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AMUSE GUEULE
DE ECONOMIST, GEEN BUURTKRANTJE, HAD EEN FRAAIE OVER WILDERS:
“HE’S THE GLOBAL ROCK STAR OF THE WORLD’S ANTI-ISLAM MOVEMENT”.
DIT STOND TE LEZEN OP EEN PROTESTBORD IN WASHINGTON:
“IMPEACH THE MUSLIM MARXIST” (= dus ene Obama)
SOME MORE TEA-PARTY TALK:
“Tea-party aanhanger geef het goede voorbeeld! Ben je
werkeloos weiger dan je ww-cheque en heb je recht op Medicare knip dan je kaart
stuk. Dus DOE wat of hou verder je mond dicht”. (Ene Kearny, op Fox-radio voor
de Tea-party).
NU AKTUEEL , VOORAL VOOR FRANKRIJK:
“WIE DE STRAAT MOET VREZEN HEEFT KENNELIJK GEEN ANDERE MANIEREN
OM DE VOLKSWIL TE KENNEN EN TE BEÏNVLOEDEN . DAT IS MEESTAL ENKEL
HET GEVAL IN DICTATUREN”.
VOOR HEN DIE HET NOG NIET DOOR HADDEN:
“GOOGLE WIL ONZE DERDE HERSENHELFT WORDEN!”
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Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel
Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le
Figaro; Le Canard Enchainé; Le Courier International et en
plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune,
Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune
Afrique, Armenië, … etc.

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

“SUPERBRON” L’ALCAZAR MARSEILLE
Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale
dagbladen/magazines. www.alcazar-marseille.fr
OVERIGE
onews (engels/Duits)
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MONDIALE POTPOURRI
SARKOZY GAAT ALS PRESIDENT VAN DE G20 DE MONETAIRE WANORDE IN DE WERELD
ALS DE GROTE NIEUWE VIJAND VAN ONS ALLEN TEN TONELE VOEREN. DE VALUTA
NEMEN DE ROL VAN DE WAPENS OVER ( ZEGT STRAUSS-KAHN VAN HET IMF). DIT
WORDT DUS DE DISCUSIE VAN 2011!
******
BEKENTENISSEN VAN TRICHET VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK:
“DE ECONOMISCHE REALITEIT RAAST VERDER VAN WEEK TOT WEEK EN VOORBIJ AAN
DE ANALYSES EN PROJECTIES DIE WE MET ONZE BESTE MODELLEN MAKEN KONDEN”.
HIJ GEEFT TOE DAT DE ECONOMEN VAN ZIJN STAF OOK DE GREEP OP DE ONTWIKKELINGEN VOOR EEN BELANGRIJK DEEL KWIJT ZIJN… DAT HADDEN “WE” AL
GEMERKT! EN HET LIJKT ER OP DAT OOK DE OECD DE GREEP KWIJT IS… EEN MODEL
IS EEN AFSPIEGELING VAN DE WERKELIJKHEID, MAAR NU IS DE WERKELIJKHEID
NOGAL OP HOL GESLAGEN. TJA, ECONOMIE IS EEN SOCIALE WETENSCHAP EN GEBASEERD OP “AANGENOMEN, ECONOMISCH GEDRAG” VAN ONS MENSEN. EN DAT IS
BEST LINK ALS DIE MENSEN IN DE WAR RAKEN.
******
ECONOMISCH / GEOPOLITIEK VERHAALTJE:
DUITSLAND IS DE NIEUWSTE GROTE VRIEND VAN CHINA: HANDELSPARTNER NR. 1, EN
VÓÓR DE VS NU! CHINA WORDT TECHNOLOGISCH STERK AFHANKELIJK VAN EUROPA;
NAAST ZIJN GROTE EXPORT VAN CONSUMPTIEGOEDEREN.
EN EUROPA WORDT STERKER AFHANKELIJK VAN PEKING DOOR DIE GROTE EXPORT,
DIE AL VOOR 90% HAAR GROEI BEPAALT. EN DAARBIJ KOOPT CHINA ER BEDRIJVEN ,
HAVENS ETC.
HET BLIJKT DAT EUROPEANEN MAAR HALF ZO BANG ZIJN VOOR DEZE AFHANKELIJKHEID DAN DE AMERIKANEN… TERWIJL DE VS VOOR 1,4% VAN ZIJN BNP VAN
CHINA AFHANKELIJK IS EN EUROPA NU (NOG) MAAR VOOR 1,1%. MAAR DAT VERANDERT SNEL. EIGENLIJK MOET JE BLIJ ZIJN MET DEZE AFHANKELIJKHEDEN: ZE
VERGROTEN DE KANS OP VREDE. MAAR KUNNEN OOK TOT HOUDGREEP VERWORDEN
ALS ER ONVOLDOENDE EVENWICHT IS! EN EVENWICHT TUSSEN GOLIATHS EN KLEIN
DUIMPJES IS NIET ZO EENVOUDIG MOGELIJK…
******
“DER SPIEGEL” HAD GROOT OP ZIJN VOORPAGINA STAAN: “KONTINENT DER ANGST” .
EN DOELDE DUIDELIJK OP DE OPKOMST VAN ULTRA-RECHTS IN VELE LANDEN IN
EUROPA. ANDERE TIJDEN DUS… DE GEEST IS UIT DE FLES ONTSNAPT.
******
DE BRITTEN KUNNEN ER OOK WAT VAN, BLIJKT UIT EEN ONDERZOEK. ZO’N 34% VAN
DE ENGELSEN (37% VAN DE LONDENAREN) GAAN MINSTENS EEN KEER VREEMD. EN DE
NIEUWE WEBSITE: “ASHLEY MADISON”, MAAKT NU RECLAME MET: “HET LEVEN IS
KORT; BEGIN DUS EEN AFFAIRE”. ER WAREN AL 7 MILJOEN BEZOEKERS VAN DEZE
SITE… DAT BELOOFT WAT!
*****
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HET AMERIKAANSE NEWSWEEK “KOPTE” : EUROPE’S NEW EXTREMISM” EN DAN :
“SARKOZY AND THE RISE OF THE HARD RIGHT”. ZO ZIEN WIJ ER DUS NU UIT, GEZIEN
VANUIT DE STATES, WAAR DE TEA-PARTY OOK OPVALLEND VEEL SUCCES BOEKT.
*****
WE LEGGEN JAARLIJKS 180 MILJOEN KILOMETER GLASVEZELKABEL WAARVAN ER
50% IN CHINA IN DE GROND VERDWIJNT!
*****
HET VIRUS STUXNET INFECTEERDE 60% VAN DE COMPUTERS IN IRAN, 18% VAN DE
COMPUTERS IN INDONESIË EN 8% IN INDIA. MERKWAARDIG FENOMEEN…
*****
AL-QAIDA VERSTOORT DE URANIUMWINNING IN DE SAHEL, VANDAAR OOK DE ONTVOERING VAN DE
FRANSEN VAN AREVA. WANT DAT DREIGT MEER WELVAART DAAR TE BRENGEN EN WELVAART IS DE
VIJAND VAN AL-QAIDA. HUN “GELOOF” GEDIJT HET BESTE BIJ ARMOEDE EN CHAOS.
*****
ER VALLEN MEER DODEN DOOR DE KLIMAATVERANDERINGEN DAN DOOR OORLOGEN ( Zei Oussama Bin
Laden, en hij telde goed!)
*****
100% VAN DE 27 EU-LANDEN ZITTEN RUIM BOVEN DE 3% GRENS (MAX. BUDGETGAT VOLGENS BRUSSEL),
EN 12 VAN HEN HEBBEN EN STAATSSCHULD VAN MEER DAN 6% VAN HET BNP.
*****
IN 2008 KOCHTEN 14 MILJOEN AMERIKANEN EEN VUURWAPEN , MAAR IN 2009 SPRONG DAT GETAL NAAR
14 miljoen… LEKKER GEVOEL.
*****
ZO’N 23000 BANKEN OP DE WERELD GAVEN 1 MILJARD CREDITCARDS UIT DIE GOED ZIJN VOOR 10.000
MILJARD AAN KREDIET…
*****
DE GEGEVENS OP HET MAGNEETSTRIPJE OP UW CREDITKAART ZIJN OP DE ZWARTE MARKT 30 À 40 $
WAARD. MAAR HEEFT U EEN PLATINA-CARD DAN GAAT DE PRIJS NAAR 80 $! GELUKGEWENST DUS.
******
ZO’N 33% DER CONSUMENTEN IN DE OPKOMENDE LANDEN WIL EEN SMARTPHONE KOPEN…. DAT IS IN DE
RIJKE LANDEN MAAR 8%! SYMBOLIEK.
******
WEL 92% DER AMERIKAANSE KINDEREN VAN JONGER DAN 2 JAAR DOET IETS OP INTERNET. IN EUROPA IS
DAT CIJFER 73%!
*****
DE OPRAH WINFREY SHOW WORDT IN 146 LANDEN UITGEZONDEN EN KENT 13 MILJOEN KIJKERS. ZE IS
DAARMEE DE KAMPIOEN ALLER TIJDEN.
*****
ONDER EEN HOOP BANKBILJETTEN OP EEN POSTER STOND: IK BEN HET GELD DAT NAAR PARADIJZEN
WORDT GEZONDEN EN DAT VELE PLEKKEN OP ONZE WERELD TOT EEN HEL MAAKT.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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REDACTIONEEL.

internet sprake is van veel positiefs
maar ook best “negatiefs”.. en DIVERS
is een kaleidoscoopje van opvallende
zaken wereldwijd.
OLIE en RELIGIE blijken rubrieken die
nog steeds gemakkelijk vol lopen:
beide bronnen van reuring, zoals ooit
gedacht bij de opzet van LP.
WEST-EUROPA blijkt in alle opzichten
een deel van de wereld in crisis, zelfs
een zwaar getroffen deel. Dat zeer veel
moeite heeft zijn voorrechten nu te
bewaren in de grote geopolitieke en
economische veldslag. In tegenstelling
tot Afrika dat het steeds beter doet net
als Latijns-Amerika in upswing.
In Noord-AMERIKA daarentegen ziet u
ook de worsteling van Obama, die op
de helft van zijn mandaat er niet erg
best aan toe is. Zoals zijn land, dat ook
politiek in onrust en versplintering
terecht lijkt te komen. HET westerse
kwaaltje dus.. dat onze culturen lijkt
aan te tasten.
Onder MO/MAGRHEB is veel te vinden
over de onophoudelijke destabiliserende rol van Iran in deze contreien en
ook verontrustends over de toenemende blinde driestheid van de
huidige, labiele Israëlische regering.
Godsdienst “driven” gekken komen
elkaar weer eens tegen..
In TRENDS/TECHNO ziet u dat de mens
desondanks gewoon doorgaat met zijn
creatieve en innovatieve acties en
daarbij ook niet schroomt om diverse
bakens voor zijn gedrag te verzetten.
Onder DISCUSSIËREN/FILOSOFEREN
een potpourri met de roma en andere
xenofobische trekjes van het westen,
genen die erg ongelijk blijken, leugens
over het verleden en nog wat geleende
wijsheid.
CO2-(HYSTERIE) , (deze naam moet ik
gaan veranderen!) biedt optimistische
geluiden over de komende bijeenkomst

*VOORAF
HET AANTAL LEZERS VAN LP EN LPOPINIO.
Na een wat stillere periode, neemt nu
het aantal lezers weer regelmatig toe.
De “werving” door bestaande lezers
is meestal de achtergrond en laatstelijk ook mijn “optreden” voor een
regionale radio-zender in Nederland.
Ook de website van mijn naamgenoot
(waarop LP ook al staat), doet goed
werk in deze. En troost u, er gaan ook
wel eens lezers weg, vooral in het
begin van Wilder’s carrière, waar LP
veel aandacht aan schonk. Dus mogelijk was ook de splitsing van de
oude LP in de LP en LP-OPINIO ook
gunstig voor de leden-werving.
Wel, we roepen u hierbij dus weer
eens op om uw omgeving attent te
maken op het bestaan van deze
kranten! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Alvast dank voor uw medewerking.
DE EDITIES 70-10.
U zult het nodige over de toestanden
in Frankrijk en specifieker ook in
Marseille in LP natuurlijk ook aantreffen. Uw redacteur liep mee in de
manifestaties om de temperaturen te
meten en doet daarvan verslag. De
EXTRA-EDITIE van 28 oktober die u
ontving was de eerste met tekst en
video-beelden. Ook LP gaat vooruit in
de vaart der volkeren… Ook nog uw
dank bij deze voor de leuke, de
medelevende en ook de bemoedigende reacties die werden ontvangen.
EDITIE LP 70-10
Onder Algemeen ziet u hoe de crisis
weigert te verdwijnen , hoe ook op het
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in Cancun. En laat zien hoe de TeaParty over het klimaat en zo denkt!
MIGRATIE is weer bepaald niet het
pronkstuk van onze westerse wereld
in reuring.
DEMOGRAFIE blijkt steeds belangrijker. Pensioenen, dure grijze hoofden, kindertjes of niet en dat op
diverse plekken op de wereld vragen
veel aandacht.
Dat was de laatste oogst voor U uit
een
roerig
Marseille
dat
een
concentratie blijkt van wat zich in
Frankrijk afspelde en =speelt. De
volgende keer weer van hier, maar
dan nog een etage hoger. Op naar de
7e, dat cijfer bracht mij steeds geluk
zei ooit een “gelovige”. Ik hoop maar
dat hij gelijk had.
Veel leesplezier toegewenst en laat
van u horen en… bezorg ons nog wat
meer mede-lezers!

