaandelen liggen de
amerikanen nu op ca 20% (met ca 600.000
studenten). De Europese groten liggen op
10 à 15% (rond 150.000) elk en Canada en
Australië liggen elk rond 5% (rond 100.000)
De economische zwaarte van de Engelse
uni’s ligt met 30 miljard hoger dan reclame,
luchtvaart en farmacie! Zo’n 3,5 miljard is al
inschrijfgeld. De hitlijst is: de VS (Harvard,
Berkeley, Stanford, MIT), Engeland (Cambridge), Caltech , Princeton, Columbia en
Chicago (weer VS) volgen dan en Oxford
sluit de rij. Ook Duitsland, Nederland en
Frankrijk komen nu op en de grote klanten
zijn China, Singapore, Maleisië, en China
natuurlijk. Ok hier is dus de race “on”.
Education is also big business!

ergens te vestigen , tw werken en te leven,
is een vergunning nodig. Zelfs als
Nederlander in Frankrijk is dat vereist. Als
gepensioneerde hoeft dat niet, maar je mag
wel een verblijfsvergunning vragen (en
hebben). Zoals ik er een eiste omdat het
psychologische voordelen biedt. Sarko beet
het spits af, nu komt Italië, Hongarije dan?
En waarom niet dan ook Spanje. Als deze
mensen allen terug gaan naar Roemenië
krijgen ze daar niet een beetje problemen!
Europa is niet meer solidair.
OUDE COMMUNISTEN EN WELVAART
Als je het verloop van de BNP’s ziet van
Rusland en China sinds 1990, besef je hoe
enorm Rusland de economische boot heeft
gemist. Liefst een factor 4 aan verschil in 20
jaar… China is 2e op de wereld, Rusland
staat nog net vóór België. China is lid van
de WHO, Rusland niet. Rusland teert op zijn
grondstoffen, de chinezen hebben hun
industrie, hun infrastructuur en hun handel
fors ontwikkeld. Ze zijn beide BRIC-landen ,
dat wel, maar de russen het meest
zieltogend. China is de werkplaats van de
wereld en Rusland enkel “een vindplaats op
de wereld van olie en gas” , en dat gaat
gewoon eens op. En dan?

WAAR ZITTEN DE ROMS?
Frankrijk maakt nu openlijk jacht op de
Roms en dat “voorbeeld” zal gevolgd gaan
worden. De Roemeense regering eist nu
van Brussel een “Rom-integratieplan”, want
zij hebben het grootste aantal van deze
paria’s. Vooralsnog kijkt Brussel enkel of
Frankrijk c.s. geen Europese regels
overtreden bij de massale uitzetting van
illegale Roms.., maar blijft verder stil.
Hier voor u het Europese Rom-lijstje,
waaraan u zien kunt dat het een waar
Europees probleem s geworden!
Spanje
725.000 roms
Hongar.
700.000
Frankr.
400.000
Slowak.
490.000
Griekl.
265.000
Italië
140.000
Ned/Belg/Zwitsl/Polen/Oostenr/Zweden?
Zitten rond de 30.000 à 40.000 rom’s.
Bulgarije
750.000
Roemenië
1.850.000
De Denen hebben er 6000….en de VS
250.000!
Berlusconi riep al “bravo” naar Sarko over
zijn aanpak…En veel andere regeringen
kijken ook met “belangstelling”. Roemenië
kwam in de EU en daarmee konden ook de
roms vrij de grenzen over. Echter om je

DE FACTUUR VAN DE RAMPEN
Pakistan staat nu op 3 miljard €. En 20
miljoen mensen zijn zwaar de klos. De
watersnood in de franse VAR staat op 700
miljoen; beter ontwikkeld land, dus duurder.
Als de rampen van 1988 in Frankrijk zich nu
zouden herhalen zou het duurder worden
omdat er intussen economische groei “overheen” ging. Nu al is de rekening hoger dan
van heel 2009. Een voorspelling voor 2030
van de franse verzekeraars is … 14 miljard
per jaar… De rampen waren er altijd al maar
raken nu meestal veel meer mensen. Dus
krijg je hogere claims. In 1970 was het
schadenivo wereldwijd iets van 10 miljard €;
nu praten we over niveaus van rond 100
miljard met uitschieters van 200…
Dus let op uw verzekeringsrekening…

Terug naar inhoud
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mensen stikken en dat is al gebeurd. Het
gas komt uit de vulkanische ondergrond en
er is voor 100 jaar voorraad. Nu zoekt men
investeerders om meer te exploiteren tot ca
1/3 van het nationale verbruik en dan ook
nog wat exporteren. Naar de buren o.m.
Congo Rwanda heeft ook gas dus, maar
het zit wat moeilijk weggestopt. Wie helpt?

OLIE (energie), WATER
EEN GEDRAGSCODE VOOR GRONDAANKOOP
De Wereldbank stelde een gedragscode op
bij grondaankopen in opkomende landen. In
de wereld zijn er wel 445 miljoen hectaren
grond nog beschikbaar…, daarvan ligt 202.
miljoen hectaren in Afrika. Daar werd in
2008 4 miljoen van verkocht en in 2009 was
da al 45 miljoen. De code wijst vooral op de
sociale kanten en de milieu-risico’s van
deze transacties. Dus: de rechten van de
locale bevolking, de werkgelegenheid, de
productiviteit van de investeringen etc…. En
stelt ook vast dat maar al te vaak gedane
beloften niet worden nagekomen.
In Afrika betreft het vooral zo’n 17 landen
waaronder
Congo/Ethiopië/Liberia
/Mozambique /Nigeria/Soedan en Zambia.
Voedsel wordt steeds schaarser en de
wereldbevolking groet razendsnel… Dus is
agrarische grond goud waard. China en
anderen kopen zich suf…

STEEDS MINDER KERNENERGIE?
Ja dat geldt wereldwijd waar nu 18% van de
elektriciteit uit deze bron komt en dat zakt
snel naar 14%. De komende 5 jaar komen
er per jaar wel 10 centrales bij maar heel
vaak vertraagd de realisatie. En nu worden
er ook steeds meer kerncentrales gestopt
vanwege ouderdom en groot-onderhoud.
Vooral in Duitsland en Japan. Er gaan er
nog zo’n 100 (van de huidige 400) in de
wereld plat in de komende 10 jaar.
Als er niet versneld wordt gaat de het
aandeel no verder terug wel zo’n 20% nog
eens. Dus het je erg druk maken over de
aardopwarming is natuurlijk prachtig maar
besef wel dat als kernenergie achterblijft
dan zal de stroomproductie op andere, lees
vaak vuilere wijze, moeten worden
gerealiseerd. Of de electriciteitsconsumptie
moet omlaag… De herrie in Duitsland over
uraniumbelasting versus langer openhouden
van centrales is kenmerkend voor het
dilemma dat aangroeit.

DE GIGADAM IN DE AMAZONE
Lula verleende de concessie voor een
enorme dam die 9 miljoen hectare onder
water gaat zetten en die 20.000 indianen zal
doen verhuizen. De dam levert straks 23
miljoen families stroom en gaat dat vanaf
2015 al deels doen. Uiteindelijk levert hij
11% van de landelijke stroombehoefte. Het
offer in sociaal opzicht is enorm en een
beroemde Amerikaanse regisseur gaat er ,
heel boos als hij is, een film over maken.
Lula dus ook al in de rij van veroorzaker van
verdronken regio’s! De vooruitgang vraagt
offers en gaat niets ontziend soms.

OVERAL HERRIE OVER WINDMOLENS!
Zo’n windmolen om stroom te maken
vervuilt niet, verpest geen water en heeft
horizontaal niet veel m2 nodig. Maar de
weerstand ertegen groeit overal. Zelfs in de
VS waar zeer grote windmolenvelden staan,
komt nu protest los. Transcanada moest
recent een groot project kappen hierdoor.
Want die molens zouden de natuur hinderen
en het zicht… De jonge Kennedy leidt het
protest in Nantucket, van het 1 miljard
project dat de regering Obama goedkeurde.
Het zou erg veel stroom leveren, 468
Megawatt dus, en het zou de achterstand
van de VS (op China en Europa) met
windmolenparken in zee wat verminderen.
En wat nog erger is: aan deze kust zou je
voor wel 1 miljoen Megawatt windmolens

ZLAC KIVU ZIT VOL GAS
Het ligt in Rwanda en zit boordevol gas, dit
meer. Nu al wordt er gas gewonnen met een
boot die water+gas oppompt, het gas
afscheidt en daarna de dioxide losmaakt
van het methaan. Dat gaat naar twee
generatoren op de kust en zo maakt men
elektriciteit Maar 3,6 Mwatt wat toch nog 4%
van het nationale verbruik is. Er zijn meer
van deze meren, onder meer in Kameroen,
die niet ongevaarlijk zijn. Want dioxide doet
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kunnen neerzetten. Maar net als op een
Grieks eiland willen de aanwonende
absoluut niet meewerken. De Grieken niet
vanwege het toerisme… Terwijl in Polen en
China
zelfs
trouwfoto’s
voor
een
windmolenpark erg “in” zijn! En ook in
Australië ligt een project op zijn gat omdat
het een zeldzame soort papegaaien zou
hinderen. Elders aldaar, zijn mensen tegen
vanwege het nare bromgeluid dat ze maken,
wat volgens experts nogal overdreven is.
Nu gaan enkele regeringen op bezoek bij de
Denen, die al jaren een uitstekende
compromissen vinden met de bewoners, en
een ware massa windmolens in zee en op
land dropten. Tja het valt ook al niet mee
met de duurzame (en dure!) variant… Wat
willen die mensen nou eigenlijk, vraag je je
af? Wel ik denk dat het grotendeels een
kwestie is van aanpak en betrokkenheid bij
dit soort projecten. Al is zo’n torenhoge
windmolen aan de horizon bepaald geen
verfraaiing van de zonsondergang. Maar
was dat het WTC dan wel?

TNT RIJDT GROEN IN FRANKRIJK
TNT is het Nederlandse postbedrijf waar nu
4500 mensen onvrijwillig weg moeten… In
Frankrijk bloeit hun pakketpostbedrijf erg
fraai en ze gaan nu, ook om publicitaire
redenen, in vele steden groen = elektrisch
rijden met hun pakketpost. CO-2 NUL dus.
Men wil in 2015 in alle centra van de franse
grote steden bezorgen zonder een rammetje
uitstoot! Uiteraard moet je nou niet flauw
doen en wijzen op die paar gewone
centrales die hier ook stroom staan te
maken! Want de truc is natuurlijk: 0% CO-2
dat is hier kernenergie! Mind you.

Terug naar inhoud
RELIGIES
ROME: SPITSROEDEN LOPEN IN ENGELAND
De paus ging als staatshoofd (Vaticaanstad
is een bebouwde tuin zei een engels
parlementslid!) naar Elisabeth + Cameron
op bezoek EN ook als kerkleider van de
katholieke
minderheid.
Een
pikante
combinatie, zeker als je nu wereldwijd ziet
hoe de paus c.s. worstelen met de Kerk en
de Staat in het juridische rond die misdadige
pedofilie-delinquenten met een soutane aan.
De ontvangst was turbulent: een gefakete
aanslag, luid protest tegen de ultraconservatieve roomse Kerk , dreigingen met
arrestatie wegens “frustratie van de rechtsgang in diverse landen”, you name it…
Benedictus was erg vermoeid, ontving
slachtoffers, gaf toe dat de kerkleiding het
niet goed had gedaan en keerde na 4 dagen
huiswaarts. Met één zekerheid: zijn kerk
staat echt in een kwade geur, de crisis is
diep en de anglicaanse broeders vertrouwen
Rome nog steeds voor geen cent. De kathominderheid gaf een vermogen uit, de engelse staat idem en het was een droeve boel.
Betalen voor de H. Mis, hopen gadgets te
koop en dat alles met een pikzwart imago.
De Kerk van Rome krijgt weer eens straf
voor zijn vastgeroestheid, vol oude ideologie
maar zonder een greintje geestelijke
autoriteit en zeker geen “naastenliefde”. Een

RUSSISCHE OLIE VOOR CHINA
Er is een lange olie-pipeline in aanbouw
vanuit Siberië naar de Pacifickust,
tegenover Japan. Zo’n 4900km lang… En er
is ook een aftakking naar China voorzien
van 930 km. Daar door heen moet straks
45 miljoen ton olie per jaar vloeien…
(vergel.: Rusland levert 130 miljoen ton nu
aan Europa). Poetin verkoopt alles, want
Rusland eet en leeft enkel van olie en gas…
Grote uitverkoop van bodemschatten en
China profiteert er ook van natuurlijk.
EEN OLIEVRETER
Het is een drijvende robot van 5 meter lang
en 3 meter breed die olielagen op het water
onbemand
opzuigt
en
verbrandt.
Fiberdraden zorgen ervoor dat de olie eraan
kleeft , tot een pakket wordt dat in de fik
gaat. Alles op zonne-energie, uitgerust met
GPS en met WIFI om met de broertjes
robots om hem heen te kunnen
communiceren. Ontwerp van MIT in de VS
en het ding kost maar 20.000 $! Dus hup,
slurpen maar, er komt nog een hoop werk
aan.
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ware crisis, zoals er al vele waren… en
Rome overleefde, “so far”, alles. Maar
mogelijk nu… ook zichzelf? We shall see.

dat op de Katholieke Lagere School werd
verteld dat we niet moesten praten met
mensen die een fiets hadden waaraan aan
beide kanten van de bagagedrager fietstassen hingen. In Nederland in 1947 nog,
net na de massamoord op de joden. En dan
wordt het moeilijk om te geloven in
naastenliefde in de kerken. En blijf ik liever
humanist zonder geloven.