“De straat als ultieme aanval op het
autisme”. (van Parijs,red.).
“HET ANTWOORD VAN DE GEWONE
BURGER OP DE MINACHTING VAN
PARIJS”.
“HET BEWIJS DOOR MIDDEL VAN DE
PUBLIEKE OPINIE”
“DIT CONFLICT ZAL DIEPE WONDEN
ACHTER LATEN” (leider van de
politievakbond)
*******
HET (Fr.) PENSIOEN-OMSLAGSTELSEL
IS EEN BEETJE EEN “MADOFF-SYSTEEM”. IMMERS HET WERKT ALLEEN
ZO LANG DE LAATSTEN DE PENSIOENEN VAN DE EERSTE WILLEN
BETALEN… HET VERLAGEN VAN DE
PENSIOENLEEFTIJD VAN 65 NAAR 60
JAAR IN 1981 (PS, Mitterand) WAS EEN
GROTE EN DURE VERGISSING. DE
WELVAART VAN DIE PERIODE WERD
VOLLEDIG OPGESOUPEERD EN OP
LANGERE TERMIJN GEZIEN BLIJKT NU
HOE ENORM FRANKRIJK BOVEN ZIJN
STAND HEEFT GELEEFD. DE HUI-DIGE
“BRAS DE FER” IS DUS EIGENLIJK
NIETS ANDERS DAN EEN WEIGERING
VAN SOMMIGEN OM DE FOUT TE ERKENNEN EN, ZE NU TE HERSTELLEN.
MAAR ZOIETS NEEMT VEEL TIJD..

LEON en THEO

*****
DIXITS-VERBATIM

HET
PARIJSE
FIETSENVERHUUR
VELIB ONTDEKTE DAT EEN FIETS PER
DAG 9 KEER GEBRUIKT WORDT IN
BORDEAUX IS DAT 8 KEER EN IN
LYON IS DAT ZELFS 10 KEER! IN
MARSEILLE ZIJN ER OOK VELIB’S
MAAR DAAR WEET IK HET CIJFERTJE
NIET; ER RIJDEN ER STEVIG WAT
OVERIGENS, ZO OP HET OOG
GESCHAT.
*****

OUD-PREMIER ROCARD (PS) OVER
PENSIOEN MET 62 JAAR:
“IK KEUR HET BEVRIEZEN VAN DE
PENSIOENLEEFTIJD TEN STERKSTE
AF”. (die was dus voor Aubry!)
****
IN DE MARSEILLAANSE KRANT
OVER
DE
BETOGINGEN
EN
STAKINGEN:
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EEN FRANSMAN OP DE VIJF, ZIT
GEMIDDELD 1,5 UUR PER DAG IN
HET OPENBAAR VERVOER VOOR
ZIJN WOON-WERK VERKEER.
******
WEL 61% DER FRANSEN WIL GRAAG
IN EEN BEDRIJF WERKEN TOT ZIJN
PENSIOEN. VOOR DE JONGEREN
DAN 35 JAAR IS DAT 48%...
******

Lezer B. bericht ons het volgende:

DE 48 MILJOEN TV’S IN FRANKRIJK
VERBRUIKEN HEEL WAT STROOM IN
DE WAAKSTAND. DAARVAN KUN JE
EEN STAD VAN 160.000 INWONERS
VAN STROOM VOORZIEN!

Beste B.,
Dank voor je vriendelijke woorden en ook voor
de nieuwe klandizie. We stellen dit zeer op
prijs en blijven ons beste beentje voor zetten.
Leon en Theo.

Beste Leon,
Hartelijk dank voor het weer toezenden van de
beide LP-uitgaves. Ik kijk er elke keer weer
naar uit!
Lezer B.
En hij gaf me ook nog het mailadres van een
familielid dat ook graag abonnee wilde worden
na eerdere kennismaking met LP.

€
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

****
Lezer H.S. was bezorgd na mijn bericht “heet
van de naald” over de manifestaties en
schreef:

*INGEZONDEN

Dag Leon,
Oei, wat een avontuur. Denk je aan je
veiligheid?
Met vriendelijke groet,
Lezer H.S.

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
IN DE EU-GANGEN IN BRUSSEL HOOR
JE DEZE MOP…

Ik probeerde hem gerust te stellen: mij is in
Carnavalsoptochten in het Limburgse ook
nooit iets overkomen. Enkel een pilsje te veel
op.. Maar ik stel de reactie natuurlijk erg op
prijs. Goed dat een lezer zuinig is op de
redactie toch?

De nieuwe minister van Buitenland Mevr.
Ashton laat mevr. Clinton trots weten dat er
vanaf nu maar EEN telefoonnummer is om
met de EU te bellen over Buitenlandse
Zaken. Clinton zucht opgelucht en belt
meteen. En ze krijgt een computervoice die
zegt: voor Berlijn toets 1 in; voor Parijs toets
2 in; …..
*****
De vrouw van een geredde Chileense
mijnwerker zit naast hem op de bank en
onderhandelt met een journalist aan de
telefoon. En ze zegt tegen hem: “Mijn man
wil 5000 $ om u te vertellen hoe hij zich
vandaag voelt”…

****
Lezer M. reageerde, ook vanwege de speciale
editie uit Marseille:
Beste Leon,
Ik heb genoten van de vorderingen die je
maakt op verslaggeversgebied. Je bent ook
niet meer bang ,omdat je niet gemolesteerd
werd, integendeel... Inderdaad : wat een
folklore.
En een Ricard op jouw ( mij bekende ) terrasje
zal wonderen doen voor maag en geest.
Kijk uit naar de journalistieke belevenissen,
groet.

*******
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 70-10:
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Martin

1. De voorstellen zijn de eerste,
bescheiden stap en lossen het grote
tekort echt niet op.
2. Men is nog ver af van het dempen van
het gat van 42 miljard in 2018. De
gepensioneerden zijn niet gekort, de
speciale regiems zijn gespaard en men
is veraf van wat andere europese
landen al deden.
3. Er is en groot contrast tussen het
tumult en de echte inhoud van het
vorstel. De oppositie is demagogisch
bezig en de onrijpheid van de franse
democratie is weer eens aan-getoond.
4. De staat verdeelt nog steeds 35% van
het BNP hier. Andere landen (Canada,
Zweden, Duitsland) heb-ben de
staatsrol al veel verder gereduceerd.
5. De harde bezuiniging van nu MOET
gewoon, maar het is maar net genoeg
om het ergste NU te voorkomen.

Dank je beste M.,
Die pastis zit er dus al in, maar op het terras
van La Samaritaine in de Vieux Port. Die
smaakt minstens zo goed. En we doen ons
best jullie verder te vermaken.
Groet, Leon
+++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
HUREN EN KOPEN IN PARIJS…
Een appartement kopen in Parijs kost gem.
nu 7355 €/m2 daar en dat was in 2000 nog
3650 €. De helft dus…Het duurdere OG van
boven de 6 miljoen is voor 90% voor de rijke
bui-tenlanders. Voor de toppers is een prijs
van 8500 €/m2 al redelijk “normaal”.
De woonlasten in deze stad liggen op 22%
van het inkomen; het franse gemiddelde is
18%. Geen enkele jongere “middenstander”
kan hier nu dus nog kopen: ze worden dus
de stad uitgejaagd…

Hij is dus zeer teleurgesteld en waarschuwt
voor nog veel meer dat MOET gebeuren. Hij
laat ook weten dat de tijd snel gaat en dat echt
veranderen nog moet beginnen. Geen
optimistisch verhaaltje, dus. En Sarkozy wordt
nu al tot de duivel des volks uitge-roepen!
DE FRANSE BANKEN DEDEN STIEKEM
De minister liet het gedrag van de grote
banken op het gebied van “kosten-doorberekenen” eens goed nakijken. En ontdekte
dat er onderlinge afspraken waren over het
kosten heffen op cheques (hier nog veel in
gebruik als betaalmiddel) en ook op andere
“diensten”. Die banken die wij met miljarden
overeind hielden zitten ook nog concurrentievervalsing te doen. Terwijl ze weer miljarden beuren aan de “zakenbanking” kant. De
minister wilde er nu een eind aan maken en
stelde zeer hoge boetes in, hier het franse
lijstje:
CA-bank; LCL; BNP Paribas; Soc. Gene-rale;
HSBC; CIC en de Banque Postale! Ik heb er
hier vier (!) van, maar betaal nooit kosten… ik
weiger elke afschrijving op mijn tegoed zonder
mijn toestemming. En dat lukt aardig.
Waarmee ik wil zeggen dat ook de consument
zich hier veel harder moet opstellen; daar ligt
een hoofdoorzaak van het malafide gedoe!

DEEN
SPOTPRENTJE
DAT
DOET
DENKEN
Het stond in een Frans magazine, een
mooie spotprent: je ziet een grote
demonstrerende massa mensen lopen met
spandoeken etc. van rechts naar links op de
prent. Ze protesteren tegen pensioenleeftijd
van 60 naar 62 jaar! Schande!
In de andere richting rijdt een stoetje roma’s,
met ouwe auto en caravans. Ze kijken met
verbazing naar de stoet; zij zijn op weg
terug naar Roemenië waar hen nog meer
armoede wacht… Uitgezet!
BAVAREZ OVER DE FRANSE PENSIOENEN
Bavarez is een excellente econoom en
neemt ook geen blad voor de mond. Ook
niet over het pensioengedoe dus. Ziehier
zijn opinie in a nutshell:
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De laatste jaren was er op dit gebied al veel
meer te doen ziehier de boetes elders ook:
Metaalsector 2008 600 milj. €
Telefoon
2005 530
BANKEN
2010 400
Hypoth.
2000 100
Uitz. Branche 2009 80

en ook in de rekeningen van de radiologen.
Daar valt dus veel te halen. Ook is het minder
vergoeden bij de tandarts erg… duur! Want
daardoor gaan mensen veel te laat wat later
vermogens kost aan dure ingrepen. Idem bij
het verhogen van de eigen bijdrage van de
huisartskosten. Ook daar
werkt dat erg
averechts is de opinie van de kamergeleerden.
Dus eigenlijk moet er nu intelligenter worden
ingegrepen: MEER vergoeden bij huisarts en
tandarts (eerste lijn) om veel uitgaven te
VOORkomen door verwaarlozing! Een laatste
bezuiniging betreft het verminderen van de
vrijstellingen van betalen om “sociale
redenen”. Daar gaat ook een vermogen in om.
Dus is er echt nog veel haalbaar als het gaat
om het terugbrengen van het enorme gat in
de SECU.. Maar daar is meer moed voor
nodig. Deze niches zullen echter de dans niet
kunnen ontspringen.

Tja u ziet het de huidige businesswereld zit
ook vol met bedriegertjes die de klanten
uitbuiten en daarom onderlinge marktafspraken gebruiken. Een treurige boel dus:
wie kun je nog vertrouwen? Nou enkel jezelf
nog en een paar anderen. Teken des tijds.
En nou is het ook nog mogelijk dat Brussel
er nog eens zachtjes op haar beurt
overheen gaat… van mij mogen ze.
BEZUINIGING GEZONDH. EN SOCIALE
UITGAVEN
Zoals elders moeten ook in Frankrijk grote
bezuinigingen worden voorzien: het budget
Securité Sociale vertoont een dekkingsgat
van ruim 23 miljard jaarlijks. In 2011 moet er
meteen 2,5 miljard af, dus: medicamenten
met “twijfelachtig effect” worden lager
vergoed, en de eigen bijdrage aan doktersbezoek gaat omhoog. Dat is al 400 miljoen
en dan komen de vergoedingen aan de
“laboratoires” aan de beurt en zullen de
tarieven van sommige specialisten omlaag
moeten. De “mutuelles” (de medische
bijverzekering) zal ook haar premies met 8 à
10 % gaan verhogen. Maar toch, de fransen
betalen at the end individueel gezien slechts
10% van hun kosten zelf… de rest komt via
algemene middelen en premies… En dat is
het laagste getal in de EU….. Maar omdat
de overheid spendeert uit bijeengebracht
belastinggeld moet uiteindelijk iedereen,
maar via bijdragen-sleutels, de poet toch
betalen. Want de Kerstman bestaat niet.

DE WACHTRIJ VOOR DE PREFECTUREN
Op diverse plaatsen in het land mar zeker in
Seine-Saint Denis (waar zeer veel vluchtelingen wonen), staan immense rijen die zich
al vanaf middernacht vormen. Om 6.30 u
s’morgens zijn het er 200 en om 8.30 u
(openingstijd) meer dan 400. Deze mensen
komen voor hun politionele meldplicht en
hebben dus geen keuze. Moeders met kids
staan er tussen, sommigen slapen voor de
deur. Langzamerhand begint hiertegen nu
meer protest te ontstaan. Is het enkel personeelstekort of ook … ontmoedigingsbeleid?
STAKEN IS DUUR!
Het principe is sinds enkele jaren: wie staakt
krijgt geen salaris, ook in de ambtenarij dus.
Dat was vele jaren daar anders… Maar e
verschillen in behandeling blijken erg groot.
Bijvoorbeeld zijn er hoeken waar het aantal
dagen per maand dat ingehouden wordt,
beperkt wordt… Maar bij SNCF, waar dit
stiekem gebeurde, is dat nu beëindigd, tot
grote boosheid van de CGT. De regel wordt
steeds meer: staak je een uur, een halve of
een hele dag per maand: dat kost je aftrek van
1/30 e van je salaris. Bij de lagere overheden
kennen ze echter nog 1/60 (bij max. een uur)
en 1/50 bij maximaal een dag. Want deze
overheden zijn autonoom. Maar ook daar is

REKENKAMER EN DE SECU
Sarko bezuinigde stevig in de ziektekostenverzekering, maar nu komt de rekenkamer dat nog even fors overdoen. De
eerdere 5 miljard van Sarko vallen om bij de
25 miljard van dit hoge, slimme college. Zij
zagen heel wat graaierig gedrag in de facturering van IRM-scans door zieken-huizen
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het geld zo langzamerhand op: dus ook al
zijn ze het met de stakers eens: betalen uit
eigen zak, SVP!
Maar er zijn nog
communistische maires die een stakingsdag
laten “inhalen”, dat is een tussenweg. Tja
ook het gemak van staken vermindert en
vele ouders moeten op de poen letten en op
… een slechte reputatie.

elk jaar EEN dag aanwijzen waarop in het
parlement wordt gedebatteerd over “onaangepast gedrag”. Dan moeten die parlementariërs wel zelf even op cursus om het
goede voorbeeld te geven!

DE TERS WORDEN ONBETAALBAAR
Een TER is een regionale trein en die wordt
vaak stevig gesubsidieerd door de regio.
Dat is de laatste 10 jaar algemene policy.
De SNCF heeft hier een extra-omzet van
3,8 miljard te halen, waarvan 70% direct uit
de locale overheidskas komt. De gebruikers
betalen maar 30%... Nu verloor de regio c.s.
ook nog de inkomstenbron van de taxe
professionelle en kwam er ook een andere
fiscaliteit. Waardoor er geld ontbreekt en er
dus ook hierop moet worden bezuinigd.
Dus wordt er nu gevochten over de
facturering door SNCF … Die laatste voelt
zich nu niks lekker en zit in een klem tussen
de bezuinigende centrale overheid en de
noodlijdende lokale overheden. Dat gaat de
burger dus meer geld kosten! De mooie
tijden zijn ook hier voorbij lijkt het… Terwijl
hier in de PACA nou net de nodige nieuwe
treinen en ook bussen echt begonnen te
rijden.

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Kennelijk zijn zij die spannende dingen doen in
hun leven zich daarvan niet echt bewust. Of ze
hebben door de drukte geen tijd om er over te
berichten. Wat jammer is.
We roepen u op eens even na te denken over
uw leven en dan te constateren dat ook u veel
spannends deed of beleefde. Dat van waarde
kan zijn voor anderen. Om er over te lachen of
om er echt van te leren; alles mag. Dus de
rubriek blijft open en we rekenen op u…

Terug naar inhoud

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE LIEVERKOEKJES VAN DE PS
Het ontwerpprogramma van Moscovici lijkt wel
een sinterklaas verlanglijstje uit 1981, zeggen
hier sommige journalisten spottend. Pensioen
weer naar 60, algemene sala-risverhoging, en
een pensioenverhoging (!), weer meer
ambtenaren, en herstel van alle toeslagen in
het sociale vlak. Het lijkt nogal op het program
van de PCF in de tijd dat ze met Mitterand
onderhandelden. En het werd toen al uiterst
“ambitieus” gevonden. De PS is nauwelijks
meer serieus te noemen zo… Een droef
gezicht, terwijl Hamon ook nog aanpapt met
Besancenot op radicaal links. Waar sommige
PS-ers wel van schrikken…

DE NOTARIS IS DE ECHTE MAKELAAR!
De franse notarissen mogen in OG doen en
dat is nu al 50% van hun omzet! Maar 30%
komt uit “familie-akten”. Ze waren en blijven
de echte vertrouwelingen van de fransen als
het er echt om gaat… In een boek wordt nu
eens op een rijtje gezet hoe het in die kring
er aan toe gaat… Geïnteresseerd? Lees:
Les Notaires en u weet alles.

OOK DE PS VERANDERT NU..
Tja, Sarkozy maakt van de “securité” (de
veiligheid) een dik politiek punt. En ontketende
daarmee ook een toenemende discussie in de
kern van de PS.
Neem nou Lille, waar Aubry burgemeester is.
Daar hangen al lang 4500 camera’s… ook al
wil zij er maar enkele honderden “erkennen”.
Lille is daarmee stad 2 op de cameralijst!

TOENEMEND “INCIVISME”
Onaangepast gedrag zouden wij zeggen…
en L’Express schrijft dat het hand over hand
toeneemt in la Douce France. En ik denk
dan: waar dan niet? Al 8 op de 10 fransen
vertrouwen hun medeburgers niet meer
echt… Een parlementariër wil een debat
hierover in het franse parlement, waarvoor
het nu even niet het juiste moment is. Hij wil
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Of kijk naar Lyon, waar de openhartige
burgervader Rebsamen (PS) ook stevige
maatregelen nam en die hard verdedigd!
Jules Dray (PS) zei: er zijn in ons land 10
miljoen dagelijkse cannabisgebruikers, en 4
miljoen regelmatige gebruikers. De verbodssituatie leidt tot grote criminaliteit. We
moeten
overgaan
op
zoiets
als
“koffieshops”…
Segolène Royal wil dat de criminele jeugd in
militaire kampen wordt gestopt, maar zegt
niet erg duidelijk WAT dan die militairen met
die jongeren moeten doen…
Het babbelen over : la police de proximité” is
nu in in de PS. Maar wat er precies mee
bedoeld wordt is onduidelijk. Natuurlijk niet
de patrouilles speciale politie die Hortefeux
introduceert nu..

Zo werden de aartsvijanden uiteindelijk weer
“vrienden”. Maar de messen blijven geslepen,
mind you.

Terug naar inhoud
-Affaires
MARSEILLAANSE AFFAIRES!
Tja het rommelt al en hele tijd in en rond
Marseille
waar
weliswaar
een
UMPburgervader zit, maar er ook vele linkse bobo’s
zijn te vinden. En nu ruikt het onfris in die
geleding. Bij de president van de Bouches-duRhone (departement) dus rond Mr. Guerini.
Zijn broer is groothandelaar in het afval en zit
nu met de politie in zijn nek… die ook kijkt
naar de contac-ten/verbindingen met zijn
politieke broer en met de lokale maffioso… En
dan is er ook de adjoint-maire (wethouder)
( Mevr. Andrieux, PS) die subsidies deed
toekomen aan verenigingen die nu onvindbaar
blijken te zijn… De toestemming voor de verstrekking van de poen werd getekend door
ene Vauzelle (PS; president van de region) ,
die er zich nu niets meer van kan herin-neren.
En die nu verhoorde werd en daarna Mevr.
Andrieux
er
flink
tussen
nam…
Schoonpoetserij van hoog nivo. De zaak wordt
steeds spannender en heel Marseille kijkt toe.
Welke koppen gaan rollen? De “goeie” of de
“foute”?. Keuze naar eigen inzicht dus. Wordt
vervolgd.

De PS schuift steeds sneller op, maar durft
het nog niet te erkennen. Sarkozy drukte ze
op deze route: ook hun aanhang wil nu
namelijk harder optreden tegen.. de voyous!
De realiteit haalt de “engelachtige PS”nu
over links in en forceert en andere
ideologische
opstelling
op
het
veiligheidsvlak. In 2012 is veiligheid dus niet
meer HET verkiezingsitem?
Sarkozy dwingt de PS tot nieuw programmatisch denken…
SARKO EN CHIRAC: VERZOENING!?
Ze zijn weer wat on speaking terms en dat
heeft veel van doen met twee zaken. Sarko
moet in zijn UMP de chiraqiens tevreden
stemmen want hij heeft hen nodig. En dat
deed hij door mee te duwen aan het
accoord Chirac-Delanoë mbt het proces
over “Parijs”. Daar is het nu financieel
geregeld met hulp van Sarko en de UMPkas… Het had een lange aanloop die verzoening, waarbij de vrouw van Chirac een
grote rol speelde en ook de dame van
Sarko. Regelmatig dropte er iets in de pers
over ontmoetingen, dejeuners etc. , dus
iedereen kon het zien aankomen. De
afkeuring was eerst nogal groot bij de
chiracqiens maar daar deed de partijtop wat
aan.

HET EILAND VAN BETTENCOURT
Het eiland Arros werd in het testament van
deze mevrouw wel degelijk aan Mr. Banier
vermaakt, waaruit blijkt dat zij wel degelijk de
eigenaar is en dat ook goed besefte. Wist ze
echt wat ze deed, toen, enkele dagen voor een
operatie? Vlak daarna maakte ze ook 250
miljoen € over aan dezelfde mijnheer. En huisgenoten zeggen dat ze NA de operatie niets
wist van een “overgemaakt eiland”… De
financiële expert van mevrouw zegt echter dat
Banier al langer tevoren de eigenaar werd…
En Banier ontkent alles en zei tegen de politie:
“Ik haat eilanden”. Tja kom er maar eens
achter als niemand meer weet wat hij/zij
eerder deed!
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ILLEGALE ZWAAILICHTEN
De politiedirectie gaat nu ingrijpen: er zijn
teveel “illegale zwaailichtrijders” in de top
van het land. Zo’n 31 persoonlijkheden
waaronder een oud-president, en nog wat
oud-ministers rijden rond met deze blauwe
hulpmiddelen.
De
Rekenkamer
waarschuwde en nu moeten de blauwe
lampen worden ingeleverd… Ook blijken
auto’s van de persoonlijkheden erg duur
ingericht van binnen… Wel 2,5 miljoen gaat
daar mee heen. Ook hier dus op de rem.
Tenslotte wordt er heel wat ongelukken
gereden met deze “illegale auto’s” . Elke 6
maanden rijdt zo’n auto wel een forse
klapper wat ook erg veel euro’s kost. Dus nu
weg met blauwe lampen, de CD-spelers en
nu
ook
wat
voorzichtiger
rijden.
Schandaaltje geblust dus..

steeds heftiger… Tol van een grote verandering die al veel langer geleden moest
gebeuren. Niet tijdig hervormen levert altijd
grote emoties en scheuringen op.
**********
NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-ontdekken dat de vuilnisberg nu kleiner wordt;
de ex-stakers halen er elke dag wat van af. En
wij doen er weer wat bij…. Tol van volkse
onvrede.
-zien dat velen de ontregelingen van het leven
nu met veel tolerantie dragen. Dat komt zeker
door een specifiek element in de franse
culturele ziel. Dat zou “bij ons” echt niet
kunnen met al die korte lontjes.
-zien dat het “Arabische en zwart-afrikaanse
volksdeel” in de stad praktisch geheel buiten
het stakings- demonstratiegeweld staat. Dat is
hun (nog) niet geleerd. Dus hun mar-chands
werken gewoon door op de markten en in hun
winkels. Al ligt daar ook veel vuil nu… Laat
Geert het niet horen!
-dat we nu onze sleutels hebben van ons
appartement en aan de gang kunnen om de
laatste loodjes te tillen. Keuken erin,
installaties en dan verhuizen voor de vierde
keer in iets meer dan twee jaren. Dus we
bereiken toch, en zonder crisis kleerscheuren,
onze ”eïnd” bestemming.
-dat de stad ons blijft bekoren en ons blijft
verrassen. Het cultuuraanbod is gigantisch en
we genieten met volle teugen. En wij zijn niet
de enige!
-dat onze oude metgezel , de kat, het weer
goed makt na haar operatie, Helaas moet ze
nu weer verhuizen… We proberen de schade
te beperken en kregen veel trucjes aangereikt
van de dierenarts die haar behandelde. Zoals
een geurdoosje dat je appartement doet
ruiken naar “andere imaginaire katten”. Het
deert ons niet maar is een geruststelling voor
onze viervoeter.
-dat ons leven in gezondheid verder gaat…en
de aftakeling nog beperkt blijft.

Terug naar inhoud
NOS MOTS SUR SARKO
De franse , maar ook de buitenlandse pers
neemt over Sarko geen blad meer voor de
mond. De volgende bloemlezing moge dat
illustreren:
“Sarkozy is nu de meest verachte man in
Frankrijk” (redacteur L’Express)
“Ik hoop dat hij er aan gaat” (Zei de
zangeres Lio bij een concert voor het
publiek)
“Moge hij gauw een hartaanval krijgen” ( Zei
een priester; maar hij excuseerde zich (na
fel protest) wel…)
“S. heeft het gebruiken van het presidentële
woord gedegradeerd en betaalt daar nu
voor.
De
brandweerman
werd
tot
bliksemafleider ” (Zei een franse socioloog).
“De voorman van radicaal rechts in Europa”
(stond in Newsweek, VS).
“Fils de Petain” (Dat las ik op een bordje in
de pensioendemonstratie optocht).
En wie nog erger wil lezen moet even op het
internet kijken. Dan vergaat je alle zin in de
mensheid. Sarkozy betaalt een enorme
rekening, die hij slechts deels zelf opriep…
Hij is nu de “bouc emissaire” van de franse
ontevredenen. De splitsing in het volk wordt

Terug naar inhoud
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“De banken zijn niet de brandweer, wij
wachten niet tot de clienten ons te hulp
roepen. Wij staan voortdurend branden te
blussen ten behoeve van onze klanten”.

PAROLES DES POLITICIENS ET DE
GOLDMANN SACHS
Eerst de politiciens:
Deze keer weer eens wat uit de monden
van franse politici. Eerst maar eens JeanLuc Melenchon, uit de PS gestapt om weer
eens wat ECHT links te gaan beleven. Wat
hij aardig kan, maar hij moet zijn plek nog
verdienen, ook al staat hij pal naast een PS
die nog steeds geen enkel zinnig idee weet
te verzinnen…

Deze zakenbank heeft echter veel aan
aanzien verloren en daarom zie en hoor je
Lloyd nu overal zijn verhalen vertellen. Deze
doodarm geboren jongen is een fenomeen en
kan straatvechten als de beste. Wat nu erg
goed van pas komt.