RELIGIE EN TOLERANTIE
“Heb uw naasten lief gelijk u zelve”, leerde
ik vroeger via de pastoor en zijn
catechismus (de Hadith van de RKatholieken). Wat ik een sympathieke
gedachte vond en zelfs intelligent in zijn
formulering. Hoe anders was en is de
werkelijkheid… Hoe-veel Wilders-volgers
zijn er christenen? Het aantal Limburgse
katholieken was nogal hoog in zijn aanhang
leek het. Zijn ze de boodschap vergeten? In
Marseille kom ik vaak langs de kerk met de
mooie naam “Reformés” een kerk van de
“integristes” dus de extreem conservatieve
katholieken (van bisschop Lefebre) die de
scheiding van kerk en staat afwijst en dus
vindt, wat ook de islamlanden voorstaan
(behalve Turkije, wat wij weer niet in de EU
willen!). En nu de VS HET land van de grote
ongeremde
godsdienstvrijheid…
Daar
wijzen steeds meer andere gelovigen het
bouwen van een islamitisch centrum met
moskee, op twee blocks van Ground Zero in
een straat met een speelhol en een
seksshop, ook af. Terwijl dat nou net
bedoeld is voor de VERZOE-NING tussen
de elkaar bevechtende geloven! En dan lees
ik over de opening van Auschwitz als
herdenkingsplek… Toen de openingsdag
was bleek er in een hal een kruisbeeld op te
hangen. Dat moest van diverse joodse
groeperingen ook weg gehaald worden.
Terwijl ook deze plek de verzoening
beoogde. En nu gaat een Wilders, uit de
christelijk-joodse traditie geboren in Venlo,
naar New York en roept dat die moskee
(onjuist!!)
een
provocatie
en
een
VERNEDERING is. En dat New York geen
New Mekka moet worden.. En dat de
initiatiefnemer Rauf, een soefi-moslim dus
sterk tegen radicalisme, een radicale imam
is! En dan wordt ik enkel nog droevig: wat
een intolerant gedoe onder die gelovigen!
In mijn herinnering komt dan ook dat de
dorpspastoor in mijn geboorteplek mijn
vader verbood mij nog te laten spelen met
de buurkinderen die protestant waren. En

VERGELIJK: DE ISLAM IN DE VS EN
FRANKRIJK
De moskee-herrie in de States doet deze
vergelijking opkomen, nu de VS ook steeds
moslim-onvriendelijker lijkt te zijn geworden.
Met een Obama die pal staat voor hun grote
goed: de godsdienstvrijheid. En ie daarom
Sarcó's anti-burka wet afkeurt en ook zijn
“rom uitzettingen”….
Dus even de zaak in beeld zetten:
Land aant. Inw
Mosk.
VS
306 milj.
Fr.
65

aant.
7 milj.
5,5

mosl.

aant.
1900
2368

De VS telt ca 2% moslims, Frankrijk dus ca
9%... En het aantal moskeeën zou pro rato
een factor 5 moeten zijn… maar het is een
factor
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.
KLACHTEN EN “ONTDOPINGEN”
De Commissie Deetman die de seksuele
problemen in de RK Kerk onderzoekt kreeg
in Nederland 900 klachten gemeld.
In België vroegen nu 600 mensen om
“ontdoping” , dus een ongeldig maken van
hun doopsel. Een symbolisch protest. Dat
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zijn er jaarlijks tot nu toe 200… De vorige
piek was er bij de verklaringen van de paus
over condooms en AIDS.
De Kerk zat al ooit eerder in crisissen van
het type “uit de hand gelopen moraal” en
overleefde die wel. Al was het ook vaker
aanleiding tot afscheidingen… Mar ja, is
“ontdoping” ook niet een soort afscheiding?

met vele andere stammen. Intussen zijn er
vele landen hier democratieën met een
president , soms ook een premier en een
regering en een parlement. Gekozen dus,
ons model dus. Met alle feilen die wij
kennen ook.
In de komende periode zijn er bijvoorbeeld
verkiezingen in Guinee, Niger, Ivoorkust,
Centraal Afr. Republiek, DR Congo en
Madagaskar. Allemaal geen paradijzen van
politieke rust… Er wordt veel geld aan de
campagnes uitgegeven, mede vanwege de
zwakke infrastructuur. Organiseer maar
eens verkiezingen in een land zonder
wegen. Ziehier een lijstje van aantal kiezers
en verkiezingsbudgetten in miljoenen €.
Guinee 4 m. inwoners
9 miljoen €
Niger 6 m.
46
Ivoork. 6 m.
305
C.. Afr. 1,3
6,5
Congo 26
560
Madag. 7
12
U ziet dat hier het nodige geld in
verkiezingen gaat zitten (let wel: bij
sommige zijn ook lokale verkiezingen in
deze budgetten begrepen namelijk daar
waar het verkiezen, na jaren, weer eens
plaats vindt en ALLES opnieuw moet!).
In een aantal landen werd geputcht en gaat
nu de machthebber, soms na enkele jaren,
en onder internationale druk, verkiezingen
organiseren. Soms is er ook nauwelijks
oppositie en zit de aftredende president
stevig in het zadel…. Dat kennen wij ook
wel. Elders zijn er nog steeds de oude
politieke klieken die elkaar bestrijden en die
al een, vaak corrupt leven, achter zich
hebben. Waarbij die corruptie niet zelden
van buitenlandse herkomst is… ( olie/
grondst + China combinaties). En bij
sommigen is de exacte datum nog niet
bekend en moet worden gehoopt dat die
datum niet weer schuift. De VN bemoeit zich
er overal mee en in mindere mate de AU.
Want steeds meer moeten lokale politici
rekening houden met de toekijkende
buitenwereld. IN Afrika en daarbuiten. Deze
“sociale controle” werkt steeds beter. In
Zimbabwe zagen we hoe veel (tevergeefse)
bemoeienis er was met de stuntende
dictator die zijn land ten onder liet gaan.

Terug naar inhoud
AFRIKA
KORT AFRIKAANS NIEUWS
In Zuid-Afrika waren er het laatste jaar
16.800 moorden; het laagste aantal sinds
1994. Gaat het beter of is de statistiek wat
labiel?
In Marokko circuleerden in 2009 voor 2,4
miljoen dirham aan valse bankbiljetten. Dat
is 25% (!) meer dan in 2008…
HOE LABIEL IS AFRIKA?
Voor veel mensen zien Afrika als één blok,
ze weten vaak niet eens dat het minder
landen omvat dan de VS (45 tegenover 53
staten). Ook niet dat het ruim twee keer
zoveel inwoners heeft (800 miljoen
tegenover 350 miljoen) en haal je er de EU
bij dan praten we over 500 miljoen inw.
resp. 27 landen. Dus als je vergelijkt dan
moet je je deze verhoudingen realiseren en,
het enorme verschil in welvaart al komt
Afrika snel in beter vaarwater. Ook moet
bedacht worden dat het pas in de 50-er-60er jaren uit het koloniale tijdperk kwam…
Europa was ook bepaald niet een rustig
gebied
nadat
we
overgingen
van
autocratische
monarchenstaten
naar
democratieën.
Als je zo vergelijkt hebben ze in Afrika nog
wel even tijd om naast ons te komen…
De meerderheid van de landen heeft
verkiezingen, dus een gekozen regering.
Die wel eens wordt weggestuurd door het
leger nadat er een forse crisis was dan wel
een bloedige burgeroorlog. We moeten
beseffen dat dit continent nog in een
stammencultuur leeft, zoals ook Europa die
vroeger kende. Met stamhoofden en een
stambestuur, hun regerinkje. Men is niet erg
gewend samen te leven onder een regering
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Maar de meeste mensen weten ook dat ca
de
helft
redelijk
functionerende
democratieën zijn met een zich sterk
ontwikkelende
maatschappij
en
economische groei van meer dan 5%. ZuidAfrika
liet
zien
dat
het
de
Wereldkampioenschappen
GOED
kon
organiseren! Dus het is hoog tijd Afrika te
zien met andere ogen, als een serieuze
partner minstens economisch, een markt en
een (grondstoffen)leverancier, een gebied
met goedkoper en steeds beter geschoolde
arbeid, en op sommige gebieden dus ook
als een concurrent. Ons buurcontinent wordt
snel klaarwakker en wil ook meedoen. Het
heeft nu onze investeringen nodig en niet op
de eerste plaats onze ontwikkelingshulp.
Het is hoog tijd om Afrika om te Polen in
onze beleving. Dit continent VERDUBBELT
in aantal inwoners in de komende 50 jaar…
en is dan dus… groter dan China en India…
En we weten wat dat betekenen kan.

Nog 100 dagen voor het referendum over de
splitsing.. en de VS is erg ongerust. Het
geeft nu veel agrarisch gereedschap etc.
aan de zuiderlingen om een hoge opkomst
te verzekeren. Het arme christelijke zuiden
heeft bijna alle olie; wat het islamitische
noorden, dat de handel doet, niks zal
bevallen na scheiding. Washington heeft het
noorden en president Bashir (de aangeklaagde) al met sancties gedreigd als hij
zou saboteren. Met reisbeperkingen en
tegoeden blokkeren. Washington, steeds on
the move en bang voor moord en doodslag
en… verlies van de sympathie van een
olieland!
GEEN 2e RONDE IN GUINEE?
In dit grondstofrijke, ellendig instabiele, door
etnische haat verscheurde land, leverde
ronde 1 een winnaar op met 44% en zijn
rivaal bleek op 18% te blijven steken. Geen
absolute meerderheid dus werd er een
protocol getekend voor een “vreedzame
ronde 2” , op aandringen van mediator
Compareo uit Burkina. Iedereen blij… maar
een week na de handtekeningen al weer
een rel met 50 doden, E net voor ronde 2 op
19 september, stelde de machthebber die
uit… Want zegt hij, verkiezen bij grote
etnische spanningen, is vragen om een
bloedbad.
Intussen
blijven
goede
voorzieningen (water, elektra, scholing, etc.)
uit in dit land rijk aan bauxiet, ijzer, olie en
diamanten… De corruptie bloeit, het volk
laat zich opjuinen en de democratie gaat
weer op slot. De infernale spiraal blijkt er
nog steeds te zijn… Business as usual dus.

CHAOS IN SOMALIË
De Shabab zijn de baas in het centrum en
het zuiden van dit land en zelfs in een flink
deel van de hoofdstad Mogadishu Daar
vielen ze nu ook het presidentiële paleis aan
en de troepen van de AU moesten alle
zeilen bijzetten. Daarna kwamen er twee
zelfmoordenaars met mitrailleurs een groot
hotel binnen en schoten er tientallen
mensen dood; die werden gewoon
achtervolgd door het hotel en neergeknald.
Daarna bliezen de mannen zich op.. Dit
maakt de VS, Frankrijk en de EU zeer
ongerust en zij vroegen de AU nu snel de
beloofde +2000 soldaten te sturen om op en
totaal te komen van 8000. Afrika dopt daar
zelf zijn boontjes nadat buurland Ethiopië er
een tijd troepen heen zond. Maar Somalië
lijkt verloren… en men twijfelt echt of het de
AU zal gaan lukken dit onbestuurbare land
waar al tientallen jaren chaos heerst te
kalmeren. Fanate moslims à la Al-Qaida
gemixed met misdadigers doen daar hun
vernietigende werk en er is geen effectieve
overheid meer; al jaren niet.

FRANS ONDERZOEK IN RUANDA
In 1994 werd een Falcon uit de lucht
geknald met twee SAM-raketten. En dat
betekende de dood voor de president van
Rwanda, die van Burundi en drie franse
bemanningsleden. Wie deed dit, waar
vandaan en waarom? Experts met drie
onderzoeksrechters gaan nu naar Kigali
voor het onderzoek na 16 jaar… Was het
Paul Kagame, die nu nog president is van
Rwanda? Of waren het toch de tutsi’s? Op
de conferentie Afrika-Frankrijk in Nice werd
afgesproken dat Frankrijk zou gaan

AI, AI, SOEDAN
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onderzoeken. Maar net bij de start werd
bekend uit een ander onderzoek hoe
beestachtig de troepen van Kagame te keer
gingen in ex-Zaïre… Hoe dan ook Parijs wil
deze affaire uit de wereld helpen. Pas
evident, ook al roept Kagame dat ze welkom
zijn en alle medewerking krijgen.

Egypte spreekt over “historische rechten”.
Dar is nu ook een enorm bassin, waar zeer
veel water verdampt. Als Egypte meer
vertrouwen krijgt in de landen “aan de
kranen” zou dit bassin niet meer nodig zijn…
En dus groot waterverlies, wel 15 miljard
m3/jaar, kunnen worden voorkomen.
Opnieuw blijkt de politiek haaks te staan op
een rationeel beheer van het schaarse
Nijlwater. En ook historische ballast speelt
een hoofdrol.
Water wordt, na olie, ook een spannende
aangelegenheid…

DE LEVENDE SPAANSE GIJZELAARS
Ze kwamen vrij uit de handen van Aqmi, de
twee Spanjaarden. En ze werden niet vermoord zoals dat wel ging met de franse
gijzelaar, nadat de Fransen de militairen van
Mauritanië hielpen bij de mislukte raid.
Waarom dit verschil? Wel, de Fransen betaalden niet maar vochten terug… en de
Spanjaarden lapten. Dat wordt ontkend
maar ingewijden weten beter: 5 à 10 miljoen
werd neergeteld. Ook werden er twee
rebellen uit een Malinese gevangenis los
gelaten. En ten derde: de Fransen vroegen
NIET de Algerijnse veiligheidsdienst om
advies… maar gingen “eigenwijs” direct met
de Mauretaniërs in zee. Aqmi is “een klein
clubje” heet het, maar ze spelen het spel
wel goed , duur en ook keihard. De familie
van de franse gijzelaar had gewoon pech:
een beoordelingsfoutje.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE EU GEZIEN VANUIT DE VS
Velen daar zien de EU als in een agonie,
een doodsstrijd, een langzame, niet te
tragische aftakeling. Een economische maar
ook een (geo)politieke, en het terugkeren
naar de oude nationalistische gevoelens
ook. En Europa vraagt zich zelf af wat de
EU eigenlijk bracht.., wat het waard is.
Obama ziet de EU niet meer als een echte
partner, zeker niet nu de VS zelf best hulp
kan gebruiken. De scheiding in België, de
opkomst van de PVV in Nederland en nog
meer zijn niet te snappen vanuit
Washington. De EU is WO II nog niet
vergeten, maar het aantal 55+-ers is nu
twee keer zo groot als het aantal < 35 jaar!
De herinnering vervaagt en de betekenis
van de huidige vrede is nog maar beperkt in
de zienswijze van de huidige jongeren. Een
grote teleurstelling: binnen de EU en bij zijn
bondgenoten. Waar blijven de nieuwe
Europeanen, met een mogelijk andere idee?
Niemand kan ze ontdekken.