“Ik, een populist? Wel daar ben ik het
helemaal mee eens! “

ALLEDAAGS UIT DE MIDI

*****

LES BELLES AFRICAINES EN HUN
HOOFBEDEKKINGEN
Marseille is een opwindende mix van mensen,
gekomen van her en der. Dus wat de Wilders
aanhangers en ook anderen met diepe
afschuw “multi-culti” noemen. Maar ja wat wil
je in deze 2600 jaar oude stad: gesticht door
de phoeniciërs, die zich vermengden met de
hier toen rondspringende liguren en kelten; die
ook al van elders waren gekomen. Daarna
kwa-men de diverse “barbaren” ook hier
voorbij; de gothen, de noormannen , de bourgondiërs and “what did we have else”. Ook de
ottomanen (zeg maar turken) kwamen langs
en ook nog heel wat armeniërs. Zelfs de
spaanse veroveraars lieten zich ook al niet
onbetuigd. Veel later, al in onze dagen,
kwamen er heel veel Italianen en corsicanen
(die hier ook de katholieke maffia implanteerden). U weet wel die boeven van: ”effe
naar de drieheren hoogmis en dan die verrekte Pilatoli nog effe neerknallen”. Vervolgens
kreeg Marseille de grote maghrebiense (vooral
algerijnse) invasie te verwerken, met name
toen Algerije een gewoon departement van La
France was. En toen de algerijnse (bevrijdings)oorlog was gestreden in 1962
kwamen de algerijnen die het te gevaarlijk
vonden daar te blijven ook maar gauw deze
kant op. Heel recent zagen we de west- en
ook oost-afrikanen arriveren (veel uit de
Comoren), en uit de subsahara ook de
“zwarten”. Ik vergat er dan nog vele, zoals de

“Ik wil de socialisten verslaan. Ze stellen
niks voor en weten niet wat te doen!”
“Sarkozy heeft zijn overwinning om zeep
geholpen. Hij heeft het vermogen verloren
om zich te vernieuwen en is al snel leeg
gebleken”.
“Ik hou zeer van polemiek. Niks is erger dan
dat honingzoete gemier van die politici die
allemaal hetzelfde zeggen”
“Besancenot vindt hij “moedig”(?), Segolène
vindt hij “verbazingwekkend” ,Francois Hollande “om wanhopig van te worden” en
Melenchon , zichzelf dus, vindt hij “vermoeiend”.
So far Melenchon… Ik mag zijn geluid wel!
Een wakkere, eerlijke socialist die zich dood
schaamt voor de puinhoop die PS heet.
***
En nu de baas van Goldmann Sachs, Lloyd
Blankfein:
“De banken hebben nooit het laatste woord.
Dat heeft de toezichthouder!” (Behalve als
de banken niet akkoord gaan…)
“Het kapitaal is
de zuurstof van de
economie. Je kunt wel een tijdje onder eten
maar niet zonder adem halen”.

14

libanezen en nog wat andere volkeren uit
het MO.
Als je deze historie een beetje kent en haar
(nogal vredige!) neerslag, dagelijks meemaakt, dan wacht je je wel even, om die
domme dingen te zeggen over de medemensen van verre plekken op onze
aardkloot. Immers, ik ben zelf ook 1000
kilometer verdwaald in zuidelijke richting. En
zie dagelijks een paar “nordiques” zoals ik,
hier rondbanjeren: engelsen, duitsers,
denen, zwit-sers en nog erger. Sommige op
cruise-stop, zoals gisteren een blonde
parketboer met zijn gezin (uit Lisse) op het
terras van La Samaritaine, die zijn eerste
cruise-stop beleefde na vertrek uit
Barcelona voor een tour door de Mare
Nostrum.
Maar de mooiste, dat zijn,- so far dan wel-,
die langebenige, slanke afrikaanse dames.
In hun super elegante, lange, gekleurde
jurken en
met hun adembenemende
hoofdtooien. Met ook een wat steviger
derrière dan hun europese zusters. Een
accessoire van Darwinistische aard: zij zijn
nog gebouwd op het krijgen van 5 tot 10
kinderen. Dat is hun pensioen voorziening
en daar moet je dus ook op geconstrueerd
zijn. Ready for hard labour.
Ze hebben een nadrukkelijke gratie en een
soort van natuurlijke trots, die je ook echt
voelt als ze in de tramway staan op te
vallen. Niks van slaafse herinneringen, nee::
Hier ben IK en ik zie er te gek uit. Dat is de
boodschap, en hun blanke zusters, met hun
CenA-stan-daardtje aan, staan er eigenlijk
maar wat beteuterd bij. Erg fraai zijn ook
hun “kop-vodden (wat een rotwoord!)”. Niet
bedoeld om hun prachtige haar te
verbergen, nee, nou net gekozen om dat
nog wat extra cachet te geven. Een
veelkleurige “top” dus op vaak wel 1.80
meter pure schoonheid. De fraaiste zijn de
oost-afrikaanse (uit Djibouti, Somalië,
Ethiopië en de Como-ren)… Ik weet nu al
vrij aardig het fysieke verschil tussen west-,
midden en oost-afrika. Hun gelaat/hoofd is
wat arabisch van typologie met een vleugje
zuid-aziatisch
(indisch/madagascaars
soms). En wat vooral opvalt zijn de wat
minder volle lippen en die smallere mond.

En die verslindende, vurige blikken…
tenminste dat lijkt zo voor mij, voortkomend uit
dat doffe en pipse poldervolkje.
Mijn eega zoekt zich nu al enige tijd lam naar
de plekken waar zij hun fraaie jurken met
hoofddoeken vandaan toveren. Geen ene jurk
lijkt op de ander, dus er moet hier een aardige
industrie zijn om dat te regelen. Of doen ze dat
gewoon zelf? Ook hun mannen, die je
opvallend weinig ziet, zijn mooi te noemen. Ze
dragen ook een jurk met zeer bloot bovenlijf,
dus waar twee blote armen uitsteken en met
grote “decolleté’s en achter inkijkjes”. Vaak
met een fraaie hoed met cowboy-architectuur.
En ik zag ze ook al met een soort van
rijzweep-je/maarschalksstafje
onder
hun
oksels geklemd. Ook zij zijn zich zeer bewust
van hun “different outlook” en je ziet dat ze
gewoon WETEN dat wij allemaal jaloers zijn
op hun verschijningen. Bij hun is het dus echt
waar: de kleren maken het individu. En wij zijn
verdwaald geraakt, in het tonen van achter
welke parijse, londense of milanese gek wij
aan rennen, conform de laatste modegril.
Kijk dus maar rustig en uitgebreid naar ze,
daar kunnen ze zeer goed tegen. Wat zeg ik,
dat vinden ze, lijkt het, heel gewoon en dat
echt “er bij horen”. Het hindert hun niet, het
streelt eerder hun ego, dat zie je.
Het is u mogelijk ontgaan, maar ik spreek al
enkele honderden woorden lang over moslims. Want Afrika zit er vol mee, natuurlijk. Ze
doen mij ook denken aan de mooie
marokkaanse meiden die ik in en rond
Marakkech zag: plaatjes gewoon. Vaak zijn
het daar mixen van berbers (wat dus GEEN
arabieren zijn, dus half noord-afrika is niet
arabisch!) en arabieren ( die ook ooit uit
Bagdad en omgeving kwamen aanrukken).
Daarbij moet ik nu zeker ook de tunesische
beauties noemen…
Omdat nu wetenschappelijk onomstotelijk
vaststaat dat WIJ europeanen allemaal uit
Afrika stammen, geeft mij nu een zekere hoop
en ook wel trots. Zo zagen wij er dus
oorspronkelijk uit. Te weinig zon en kokosmelk, richtte later die ernstige verwoestingen
aan. En dat gebeurde ook in onze vermoeide
minds; dat blijkt nu helaas steeds duidelijker.
Het is toch een geruststellende gedachte, dat
het DNA-technisch gezien, mogelijk is om
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“door verder te mengen” , eigenlijk moet ik
zeggen “terug te mengen”, weer wat meer te
kunnen lijken op de mensen uit onze
bakermat?
Immers wij sterven toch langzaam uit… en
zullen die afrikanen (die in 35 jaar in aantal
gaan VERDUBBELEN!) nog heel hard nodig
gaan krijgen. Om ons hier te helpen nog
een beetje leuk oud te worden, maar ook
om onze spulletjes van ons te kopen om
brood op de planken te houden. Afrika wordt
namelijk onze grootste exportmarkt.
Ik ga al wekelijks in Nouailles op de afrikaanse groentemarkt kijken naar die merkwaardige veelkleurige groenten en fruitknollen en -bollen. En ik eet en drink ook al
stevig wat mango’s. En hoop zo, omdat de
aap (onze voorvader)
een echte
groenvreter was, door wat “terug te
ploegen”, misschien wat langer gezond te
mogen rondspringen tussen al die mooie
mensenexemplaren die ik hier zie. Mijn
dagelijkse tochtje over de Belsunce,
vanouds de grote “immigran-tencours” (het
begon al toen er begin 19e eeuw de
diligences stopten die hier van en naar Aix,
(via de Porte D’Aix in- en uitreden), is zoals
u snapt, een waar genoegen voor mij.
Waarover ik u dus nog vaker hoop te
berichten.
En u dan, zo nodig/mogelijk, ook wat
geruster te stellen over “die oprukkende
islam en haar aanhangers”.
Het is
misschien een wat vreemde religie voor ons,
maar laat ik dan maar beginnen met de
beoefenaren ervan wat dichter bij te halen.
OK? En ik verzeker het U; er zijn nog VEEL
ergere dingen! En die gaan veel meer
problemen geven dan wat kleurige
medemensen met een andere rozenkrans!

MARSEILLE in de ogen van een
filosofische journalist:
“Marseille is als een weg met
maar één toegang (=een impasse), die leidt naar de horizon”.
Letterlijk genomen is dat juist, omdat de stad
laag ligt in een vlakte vóór de zee omringd met
een omsluitende bergketen aan de landzijde.
Figuurlijk gesproken is dat voor de auteur ook
juist, omdat de stad zich lijkt af te keren van
het land en zijn heil zoekt en ziet aan de
zeezijde. Dus in een verre horizon, die het
afrikaanse continent is.
En het drukt ook uit de voortdurende sekwentie van hoogte- en dieptepunten van deze
2600 jaar oude stad, die steeds op-nieuw
opkrabbelde.

DE MINIBLOKKADE
Het is nog donker, maar boven Palais Longchamp, het fraaie “water kasteel” waar ik
tegenover woon, gloort al wat daglicht. Ik
wandel voorbij de grote zwarte poorten en zie
tot mijn verbazing een man staan ” in het rood”
van de vakbond FO (Force Ouvrière). Een
jeans met een rood hesje en een rooie pet
glinsteren in het donker…. Wat doet die hier
om 7.00 uur? Ik wil het antwoord weten en zeg
: bonjour Monsieur, en hij antwoordt vriendelijk
glimlachend, Bonjour. Ik vraag wat er aan de
hand is en hij, geeft wat verbaasd antwoord.
Wat een domme buiten-lander denkt hij
waarschijnlijk. Immers hij vormt de blokkade
van de poort van het Palais/Parc Longchamp
die om 6.30 uur open gaat. Want niemand
mag er nog in van de FO. Als je blokkades
inzet dan moet je dat ook consequent doen, ja
toch?
Het kwartje valt en ik ben perplex… Ik zie nu
ook zijn oortjes met kabeltjes en vraag hem of
hij in verbinding staat met de collega’s van het
hoofdkwartier… Ja, zegt hij, maar dit is zijn
MP-3 speler, (hij laat me effe Bob Marley
horen), en moet hij hulp, dan belt hij gewoon
met zijn mobieltje. Ik maak me op voor de

Leon, aug. 2010
Terug naar inhoud
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grote test en vraag of hij me echt de
toegang zou weigeren als ik in het park zou
willen.. Tja, dat is een keiharde vraag zie ik.
Hij ziet mijn grijze pappi-kop met wandelstok
en begrijpt dat hij nu de afweging van zijn
leven moet maken. Het blokkaderecht (wat
NIET bestaat in het wetboek!) tegenover de
wens van een opa die wil ochtend wandelen…. Hij kiest, en zoals ik al dacht,- want
het is een vriendelijk mens-, hij doet dat
uiterst humaan. Er is verder toch niemand
nou, zegt hij, dus U zou wel naar binnen
mogen. Maar ik moet er dan wel svp niet
UIT gaan aan de andere kant. Waar een
collega staat die dat niet leuk zou vinden…
Ik ben weer op de aarde terug, bedank hem
voor zijn “burgerlijke ongehoorzaamheid
tegenover de bond”, en
vervolg mijn
wandeling en ga niet door het park. Ik moet
deze aardige staker niet in gewetensnood
brengen; dat zou wreed zijn. Verder loop ik
s’morgens ook nooit door het park vanwege
de eerste hondendrollen. En ik leer opnieuw
een hele hoop over de marseillaanse
stakers/betogers, die het kapi-talisme
verwensen maar geen vlieg kwaad kunnen
doen…. U kon het ook zelf in het nieuws
vernemen: veel gedonder in veel franse
steden met oproerpolitie en relschoppers…
maar weer niets in Marseille. Veel gestaak,
geprotesteer en geblokkeer, maar hier wordt
niet massaal de zaak gesloopt!
Want hier wil men toch liever de boel bij
elkaar houden en wil de verhoudingen niet
echt schaden. En daarom kunnen we
allemaal blij zijn, al is deze actie, met de
nuchtere Neder-landse maat gemeten, erg
moeilijk te begrijpen.
Tja de franse ziel, en zeker de
marseillaanse, is erg moeilijk na te voelen.
En dat heeft alles te maken met
“cultuurverschillen” zoals we die ook bijna
dagelijks zien als enorme obstakels bij de
verdere integratie in de EU…
Ik heb geleerd ze niet te onderschatten: ze
zijn veel groter dan menigeen van een
afstand denkt! Want wij integreren hier
intussen ook al 15 jaar…