DE STRIJD OM DE NIJL
De Nijl loopt door tien landen en zorgt daar
voor veel discussie. Zo’n 6700 km lang, een
debiet van 2800 m3 per sec. , gevoed door
diverse bronnen/zijarmen in Rwanda,
Burundi en Tanzania en samenlopen in
Khartoem en Soedan.
De vier bronlanden sloten nu een
samenwerkingsverdrag: zij zitten alle vier
aan een “kraan” dus. Zij willen nu besluiten
over irrigatieprojecten, dammen etc. En
willen een vetorecht, wat tegen Egypte’s wil
is. Dat beschouwt de NIJL al eeuwenlang
als “zijn eigendom”.
Slechts 40% van het vruchtbare aanliggende land wordt nu bevloeid; in Ethiopië
slechts 3%, waar grote droogte heerst.
Dank zij China komen daar nu dammen en
hydro-elektrische centrales. De opwekking
moet van 1000 naar 3000 Megawatt.
Burundi en D Congo zijn in deze ruzie nog
neutraal en proberen te bemiddelen. Maar

STAKEN IN EUROPA
Als je het aantal door staking “verloren”
arbeidsdagen in grafiek zet, vanaf 1996 tot
nu en voor enkele Europese landen, dan zie
je interessante dingen. Duitsland schommelt
rond een niveau van ca 500 per jaar, het UK
rond 800, Spanje rond de 2000 (sterk
schommelend) en Frankrijk komt van hoog
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(6000 in ‘96) naar een niveau van 1500
nu…
De grafiek toont het archaïsche in de sociale
relaties in het zuiden van Europa… In
Frankrijk liep het conflictgedrag, vooral in de
privésector, sterk terug net als het lidmaatschap van vakbonden. En het bleef wat
hangen in de publieke sector die nu weer
wat opkrabbelt, lijkt het. Duitsland, dat vele
zeer pijnlijke hervormingen doormaakte,
blijft
op
een
uiterst
bescheiden
stakingsniveau. Cultuurverschillen in de EU
bij de vleet; ook hier weer.

Europese landen , ja ook Rusland dus, die
zoiets ook erg graag zouden willen.
Nationalisme,
vreemdelingenhaat
en
gebiedsvergroting gaan zoals altijd hand in
hand.
HET NIEUWE ENGELSE PASPOORT
Cameron en Co zijn geen erg enthousiaste
Europeanen, dat is geen nieuws. Maar om
nu op het nieuwe Engelse paspoort geen
enkel woord of figuur over Europa op te
nemen. Het ding is “all-over Brittish” ; een
grote schok in Brussel waar de minister van
Buitenland… Brittish is! Nu maar wachten
wanneer ze de tunnel onder zee gaan dicht
gooien…

VERKEERSGEDRAG IN EUROPA
Als je het aantal dode verkeersslachtoffers
telt kun je het volgende lijstje maken:
1, Griekenland; 2.België, 3.Portugal, 4 Italië,
5. Spanje en 6. Frankrijk. Nu heeft
Berlusconi ook tot de aanval besloten net
als eerder Sarkozy, met veel succes deed.
Een regen van nieuwe scherpe maatregelen
daalt neer en met hogere sancties.
Jongeren mogen nu NIKS meer drinken bij
het rijden En buitenlanders die hun boete
niet DIRECT kunnen betalen verliezen hun
voertuig: in beslagname. Basta. We zijn
benieuwd!

STRIJD OM DE SNELLE TREINEN
De Duitse Bundesbahn en het franse SNCF
werken al sinds 2007 samen: Duitse ICEtreinen rijden van Frankfort naar Parijs en
franse treinen rijden ook diep Duitsland in.
Op elke trein zit ook een conducteur van het
“gastland”. Sinds begin 2010 mag je in de
EU over de grens treinen de zaak ligt open.
Dus vroeg de Bundesbahn nu of ze
uitgebreid in Frankrijk mocht rijden, tot grote
schrik van SNCF, die dat “erg agressief”
vond. En ze beloofden “hard times”. De
beide transportministers gaan nu met elkaar
blusgesprekken aan.. Maar de DB deed
ook al een test met een ICE-trein door de
eurotunnel… omdat ze flink wil profiteren
van het vervoer naar de OS in Londen in
2012. De DB wil ook een Eurostar worden!
Daarenboven
is
de
DB
goed
in
vrachttransport en maakt daarmee winst:
Frankrijk is een grote pot verlies op dit vlak.
De DB heeft nu al bedrijven in Polen,
Engeland, Frankrijk en Nederland: DB –
EURO-Cargo-Rail heeft 10% van de markt
en maakt in Frankrijk zelfs winst…
En nu wil DB ook in passagiersvervoer de
grootste worden, net op het moment dat de
TGV in Frankrijk niet meer groeit… DB nam
nu ook 20% aandeel in het Italiaanse Nuovo
Transport Viagiateri en wil daar rijden met
hogesnelheidstreinen in 2011. DB heeft een
mooie balans, een grote home-market,
maakt winst en een hoge omzet…. Dit alles
is niet zo bij de TGV… Dus vragen velen

OP NAAR GROOT-ZWITSERLAND!
De populist Baettig uit het Zwitserse
parlement en lid van de UDC stelt het
serieus voor: voeg de gebieden om het
huidige Zwitserland toe aan de Zwitserse
Federatie!
Hij beroept zich op opiniepeilingen in die gebieden… Veel mensen
uit die gebieden werken al in Zwitserland
wat goed betaalt. En hij bedoelt niet wat
kleine regio’s hoor: hij denkt zelfs aan
Baden-Würtemberg in Duitsland (10 miljoen
inw.)… en stukken Frankrijk, Italië en
Oostenrijk… In totaal komt hij dan op 25
miljoen inwoners… nu is het land in totaal
iets van 7 miljoen groot. En een krant
bevestigt dat die Duitsers (48% van hen) en
ook 50% van de inwoners van Haute –
Savoie (Fr.) dat zouden willen. .
Betrouwbare bronnen bevestigen dat
Frankrijk en Duitsland niet de oorlog zullen
verklaren aan de Zwitsers Deze man lijkt op
collega’s in Hongarije en nog enkele Oost-
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zich af of de samenwerking het nog lang zal
houden. Jammer want men vult elkaar aan:
de ICE zijn ruimer en de TGV’s zijn
sneller…Maar de culturen van de bedrijven
zijn erg verschillend: de SNCF is nog fors
vakbondsdriven , niets daarvan bij de
DBahn. Dus of een fusie, wat bedrijfseconomisch gezien erg voor de hand ligt,
zal om culturele en politieke redenen niet
lukken… Weer een terrein waar de beide
grote Europeanen niet goed met elkaar
kunnen: zie Areva, Airbus en andere…

elektriciteitsboer ziet 650 miljoen aan winst
verdampen en zal dus ook minder in groene
energie investeren. En de hele zware
industrie in het land ziet het somber in want
dat zijn allemaal grote energieslurpers.
Dus kreeg Angela een forse brandbrief van
hen en ze weet ook dat het volk het
openblijven van de kerncentrales echt in
meerderheid NIET wil. Er moet nu een
besluit komen… Duitsland is ook het enige
land waar een duidelijke meerderheid snel
van kernenergie AF wil… een totale
afwijking van Frankrijk en bijna alle andere
EU landen… Angela heeft weer een fors
probleem te pakken terwijl er opnieuw
bezuinigd moet worden.
Een onderzoek deed ook blijken dat veel
Duitsers, wel 61%, ernstig twijfelen aan het
nut van het huidige kapitalisme. Want er
wordt te weinig rekening gehouden met
sociale rechtvaardigheid en het milieu zegt
8%. Wel ziet men in dat groei en groen goed
samen kunnen gaan.. en acht ook een
meerderheid groei nodig voor stabiliteit.

EEN RONDJE DUITSLAND
Duitsland wil (ook) zijn militaire dienstplicht
afschaffen, een der kapstokken van de herdemocratisering na de WOII trauma’s. Want
een beroepsleger levert besparingen op…
Het zou ook betekenen dat de 12.000
dienstweigeraars er niet meer zullen zijn, die
werk
deden
in
ziekenen
verzorgingshuizen. Goedkope arbeid dus
die vaak ook nog goedkope werving bleek te
zijn. Al zijn deze 12.000 op de totaal
500.000 in die sector niet echt daverend
veel. Nu zijn er 250.000 mensen in het
Duitse leger en dat moet ook terug naar
164.000 en onder de jaarlijks 64000
dienstplichtigen kunnen draaien. Het is in
Duitse kring een politiek zeer beladen
idee… vanwege de symboliek er achter. En
in Frankrijk dat dit al eerder deed wil men nu
opnieuw overgaan tot een burgerdienstplicht
voor 17-25 jarigen.. dat zullen er 75.000 zijn
schat men. De economische druk doet veel
heilige huisjes afbreken: nood breekt ook
dure principes.

De volgende bezuinigen liggen nu weer op
tafel in Berlijn:
*wet. Ziektek.verzek. (14,9-15,5%) 6
miljard
*WW-verzekering
(2,8-3%)
1,6
*Luchtv. Bel.
1
*Uraniumbelast.
2,3
*Financ. Markten
2
*energiebel.
1,5
Totaal
14,4 m.
Dat bovenop eerdere bezuinigingen en in
het licht van een opleving, vooral in de
Aziatische export. Dat is pas echt omturnen
à la Duitsland!
Intussen zijn er grote tekorten aan
personeel in de opbloeiende industrie en
vertrekken er veel meer turken dan er
komen. In 202 was er een Turks
migratiePLUS van 10.000 en in 2009 een
MIN van 10.000! Een verschil in saldo van
20.000! In totalen liep het van 273.000 in
2001 terug naar nu in 2009 -13.000. Een
saldo van bijna 300.000 arbeidskrachten! Zo
komen de emoties en de economische
werkelijkheid nu in botsing… Kijk er goed
naar: Duitsland is ook ONS voorland! Voor

Er is ook veel te doen over de
energiebelasting die 2,3 miljard moet
opleveren. Het gaat om een belasting op
uraniumverbruik van de kerncentrales… Die
zouden dan, als tegenhanger, open mogen
blijven tot 2032 in plaats van de huidige
planning 2020. Want Angela en co zien die
vroege sluiting, een erfstuk, niet zo zitten.
De Duitse zakenwereld, de direct betrokken
energiebedrijven voorop, maar ook de banken en zelfs ook de universitaire wereld,
protesteren tegen de nare gevolgen van
deze nieuwe belasting. RWE, de grote
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het oosten van dit land is intussen een ware
bevolkingspolitiek nodig: het hele oosten
loopt leeg… in hoog tempo.

Hier een hoge Siemensmanager aan het
woord:
Wij kunnen in China enorm veel werk doen
in de infrastructuur opbouw. Wel aangepast
aan hun eisen natuurlijk.
China is nu al de 2e handelspartner van de
EU, direct na de VS. Er zijn nu al 170
steden daar van boven 1 miljoen inwoners
en in 2050 woont er 75% van de bevolking
in de steden. Dus de behoefte aan
infrastructuur is enorm groot.
Wij werken in China om er te verkopen maar
ook om er producten naar hun eisen te
ontwikkelen; dus aangepast aan de eisen
van aankomende landen.
In dit land worden nu al de meeste octrooien
ter wereld aangevraagd. In het tijdvak 20082014 zullen de BRIC-landen + het MO meer
dan 50% van de groei in de wereld
betekenen. Europa is meer dan enkel een
geografische verbinding tussen de VS en
China; het heeft de meeste kennis en
technologie die de VS en China nodig
hebben.
Siemens ziet het helemaal zitten dat zal
duidelijk zijn.

DE DUITSE WILDERS
In een Duits weekblad staat:
-Schrille Töne haben der Sarazin und dieses
Land auf der Weg in eine Islamofobe
Gesellschaft geführt.
En:
-Berlin-Neuköln ist eine Realität (immigr.
wijken), keine Frage. Aber Ballermann auf
Majorca auch!
Het boek van Sarazin gaf een ware schok ,
via de eerste publicaties in Der Spiegel en
de Bildzeitung, en het protest is
oorverdovend van vele kanten. Angela
noemde het boek: “Sehr, sehr polemisch”.
De Centralrat der Juden riedt hem aan: “Ga
naar de NPD”. En de NPD wil ook graag
met Sarazin praten. Er is ook steeds meer
instemming te horen; het taboe is
doorbroken. Ook al vaart deze auteur, lid
van de Raad van Bestuur van de Deutsche
Bank (!), een ware “anti-moslimkoers op
“genetische/racistische basis”. Wat hij
schrijft schokte mij ook erger dan Wilders
zijn “Töne”.
DUITSLAND EN CHINA
Eerst wat cijfertjes:
Duitsl
Hoog-opgeleiden
0,3 miljo
BNP
3,33 milja
BNP/kop
3,33

DE TANENDE BELGISCHE NATIE
Eerst de statistiek van de drie stukjes
België:
Vlaand.
Wall. Brussel Tot.
Inwon. 6,3 milj.
3,5
1
10,8
BNP 200
80
64
344
WW
7,2%
16,5
22,7
11,6

China
5,6
5,36
5,36

U ziet het enorme economische belang van
Brussel in dit plaatje… HET struikelblok dat
bijna 100% Franssprekend is. Ook Di
Rupo’s ongeluk; hij moest oververmoeid
afhaken. Van de 7 partijen waren de twee
Vlaamse radicale partijen het niet eens met
de andere 5. Maar is geliefd gebleven bij
alle Belgen! Teken aan de wand! De koning
benoemde mediateurs, een NVA-er en een
CD-er. Zelfs links Vlaanderen was akkoord.
De NVA wil de liberalen erbij want er moet
straks 25 miljard bezuinigd worden. Dus de
koning maakt een tussensprintje en liet Di
Rupo op vakantie gaan… En mogelijk gaat
hij dan straks verder? Ook De Wever weet
dat hij ooit MOET buigen voor een

De Duitse export naar China: 16 miljard in
2009 en in 2010 25,2 miljard . Dus + 56%.
Wat hierbij passende opmerkingen in een
Duits artikel:
-Wer nicht aufpasst, kann bei die
chinesische Umarmung die Luft ausgehen”.
-Auch die VS haben sich in eine gefährliche
Abhängikeit begeben
-Chinese opmerking: “wij importeren eerst
buitenlandse technologie die we dan
optimaliseren.

38

compromis. Scheiding van tafel en bed dus?
Of keiharde boedelscheiding na grote
herrie… De boedel is overigens een enorme
schuldenlast van de staat.
En je hoort (nog) niemand ver de 73.000
Duitsers in Oost-België. Wat meten zij
doen? Naar Angela terug gaan? Zal wel
moeten!

tikt dus op de negatieve groei.. Het is een
risico wat Cameron c.s, lijken te nemen in
de verwachting dat het daarna weer zal
verbeteren. Overal is nu de balansvraag
schuldafbouw of verder stimuleren aan de
orde… Nu ook de VS achterblijft (woningverkoop zakte bijna 30% in EEN maand en
de WW blijft hoog) wordt het ook hier
zorgelijker. De wereld draait op de actie van
China en zijn BRIC-partners, terwijl in de EU
de PIIG-zorgen (de landen met zorgelijke
overheidsschulden)
toenemen.
Ierland
kreeg nu al weer AA- aan de broek van een
noteringsburo. Het protesteerde, kreeg te
horen dat de regering het best goed doet,
maar
ook,
dat
de
nog
vereiste
hulpfinanciering van een grote bank, deze
lagere notering vereist..
De denkers van het snelle herstel zijn
stilgevallen… Zij houden ook de adem in.