*****
EN NOG EEN MINIBLOKKADE
Ik zit in de tramway op de Canebière en die
gaat plotseling langzaam en dan in de
remmen. Niks ongewoons op zich, maar als hij
daarna stil staat, beetje rijdt en weer stil valt,
dan is er iets raars aan de hand. Zeker als de
bestuurder ook niet flink belt… We kijken dus
naar voren en zien… een drietal mannen
waarvan er EEN een hesje draagt met CGT
(vakbond) er op. En dan valt het kwartje: we
worden afgeblokt! En jawel de tram aan de
overkant ook nu. Beide trams met zo’n 200
mensen er in moeten wachten tot de CGT van
de rails gaat… In de tram wordt het nu
levendiger en de commentaren barsten los. Je
kunt niets opendoen er zijn ook geen ramen
dus moeten we onderling keuvelen. De
statistiek wijst uit wat we al wisten: de helft
vindt het terecht en de andere helft niet…. En
vanwege de tolerantie heeft dus iedereen weer
gelijk. Na enkele minuten stappen de heren ,
en nu zie ik ook twee dames, op en we
kunnen verder. Zo’n vijf minuten van ons korte
leven zijn door de CGT gestolen. We passeren
de boosdoeners die schaapachtig kijken en
niemand in de tram steekt die beruchte vinger
op… En het leven gaat weer verder.
*****
EEN CGT-FIKKIE VOOR DE DEUR!
We stappen de deur van de hal uit en ruiken
iets vreemds: Brand dus. En zien meteen dat
de hoop afval naast de ingang in de fik staat…
En er staat een mijnheer in keurig zwart die
bezig is iemand te ellen met zijn mobieltje. Hij
zegt dat hij de sapeurs-pompiers wil bellen
maar zijn batterij is leeg. Meteen belt mijn
eega 18 om alarm te slaan en ik begin me met
de startende fik te bemoeien. Zonder enig
gereedschap is dat lastig, maar ik trek om te
beginnen
de
brandende
vuilniszakken
bovenop naar beneden en trek ze aan de
kant.. Maar die plastic zaken gaan druppen als
ze branden en dat valt dan op de volgende en
dus gaat de fik snel in een tweede versnelling.
Ik zie een buurvrouw op haar balkon op de 1e
die verbaasd vraagt wat ik doe(!). Ik roep dat
ze water moet pakken en op de fik gooien.. en

Leon, oktober 2010 (pensioenstakingen)
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weg is ze. En jawel het begint water te
regenen uit allerlei bakken ; steeds meer
buren komen op hun balkons en gooien ook
wat. Nog een buurvrouw komt met een grote
emmer die ik erop gooi… Zo krijgen we de
fik enigszins in bedwang… en horen dan de
brandweer aan komen. De auto stopt
piepend, de pompiers springen er uit en in
een mum wordt er veel water op de fik
gespoten. Die het snel verliest tegen zoveel
professioneel geweld. We kijken toe en ik
merk dat ik wat vreemd ruik, terwijl we naar
de Opera moeten voor een concert om
17.00 uur… We praten nog na even met de
man met het lege mobieltje, die meehielp en
hij vertelt ons dat hij een oudere man zag
die de fik er in zette, terwijl hij gewoon
langs het vuil liep… En vervolgens liep hij
snel door en de hoek om… Dat is het hele
verhaal; zo simpel gaat dat dus. We danken
de buren op het balkon en gaan snel naar
de tram om naar Schubert, Liszt en Felix
Mendelsohn te luisteren. Wat erg mooi werd
en weer veel harmonie over ons deed
komen. Thuis gekomen hangt er een A4-je
naast de liftdeur. Een van de mensen van
het syndic (het eigenaarsbestuur van het
gebouw)
verzoekt
ons
allen
de
vuilniszakken nu verderop te deponeren en
dankt ook de buren die snel ingrepen en het
vuur deden bedwingen. Wat aardig denken
we en we kijken dus nog even naar de
resterende hoop vuil. Zou er nog iemand
stout worden vannacht? Tja, in deze
moeilijke tijden worden de gekken
actiever… En in een flits schiet door mijn
hoofd: zou die man met het weigerende
mobieltje, die hier niemand kende, mogelijk
de pyromaan zijn?
U ziet hoe snel je ook paranoïde wordt in de
onrustige tijd van het moment. Natuurlijk
gebeurde er niets meer die nacht. Later
werd de hoop opgeruimd en de pyromaan
(?) kwam niet terug. Zo werden we een
nuttige ervaring rijker die hoort bij het leven
in de grote stad in het welige Frankrijk dat
echt niet met 62 met pensioen wil….

WONDEN LIKKEN EN…DOORPESTEN
De hopen huisvuil slinken, maar ruiken doe we
ze nog goed. De tram, metro en bus rijden
redelijk op tijd en er zijn ook weer postbodes
gesignaleerd. In de haven zijn al weer 15
tankers gelost… nadat de stakers 150 €
“stresspremie” was beloofd en hun salarisinhouding voor oktober tot 5 dagen werd
beperkt. De rest van de 33 dagen wordt in de
loop van een jaar verrekend… Tja het gaat nu
ook “doucement”. Maar, conform de waarschuwingen, gaat het “prikken” door..
Vanmorgen plakte twee dames om 11.00 uur
twee plakkaten op het glas van de entree van
de bieb Alcazar. Precies om 11.00 uur toen er
al 50 mensen 10 minuten stonden te wachten
op de dagelijkse ope-ning. Er ging een gehuil
op in de menigte en een overgekookte
marseillaan (niet uit Marokko) begon nogal
hard met beide vuisten op de glazen deuren te
rammen en onderwijl sprak hij weinig
parlementaire taal. Tja, de teleurstelling onder
de stakers is natuurlijk groot en dat zullen we
allen weten ook. Dus ook Sarkozy, die de wet
nog moet betekenen… na het OK van de
Grond-wettelijke Raad…
De PS staat nog steeds achter de stakers en
plaatst zich zo buiten haar eigen parlementaire
regels: een schande, wel erg goedkoop en
zeer doorzichtig. Daarbij ook hypocriet want
niemand gelooft dat de PS bij winst in 2012,
deze wet zal terugdraaien. Wat ze nu wel, zo
ongeveer dan, hardop beloven…
Martine Aubry, ster van de 35-urige werkweek, de meest ongelukkige economische
beslissing van de laatste 25 jaar, voegt de
volgende misstap nu al aan haar record toe.
Het gewone, werkende volk gaat verder en wij
retraités hadden eigenlijk weinig last van alles.
U ziet het Marseille is DE stad voor de
retraités, en DAAROM willen die betogers ook
al met 60 bij ons horen. Dat is toch waarlijk
geen misdaad? Hoe populisme werkt hebben
we weer eens kunnen zien: maar het loopt ooit
stuk, en ook dat is hier toch wel goed te
voorvoelen.
Leon, 30 okt. Na de acceptatie van de wet in
het parlement.

******

******
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Al bladerend in een boek over de yiddische
cultuur, trof me dit gedicht van schilder Marc
Chagall. Oorspronkelijk geschreven in het
yiddish .

NASCHRIFT::
Het ging hard tegen hard, ook hier, maar
bleef geweldloos. Het vuil lag meer dan een
week op straat en kreeg een vies geurtje, de
tram reed onregelmatig, de bus vaak niet.
De post werd twee weken niet meer
bezorgd (wat veel rust geeft!), de overheid is
overal “op slot”, er was geen diesel meer en
zelfs mijn Alcazar, dus de cultuur, zat ook
een paar keer pot-dicht. En er lagen wel 80
grote schepen te dobberen in de rade van
Marseille wachtend op verlading. Dus denk
niet dat het easy is, zeker niet voor
werkende mensen en al helemaal niet voor
mensen met kids… De burgemeester, UMPer en ook senator, was wanhopig op TV: zijn
stad weer eens negatief in het nieuws. Hij
ziet zijn werk stevig gehinderd en liet dat
ook fors weten. Maar dit is zijn multicultistad ten voeten uit… en ook hij is erg
blij, steeds weer, dat hij geen treinen vol
CRS-gendarmes nodig heeft om de boedel
intact te houden. Ik liep ook weer mee in de
betoging als belangstellende en onderging
de ontspan-nen sfeer en heb heel wat
afgelachen. Muziek en zang, koortjes en
orkestjes langs de route en alles onder het
genot van een drankje en een croque
monsieur… Dat is gewoon carnaval, maar
dan zonder bier en maskers. Maar zie je het
op TV, die rode vlaggen de onvriendelijke
spandoeken en de soms rode rook, dan
kom je echt niet op mijn beleving uit. Zo
moeilijk is het leven nu eenmaal… Het is
zelden wat het lijkt te zijn. Intussen zijn de
vuilnishopen aangepakt door militairen
(prefect greep om hy-giënische redenen in),
moesten ook hier tientallen brandende
vuilnishopen worden geblust (wie stak ze
aan? De rebellen of de winkeliers, want het
helpt wel stank te remmen!). En alles rijdt
weer dat geen diesel nodig heeft. Het gaat
weer langzaam over…hopen we.

HET SCHILDERIJ
Zou mijn zon in de nacht kunnen zou stralen?
Ik slaap nu in mijn bed met beelden vol
kleuren.
En voel jouw hand op mijn mond,
Die me stikt en martelt.
Ik wordt waker met pijn,
Van de nieuwe dag met weinig hoop,
Die misschien niet vervuld wordt,
En nooit een kleur zal krijgen.
Ik ga naar boven,
Naar de uitgedroogde penselen,
En ik kruisig mezelf als Christus
Op mijn kruis, het palet.
Ben ik nu klaar?
Is mijn schilderij nu af?
Alles straalt, beweegt en vliegt,
Nee, nog een vleugje zwart daar beneden,
Hier hebben blauw en rood elkaar gevonden,
En brengen mij veel vrede.
Luister naar me, mijn doodsbed,
Van gedroogde geurige kruiden,
En naar de verdwenen liefdes,
Die nu weer opleven.
Ik kruip dichter bij je ziel,
En voel de leugen van je onschuld,
Ik wordt weer jouw engel,
Die over je waakt als in vroeger tijden.
Vertaald uit het Frans. Van Marc Chagall, die
mooier kan dichten dan hij schildert, voor mij
dan…
******

Terug naar inhoud
Dit gedicht paste helemaal bij de schrijfster die
ik even sprak in kennelijk alcoholische staat.
Maar daarachter voelde je het verdriet…

COIN DES POETES
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HET LEVEN GAAT VERDER…

En blijft enkel leeg papier achter,
Honderd woorden zonder inkt.

Ik vecht tegen de natuur,
Tegen die van mij en die van jou,
En probeer zo goed ik kan,
De vrede in mij te bewaren.

Ik vecht tegen de natuur,
Tegen die van jou en van mij,
En probeer zo goed ik kan,
De vrede in mij te bewaren.

Pas op voor die appelbomen!
Evelyn Palme S. Sorgues
Pas op met zijn vruchten,
Voor de bladeren, zaden, en zelfs de
takken,
Want de pitten vernietigen het leven,
En ook de zin van de wegen die we gaan.

Terug naar inhoud

Na uren van schrijven,
Verdwijnen plotseling alle woorden,
Hij had het te druk met rot-marokkaantjes
tellen.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

LESJES VAN STIGLITZ
Als Nobelprijsman en briljant econoom
Joseph Stiglitz spreekt is even luisteren niet
dom. Hier wat van zijn meest recente
wijsheden:
-De financiële hervormingen tot nu toe zijn
onvoldoende (Hij wijst op: de gemiste
kansen van Obama tijdens de crisis, de
diverse landelijke maatregelen en de
besluiten van Bazel).
-De bezuinigingsmaatregelen zullen de
groei in Europa sterk gaan remmen.
(Sommige landen hebben geen keuze meer,
zonder bezuinigen wordt lenen voor hen
veel te duur. Anderen zoals Duitsland,
Frankrijk en Engeland zouden nu veel meer
moeten zetten op investeringen).
-Een wereldwijde reservevaluta zou de nu te
lage consumptie zeer kunnen dienen. (En hij
wijst op de voortdurende herrie tussen de
VS en China over valutaverhoudingen en de
relatie politiek/economische posities en
valutawaarde).
Stiglitz verwacht veel positiefs van het
voorzitterschap van Sarkozy van de G20 en
hoopt vurig op het instellen van een Mondiale economische coördinatie Raad in het
G20 kader. Hij is overigens nu, na de
maatregelen, geruster op het overleven van
de euro. Stiglitz heeft een groot prestige,

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES EN DE ONTWIKKELINGEN
IRAN MAG ALLES OOK VAN DE VN!
Amadinedjad ging op bezoek in Libanon, en
in het zuiden ook bij zijn vrienden van
Hezbollah. Aan de grens met Israël bestond
hij het om duidelijk en hardop weer te
brullen dat dat land”van de aardbol moet
worden weggeveegd”. En niemand reageerde , ook Banki-Moon en de Veiligheidsraad zwegen… Enkel Israël was boos.
Dat komt vanwege een trucje van deze
mijnheer wat steeds werkt: hij geeft met de
linker hand iets leuks (deze keer: ik wil weer
praten met de EU) en dan meteen met
rechts weer iets erg smerigs (Israël moet
weggevaagd worden). En daar komt hij
steeds mee weg, zo bang zijn velen dat hij
weer NIET wil praten. Ook Nederland
zweeg… terwijl Geert toch een grote vriend
van Tel-Aviv is en mijnheer A. wel rauw lust!
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maar ook hij erkent, dat de oude inzichten
en de vroegere modellen nogal obsolete
zijn. Waardoor er nog veel meer onzekerheden zijn bij de besluitvorming op financieel-economisch gebied, wereldwijd.
Stiglitz loopt vooruit… hij wijst ons er op dat
als je de wereld onderling sterk verknoopt
de konsekwentie daarvan is, dat je ook een
wereldbestuur moet voorzien. Vaklogica
natuurlijk, die echter nog niet echt rijp is
voor de politieke constellatie van nu. Zie de
huidige EU-problemen en u snapt wat ik
bedoel.

dampen. Ook hier blijkt dus dat de uitvoerders worden gepakt en de big bosses
niets valt te verwijten. Terwijl zij het klimaat
schiepen waarin dit kon gedijen.
Zo is de wereld, dat verandert niet. Ook niet
echt NA de crisis.
DE ZES AAA’S VAN DE EUROZONE
Spanje viel van zijn AAA score af… De
ratingoffices waren het er snel over eens.
DE TOPPERS WAT BETREFT KREDIETWAARDIGHEID ZIJN NOG:
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk (…. Hoe
lang nog?), Luxemburg en Nederland. En
Finland ook.
Ziet u welk een ravage de crisis, ook in de
Euro-zone, achterliet? Over Ierland met zijn
tekort 2010 van … 32% van het BNP hoeven we het dus niet alleen te hebben. De
buro’s mogen dan onder zware kritiek staan,
voorlopig bepalen zij wel wat de leningen
aan de staat aan rente doen… en dus ook
hoeveel er extra bezuinigd moet worden. En
daarom
MOET
Parijs
dus
de
pensioenwedstrijd winnen…

EN NU DE G-20 ONDER SARKO
Hij komt er aan en de financiële ministers
waren al in Seoel ter voorbereiding. Er moet
iets gebeuren met die onbalans in de wereld
wat veel gedonder geeft in de verhoudingen
en de valutamarkten… Dus kwam Geithner
(VS) met een plan om een numerieke grens
van 4% (van het BNP van het land) op
tekorten en overschotten te stellen.. En dat
dan wel op de som van goederen, diensten,
inkomens en nog wat. De UK, Canada en
Australië waren er van gecharmeerd, de
duitsers veel minder. En China zweeg nog
natuurlijk. De ongebalanceerde houden hun
kruit droog. Alles zoals Geithner zei: “Om te
komen tot een sterke, gebalanceerde en
blijvende groei in de economieën”.
De inleidende beschietingen zijn geopend.
Nu komt straks het top-kwartetten nog.
Onder bezielende leiding van Sarko die al
flink warm loopt. Hij spreekt voortdurend
over valuta; iedereen zijn eigen aanloop
dus.

DE DOLLAR? GEWOON DEVALUEREN!
Nixon ontkoppelde de dollar van het goud;
hij verbood omzetting. Want d schulden
waren door de Vietnam-oorlog zo hoog dat
hij geen andere weg zag. Dus schrijft er nu
iemand in een opspraak veroorzakend boek
dat Obama nog ooit dollarbiljetten zal
drukken van 20 miljard per biljet… Zoals in
1932 met de Reichsmark in Duitsland
gebeurde! Dus dan kan het zijn giga-schuld
in “monkey money (=apengeld) ” terug
betalen en de schuldeisers mooi laten zitten.
Maf? Onmogelijk? Maar als de € als alternatief voor de dollar verder “onwaardig”
wordt gemaakt, moet de wereld wel dollars
blijven kopen. En dat is elke keer een pas
op deze onvoorstelbare weg. De geschiedenis leert dat ook dit zich kan gaan
voordoen… Het gekste is in onze dagen niet
meer utgesloten. Zo niet dan blijft het nog
een leuk boek. Het heet: “20.000 miljard
dollar”en de auteur is Edouard Tétrau.
Spannende lectuur hoor!

DE TRADERS WORDEN BERECHT!
Kerviel in Frankrijk, ie 5 miljard kwijt maakte,
kreeg 4 jaar gevang en moet 4,9 miljard
terugbetalen. Dat kan hij niet want hij pikte
zelf geen euro van de baas.. Dus dit is een
forse straf. Maar hij blijft niet de enige. Een
andere fransman deed Goldmann Sachs erg
veel verliezen en wordt ook juridisch aangepakt mede omdat hij klanten misleidde.
Ook ene Pinaco die 750 miljoen zoek
maakte gaat voor de kast en komt aar zijn
“collega” Bierbaum van Credit Agricole New
York tegen, die 250 miljoen deed ver-
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STOP MET HANDEL VOOR EIGEN
REKENING?
De grote handelsbanken gaan, zegt men,
snel stoppen met handel “voor eigen
rekening” (en dus niet alleen namens maar
ook voor rekening van een klant). Het gaat
geruisloos en niemand buiten hun kring lijkt
het echt te snappen waarom ze zo tam
volgen. Want er is een wet aangenomen die
hun dat gaat verbieden… Zij het dat ze wel
met 3% van hun geld in hedge funds mogen
gaan. Die laatste verdwijnen er intussen ook
met de bosjes overigens. Is het te complex
geworden? Ligt het intussen TE gevoelig in
de publieke opinie? Heeft men een ander
trucje met een beter vlaggetje erop gevonden? De journalisten snappen het niet en
vinden (nog) geen antwoorden. En zoeken
verder. Ongetwijfeld horen we weer iets
verrassends binnenkort, want Wallstreet is
niet echt bekeerd.
Maar het gebutste imago moet wel snel wat
worden opgepimpt en daar heeft het zeker
wat mee van doen!

Yemen, zonder er zich zelf te vertonen en in Somalië is de AU actief
met hulp van de EU en de VS. Dus
hulp geven via het land n niet zelf
gaan vechten!
2. Aqmi in de Sahel is het nieuwste
gebied, in de enorme zandbak tussen Mali, Niger, Algerije, Mauretanië
en Tsjaad. Daar opereert een groep,
gebaseerd op de terreurgroepen uit
1990 in Algerije, die nauw samenwerkt met de touaregs, die steeds
meer leven van drugshandel, sigarettensmokkel en ontvoeringen. Dus
gewoon banditisme. Het is dus niks
verstandig hierop het etiket Al-Qaida
te plakken, dat maakt het enkel
erger… Je moet nou net trachten om
die kongsi Touaregs-Islamisten slim
tegen te gaan!
Dus niet de fout maken die in Somalië de
shababs er helemaal boven op hielp en hun
een veel te grote status gaf. Net zoals dat
al gebeurde in Soedan en ook in Nigeria. In
West-Afrika is de islam een veel vreedzamere qua traditie, zo vlak bij de
christelijke gebieden wat zuidelijker. Daar
moet je dus subtiel optreden, niet de landen
zelf verzwakken, en niet zelf de bezetter met
veel geweld uithangen. Want dan krijg je de
bevolking tegen en maak je ze rijp voor “AlQaida-achtig” tegengeweld. Niet in de
slipstream komen dus van anti-kapitalisme,
nationalisme en culturele frustraties. De
zaak dus vooral POLITIEK aanpakken!
Dus: vooral praten met Aqmi, wat Frankrijk
en Spanje ook doen/deden. De relatie met
de touaregs hinderen en niet dom optreden
ook niet tegen hun smokkelarij. En vooral
samenwerken met die landen zelf zoals
Frankrijk c.s. nu doen met Mauretanië.
Vooral dus niet stigmatiseren en er een
volwaardig Al-Qaida-etket op plakken dus!
Militair bot westers geweld is al helemaal
fout: zelfs radicale rechtse christenen in de
VS zelf ga je toch niet met raketten te lijf?
Dus als ik weer in de ongenuanceerde pers
lees dat “Al-Qaida” nu ook in West-Afrika
aan de gang is, dan begrijp ik nu dat dit dom
geschreven is. Journalisten geven daarmee

COLLEGE IN TERRORISME-BESTRIJDING
Na de lawine van fouten die in dit vlak
werden (en NOG worden) gemaakt, zie ooit
Vietnam, zie Irak, zie Somalië, zie nu
Afghanistan/Pakistan en ook Yemen en ,
nog recenter, de sahellanden met zijn Aqmiterroristen. Hoog tijd om eens goed naar
een (franse) expert te luisteren die weet hoe
het WEL moet!
Eerst even Al-Qaida nu: deze club ligt op
apegapen in Waziristan, nog 200 man over
daar en onder zwaar geschut van de
onbemande drones. Haar methode van
zwaar geweld deed het toch ten einde dus
niet, blijkt nu. Ze is wel, als het ware, de
ideologische leider gebleven en het
“keurmerk” voor de strijd tegen het
verderfelijke westen, die bij de dood ook nog
het paradijs oplevert.
Er zijn eigenlijk op de kart nog twee kernen
over als je de huidige terreur in beeld
brengt.
1. Afghanistan/Pakisten
(Waziristan)
met daarnaast Yemen en Somalië
(shabab). Obama ondersteunt ook in
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een beeld dat de facto niet bestaat. En
politiek gezien moeten dus westerse politici
dat dan zeker niet overnemen. Daarmee
komen we , dat is toch DE ervaring, geen
meter verder. Dat is wat Obama heeft
begrepen, maar wat de oerconservatieve
havikken van Fox en de Tea-Party niet
kunnen snappen. Zo moeilijk ligt het helaas
en daarom gaat het ook nog zo vaak fout…
Je moet dus hopen dat ook populistische
politici die terreurdreiging graag gebruiken
bij hun politieke werving, beseffen hoe link
ze bezig zijn…. Maar ja, het volk wil vaak
liever bedrogen worden.
Geopolitiek is veel subtieler dan een radicale geest kan begrijpen. Daar zit dus ook
voortdurend de fout bij het westen in zijn
strijd tegen radicalisering en echt terrorisme.
Zo, u begrijpt , dat vanaf nu LP gaat
proberen om zich niet aan dit ongenuanceerde gedoe te bezondigen!

concentreren mislukten so far, want er zijn
nu in dit land meer dan 100 autofabrikanten.
In 2001 maakte men hier nog maar 1 miljoen auto’s en in 2002 was het al 2 miljoen… Tja, wie Volvo rijdt zit al met een
been in China en straks rijdt ook u happy in
uw Geely!.
AIRBUS BOOMT WEER!
Hun riskante plan Power 8 lukte men
bespaart nu 2 miljard per jaar en maakt wel
500 vliegtuigen per jaar (bijna twee per
dag!). Er is zelfs een nijpend tekort aan
ingenieurs omdat er nog veel werk is aan de
A380 en de militair A400M.. en er zijn 350
bestellingen in portefeuille. De A380 vliegen
succesvol
en met
ongekend hoge
bezettingsgraden: een succes. De A320
moet na 10 jaar wat opgepimpt worden,
eerst betere en zuinigere motoren dus.
Vervanging is nog niet mogelijk: geen
capaciteit genoeg. In deze sector middenafstand wordt de concurrentie steeds
sterker, dus is het oppassen geblazen. De
samenwerking met een chinees bedrijf bij de
A220 loopt prima: hun kwaliteit is al even
goed dan in Duitsland! Tja dat je hiermee
ook technologische kennis overdraagt, is
onvermijdelijk. In dit land begint het vliegen
nu pas voor 6 miljard mensen ter wereld, er
is een enorme groei. Pas 1 miljard vliegt er
nu…. Dit zegt Enders de tweede duitse
baas van Airbus die kandidaat is voor het
opvolgen van Gallois op de hoogste stoel
van EADS. Die gaat in 2012 weg…, maar
het Frans spreken van Enders is nog steeds
niks goed Ai! Hopelijk begint er weer niet
opnieuw een duits-franse rel in EADS
straks.
Airbus,
een
succesverhaal…
ondanks crisissen boomt deze business
enorm dank zij de opkomende landen.
Thank God!

CHINA: AUTOLAND NR. 1!
In tien jaar flikten die chinezen dat met heel
veel westerse hulp natuurlijk: nu is de markt
in China al 15,8 miljoen auto’s groot (de VS
zit op 14,5 miljoen)… In 2015 rekent men
echt al op 20,9 miljoen. En wat hoorde ik
veel mensen lachen, enkele jaren met die
jeep, die Geely, die zo gammel zou zijn. Wat
nogal overdreven bleek, later. Het lachen is
nu erg verstild. De europese autoboeren
verkopen in China meer dan waar dan
ook… heil Peking dus. In 2009 groeide de
markt hier met 59%.. in Peking komen er
per dag 2000 nieuwe auto’s op de weg. Dat
is evenveel als… in heel Spanje! Ze produceren daar meestal in joint-ventures van
europese met chinese bedrijven; maar er
zijn ook al tientallen 100% chinese firma’s. .
VW spant de kroon met 700.000 auto’s , en
Mercedes, Audi en BMW verkopen in China
meer van hun topmodellen dan elders.
Geely, dat de helft nu doet van VW, kocht
ook Volvo al op en groeit als kool, vooral
door zijn BYD F3 (127000 stuks 2010).
Hyandai Elantra en de VW Jetta zijn de
twee andere topscorers Met 131.000 beide).
Iedereen weet het al: de chinese fabrikant
BYD zal in 2025 de grootste fabrikant ter
wereld zijn. Pogingen van Peking om te

INDIA IS VOOR AIRBUS
India vliegt voor 60% in Airbus, China voor
43% en Japan voor 4%...In Bangalore bij
Dynamics Technologies maken de indiërs
onderdelen voor vleugels sinds kort en
zitten zo tussen de 20 leveranciers van deze
gigant. Tussen nu en 2028 worden 1032
vliegtuigen nodig in dit land voor de somma
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van 138 miljard $. Daarom is Bangalore nu
“het Toulouse van India”. Maar Airbus wil
hier GEEN montageplek oprichten voor
Airbus, enkel voor onderdelen. Dus de vorm
van China wordt niet gevolgd hier. Maar
Airbus wil wel duizenden ingenieurs, wel
25% van de totaal 350.000 die er per jaar
hier opgeleid worden. En in Bangalore is er
een grote moderne ontwikkelingsafdeling
van Airbus; dat is wat men hier gaat leveren
dus. Men moet fors concurreren met de
softwareboys van Tata Consultancy, Infosys
en Wipro maar de software ontwikkeling
voor de A380 is de droom van elke indiase
ingenieur, ook hier dus. Toen de kabelhoop
van de 380 in Hamburg in de soep zat en
alles vertraagde, loste de indiërs het
probleem op… En dat blijft lang naklinken
in het hautaine Duitsland. Waar ze toen
“Kabelsalat” hadden geprutst.