GAAT OOK ZWEDEN NOU RECHTS AF?
Zweden is vanouds een links land en de
regering van dit type nu doet het echt niet
fout met een hervonden groei van 4,5% (de
hoogste in de EU!). Toch gaat, lijkt het, nu
een rechts-liberale coalitie het winnen bij de
volgende verkiezingen; de socialisten zouden onder de 30% kunnen komen. Men is
hier ook “ideologie-moe” lijkt het. Net als bij
de andere Scandinavische landen eerder.
Er groeit ook een afkeer van dat befaamde
Zweedse model, waar ene Cameron ook al
zo gek op is. Andere tijden op komst? De
verkiezingen zullen het moeten laten zien..
of niet.

DUITSE EN FRANSE MELKPRIJZEN
Per 100 liter kost Franse melk 275 €, Duitse
246… Het rendement van een franse koe is
6340 kg; een Duitse doet 6827.. Het aantal
melkboerderijen in Duitsland is 94000 in
Frankrijk zijn er 82600. De jaarproduktie i
Frankrijk is 22 miljard liter, in Duitsland 28
miljard.
De Duitsers zijn ook met melk uiterst
competitief. Dus importeren de franse
bedrijven die melk verwerken graag uit
Duitsland. In 2009 kwam 2% van de kaas uit
Duitsland en 3,5% van de melk.. Na de
liberalisatie van de melkprijzen hebben de
Duitsers hun zaakjes erg goed voor elkaar
gekregen, dat is in Frankrijk niet erg goed
gelukt helaas. Daarom weer een prijscrisis
in Frankrijk die op het nippertje met een
prijsverhoging (!) werd opgelost… + 10%
betalen de grootafnemers. Frankrijk heeft
erg veel kleine bedrijven met zo’n 40 koeien
Duitsland doet het veel groter. Wat sterke
kostenverlaging brengt. Ook produceren
5500 Duitse boeren biogas; in Frankrijk zijn
dat er 13! De opbrengst daarvan is in
Duitsland al vrij belangrijk. Zo’n 4600 € per
hectare. Tja, het laat weer eens zien hoe
langzaam de Fransen reageren op
veranderingen en hoe snel Duitsers op kop
gaan rijden. Ook in de melk dus…

OLIEDRAAISCHIJF NEDERLAND
In Rotterdam en omgeving gaat er ca 100
miljoen ton olieproduct per jaar “om”. Frankrijk verbruikt jaarlijks ca 80 miljoen ton, ter
vergelijking. De “zone” ARA AmsterdamRotterdam-Antwerpen raffineert jaarlijks 60
miljoen ton en dat stijgt met 10% jaarlijks. Er
zijn in R’dam geen diepganglimieten: 24
meter kan en er werken wel 70.000 mensen
direct voor de haven. Waar 400 miljoen ton
goederen per jaar “doorheen gaat”.
Nederland maakt zich nu ook op voor vloeibaar gas in grote methaantankers; waarbij
Suez-GDF (Fr.) een grote klant is.
Nederland is een ware oliedraaischijf in het
noordelijke Europa. Dat komt ervan als je
ook wat gas hebt en als je Duitsland “achter”
je hebt liggen. Waar nu de boom weer
losbarstte.
GAAT ENGELAND DUBBEL-DIPPEN?
Het monstrueuze bezuinigingsprogramma
van Cameron en de zijnen, die de staat
decimeren willen, roept een stevig risico op
de korte termijn op. Dat van de dubbele dip..
Want je draait overheidsuitgaven terug en
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Poetin? Ik kan het schrijven hier; in Moskou
krijg je dan “een ongelukje”.

Terug naar inhoud

DE MOORDDADIGE PRESIDENT
In Tsjetsjenië is ene Kadyrov “gedropt”als
president
met
een
verleden
als
moorddadige
rebellenbaasje.
In
zijn
omgeving
wordt
enorm
gemoord:
journalisten, ex-parlemen-tariërs en politici,
militanten-oppositie en ook eigen lijfwachten
gingen er aan. Er lijkt een lijst te zijn van ca
5000 namen van hen die “fout zijn” in de
ogen van de macht-hebbers in dit land en
ook in Moskou. Daarvan moeten er volgens
ingewijden ca 500 worden vermoord. En
daaraan wordt systematisch gewerkt onder
bezielende leiding van de populaire
krachtpatser Ramzan Kadyrov. Omdat vele
moorden plaats vinden in andere lande, in
de diaspora dus, zijn ook de autoriteiten
daar (Duitsland, Oostenrijk, Polen bijv.)
nogal ongerust over deze gang van zaken.
In de ambassades in deze landen zijn, zegt
men, nogal wat werknemers die iets van
doen hebben met het “schoonmaken binnen
de diaspora”. Dit land, dat een afgrijselijk
verleden
heeft
met
terrorisme
en
moorddadig optreden van Rusland, gaat op
de weg van het geweld verder en dat met
steun en instemming van de russen. Die de
afgang hier nooit zullen vergeten en wraak
nemen… Zo kunnen moorddadige regiems
blijven bestaan…

OOST-EUROPA
CLANHERRY OVER MISTRAL’S
Frankrijk
zou
een
Mistral
transporthelicopterschip leveren en er twee
laten bouwen door een Russische werf.
Mooie order voor de DSN in Frankrijk en
ook een Russische werf… Poetin wilde ook
wel meedoen, maar nu hebben twee
machtigen rond hem daar herrie helaas
over. Een bankbobo en een hoge van de
militaire werven-combinatie OSK. OSK wil
dat ook Daewoo uit Zuid-Korea meedoet
een de offerte, maar die hebben weer geen
alternatief voor het interessante infosysteem en besturingssysteem wat bij de
Mistral meegeleverd wordt. Maar de
Koreaanse boot is daarentegen wel aardig
wat goedkoper… Sarko zoekt herstel mbt
de handel met de russen en met hem
EDF/GDF, Air France, Alstom en Renault…
Want de handel liep fors terug en dat is voor
niemand goed. In de binnenlandse politiek
is dit werk voor de DSN-werf in Frankrijk erg
van belang… Dus ook daarom wil Sarko dit
winnen. Na de zeperd met kerncentrales
voor de Arabieren (ook verloren aan ZuidKorea!) en de TGV aan Brazilië wil Sarko
dat er nu WEL gescoord wordt. Poetin wil
ook wel maar de clans zijn erg machtig. Pas
evident dus!

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 dar
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 publicaties 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

POETIN BLIJFT TOT…2024?
Hij zit zo stevig in het zadel dat de
presidentsverkiezingen winnen in 2012 een
flauw spelletje zal zijn. En daarna kan ie
weer wat rondjes mee gaan doen en zo best
wel 2024 halen. Dan is hij tweede op de lijst
van lang-regeerders in zijn land: net iets
minder dan Stalin! Hij is er echt van
overtuigd dat hij de enige is die dit land kan
leiden…. Al is zijn democratisch gehalte tot
een cynisch dieptepunt gezakt. En de
modernisering van dit giga-land dat drijft op
olie en gas… is geheel vastgelopen. Gaat
Rusland nog eens ten onder aan drank en
lethargie onder de bezielende leiding van
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ook niet ontbreken. Een land in diepe crisis
dat nu zelfs de adviezen van de EU en het
IM€F 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.

leven in een vicieuze cirkel: eens een
misdadiger nooit meer een nette burger.
Wat ze ook doen of laten, zij zijn het altijd
schuld. Wat natuurlijk zijn gevolgen heeft
voor hun gedragskeuzes. Ze zijn met ca 60
miljoen in dit gigaland en moeten “wachten”
tot de “opschaling van de kastenvolken” ,
die in India in gang is gezet, zal zijn
“voltooid. Dan, ooit, zijn zij mogelijk aan de
beurt voor normale behandeling. U denkt, tja
een ontwikkelingsland dus? Wel de roma’s
van Europa zijn ook al eeuwenlang de
verschoppelingen die praktisch rechteloos
zijn en ook altijd de klos. Terwijl de wetten
heel andere dingen voorschrijven… Een
zondebok die niet protesteert is nooit weg
en ook politiek wel gemakkelijk. En de politie
heeft ook altijd snel een dader voor een
misdrijf…

LOUKATSJENKO IN ONGENADE?
Hij moet weer een rondje verkiezingen
ondergaan die hij waarschijnlijk opnieuw zal
“winnen”. Want net als vorige keer zullen nu
de EU en de VS de gang van zaken
afkeuren… Maar het zou nu ook de
afkeuring van Moskou kunnen oproepen,
omdat hij daar niet meer zo lekker ligt. Hij
gedraagt zich nogal onafhankelijk… en buigt
teveel naar het westen , denkt Poetin. Dus
zou die wel eens de lijsttrekker kunnen
beschadigen. Dat zal hij niet leuk vinden,
aar Moskou regeert zo in zijn vroegere
satellieten…

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA WEER BIJ DE GROTEN
CNOOC is een van de drie grote Chinese
oliemaatschappijen. Ze draait als een
tierelier en groeide in beurswaarde met
41%, mede door een winstverdubbeling. Ze
aast op onderdelen van BP die te koop
zouden zijn… China met zijn grote greep op
de olie in Afrika en ook steeds meer elders,
gaat ook in olie zwaar meetellen. Wat haar
geopolitieke kracht en macht iet weinig zal
versterken. Maar ja, wat wil je: China is al
lang de grootste energieslurper op de
aardbol.
China geeft nu +7,5 % aan defensie uit
vergeleken met 2009. Een forse jump.
Daarmee komt het “pas” op 150 miljard en
dat is 20% van het budget van de VS…

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
DE ROMS VAN INDIA
Iedere regio heft zijn paria’s en India,
bekend om zijn kastensysteem, heeft zelfs
nog een groep die daar nog “onder” staat.
Ze heten de Pardhis en zijn, sinds de Britse
bezetter in 1871 verklaarde dat ze, de
“meest criminele groep van het land” waren
is het nooit meer goed gekomen. Deze
officiële uitsluiting werd pas in 1952
teruggenomen, maar dat veranderde
hoegenaamd niets aan hun reputatie. Ze
zijn half-nomaden , verplaatsen zich in
kleine
groepjes
en
wonen
in
krakkemikkerige hutjes aan de rand van
steden. De meesten zijn al ooit opgepakt,
voor wel dan niet gepleegde misdaden. Ze

WIL PEKING HERVORMEN?
De premier hield een speech en sprak over
deconcentratie van de macht en de
mogelijkheid dat het volk de regering
kritiseert en controleert. Op weg naar een
eerlijke, rechtvaardige maatschappij. Opmerkelijk, en zeker ook het verslag erover in
de grote door Peking gecontroleerde
bladen.
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Kenners denken niet dat er de komende
twee (laatste) regeringsjaren van premier en
president veel verandert dus zien hier meer
wat theater in. Maar er werd ook een boek
uitgegeven waarin de premier “een goede
acteur” werd genoemd. Intussen kreeg de
auteur wel bezoek van veiligheidsmensen
maar werd niet gearresteerd. Wat ook
opmerkelijk was. Toch een lente in de lucht?

Dus beginnen de chinezen hun risico te
spreiden en gaan de eerste stappen op een
liberalisatie rond de yuan.
Ook bleek nu dat China voor 24 miljard
kocht aan Japanse schuld en voor 3,4
miljard aan Zuid-Koreaanse schuld. En
verkocht voor 24 miljard aan VS-staatsobligaties. Een schijntje op de 2400 miljard
dollar in kas, waarvan experts beweren dat
het er 36000 zijn! Dus China diversifieert
haar beleggingen, vooral ook vanwege de
zorgelijke status van de Amerikaanse
economie. Waar nu “oud-OG”, in EEN
maand bijna 28% aan waarde verloor… De
“dubble-dip” lijkt er te komen..

DE AMBITIEUZE CHINESE VROUWEN
Een recent boek over ambities van de
Chinese vrouw staat hoog op de hitlist daar.
In de VS zijn ca 1/3 van de vrouwen erg
ambitieus in China is dat 2/3. In de VS
werken 67% der dames in China 77%! In
China zien de vrouwen ook plenty aan
kansen en ze worden fors gestimuleerd om
mee te doen. Ook een voordeel van de
gelijkheid die Mao bracht en wat hen goede
opleidingen deed volgen. Ook hoog in
organisaties zijn er relatief veel vrouwen
hier: managers van vrouwelijke soort zijn
ook zeer gewoon. Wel 8 van de 10 bedrijven
hebben vrouwen in topposities. Er is hier
ook prima kinderverzorging door bedrijven
en de staat. Ten slotte is hier erg duidelijk in
de razendsnelle verandering de gaande is:
doe je niet vol mee, dan lig je er ZO uit… So
join them!

CHINA WIL DUITSE ENERGIESTANDAARD
China investeert miljarden in energiebezuiniging ook al blijft het s’ werelds
grootste vervuiler. Want de groei brengt
meer vervuiling ERBIJ dan haar bezuinigingen goed maken. Wat deed Europa
en anderen (zie de russen bijv.) jarenlang?
Nou dan; dus niet hypocriet gaan doen nu.
De Duitsers hebben voor de bouw een van
de beste energiestandaards ter wereld en
China wil die nu zelf gaan hanteren in eigen
land. Want nu slurpt een chinees huis ca 4x
zoveel energie dan een Duits. Dus zeg en
denk niet dat Peking dit probleem niet ziet!

CHINA MOVED MET DE YUAN
De Yuan is nu niet omzetbaar, vrij en overal,
in andere valuta. Want de Bank of China
controleert geheel de koers en is betrokken
bij elke valuta-transactie. Nu zien we een
soort van “pre-liberalisatie”:
-sommige landen mogen yuans aanhouden
om producten uit China te betalen.
-buitenlandse
bedrijven
mogen
ook
obligatieleningen uitgeven in yuans in Hong
Kong
McDonalds heeft de eer de eerste te
worden.
Maar nog steeds geldt:
-De VS vindt dat China de yuan kunstmatig
doet onderwaarderen
En,
-China is bang voor dollarherwaardering
gezien de slechte economische toestand in
de VS..

DE GROEI IN AZIË EN ELDERS
Tel je Indonesië, Maleisië/Philippijnen /Thailand en Vietnam qua groei op dan krijg je:
2009 + 1,7%
2010 + 6,4
2011 + 5,5 (Schatting)
Zet je daar naast de huidige groei van de
reuzen:
VS
-2,4%
China +9,1
Japan -5,2
Dan besef je steeds beter wat er aan de
hand is en, hoe groot de kloof wordt..
VAN DYNAMO NAAR DINOSAURUS
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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 staatsschulden
(210% BNP) en een tanende concurreerrentiepositie. 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
de knoppen ondanks je glorieuze industriële
en politieke geschiedenis. Je wordt een
dinosaurus in een museum.
Europa pas op: dit is uw vóórland!

zijn zin: Birma
democratie”.

is

nu

een

“westerse

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE WW IN DE VS
Hij is hoog, bij de 10% en wil niet zakken.
De fameuze American job-machine lijkt wel
kapot. Maar kenners zeggen dat het WWreservoir een grote structurele component
heeft. Ze schrijven dan: “To many jobless
are stuck on the wrong place and with the
wrong skills” . Dus er moet snel , vinden zij,
een andere arbeidspolitiek komen. Anders
zal ook bij hernemende groei de WW hoog
blijven. Met andere woorden: De VS is
achteropgeraakt in het matchen van technologische vernieuwing en aangepast arbeidsreservoir. Dus: daar moet Obama nu
tegen aan, but it takes some time to get
anywhere.