te worden maar het Vaticaan acht zich
boven de wetten staan. En haar banken
zien zich nog steeds niet als “gewone
banken”. Nu loopt de druk van de regering
en ook internationaal steeds sterker op: men
wil nu dat ook het Vaticaan haar banken
volgens de algemeen geldende regels runt.
Omdat men hier nogal doof is zal het wel
weer een keertje met een knal gaan
beginnen. Er lijkt weer een schandaal op
komst dus..
WAPENS DOEN LEVEN
D€e VS is de grootste wapenleverancier en
de russen en de fransen zijn niet ver
daarachter, ook goed bezig. Saoudi-Arabië
voelt zich met die rare Amadinedjad in
Teheran niks op zijn gemak, dus kochten ze
voor 60 miljard (! Enorm) 250 vliegtuigen om
broeder Iran gezag in te boezemen. Wel 84
F-15’s, en dan nog zo’n 170 helicopters van
diverse soorten. Washington kan de
business goed gebruiken maar ook een flink
gewapend Saoudi-Arabië is nooit weg..
Maar Zuid/Oost-Azië zit met dat groeiende
China in de maag: dus ook daar wil men
gaarne wat meer wapentuig. Indonesië,
Singapoer en Maleisië deden hun shopping
met 84, resp. 146 en 722% omhoog… ook
al bij de VS. Japan heeft het nu ook echt
lastig met de grote broer uit Peking en ook
Vietnam en Zuid-Korea kijken bezorgd daar
heen. Dus laat de VS met wapens, samen
oefenen etc. zien dat ze wel effe zullen
helpen. Obama moet nu dus echt chinees
gaan leren! Wij kunnen in Europa gerust
zijn: Peking krijgt ons wel economisch te
pakken net als ze met de VS deden, maar
ons beschieten dat zit er nog niet in. Er zijn
voor Peking veel interessantere landen in
hun buurt en in Afrika, hun markt voor
morgen.

MONDIAAL IMMIGRATIEBELEID OP G8
Sarkozy wordt de G8 voorzitter en dat gaan
we weten! Hij wil daar op de agenda zetten
dat grote immigratie probleem dat de
geïndustrialiseerde landen al hebben, wat
nog verergert en ook de rol daarbij van het
internet. Franse topambtenaren lopen al het
vuur uit hun sloffen bij de zeven andere
leden met lijstjes van ideeën en
maatregelen. U ziet het: dat Romabeleid
van Sarko was onderdeel van een strategie.
En het werd hoog tijd dat dit probleem ook
eens op G8 nivo serieus wordt bekeken.
Migratiestromen zijn echte wereldwijde
problemen geworden en kunnen enkel op
dat nivo echt worden aangepakt. Vanaf 1
januari 2011 gaan we het meemaken.
VATIKAAN: EN NU EEN FINANCIEEL
SCHANDAAL?
Na de pedofiele troep nu ook nog een
financieel schandaal? Het Vaticaan voldoet
in het geheel niet aan de EU-regels die er
zijn om witwassen tegen te gaan. Op 20
sept. j.l. pakte het parket van Rome 22
miljoen € en startte een onderzoek tegen de
directie van het Instituut voor Religieuze
Werken. Dat is. zeggen experts, nog maar
het topje van de ijsberg. Immers ook het
OECD maant hen al jaren om transparanter

ZUINIG MET DE DOKTER EN PILLEN
Tja op het vlak van “medische consumptie”
zijn de europese verschillen nog enorm. De
fransen en de belegen blijven hoog scoren,
maar dat verandert omdat de regering nu
ook hier de remmen fors intrapt. Het gat in
deze sector (dat dus permanent wordt dicht
geleend!) is boven de 40 miljard en jaarlijks
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komen daar miljarden bij…
Hier wat
cijfertjes over de “zakkers” in % in 2009 en
in 2010:
Fr
Duitsl.
Ital.
UK
Zwed.

-11%
-12
-10
-10
-6

pensioen gaan en dood gaan is nu: 18 jaar
(was 13 i 1991!). Dus het aantal pensioenjaren is het hoogst van de OECDlanden: 24,5 voor de mannen en 28 jaar
voor de vrouwen. Wel 6 jaar hoger dan
elders…
Maar de hoogte van het pensioen is niet zo
best. In de OECD is het gemiddeld 59% van
het salarisnivo , in Frankrijk maar 53% dus.
Italië heeft 67%, en Zweden 61%. Maar in
het UK en de VS is het nog beroerder dus.
En geloof het of niet: na 2008 gaat de
leeftijd van vertrek met pensioen nog omhoog ook… Daarom wil Sarko dus naar
officieel 62 jaar en langer premie betalen.
Hoe moet het anders? De lijn van de
levensverwachting loopt stijl naar boven en
gaat gestaag richting… 100 of zo.
Dan is er nog het punt van het “penibele
werk’, dus werk wat erg zwaar is en dus
mensen vroegtijdig sloopt. Dat is in andere
landen middels invaliditeitsregelingen opgelost: In Denemarken zijn dat ca 16% van de
oudjes, in de VS 7%, in Duitsland 4,8% en
nu in Frankrijk 3,9%... Vooralsnog prefereert de franse regering een individuele
aanpak en geen groepsoplossing. Het is nu
bij de stakingen etc. dan ook een stevig
punt!

-23%
-17
-18
-8 (afn. was al gekort)
-6

Dus 1 op de 4 fransen deed iets “medisch”
niet in 2010 wat hij eerder WEL deed. En de
overheid ging ook de controle op het hoge
ziekteverzuim (10% bij de overheid!) te lijf…
ze willen het op het nivo van de privé-sector
krijgen: nou sterkte dan maar! Dat is
ongeveer de helft…Tja allemaal voorbodes
van de consumptie-explosie door de
vergrijzing die nu merkbaar worden. En dit is
nog niks! De verzekeringspremies vliegen
ook
omhoog…
Daarmee
gaat
de
concurrentie toenemen en wordt zorginkoop
scherper. Dus de consumptie per kop zakt
langs twee kanten…. Maar niemand houdt
de grote farmaceutische en medische
innovatie-machine tegen… de levensverwachting in Europa stijgt elke keer sneller
dan verwacht (met rampzalige gevolgen
voor de pensioenen). Dus de wal gaat het
schip keren en we gaan vooralsnog niet de
japanse weg, die het presteerde om het
staatstekort tot 220% van het BNP op te
laten lopen! Puur gevolg van een enorme
vergrijzing!

INTERNET/MEDIA
DUITSE GOOGLE AAN DE LEIBAND?
De duitsers vinden het nu wel genoeg:
Google rijdt met de auto’s door dit land en
filmt alles. Om het te gebruiken in zijn
toepassingen. De ongerustheid over de
privacy-inbreuken neemt hier nu fors toe.
Want in dit land is de burger de eigenaar
van zijn eigen beelden! Dus kan het
verwijderen van foto’s waarop hij/zij “per
ongeluk” ook staat eisen. Google moest nu
beloven betere beveiliging voor deze data te
realiseren en ook een veel beter protestrecht intern mogelijk te maken. De overheid
trekt hier nu een duidelijke grens, aders mag
Google niet meer filmend blijven rondrijden.
Duitsland neemt zijn eigen privacywetgeving nog serieus! Maar staat knap
alleen daarin, als je op de wereld rondkijkt…
Intussen eisten al 250.000 duitsers dat HUN
foto’s NIET op het net mogen… Ai.

EUROSTAR NEEMT FORSE RISICO’S
Zonder dat het wettelijk mag in Frankrijk,
bestelde Eurostar bij Siemens voertuigen
met een verboden motorsysteem. Alstom
verloor eerder de order en dat prikt best nu.
De minister schreef al een zware waarschuwingsbrief aan deze onderneming, die
nu toch wel in een raar parket steekt. Wordt
vervolgd. Eurostar spreekt van rotgedrag
van de fransen bij Alstom en “onsportief
gedoe”. Europa op zijn best.
LEVEN EN PENSIOEN IN FRANKRIJK
Men wordt in Frankrijk best erg oud, steeds
ouder ook en… men gaat hier erg vroeg met
pensioen, dat ook nog. Het gat tussen met
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onderzocht wordt. Het vorig jaar was de Agriep en dat gaf maar 315 doden…. Deze
uiterst besmettelijke griep (dat klopte dus
WEL) bleek nogal onschuldig gelukkig.
Maar ja hij was nieuw en dan weet je nog
niet alles… Soms is de bevolking beschermen erg lastig en erg duur en maak je
je te VEEL zorgen. Daar heb ik geen
bezwaar tegen overigens. Ga er maar aan
staan.. En ALS de regering zich zou
vergissen, dan is ze politiek dood. For sure.

FRAUDE OP HET INTERNET
De score van het percentage internetters
dat al slachtoffer werd van internetfraude is
ongelofelijk: 65% ! Naast dit wereldwijde
cijfer staat dat van de VS er nog ernstiger bij
73% en China is ook hier topper met 83%.
Dus 2 op de 3 of nog erger? Dat is normaal
gesproken
een
reden
voor
een
kabinetscrisis, maar ja zo werkt dat bij de
G20 nog echt niet!
OORLOG OP HET INTERNET
Facebook gaat zijn personeel met 20%
uitbreiden en gokt erop daarmee 1,5 miljard
$ te kunnen binnenhalen. Nu is de omzet
nog “maar” 0,5 miljard.
Hoe? Wel even een recent voorbeeld. Nike
deed wat leuke dingen via Facebook voor
de groep aldaar die zich “vrienden van Nike”
laten noemen. En scoorde 1,4 miljoen meer
“vrienden” en kwam daardoor op 3 miljoen
aanhangers. En dat kwam omdat Facebook
het profiel van zijn klantengroepen erg exact
kent en zo kon Nike perfect daarop aansluiten met zijn video’s en info’s bij de
Worldcup Football. En deze truc werkt ook
bij veel kleinere bedrijven weet Zuckerberg
van Facebook zeker… Dus de werkgelegenheid is nu ook gediend bij uw data
op Facebook… De nieuwe industrie blijft
scoren en loert op het marktaandeel van
Google.

CRIMINALITEIT IS EEN ZIEKTE
De wetenschap kan met IRM-scans in de
kop kijken en exact vaststellen hoe de
hersens werken. Bij alle mensen: gewone
en ook criminele natuurlijk. Vroeger werden
ooit schedels gemeten en vervolgens
gezegd dat de omvang iets zou zeggen over
de criminalteit van de gemetene.. Dat bleek
grote onzin, maar nu het volgende.
Twee VS-universiteiten ontdekten dat bij
criminele jongeren (en niet bij anderen dus)
de verbindingen tussen de frontale cortex en
een ander cortexonderdeel , wat erg belangrijk is voor het “circuit van het
beloningsgevoel”, erg beperkt zijn. Dat was
aanleiding om te concluderen dat misdadig
gedrag een hersenafwijking , dus een ziekte
is… Dat gaat een hoop rechters sparen en
nogal wat dokters kosten… Stel je voor wat
de gevolgen zijn als dit echt klopt!
(SUCCES)RIJKE EX-POLITICI
De rij van fors verdieners in de kringen van
ex-politici wordt steeds groter. Geen
wonder! Want als je zo’n hondenbaan
redelijk deed kun je wat en, je hebt een
interessant adresboekje met relaties. Dus
ben je zakelijk geld waard. Zo zagen we der
kanzler Schröder naar de rijke russen
verdwijnen en Blair runt ook al een consultingbusiness. Dat doet nu Joschka
Fischer, ex-groene chef, ook. Hij heeft een
raadgevend buro en werkt voor Siemens,
BMW en ook RWE… De auto- en energiehoek willen best wel meer snappen van
die “groene wereld”.
En af en toe een boekje schrijven zet ook
stevig zoden aan de dijk! Zie Blair. Of een
avondje babbelen idem: zie Bill Clinton.. en

BRUSSEL LEERT TWITTEREN
Zo’n 150 parlementariërs gaan leren twitteren in Brussel. Dat is een initiatief van de
jongste onder hen, een 30-jarige fransman.
Het idee werd omarmd door de president
van het parlement en een franse staatssecretaris plus de europese baas van
Facebook gaan de cursus geven. Vanaf nu
gaat het veel flitsender in Brussel, wedden?
DIVERS
NAKAARTEN OVER DE A-GRIEP
Het aantal doden door griep daalde in 20
jaar met 90%! In Frankrijk viel het terug van
15.000 tot enkele duizenden. Idem in Engeland, Italië , de VS en Japan waar dit ook
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vele anderen. Wie wil nu JPB en zijn kornuiten? Want Wouter B. is ook al onder de
“adviespannen” bij KMG!
Laten we blij zijn dat het zo gaat, op de
goeie mensen met capaciteiten moeten we
zuinig zijn! Maar niet met salaris betalen
natuurlijk. Ook zij zijn niet gek geworden.