BIRMA GAAT KIEZEN…
Ze kozen ook al een keer in 1990 onder de
junta, maar toen de uitslag hen niet paste,
annuleerden ze gewoon alles. Nu , op 7
nov. Mogen ze weer, maar nu is het beter
voorbereid. Ook door de Grondwet waarin
zij (de militairen) 25% der zetels mogen
bezetten. Oppositie moet voor alles toestemming vragen en wil je een partij
oprichten dan moet je 1000 leden kunnen
aantonen. Wat velen afschrikt, want voor je
het weet zit je vast. Ambtenaren en monniken mogen geen kandidaten zijn ;
misdadigers ook niet. En je bent hier al
gauw een politieke misdadiger. Mogelijk
gaan oppositionele de verkiezingen boycotten want wat zal het helpen? China en
India steunen de junta vanwege gas en olie
en ook andere ASIAN-landen doen dat. Dus
ze zitten lekker in het zadel en gaan kiezen
is enkel dat bevestigen! In de nieuwe orde
zijn misdadige landen met olie/gas of
andere “lekkernijen” altijd vrienden.
Intussen zijn 70 officieren eervol ontslagen
om vervolgens parlementsleden te worden… in een partij die weliswaar burgerlijk
is, maar militair wordt gevoed. En het stikt
daar ook van oud-bestuurders en zelfs exjuntaleden. Zo kun je een “democratie”
geheel en al manipuleren. Dus Bush krijgt

ARM EN RIJK IN DE VS
Slechts 1 % van de rijkste bezit 37% van het
totale vermogen. De 80% “armste” zijn goed
voor 12% van dat vermogen. Tussen 2001
en 2010 ging het eerste cijfer van 33,3 naar
37%.... en het tweede cijfer van 15,3% naar
12%.... De spanningen nemen steeds meer
toe… Enkele superrijken stelden voor
samen de helft van hun GIGA-vermogen
weg te schenken, wat niet alle een goed
idee vonden. We gaan snel terug naar tijden
waarin het gevecht om geld op de straat
weer opgeld doet.
GELD EN GELUK IN DE VS
Princetown Uni onderzocht dit onderwerp
en kwam tot verrassende resultaten. Op
basis van 1000 personen en 450.000 antwoorden van deze groep. Voila:
-je bent gelukkig rond de 75000 $ (58.000 €)
daarboven komen er stress en droefenis.
-zelfs 100.000 $ garandeert niet alle geluk
en daarboven hangt geluk meer af van andere factoren. Zoals het temperament der
ondervraagden en andere aspecten van het
leven.
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Zoals een wijze in mijn leven al zei: Geld
maakt niet gelukkig, maar te weinig geld
maakt ongelukkig. Hieraan moet nu dus
worden toegevoegd: boven 100.000 $
maakt geld niet erg veel meer uit voor je
geluk, maar zijn vooral andere zaken van
belang. Waarvan acte.

Twitterpagina 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
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 TEGEN het
franse burkaverbod…
Hoe het zit met de moslims in de VS? Een
beetje statistiek:’
65% van hen is geboren in het buitenland.
24% in Arabische landen, 8% in Pakistan,
10% in overig zuid-Azië, 8% in Iran, 5% in
Europa (!), 4% in (niet-Arabisch) Afrika en er
6% “rest”.
De 35% die in de VS werden geboren
komen voor 20% uit Afrika of Amerika.
PS: Miss USA is een mooie moslimdame uit
Libanon!

DETROIT WORDT EEN BOERDERIJ
Deze stad viel terug van 2 miljoen naar
800.000 inwoners dor de ineenstorting van
de auto-industrie. Daardoor ligt zo’n 1/3 van
het oppervlak braak of in ruïne. Een gebied
van de grootte van Parijs van 360 km2 dus.
De blanke bevolking ging al langer gelden
naar de suburbs en liet veel gaten achter…
En ook de 80% van de bevolking ie zwart is
en waarvan 40% werkeloos is. Wat doe je
met zo’n stadstoestand? Wel er was een
architect die aanried om het gebied plat te
gooien en er grote boerenbedrijven op te
vestigen. Maar dat was het bestuur wat
gortig, je moest dan zwarten wegdrukken en
dat ligt politiek erg naar. En over één
generatie is het “vanzelf” opgelost: niemand
meer te vinden in deze wijken. Een rijke
zwarte zakenman bleef eigenwijs en kocht
hectaren op en liet daarop mensen
tuinieren. Met zaad en gereedschap van
stichtingen… Dat sloeg aan wat in deze
stadsdelen krijg je enkel nog kant en klaar
voedsel. Vers is er niet. Het plan krijgt
steeds meer steun en er is nu al een groot
groentebedrijf dat haar producten in een
rijdende winkel verkoopt. Michelle Obama
kocht er al ter demonstratie en dat hielp ook.
Het plan was niet slecht maar nu groeit het
stapvoets in een totaal ontredderde stad.
Die van de weeromstuit nu ook veel groener
wordt… Mensen die de stad lief is zeggen:
we moeten toch WAT ondernemen? En ze
hebben gelijk; het geeft perspectief al is het
erg wennen.

Wat vergelijkende cijfers:
Land
tot.bev.
VS
305 miljoen
Duitsl.
82
Frankr.
65
UK
62
2,4
Can. 34
1

mosl. Mosk.
2,5
1900
3,3
2600
5,5
2100
1500
198

VS dus 1% moslims, Du 4%, Frankr. 9%,
UK 4% en Canada 3%. Overal redelijk
kleine minderheden dus. En Frankrijk heeft
relatief weinig moskeeën. Het UK noga
veel. Kortom de verschillen zijn er, maar de
negatieve houding ten opzichte van de islam
is overal opvallend aan het toenemen.. In de
VS zijn het vooral de rechtse christenen

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
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waar de anti-islam houding toeneemt, wat
niet het geval is in de Europese landen.. bij
hun christelijke groeperingen. Maar die zijn
overwegend progressief. Dat zal het zijn.

Karzic van Servië…en ik vergeet er zeker
nog wel drie of zo.
BRAZILIË DE HEREBOER
Brazilië heeft erg veel vruchtbare bodem en
daarvan nog pas weinig in exploitatie.
Ziehier een lijstje van diverse “herenboeren”
op onze wereld. Het eerste cijfer is het land
in exploitatie, het tweede wat er nog wacht
op exploitatie.
Braz.
50
350
VS
200
200
Rusl.
120
230
India
180
150
China
100
130
Austr.
30
90
Canada
30
80
Argent.
20
80
Brazilië heeft de meeste vruchtbare
hectaren ter wereld samen met de VS en
gebruikt daarvan nu pas 1/8 (de VS gebruikt
nu 50%)!

GUANTANAMO
Guant is nog open en de Baghramgevangenis
(Afghanistan)
heeft
ook
honderden gevangenen zonder nette
aanklacht of proces. Maar die zijn
“overgedragen” aan de Afghaanse regering.
En in Irak zitten er nu nog 30.000 mensen
vast ook zonder aanklacht en proces: zegt
Amnesty International! De balans qua
mensenrechten is in de VS-invloedssfeer ,
dank zij de Bush-ideologie, .een uiterst
droevige. Ondanks een goedwillende
Obama…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
LE VOISIN BOUTERSE
He is back en gekozen door “zijn volk”, de
voor drugshandel veroordeelde Desi,
buurman van Frans Guyana en president
van Suriname. De Nederlandse regering wil
hem niet ontvangen, zond ook geen
felicitaties, maar weet ook dat hij legitiem
gekozen is en feitelijk de macht vertegenwoordigt in zijn land. Hij was als putchist de
baas hier tot 1987… en vermoordde 15
tegenstanders om aan de macht te komen.
In 1999 had hij volgens de Nederlandse
justitie alles van doen met bijna 500 kilo
cocaïne en kreeg daar gevangenisstraf
voor, die hij nooit uitzat natuurlijk. De
koningin moest nu ook haar reis naar
Suriname afzeggen. Maar Sarkozy was de
eerste staatschef uit Europa die hem
feliciteerde: zijn land en Suriname zijn
immers buurlanden en hebben regelmatig
wat onderling te regelen. De 500.000
inwoners (het aantal daalt met 2,2%
jaarlijks!) en met een inkomen van ca 9000
$/jaar (nr.113 op de ranglijst) willen het weer
met Desi gaan proberen. Hij neemt zijn plek
in in een duister rijtje: Kadhaffi van Libië,
Omar Beshir van Soedan, de juntachef in
Birma, Berlusconi van Italië, ex-president

Een tweede lijstje toont het marktaandeel in
de productie van landbouwproducten naast
het deel dat daarvan wordt geëxporteerd:
Sinaasapp..
58% 82%
Suiker
22
42
Sojabon.
23
40
Kippen
15
38
Koffie
40
35
Rundvl.
18
22
Vark.vl
2
10
Mais
4
5
Katoen
2
4
Brazilië is een ware grootmacht op agrarisch
gebied en heeft nog heel ver te gaan. In een
wereld met steeds meer mensen en steeds
grotere voedselbehoefte is dit gelijk aan het
hebben van veel olie en/of gas. En laat
Brazilië dat nou ook nog in grote hoeveelheden hebben gevonden! Brazilië is een
grootmacht van morgen.
FIDEL GEEFT MISLUKKING TOE?
Hij gaf een interview en baarde opzien: hij
gaf toe dat de bedoelingen van de revolutie
er niet zijn gekomen. Het land staat praktisch alleen nu; enkel Chavez is een vriend
van Cuba. Hij zei ook dat Amadinedjad de
Holocaust echt moet erkennen… dus Fidel
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is zijn missionarisrol in de wereld nog niet
verleerd. En hij vond ook zijn kongsi met de
russen indertijd tegen de VS onjuist… Dus
een ingekeerde Fidel die zijn broer de
ruimte biedt tot modernisering? Zo werd het
in de wereldpers uitgelegd maar toen Fidel
dat las, beweerde hij prompt verkeerd te zijn
begrepen… De vos heeft nog alle streken
dus. Obama zei (nog) maar niks… die wacht
even af.

losgeldsom is niet te hoog. Kleine criminaliteit? En Chavez is ook een kampioen in
het sluiten van niet vriendelijke tv-zenders.
Desondanks (of daardoor?) daalde zijn
populariteit van 75% naar nu 45%...

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË IN LABIEL EVENWICHT
Labour regeert er nu met steun van vier
zetels van een kleine groepering: mevr.
Gilliard kon geen meerderheid krijgen en
ook niet de liberalen daar. Voor het eerst in
een
halve
eeuw.
Ze
kreeg
die
gedeputeerden mee op een program met
modernisering van het onderwijs, de
gezondheidszorg en bepaalde publieke
diensten (budget 9,miljard €). En ook haar
plan voor een optische kabelnet werd
geapprecieerd. Maar over het extra-belasten
van de mijncompanies, wordt het minder
leuk. Omdat er groenen bij zijn die veel
meer taxe willen heffen. Dit land moet nu
dus ook al wennen aan een labiele
regering… en is daar mee geen uitzondering als je rondkijkt. Het lijkt wel een
wereldwijde kwaal te zijn geworden! Dus
komt dit land, zo rijk aan grondstoffen en zo
close met China, vanaf nu vaker in het
wereldnieuws. De eerste vrouwelijke premier krijgt het meteen flink lastig!

CHAVEZ WIL NOG EEN RONDE
Zijn devies? “Het Vaderland, het Socialisme
en anders… de DOOD! “
Hij doet er alles aan om zijn geschonden
imago op te vijzelen. De weg daartoe is het
doen van leuke dingen voor de “arme
mensen”.Daar zitten zijn kiezers namelijk.
Maar de inflatie is wel 31% (!), de olieopbrengst is nog niet genoeg en de industrie
taant. De groei viel met bijna 4% terug bij
deze 5e op de wereldlijst van olie-export.
Maar de armoede ging met 47% terug
tussen 1999 en 2008… Door gewoon de
armen te subsidiëren dus… Dezelfde truc
als Amadinedjad in Iran uithaalt met zijn
trouwe arme achterban! Een truc met
grenzen, zoals elke econoom weet. Het
versterkt niet echt je economie als je niet
ook MEER en ANDERS erbij doet! Want zijn
genationaliseerde olie-business is niet in
staat de zaak op level te houden: in dit olierijke land moet nu zelfs de elektriciteit op de
bon worden gedaan! Zijn steun in de steden
zakt dus langzaam. Het enige wat klopt zijn
de overheidsfinanciën: daar kan menig
Europees land een puntje aanzuigen.
Griekenland heeft 120% van zijn BNP aan
Staatsschuld en Venezuela 26%... Maar
geen nood: de VS schatten de olie-voorraad
in dit land nu nog veel hoger… Op 500
miljard barrel en dat is hoger dan SaudiArabië! Maar hebben is één en er geld mee
maken is twee. De stommiteit van de
privatisering is nu merkbaar de staat kan
niet alles kennelijk, ook bij Chavez niet.
Overigens liep het aantal moorden in dit
land in 40 jaar een factor 4 omhoog naar nu
19000 per jaar. Waarvan 90% ongestraft
blijft. En er zijn ook 17000 kidnappings die
maar vaak een dag duren want de

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
WAT KUNNEN NETHANYAHU/ABBAS EIGENLIJK?
Ze spraken met elkaar in Washington onder
leiding van de VS en besloten verder te
praten. Een begin… maar waarvan? Is dit
conflict van 100 jaar wel op te lossen f moet
je het gewoon “managen”? De een staat
onder de afhankelijk van extreem rechts in
zijn kabinet en de ander wordt gemangeld
door Hamas. Iran speelt er tussendoor en
Washington houdt hun “bomloos” en tracht
Israël af te houden van preventieve bombardementen.
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Obama heeft het geluk dat de meeste
Amerikaanse joden democraten zijn en dat
zijn naaste adviseurs Axelrod en Emmanuel
joods zijn en de joodse kringen zeer goed
kennen. De laatste keer dat N. in de VS was
, werd hij daar erg koel ontvangen; een
jammerlijk foutje erkent intussen Obama en
zijn entourage. Iedereen leert… Erg nodig
nu de heren elke twee weken zullen praten,
binnenkort in Egypte… De wereld kijkt toe,
Hamas pleegt storende aanslagen en men
hoopt niet dat een of ander knallend incident
de zaak weer stuk maakt. Of maakt het
eigenlijk niet zo veel uit?
Intussen gaat Hamas door, in opdracht van
Iran, met het belagen van Israëli’s. Dat gooit
zand in de machine van Abbas maar maakt
Nethanyahu nou net gelukkig. Want zo krijgt
hij een sterkere positie met zijn wens tot
verdere kolonisatie… En zo wordt de vrede
opnieuw de dupe… Clinton doet moedig
maar ze weet dat het vooralsnog meer
symboliek dan echt onderhandelen is. Inch
Allah dus…

conflict eigenlijk is. En straks moeten ook
Mitchel, Clinton en Obama ook nog even
demografisch meerekenen..
WAT KOSTTE IRAK?
Bush begrootte het oorlogje op 50 à 60
miljard $... het werden er 3000! En Bush
verlaagde tegelijk ook nog de belastingen,
de optimist. De schatting is nog zonder de
z.g. “Opportunity costs” te berekenen, zegt
Stiglitz. Zonder deze oorlog zou ook Afghanistan niet zo zijn verder gegaan ls nu
en ook zou de olieprijs niet zo gigantisch
hoog zijn geweest. Want Irak produceerde
veel olie en de oorlog stopte alle investeringen in de regio. In 2003 deed de VS zijn
budget voor Afghanistan flink omlaag; men
was daar al jaren bezig.
Obama erfde een enorm probleem en een
enorme schuld en de diepe recessie van nu
heeft alles van doen met de “vergissingen”
van ene Bush.
En in de geschiedenisboeken op de scholen
in Irak komt Saddam en de Amerikaanse
oorlog en bezetting… gewoon niet voor
intussen. Elke leraar moet er maar wat op
verzinnen. De geschiedschrijvers van direct
na een ondergang moeten liegen uit
patriottisme; ook hier.

PALESTIJNEN TELLEN
Er wordt heel wat afgeteld in de bezette
gebieden: hoeveel Palestijnen wonen er nou
is de vraag. Want als je straks die gebieden
(deels) zou houden en dan ook deze
Palestijnen als “gewone burgers” moet
accepteren met stemrecht dan zijn ze
mogelijk in de meerderheid daar. En dat
komt niet goed uit… Stel u voor: in Israël
zijn er mensen die de Palestijnen bij
“overname van bezette gebieden” GEEN
burgerrechten zouden willen geven… Maar
intelligentere joden weten dat je dat echt
niet kunt verkopen. Dus tellen… en ook
kijken naar de cijfertjes van het Palestijnse
Bureau voor de Statistiek… al worden die
niet erg vertrouwd. En pas op: omdat de
Palestijnse bevolking veel jonger is en dus
nog veel meer kids produceert nu en straks,
is ook de vraag: hoeveel komen er BIJ de
komende jaren! U begrijpt het de ene joodse
groepering rekent weer anders dan de
ander en er is een hoop verwarring. Want
politiek rekenen heeft nooit eenduidige
regeltjes. Als je ook dit weer ziet wordt weer
eens duidelijk hoe wanhopig ingewikkeld dit

IRAN EN DE STRAAT VAN HORMOEZ
Iran liet weer twee mini-onderzeeërs maken
en heeft er nu zo’n kleine twintig. Uitstekend
in staat om torpedo’s af te vuren, mijnen te
leggen of commando’s te vervoeren. Er
wordt driftig mee geoefend in deze engte
waar 40% van s’ werelds olie doorheen
gaat. En de geheime diensten nemen e.e.a.
technisch best serieus. Iran weigerde
schepen voor haar havens te laten
inspecteren en koos zo voor zwaardere
sancties. Motorbrandstof leveren wordt door
de VS zwaar gestraft met allerlei tegenwerking overal ter wereld. Dus als er al
brandstof wordt afgeleverd dan kost die Iran
zeker 25% meer… gevarentoeslag. Maar
via Iraaks Koerdistan komen dagelijks vel
tankwagens Iran binnen rijden tot vreugde
van de kassen van de politieke partijen
daar. Dus het is natuurlijk weer gatenkaas,
maar toch wel lastig. Opnieuw is de vraag:
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hoe ver gaat die A. als het er op aankomt?
Nu roept hij weer dat hij nog meer
kerninstallaties gaat bouwen, net nadat de
eerste (Russische) op is gestart.

moeten zelf hun land gaan beveiliging vindt
hij. Deze clubs zijn vitaal voor de Amerikaanse logistiek: het beslaat 2/3 van de
mannen van Washington zelfs! Er zijn ook al
Afghaanse privé-groepen die mee beveiligen, alleen eigendom van familieleden van
Karzaï’s familie overigens. Dus geen mens
gelooft dat het decreet wordt uitgevoerd. Het
is mogelijk een trucje om alle contracten
even te liquideren en dan straks de nieuwe
contracten wat “beter uit te geven”. Wat
zeggen wil nog wat meer contracten aan de
stammen behorend tot de Karzaï-clan. De
VS zijn echt de speelbal van deze man, die
zich al jaren weet te handhaven als de enige
die , ondanks de enorme corruptie, acceptabel blijft voor Washington. Want er is geen
betere. In de geopolitiek is kieskeurigheid
een onmogelijke uitgangspunt.
Het Pentagon betaalt aan deze fratsen 2,16
miljard $ per jaar, enkel de munitie kost 15
miljoen $ per maand!
De verkiezingen voltrokken zich net in de
beruchte geweldssfeer, maar het leek “mee
te vallen”. Slechts 7 doden in stembureaus
zegt de een; wel 150 aanvallen op stembureaus zegt de ander. Fraude roept er
weer iemand en “bravo” roept de NATO
omdat er wel 40% op kwam dagen om te
stemmen. Nu moet er geteld worden… en
dat is ook niet echt gemakkelijk in dit dun
bevolkte barre en gevaarlijke land.
Washington houdt weer zijn hart vast; ze
zijn de controle echt kwijt.

IRAN EN ZIJN NIEUWE DRONE
Amadinedjad toonde hem trots aan zijn volk
dat onder de indruk was. En zei: “Deze jet is
voor hij de dood zal brengen bij onze
vijanden, de boodschapper van heil en
waardigheid voor de hele mensheid”
(???!!!). De experts zeggen dat het ding wel
vliegt maar ook erg ouderwets is. Iran steekt
zich stevig in de wapens: mini-onderzeeërs,
drone’s, raketten van de russen en een
kern-centrale..
met
afvaluranium.
En
vervolgt
zijn
tweesporenbeleid:
onderhandelen enerzijds en confronteren
anderzijds… Met hulp van China, Venezuela
en Turkije (en somewhat Brazilië. En Iran en
de VS komen geen meter dichter bij
“understanding” , eerder andersom. Hoe
dan ook: A. speelt het spel wel “vies” maar
ook zeer gehaaid. Dat moet je hem laten al
verliest hij veel steun in eigen land. Waar
veel tekorten zijn nu..
DE GEHEIME KERNCENTRALE VAN
SYRIË
Hij werd in 2007 door de Israëliërss plat
gesmeten… in Dair Sour, maar nu mogen er
nog steeds geen inspecteurs een kijkje
nemen van Assad! Washington en de EU
zijn het nu zat en willen een z.g. “speciale
inspectie” gaan eisen, wat ook Noord-Korea
al eens overkwam. Zo moet de druk op
Assad worden vergroot… maar dat zal niet
meteen helpen nu. Want Amadinedjad, die
er waarschijnlijk ook veel meer van weet,
was daar weer op bezoek. Assad blijft
manoeuvreren en wij maar raden wat dat
eigenlijk was. De mossad weet er ook van
alles van, maar die gelooft niemand meer.
Of is het opzet wat ook hier meespeelt?
We'lll never know.

DE OLIECLAN VAN ALGERIJE
Er verscheen een boek van een insider een
oud bestuurslid van Sonatrach, de
staatsolie/gasclub van Algerije. Onthullend
over de systematische verrijking van de
bourgeoisie sinds de onafhankelijkheid al
uiterst goed georganiseerd. Met zijn clans
die in de regering uitmonden. Zij zijn HET
grote blok dat de economische machine
verlamt. De consumptie berust hier totaal op
geïmporteerde goederen , en de import is
het rijk van de clans…. Die zich hier
bedienen van het oliegeld om die importen
te betalen en de marges in hun zak steken.
En het land in de middel-eeuwen laten. Zijn
boek: De geheime historie van de Algerijnse

KARZAÏ SPARTELT IN AFGHANISTAN
De verkiezingen naderden dus moest Karzaï
wel iets verzinnen om weer flink in beeld te
komen. Hij verkondigde dat alle privé-beveiligers het land uit moeten; de Afghanen
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olie, is een alarmerend en beschamend
boek over een waar drama.

Een Brit kwam er op: een fiets die je
gewoon om een lantaarnpaal kunt vouwen.
Stoppen effe wat losdraaien en hun vouw
hem dubbel om een paal en doe achter een
slot er op. Het is snel en redelijk safe maar
ja, een dief met wat materieel draait
natuurlijk het ding in stukjes en neemt je
fiets in partjes toch mee. Maar dat neemt tijd
en valt op. Dus mogelijk is zo’n “vouw-omde-paal-fiets” toch wel 500 pond waard? Er
wordt mee getest en u hoort nog verder
hierover.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE ONDERWATER TURBINE
Hij weegt 1300 ton en is 23 meter hoog en
hij staat op de zeebodem. En heeft twee
wiekwielen met 18 meter diameter, die
draaien zoals de zee dat aangeeft. Met een
speed van 6 à 8 keer per minuut waardoor
ze geen vissen vermalen. De ontwikkelaars
claimen dat het ding ongevaarlijk is voor de
natuur; ze werkten er 10 jaar aan. Hij is
onkwetsbaar voor stormen daar beneden en
kan voor 1000 gezinnen elektriciteit leveren
(1 megawatt). En ik neem aan dat de
“zeewind” daar beneden dus dag en nacht
blijft waaien. Er staat er nu een te draaien bij
het Europese Centrum voor zee energie in
Schotland..

MINIDRONE EN TELEFOON
Het drie-cirkelige ding weegt 400 gram en
heeft rotoren om te vliegen. En twee
camera’s , diverse opnemers en een computertje. Je kunt het met een I-Phone besturen en het vliegt op batterij ca 15 minuten. Een camera zendt het beeld naar het
scherm van je I-Phone zodat je kunt zien
hoe te sturen. De andere camera kan
filmen… Dus je kunt er mooi mee spioneren
en ook stilletjes… Maar ook een oorlogsspelletje spelen er mee , dus met een
collega-drone vechten. De inspiratie voor
het ding komt van Obama, die nu zijn oorlog
in Afghanistan/Pakistan ook per drone
voert…

HET NIEUWE NEDERLANDSE VARKEN
In Nederland wordt met varkens aangekloond. Men is dus op weg naar het in het
lab “kweken van varkensvlees”. Daartoe
moet je werken met stamcellen van het
varken, die laat je groeien in vitro, daar doe
je dan hormonen bij en ook wat kleurstoffen
en smaakstoffen. Dan stimuleer je die
groeiende spiermassa mechanisch en met
elektrische pulsjes en zo groeit er een malse
biefstuk met een minieme bijdrage van het
varken… Labvlees dus.
Een gruwel voor vele, zeker in Frankrijk.
Daar had men al vroeger veel moeite met
de tomaten die op steenwol groeiden in kassen.. Maar de onderzoekers wijzen ook op
iets anders: het bestrijden van de honger,
het minder doen lijden van varkens in hokken en ook het verminderen van de mesthoeveelheden. Ik stel dus voor er wat Franse onderzoekers bij te zetten in Utrecht met
name om de geur-, kleur- en smaakstoffen
ook even goed te ontwikkelen. Anders krijgen wij hier nooit meer lekker varkensvlees
straks!

INENTINGSPLEISTER
Het is een “gewone” ronde pleister die is
uitgerust met vele kleine naaldjes die iets
onder de huid kunnen deponeren. Via een
pompje dat uzelf bent: u drukt namelijk op
de pleister, zo’n 30 seconden, en zorgt dat
de inhoud (een medicament) via de naaldjes
onder de huid komt. Ook al weer minder
werk voor die verpleegsters.
EEN FILE ONDER DE BUS?
Het ei van Mao, zou het ooit kunnen heten.
Het is een soort rijdend viaduct op rails die
aan de beide kanten van de autoweg is
gelegd. Daarop rijdt dus dat viaduct terwijl
ERONDER de auto’s gewoon ook rijden
of… stilstaan natuurlijk. De traddingbus heet
het en er gaar er een rijden over enkele
maanden in Peking. Het ding is 6 m. breed
en 4 m. hoog (doorrijhoogte) en rijdt zelf met
60 k’/uur. De bus rijdt dus BOVEN de

DE ONSTEELBARE FIETS
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autostroom, geen meer banen dus maar wel
meer rails. Ik zag het op een tekening:
vreemd gezicht. Wat er gebeurt als het ding
af slaat is niet helemaal duidelijk geworden.
Want dat zal toch ooi moeten… Zijn die
chinezen dat vergeten?

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
PEDOFIELE BELGISCHE PATERS
Het schandaal breidt zich snel verder uit.
Sinds 1950 is er nu een overzicht van
pedofiele misdrijven in kerkelijke kring en de
commissie heeft er al bijna 500 (nog
levende slachtoffers). Ook 13 zelfmoorden
en een dozijn pogingen tot zelfmoord…
Vaak gaat het over kinderen van 12 jaar en
ouder, maar 2 jaar komt ook voor. En bij
minstens 29 orden is het fenomeen geconstateerd… soms wel 20 kids en een pater.
De bisschop van Brugge trad af en ging in
het klooster: hij had jarenlang zijn neefje
misbruikt en werd lang gechanteerd... De
mate van verspreiding in de breedte maar
ook in de hiërarchie schokt enorm en laat
zien hoe enorm krachtig de doofpot werkte.
Ondanks meldingen en vele klachten geen
aanpak… Dutroux II en bij de Kerk zegt men
in België nu. En de Engelse filosoof Grayling
vindt dat de paus bij zijn bezoek aan
Engeland moet worden gearresteerd!
Wegens niet optreden zijn hele leven lang,
tegen dit altijd al zeer bekende fenomeen in
de katholieke kerk.. De schade en schande
zijn enorm… En het is nog niet voorbij.

DE WC TOCH NOG DE BESTE KAMER?
Japan komt de eer toe: daar kun je nu
“droomwc’s “ kopen. Potten met douches
en warme lucht,verwarmde zittingen, en
omhoog klappende zittingen om gemakkelijk
neer te zijgen en op te staan. Via een buisje
worden kleine hoeveelheden urine en
faecaliën opgevangen en geanalyseerd. Op
samenstelling en op temperatuur. Die waarden gaan direct naar uw PC en mogelijk ook
naar die van uw huisarts. Uiteraard is ook
uw gewicht gemeten en ook uw bloeddruk.
Zo’n droomtoilet kost 4500 €, en als u er ooit
op zat wilt u er nooit meer zonder zitten.
Marketingtechnisch is nog van belang te
zeggen dat het grote aantal ouderen, met
hun kwaaltjes en hun (nog) goede pensioenen, vooral de kopers zijn. Maar
ongetwijfeld zijn wij de volgende generatie
bezitters van al dit fraais. En geloof me, U
krijgt na de aanschaf veel meer bezoek,
want u heeft zelfs amusement op het toilet!
En dat trekt mensen aan.
VREEMDE EN GEVAARLIJKE TRENDS
Op de Balearen springen jeugdige toeristen
voor de lol van uit etage 5 van hun hotel
in… het zwembad. Of springen zomaar
naar het balkon van een of meer etages
lager… En dat loopt lang niet altijd goed af.
Op Ibiza al een dozijn doden…waarvan een
deel te zien is op internet op een site die dit
spelletje dat “balconing” heet op film
vertoont. De laatste seconden van uw
kleinkind op vakantie dus… De hoteliers
plaatsten bordjes met: “Verboden van het
balkon te springen” , maar dat helpt weinig
bij een opgejutte jongere die vol zit met
drank en drugs. Nu hebben de locale
overheden grote boetes bedacht (voor
gelukte sprongen!) en de mogelijkheid om
de waaghals meteen naar huis te sturen. Tja
als dit geen tekenen van ware decadentie
zijn, wat dan wel?

DE KERNCENTRALE BOUCHECHR
Hij wordt nu door de Russen met brandstof
geladen, 160 staven zwak uranium van 700
kilo elk gaan er in. En dan gaat ie
elektriciteit maken… de eerste kerncentrale
van dit soort in Iran dus. Russisch van
makelij natuurlijk met Russische brandstof.
En met ook radio-actief afval… dat je dus
ook kunt opwerken. Maar dat afval gaat
terug naar Rusland is de deal. En als alles
nog klopt staat deze centrale onder het
internationaal toezicht van IAEA natuurlijk,
inclusief het afvalbeheer.
Dus niks aan de hand? Nou nee, stel Iran
geeft de brui aan alle afspraken. Dan heeft
het afval dat het zelf in zijn fabriek in Natanz
kan opwerken: jaarlijks genoeg voor EEN
bom. Of het pikt de staven in en maakt er
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bommen van… Iran heeft een reputatie die
de verdenking oproept. Zeker bij de VS.
Verder kun je in deze centrale ook mensen
in het kernvak opleiden en anders laten
werken.
Weet u waarom de VS niet echt daverend
hard tegen deze centrale protesteerden?
Wel, dat was een deal met de russen: jullie
steunen in de VN de sancties en dan laten
wij jullie die S-300 raketten leveren. Dat zijn
grond-luchtdoelraketten die goed van pas
komen voor… het beschermen van
nucleaire installaties tegen luchtaanvallen.
Voelt u hem? Die kunnen dus Natanz en
Ispahan beschermen tegen Israëlisch
luchtaanvallen.
De Israëlische aanvallen op centrales in Irak
(1981) en in Syrië (2007) werden beide
uitgevoerd voordat ze met brandstof
geladen waren; dus nu is het voor
Bouchechr te laat. Bij een lopende centrale
aanvallen geeft een enorme radio-actieve
besmetting in de regio. Als Israël iets zou
doen valt Hezbollah met zijn raketten aan of
Iran zet zijn eigen raketten met chemische
koppen in. Hoe dan ook een echt conflict
kost Iran 1000 tot 20.000 manschappen.
Dit verhaaltje steekt op zijn minst achter
deze kerncentrale in opstart. Iran is een stap
verder in zijn mogelijk duivelse scenario.
Waarvan iedereen denkt dat ook Teheran
de bom als dreiging behoeft net zoals nu
Israël die inzet….

-1844 tegen mormonen
-1855 tegen katholieken
-1866 tegen Afro-Amerikaanse kerken
-1832 tegen chinezen
-1915 tegen joden Ku Klux Clan
-1938 tegen joden door katholieke priester
-1942 internering jappen (Pearl Harbor)
En natuurlijk de rassensegregatie!

ANTI-ISLAM GEVOEL NEEMT TOE IN DE
VS
Eerst wat statistiek en historie:
-Kwantiteiten:
VS
Du
Fr
Uk
Sp
Can
Bevolking:
305
82
65
62
46
34
Moslims;
2,5
3,3
5,5
2,4
0,9
1
In %:
0,8
2
9
4
2
0,3
Aantal moskeeën:
1900 2600 2100 1500 450
198

Het anti-islamgedoe begon met de aanval
op World Trade Center en nu met het
moskeeplan bij Ground Zero wordt het
steeds manifester. De amerikanen worden
steeds meer anti-islam. Wel is er geen
enkele toename merkbaar van geweld tegen
moslims gelukkig. In polls blijkt dat 46%
gelooft dat de islam gewelddadiger is dan
andere religies ; slechts 37% kent zelf een
moslim; en 61% is tegen de moskee bij
Ground Zero. Maar het is heel wat minder
zorgelijk vinden de amerikanen dan in
Frankrijk (burkaverbod en Zwitserland
(minaretverbod).
Nu wonen de moslims in de VS veel gespreider dan in Europa, waardoor ze minder
“opvallen”. Maar in 2010 waren er al 6 keer
moskee-rellen. Op blogs wordt er ook
steeds meer tegen moslims gefulmineerd en
ook de democraten waren wel erg stil bij de
“Ground Zero moskee-rel”. Overigens bezocht Bush meteen na 9/11 een moskee om
het onderscheid scherp aan te geven. Maar
nu is de islam al een soort permanent
politiek item geworden en wordt ook gevreesd voor “integratieschade”.
Enkele recente pollingresults:
Zijn moslims goede patriotten? Ja: 55%,
Nee 25%.... Is de islam gewelddadiger dan
een andere godsdienst? Ja 46% en Nee 6%
en 10% GELIJK.. Hoe staat u tegenover de
Ground Zero moskee? Voor 55% , Tegen
34% .
Er is iets veranderd in de VS, waar de
economische onzekerheid e de armoede
natuurlijk ook stevig toenamen… Ook hier:
andere tijden met meer ontevredenen dus.

-Religieuze/etnische fricties:
-1654 Stuyvesant tegen de joden
-1752 tegen katholieken

IS BUIKDANSEN ZONDIG?
Buikdansen is een oude gewoonte in het
midden-oosten en was tot ca 1920 een soort
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van amusement dat in families op bruiloften
werd beoefend. Het zou zijn oorsprong
vinden lang geleden in India of bij de
farao’s…
Het werd ontdekt door westerlingen die er
verslaafd aan raakten: aan het er naar
kijken dan wel te verstaan. In de tijden van
Koning Faroek in Egypte, was het een ware
topper. In 1940 waren er wel 5000
buikdanseressen in Caïro, nu nog maar
enkele dozijnen, heet het. Tja ook hier sloeg
het radicale geloof toe… Buikdansen is nu
“de hoer spelen” geworden. De opleiding
voor buikdansen krijgt nu geen vergunning
meer en buikdanseressen uit het buitenland,- er kwamen er honderden-, mogen ook
niet meer werken hier. Ze kwamen uit ZuidAzië en ook Oost-Europa en dansten in de
duurdere gelegenheden voor de westerse
toeristen of voor de geile emirs die thuis niet
meer konden kijken omdat het daar ook
verboden was. Een dame hier, ouddanseres , heeft een “buikdansbedrijf van 30
personen en verdient een vermogen er mee.
Haar naam is in dit vak legendarisch. Haar
business is sterk internationaal. Tja en nu
gaat ook het buikdansen, net als de porno
en de prostitutie en, soms ook, de alcohol,
ondergronds, Business voor de mafia dus.
Als de religie ingrijpt ontwaakt de misdaad?

Edison en Churchill zwoeren bij hun siësta's
en nu zijn er steeds meer medestanders. De
siësta is nu onderwerp van serieuze
wetenschappers op slaapgebied en ze
vonden dat een kort slaapje tussendoor
gunstig is voor de waakzaamheid, het
geheugen, de motoriek, het humeur en de
capaciteit om te beslissen. In de VS slaapt
men gem. 7 uur en 20% der amerikanen lijdt
ook aan slapeloosheid en nu zijn er nogal
wat ondernemingen die hun medewerkers
aanbieden siësta's te maken op hun werk!
Wat de productiviteit enorm goed doet!...
Dus er zijn naast voedingsruimtes (voor
jonge moeders) ook gymzalen, kinderopvang en siestazaaltjes. Google en Nike zijn
er van overtuigd en stimuleren dit alles zeer.
Anderen hebben slaapstoelen en echte
bedden. En diverse vliegmijen laten hun
piloten even slapen op lange vluchten. Dus
naast accent leggen op sporten en goede
voeding is nu ook het goed slapen van
belang voor de onderneming. Ze kopen
speciale fauteuils Energy-pods geheten om
effe lekker bij te komen. Of huren ze . Maar
er zijn ook critici die beweren dat siësta's
leiden tot thuis later gaan slapen en ook dat
werkers met de hersens slaap met langzame golven nodig hebben. Dus zeggen zij
koop voor je personeel een apparaat dat
hun slaapcycli bijhoudt en stel aan de hand
daarvan vast welke slaap en wanneer er
meer/minder moet komen. Leonardo da
Vinci sliep heel vaak kort overdag en 's
nachts nooit meer dan 3 uur… Wat de wetenschappers nu kunnen verklaren. En ze
constateerden dat er ook best wat oefenen
nodig is om een goed systeem te ontwikkelen. U ziet het: straks krijgt u les in
alles op uw werk; zelfs in slapen. Mogelijk
kunnen we dus beter op het werk gaan
wonen of, thuis werken met computerverbindingen etc. De wereld gaat
veranderen: slaap lekker!

DEPRESSIES ZIJN OUD ALS DE MENSHEID
Dat is wat psych's al lang weten al heette
het vroeger vaak anders zoals “melancolia”
en “himmelhoch jauchzend und zumt tode
betrübbetrübt”. En een psychiater zegt: “Het
leven van vandaag is een peulenschilletje
vergeleken et dat in vroegere tijden…! En
ook : “ We zouden onze zorg meer op de
echte en geneesbare gevallen moeten
richten….”.
En: “De bestrijding is een
kwestie van medicatie EN ook wat
praten…”.
Dat zijn de huidige inzichten volgens een
Nederlandse psychiater… en dat kunnen we
weer in onze zak steken. Niet meer zorg
maar beter gerichte zorg dus… Voelt u zich
melancholiek? Neem een depressieve kat!

WIE SNAPT DE PASJTOENCULTUUR?
Tja wij allen denken gewoon dat dit taliban
vrouwonvriendelijk zijn: punt uit. Hun wrede
optreden tegen “dissidente” vrouwen is daar
immers het bewijs van! Nou zeggen experts
dat hun optreden NIET punt één de

SIËSTA MOET!
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VROUWEN geldt maar dat “dissidente”. Dus
het gaat om de angst van het gevaarlijke
nieuwe, dat hun stamcultuurbasis in gevaar
brengt. Want in die cultuur staat de vrouw
nou na als een “hoog goed”, de voortbrengster van de stam, de “grote schat” die
hun toekomst bewaart. Dus het “beschermen c.q. afschermen van de vrouw (niet
naar school, niet op straat etc.) staat voorop
en is dure plicht ten aanzien van het
BEHOUD van hun cultuur. Verder waren het
dezelfde pasjtoen die na de jarenlange
burgerkrijg en chaos de orde snel herstelden. Met eerst steun van het westen
tegen Rusland… En dat vond in 1994 een
meerderheid van de Afghaanse bevolking
een erg welkome zaak.
Daarom zeggen experts zal het niet lukken
hun gedachtegoed af te breken. Daarom
mislukt de VS c.q, NATO-missie nu ook
geheel. Dus ook daarom zal het weinig verschil uitmaken: nu de NATO ze bestrijdt
worden de vrouwen grotendeels “onderdrukt”, als de NATO vertrekt is dat ook zo.
De cultuurswitch zal echt met geen wapen
worden gewonnen, dat gaat met andere,
zeer, geleidelijk werkende middelen. Dus is
de enige vraag eigenlijk: zullen de pasjtoen
als de NATO verdwijnt zich achter de
grenzen van hun regio blijven ophouden, of
gaan zij ook, zoals Al-Qaida hun verderfelijke inzichten met geweld aan andere
landen opdringen. Of andere landen destabiliseren? Dat is eigenlijk nog de meest
wezenlijke vraag bij de discussie: pasjtoen
bestrijden met geweld nu, of, stoppen… en
laten.
En wat dus met die vrouwen gebeurt is
duidelijk, en vanuit ONZE waarden,
verderfelijk: die moeten terug in hun oude l
als niet-ontwikkelde draagsters van de
zuiverheid van de pasjtoencultuur.
Het morele dilemma is dus: mag ik met
geweld mijn idee over hoe een mens moet
leven, opdringen of moet ik een cultuur
respecteren ook al wijkt die sterk af van de
mijne, dus “de betere”?
Daarna komt de vraag of je moet vechten
om agressie naar buiten en andere landen,
moet voorkomen. Dus of je daartegen dus
“een preventieve oorlog” mag voeren. Zoals

Bush dat deed met de dictatuur van Irak…
Want zie wat dat opleverde!
VAN SOCIO-UTOPIE NAAR TECHNOUTOPIE
Een socio-utopie (idee over hoe de samenleving zou moeten zijn) wordt zelden feitelijk
gerealiseerd lijkt het. Terwijl een technoutopie (zie Jules Verne en zijn technoideeën) dat wel schijnt te worden. En niet
zelden lijkt het of die “waar wordende
techno-utopie” van grote invloed is op de de
socio-werkelijkheid en zelfs ook op de
nieuwe idee over zo’n utopie.
Maar ook: de neoliberale utopie veroorzaakte de vernietiging van vele collectiviteiten en hun vormgeving. Ze leidt tot een
wereld waarin iedereen, iedereen bevecht.
De overgang naar het liberalisme gaat
ongemerkt, zoals ook ooit de afsplitsing van
de continenten is gegaan.
De symptomen die we nu zien zijn: de zich
uitbreidende misère, de toenemende welvaartsverschillen, het verdwijnen van de
autonome culturele producties door het
opdrukken van steeds meer commerciële
waarden.
Dus: mag je nu ook verwachten dat de
grote, lijdende massa, ooit hier tegen
opstaat en op een dag de bron zal worden
van een drastische verandering?
Zoals meerdere revoluties in onze
geschiedenis lieten zien?
Een retorische vraag? Mogelijk voor u ja,
maar mogelijk toch niet voor iedereen!
NOG HOOP VOOR 50+-MANNEN!
Na het 50-e jaar zakt meestal de testesteronproduktie bij de man. Hij zit in de
andropauze dus. Hij wordt ook zwaarder,
minder krachtig, heeft wat meer pijntjes en
zijn libido zakt. Want hoe komt hij aan een
erectie? Wel door: 1) de reflex (aanraking/streling), 2) spontaan (3 keer 's
nachts zomaar) en 3) psychogeen: dus door
de hersens opgeroepen, door het verlangen.
Dat laatste laat het eerste “na”, en wat erger
kan zijn, is dat hij dus wel zou willen maar
het gaat dus niet altijd…. Daarvoor is Viagra
etc. dus uitgevonden.
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Helaas voor de lezende dames/eega’s , een
jongere vrouw aan de zijde van een 50+-er
kan wonderen op dit gebied bewerkstelligen.
Door meer sex stijgt het testosteronnivo ook
weer overigens…
Dus daarom is hij snel geneigd om een
jongere partner te zoeken dan ,-en nu citeer
ik echt-, “ zich suf te werken aan wat sexcontact met oma….”. Ik heb het dus niet
zelf uitgevonden en ben onschuldig. Maar
de wetenschap heeft wel even gesproken!
Waarvan acte.

Dat mag en dat gaat binnenkort van start
dus. Total zoekt ook naar mogelijkheden in
het bijdragen aan de koop van energiezuinige auto’s, is nu hun idee. Zo iets van
200 à 300 € per auto voor de klant. EDF en
GDF doen dat door gratis raad te geven in
het kader van hun programma’s Bleu Ciel
en Dolce Vita… U ziet het: na de creatieve
staat nu de creatieve grootgrutters en energieboeren in actie.
MERKEL GAAT LANGER NUCLEAIR
Ze kreeg het er doorgedrukt: de
kerncentrales blijven 12 jaar langer open…
Tot grote woede van groen en ultra-links.
Maar ze zorgde er ook voor dat de
energieboeren via belasting op nucleaire
brandstof extra moeten betalen aan meer
groene energie produceren en zijn
klimaatdoelstellingen stevig vol te houden.
Min 40% in 2020 ten opzichte van 1990, wat
de CO-2 uitstoot betreft. Merkel weet dat ze
het niet tijdig halt met de enkel de groene
energie, zeker niet nu de stroomslurpende
exportindustrie weer boomt nu! Dus nam e
enorme politieke risico’s en krijgt nog veel
onrust te verhapstukken. Want 22% van de
stroom is hier nog nucleair en 64% komt uit
kolen, olie en gas… en 16% is duurzaam
opgewekt… Daar kan geen groene iets aan
doen in een paar jaren: onmogelijk! Dus het
is niet zozeer moed het is keihard
zelfbehoud. Want de salarissen omhoog, de
WW omlaag en een export die scoort dat
gaat echt niet zonder genoeg stroom op
korte termijn… Dus daarom +12 jaar schone
energie productie… als je het afval effe
vergeet dus.

Terug naar inhoud

-CO-2 (HYSTERIE )
DE VOOR EN NADELEN VAN DE
OPWARMING
De opwarming en meer CO2 had, dachten
we ook een voordeel: dat stimuleerde de
fotosynthese! Maar nu tonen satellietfoto’s
dat in het zuiden een achteruitgang van de
culturen plaats vindt van ca 1%.. terwijl er
daar jaren geleden nog +6% aan uitbreiding
was. In het noorden is overigens het
positieve effect inderdaad wel duidelijk
merkbaar; het zuiden wordt daarentegen
gortdroog. Wat weer eens een bewijs van
de complexiteit van het verschijnsel en zijn
gevolgen.. De laatste branden in Rusland
zijn er ook een symptoom van, helaas. Daar
ging de graanoogst er voor een deel aan.
En dat gaat prijsverhogingen en (dus) ook
honger geven.
BELASTING OMGEZET IN KADOBONNEN
Dat is een nieuw idee van de franse
grootgrutter Leclerc, die ook groot is in benzineverkoop. Hij is in Frankrijk tweede na
Total (17,5 miljard liter resp. 8 miljard) en
een benzineboer moet zuiniger energiegebruik zichtbaar stimuleren anders moet hij
fors belasting betalen. Total: 635 miljoen
€/jr, Leclerc 288 miljoen). Die Leclerc is een
creatieve man en dus geeft hij zijn klanten,
bij inlevering van hun factuur voor: warmtepomp, zuinige ketel en muurisolatie,
cadeau-bonnen. Resp. van 693, 855, 1162
€!

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
KORT MIGRATIENIEUWS
Er studeren in Frankrijk 215.000 buitenlandse studenten en 49% van hen komt uit
Afrika.
UK ZOEKT VEEL ENGINEERS
Er zullen er in 2017 al zo’n 600.000 tekort
zijn…. die komen echt niet meer van Britse
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scholen! Dus moet de immigratiepolitiek van
de regering NU al, selectief, om!
Het
bedrijfsleven roept om actie, terwijl de
bevolking wil minderen in immigranten. De
business acht het ook zeer nodig het land
aantrekkelijker te maken voor hoog-opgeleide immigranten: nu staat dit land beroerd
laag op de wereldlijst. U ziet het: de ontwikkelingen zijn snel en tegenstrijdig en…
opvallend gelijk in de EU-landen. En de
politiek zit er “tussen”… hoe moet dat nou?

Europese landen met te weinig werkvolk
geluid!
MISLUKTE INTEGRATIE DUITSLAND
Een citaat uit Berlijn: “Duitsland heeft geen
Sarrazins nodig die boeken schrijven over
(mislukte, red.) integratie. Nee, het heeft
mensen nodig die integratiepolitiek makenen dat eigenlijk al meer dan 25 jaar! Maar ja,
integratiepolitiek had in dit land de geur van
“vreemdelingenhaat”. En dus hebben we nu
zelf “den Salat! “
(Naar aanleiding van het tumult over het
boek van Sarrazin, de ex-banktopper en exSPD-er)

DUITSE BEDRIJVEN ZOEKEN PERSONEEL
Ja, u leest het goed, het Duitse klein en
middenbedrijf wil dat er nu minder vakantierecht komt in Duitsland: terug naar 4
weken/jaar. Want er is niet genoeg goed
geschoold personeel te vinden. Ook zijn er
15.000 leerplekken voor jongeren leeg nu.
Als er niet snel wat gebeurt zijn er, bij positieve conjunctuur, in 2020 2 miljoen arbeiders te kort. Want nu is ¼ > 60 jaar en in
2020 is dat al 37%. BMW past arbeidsplekken nu al aan op ouderen, preluderend
op pensioen bij 67 jaar en denkt zelfs aan
pensioen bij 70 jaar. Anders MOET er
immigratie geprobeerd worden, want in
2020 is WW weg (praktisch gesproken) en
wat dan? U moet ook weten dat LEGALE
immigratie uit Oost-Europa in Duitsland niet
kan (bv uit Polen, Roemenië, etc.).
De minister stelt nu een systeem van punten
voor bij toelating van immigranten zoals in
Canada al bestaat. Plus een startgeld en
ook langer werken door Duitsers van nu en
MEER vrouwen aan het werk. Anders komt
er weer een delokalisatie golf bij bedrijven
10%. Zo Duitsland knalt nu tegen zijn
demografische probleem aan…
Opvallend is dat ook in het UK dezelfde
geluiden klinken. In een land met bijna 8%
WW nu… en dat recent de immigratie terug
draaide van 165.000 naar zo’n 30.000 voor
2011. Zuid-Azië is er best boos over, dat
merkte Cameron ook bij zijn bezoek aan
India en Pakistan.
Het is dus zover: De bedrijven zien dat bij
het geringste herstel immigratie een noodzaak is. Anders “verhuist” die groei naar het
verre buitenland”. De bel is dus in twee

Duitsland heeft nu ook zijn “Wilders” , die
een boek schreef over mislukte integratie en
nog meer, nog veel gevaarlijker zaken.
Sarrazin, topman Deutsche Bank en hoog
SPD-politicus is intussen uit de bank en de
partij gezet. Een schok-reactie die mogelijk
later betreurd wordt, mede omdat na de
afwijzende reacties erg veel instemmende
kwamen. Nu staat er in de Duitse pers o.m.:
Dass Bündniss der Wegkucker, over de
politici aan de macht in het verleden en ook
“Ontkenning van de werkelijkheid in de
politieke stolp die nu Berlijn heet. Een kopie
van de Nederlandse discussie over mislukte
integratie tot en met de kostenplaatjes toe!
Waaruit weer eens blijkt dat ook hier
Nederland voorop liep en…. Dat het dus
GEEN typisch Nederlands probleem is!
Opsomming van opmerkingen hier bewijst
dat:
-die Multiculti Linke (!)
-mensen herkennen hun buurten niet meer,
voelen zich er niet meer thuis.
-onderschatting van de werkelijkheid voor
velen..
-nu moet het Integratie-ministerie (sinds
2005 actief) 40 jaar vol fouten “wegpoetsen”.
Als statistische troost het volgende nog over
de herkomst der immigranten in Duitsland:
- uit de EU 29,9%
-Turkije 15,9
-ex-Joegosl. 8,5
-rest Europa 11,2
-MO 8,1
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-Afrika 3
-Azie 3,6
-Amerika 2,5
-rest/div. 17,3

vooral. Daarvan vangt Griekenland 90%...
Daar zit nog steeds een megagat.

Terug naar inhoud

DE INTEGRATIE IN ZWEDEN: MISLUKT!
Akesson, stevig rechts is hier opgestaan en
volgt de voetsporen van zijn Deense
collega, Sarazzin en ene Wilders erg
precies. De immigratie moet voor 90%
worden gestopt, de moslims zijn het
grootste gevaar sinds Hitler, etc. Hij gaat
ook meedoen aan e verkiezingen en denkt
de 4% drempel best te kunnen halen.. En
de
integratie
is
voor
hem:
EEN
MISLUKKING VAN FORMAAT!
Ook Zweden veranderd en vertoont een
minder tolerant gezicht en een verder toenemend individualisme. En in Malmö vloog
ook al een dozijn keren iets tegen de
moskee en een keer ging de fik erin.
Zweden heeft nog 4,5% groei, maar ook
8,5% WW… En hier en daar hoort men: die
mislukte integratie dat is een tikkende bom..
Nederland is niks alleen, het is een europees/Amerikaans virus!

-DEMOGRAFIE
BMW HEEFT HET GESNAPT!
BMW investeert nu in onderzoek en verbetering van arbeidsplaatsen om… de oudjes aan het werk te houden! Want de leeftijd
van hun personeel ging in 10 jaar van 41,4
jaar naar 46,4! Nog meer cijfers: In
Duitsland is de arbeidsparticipatie van de
55-59 jaar (Frankrijk 62,5 jaar) en van de
60-64 jarigen is dat 42% (Frankrijk 18%).
Ze hebben ook fysiotherapeuten ingeschakeld en praten ook met de mensen
over de arbeidsomstandigheden. Resultaten
te over: geen betonnen vloeren maar parket,
speciale schoenen, na 4 uur pauze en
ontspanning of fitness. Het is een succes
zegt men. Dus laat de politici maar lullen,
BMW is al begonnen want ze weten dat
hervatting van de immigratie langer gaat
duren, dat niemand in Duitsland meer
kindertjes
maken
zal
ondanks
de
stimuleringsmaatregelen en, dat het over 10
jaar gewoon 68-70 jaar is, de pensioenleeftijd, Zoals in Japan waar men nu al
FEITELIJK werkt tot gemiddeld… 69,5 jaar!
En BMW ontdekt dat ook de jongeren zeer
in hun project zijn geïnteresseerd.

FRANSEN WEG VAN DE SPAANSE
GRENS
Brussel riep Frankrijk op het matje: de
franse douanes waren nogal massief bezig
gegaan met het “observeren” van de
Spaanse grens. Met zo’n 300 douaniers.
Net voor ze ook nog 50 km Spanje wilden
binnengaan voor nadere checks op
clandestienen en hun routes, riep Brussel
op te stoppen. Wat ze natuurlijk deden.
Frankrijk sluit steeds forser zijn grenzen en
zoekt nu alle grenslekken op… Ondanks de
EU en het akkoord van Schengen. Het wil
geen ETA-leden, geen roms en ook geen
clandestiene Afrikanen uit Spanje binnen
krijgen… Andere tijden.

CHINA WIL NU MEER KIDS!
De “een-kind-politiek” , gestart zo’n 30 jaar
geleden, was al langer wat losgelaten.
Echtparen die beide uit een 1-kid familie
kwamen, mochten er zelf al twee en ook
boeren met enkel een meisje mochten ook
een tweede kind. En kleine minderheden
mochten onbeperkt kinderen hebben. Deze
policy van “een kind per koppel” “voorkwam”
dus 400 miljoen geboorten (=30% huidige
bevolking!).
Er is ook nog het probleem van: 120 jongens per 100 vrouwen! Wel 40 miljoen
Chinese mannen vinden geen vrouw. Wat
zeer ernstig is uit demografisch oogpunt.
Immers mannen krijgen niet zelf kids, daar
moet je vrouwen voor hebben. En de

DE GRIEKSE POORT
Er kwamen zo’n 106.000 illegale immigranten aan in de EU in 2009. Vele ingangen zijn intussen verstopt, zoals die in
de Spaanse enclaves in Marokko… Maar
via de oost-kant, Libië voorop, komen er nog
zeer velen tot in Griekenland en Italië
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vergrijzing gaat snel: nu is 9%der bevolking
boven 60 jaar; in 2020 is dat al 16%! Dus nu
is dit ook hier een hoogpolitiek item geworden: China ziet het Japanse debacle en
weet wat hen wacht over 40-50 jaren! Niet
zo simpel, dat weten ze nu ook in Duitsland.
In India mislukte de geboorte beperking
nogal en dus wordt dit land snel het grootste
ter wereld in 2030 al. Het heeft ook 90% van
de bevolkingsgroei van de wereld binnen
haar grenzen… En dat geeft daar en elders
ook de nodige zorgen over hongersnoden.

Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt
nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen
lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat
nu niet meer kunnen… “Elk voordeel heb ook zijn
nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125%
of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
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.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.

NICOLE’S CORNER
EEN KRACHTMETING EN VAKANTIE
JOS’S COLUMN
Over kabinetsformatie, Sarko’s roma-gedoe en
Tariq Ramadan..
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A CAMELEONS VIEW
DE LOGICA VAN ENE WILDERS

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
ZIJN WE OP WEG NAAR ISRAFINE?
DE ISLAM STAAT OP INSTORTEN??

*******

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!
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