Zefiro 380, de zeer snelle trein, op de beurs
in Berlijn. China kocht er al 80 van, dus
1020 voertuigen! Dat gaat van 350 à 380
km/uur hard… China gaat deze mede zelf in
licentie samen met Bombardier in China
produceren. En kijkt ook oplettend naar de
VS waar men in Californië TGV’s wil lanceren. En ze beweren vlotjes marktleider te
zijn in hoge snelheidstreinen, tot grote
afgunst van Siemens en Alstom. In speciale
vliegtuigen zoals voor bluswerk, zijn ze ook
al groot. De Canadezen doen de europese
oudjes echt iets vóór!

CHINESE SUBSIDIE VOOR AIR FRANCE?
De superstad Wuhan wil wel 30.00 € per
vlucht Wuhan-Parijs bijleggen voor het
eerste exploitatiejaar. Dat is bij een A 330200 met 211 stoelen dus 300 € per stoel.
Voor een vluchtprijs van ca 840 € retour.
Niet niks dus! Het is overigens bij nieuwe
lijnen gewoon dat er de eerste twee jaren
verlies wordt geleden. Beide partijen zijn
dus erg geïnteresseerd in deze lijn, maar
dat is nu nog in behandeling bij de
autoriteiten in Peking en Berlijn! China koop
Volvo en subsidieert de franse luchtvaart;
dat zou niemand je geloofd hebben 10 jaar
geleden. Het gaat erg vlug dus.

DE ARABISCHE TAAL
Zo’n 240 miljoen mensen spreken de arabische taal op de wereld. Geconcentreerd
rond het arabisch schiereiland en in het
noordelijke deel van Afrika.
Het is DE officiële taal in: Libanon, Jordanië,
Koeweit, Bahrein, Qatar, Mauretanië,
Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte,
Saoudi-Arabië, Yemen en Oran.
En is de tweede taal in: Irak, Israël, Tsjaad,
Soedan, Eritrea, Djibouti, Somaliland en de
Commoren.
Dus in Marseille hoor ik het nogal eens en
versta er geen woord van natuurlijk. Ik heb
ooit een avondje les gehad van een
grappenmaker in Tunesië maar dat hielp
niks. Niet vanwege de drank hoor… het is
gewoon erg ver weg van mijn latijnse,
Germaanse wortels. Jammer och? Maar in
de bieb het Alcazar kan ik vertalers vragen
met te helpen… Ik probeer dan nu ook via
de lezers van de vele Arabische
kranten/magazines die daar te lezen zijn.
Dat levert twee oordelen in een klap op.
Vandaar dat ik dit even aan u liet weten. Ik
ben dus nog lang niet nummer 240 miljoen +
1!

DE LUCHTVAART EN DE CENTEN
Een hotemetoot van de IATA was bang voor
verliezen van 5 à 6 miljard in zijn branche en
er waren er die zelfs 10 miljard iepen. Dat
was in 2010 en over het jaar 2010. Maar het
werd 9 miljard WINST… Dat is wat je noemt
fors ernaast gaan! Dat kwam omdat het
herstel erg snel ging, het verblufte alle
experts. Vooral in de Pacific en NoordAmerikaanse area ging het snel beter. De
europeanen daar zit het nog niks goed,
helaas: de zwarte schapen, ook hier. Ook
hieruit blijkt weer eens dat de inzichten
gebaseerd op vroegere ervaringen en
“modellen” nogal obsolete zijn geworden.
De wereld is in zijn kern veranderde en dat
hebben de experts en hun modellen nog
niet echt te pakken.

DE GOUDAUTOMAAT
Hij moest er komen en hij stond als eerste in
München in een bankhal. Nu staat hij ook al
elders en op vliegvelden ook. Hij staat ook
in hotels in de Emiraten en komt ook op
cruiseschepen binnenkort. Je kiept er een
creditkaart in en hij spuugt baaltjes goud uit:
groot en vooral klein. De prijs wordt elke 10
minuten gecheckt en zonodig aangepast

BOMBARDIER WORDT GROOT IN TREINEN
Bombardier maakte ook de mooie tramway
van Marseille en levert ook metro’s aan
Londen, wagons aan New Delhi en aan
Parijs. En intussen verkoopt het ook treinen
in Nederland en locomotieven in Italië. En
nu komt deze canadese hoogvlieger met de
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natuurlijk. Omhoog uiteraard meteen,
omlaag wat later. Tot ca 250 gr. wat
ongeveer 8000 € nu is. In 1999 was de prijs
per ounce 250, nu al 1350 €.
Het is een anonieme aankoop, wat klanten
trekt zeggen de uitvinders (al wordt wel je
kaart gelezen, maar niet geregistreerd
WAARVOOR je betaalt). Goedkoop is het
natuurlijk niet als u grote hoeveelheden
koopt… maar als u uw geliefde wat kleingoud wil schenken en dat wat vaker dan is
het best een charmante automaat. Let wel,
geeft u haar erg vaak goud, dan moet u
haar trouwen omdat er uw hele vermogen
“aan vast zit”. Maar u was er natuurlijk al
eerder mee getrouwd, excusez moi alors.

in de 10 miljoen km2 (!!) zee (=economische
ruimte) op vele plekken waar Frans bezit ligt
het nodige in de zeebodem zal zitten. Dus
nu wordt er naarstig aan gewerkt. Want
regel 1 is: heb het zelf, regel 2 zorg dat je
met iets kunt ruilen en dus spit alles om om
het te vinden. Sterkte toegewenst aan het
westen.
NIEUWE GRONDSTOFFEN IN DE DIEPTEN
De oceaanbodem is nu DE nieuwe vindplaats van mooie grondstoffen als koper,
zilver, goud, zink en sulfaten… Ze liggen op
de grensvlakken van de aardschollen blijkt
het nu. En dus zijn er “vindlijnen” langs de
Amerikaanse westkusten, midden op de
Atlantische oceaan Noord-Zuid, en van
China naar Australië. Dus de herrie kan
gaan beginnen over “van wie is wat” en de
grote zorgen om de ecosystemen “deep
under” op de zeebodem zijn nu wel
gerechtvaardigd.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
OVER GOUD GESPROKEN…
Gehoord op Wallstreet:
GOLD, GOD AND GUNS

DE EPR IS TE DUUR
De ster van de kerncentrales, de franse
EPR is nu zelfs Constellation (Baltimore VS)
te duur. Ondanks een subsidie wil deze
organisatie die met EDF/Areva samenwerkt
de EPR niet hebben… Een echte ramp dus.
Van de 20 contracten zijn er maar 4 in
uitvoering in Finland, Frankrijk en China (2).
In de VS is de elektriciteitsprijs nogal gezakt
omdat er daar nu zoveel goedkoop gas is.
Uiteraard is er ook daar voor de EPR nog
“een toekomst”, maar u dit gebeurt na alle
andere problemen, ziet het er toch wel wat
somber uit. Deze reactoren van 5 à 6 miljard
€ (het dubbele van de startprijs!) zijn erg
veilig en apeduur, wat ook in Saoudi-Arabië
al bleek. Het lijkt een beetje op de A380 en
de Boeing Dream Jet… Die uiteindelijk toch
winstgevend bleken. Maar het blijft erg
jammer voor de fransen.

EN
Goud doet niks… je kunt alleen wachten tot
het in waarde stijgt. (Soros)
EN
Goud is nu de ultieme zeepbel.
En het spulletje klom dus nog wat hoger…..
ZELDZAME STOFFEN:
DE OLIE VAN
CHINA
Van de heel zeldzame stoffen die de hightech industrie nodig heeft bevindt zich 95%
(!) in China. Antimoon, tungsteen, gallium,
germanium, indium voor half-geleiders,
nachtkijkers, raketkoppen, glasvezelkabels,
platte schermen.. En China speelt nu akelige spelletjes van het type: wil jij mijn indium
dan krijg ik jouw xxxx. Het begint in veel
landen nu echt te knijpen zoals in Duitsland
en de VS. Enkele andere landen zijn monopolist in stoffen als Litium (Chili 60%),
Brazilië, Kongo, Z-Afrika, Australië en
Rusland en die hebben iets aan te bieden
aan Peking. De fransen hopen vurig dat zij

BP ZOEKT HET NU IN RUSLAND
Nog in juli 2008 liep de baas van BP,
Dudley, weg uit Rusland met grote ruzie in
de samenwerking met TNK in de firma TNKBP. BP kreeg ook grote ruzie met de fiscus
in Rusland, huiszoekingen, processen, het
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was niet best. En hij werd zelfs na een
proces als hoogste bij TNK-BP ontslagen op
rechterlijk bevel. De dag dat Dudley de stoel
van Hayward overnam in juli j.l. kreeg hij
uitgebreide felicitaties van ene Fridman…
de interim-baas toen van TNK-BP. Want de
russen hebben de techno van BP gewoon
broodnodig, wat een nieuwe Raad van
Bestuur (waarin ook ex-kanselier Schröder
zit) erg goed door had gekregen. Intussen
maakte TNK-BP flink winst en kreeg BP ook
flink wat miljarden dividend. Erg goed
bruikbaar met zijn enorme fiasco in de Golf
van Mexico. Het aandeel van BP in deze
tent is ca een kwart van de productie en
20% van zijn reserves aan olie. De
produktie stijgt snel intussen. En er zijn nu
gesprekken gaande over overname van
zaken in Venezuela, Vietnam en Algerije.
Waar de russen betere toegangen kunnen
krijgen dan BP… Zo zijn ze weer vrienden
geworden en lijkt BP zijn redding dels daar
vandaan te moeten halen. Ook om de 30
miljard van de Mex-golf te kunnen betalen…
De perspectieven zijn prachtig en er zouden
wel eens 900.000 barrel per dag kunnen
worden in zes jaar van nu. Als er voldoende
pijpleidingen kunnen komen.
Weer eens blijkt hoe geld kan leiden tot
oorlog en.. tot onverwachte verzoeningen.

systeem dat je meteen in contact brengt met
een centraal servicecenter wat ook vertelt
waar je dichtbij kunt opladen. Maar hu aas is
het in drie uurtjes leveren van een elektrische huurauto voor de deur Kost 14 € per
keer, een weekend huren kost 37 € en een
uur huren doet 11 €. En je krijgt per jaar 8
leveringen gratis. Ook hier gaat de weg naar
een grotere verkoop via verhuren.
Renault zoekt het nu in verhuren van de
batterij, die je in drie minuten kunt wisselen
voor een volle. Kost 100 € per maand plus
voor elke lading… 2 €.
En zo is iedereen aan de gang om de
elektrische transportwereld een grote duw te
geven. Nou komt er nog die rotvraag: waar
komt straks die stroom dan vandaan? Toch
niet uit kolencentrales of zoiets? Nee, uit
kerncentrales? Ook nee? Wel dan wordt het
verrekte lastig. Dan zullen we dus het
elektrische verwarmen moeten… verminderen. En dat gaat een hoop isolatiewerk
opleveren in Frankrijk! Waar we in het
zuiden elektrisch verwarmen…
En de nieuwe schaarste heet: electriciteit!
ZELFS BMW GAAT NU VOOR KLEIN EN
ELECTRISCH
De markt voor kleine electrische auto’s komt
er fors aan en dus gaat nu ook BMW
proberen daar te scoren met zijn kleine
Megacity. De baas Reithofer moest heel
veel weerstand overwinnen intern maar is
nu aan de winnende hand. Volkswagen
bedreigt BMW nu in de duurdere grote
modellen en is DE concurrent als het gaat
om de kleine auto’s. Dus de Megacity
verkopen dat zal nog niet meevallen, weet
men. Maar de stadsbevolking gaat van 1
miljard in 1970 naar nu al 3 miljard en komt
op 5 miljard in 2020. En dat geeft de
omvang van deze markt aan voor de kleine
elektrische auto van morgen en overmorgen. Dus stapt ook BMW er in en komt
op de markt in 2013 met de Megacity. Het
roer moet om ook bij BMW, want de mens
gaat in de stad wonen , moet daar dus ook
transport hebben en dat betekent dus: klein
en niet-vervuilend, dus elektrisch. De woonen werkgewoonten en de milieuzorg

HET NIEUWE ELEKTRISCHE RIJDEN
De voorspellingen over het succes van
elektrisch rijden, waar ene Goshn van
Renault erg zeker van was, komen uit. Ga
kijken op de grote autosalons, zoals die in
Parijs recent. Zie wat er staat en verneem
de visies en de plannen van de grote autoboeren. Peugeot gaat nu breed in het
elektrisch verhuren van auto’, scooters en
fietsen! Via EEN kaart voor alle drie .
prepaid. De prijs wordt uitgedrukt in “Mobile
units” = verplaatsingseenheden dus.
Een 107 een dag dat is 145 units = 29 €
(een unit is 20 eurocent). Men heeft nu al
300 klanten bij hun bedrijf dat MU heet. Ze
zien het als DE weg naar het verkopen van
elektrische voertuigen!
CITROEN gaat op de service-extra tour. De
ZERO heeft een autonomie van 150 km en
rijdt ook 130 km/uur. En heeft een I-touch
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dwingen ook BMW nu “om te denken”. En
dat betekent echt wel iets…

en zijn laatste was 9 jaar. “(M. leefde begin
9e eeuw, 1200 jaar geleden en toen was
uithuwelijken van jonge kids een uitzondering , en in christelijke/adelijke
milieu’s ook gewoonte).
Aan het woord Daniella Santanche, oudstaatssecretaris bij Berusconi. Zij is dus de
enige die niet in de krant las dat Berlusconi
M. met kilometer-lengtes verslaat: 9 vrouwen tegelijk? Dat is voor B. een peuleschilletje.
Als je de geschriften en de levenswijze van
de aanhangers (millennia geleden) als
maatstaf neemt, valt er heel wat af te dingen
op elk geloof. Maar dan gedraag je je ook
als die “domme” moslims, die de Koran (te)
letterlijk nemen. En vergeet dat je zelf uit
een totaal andere tijd en cultuur stamt. Maar
dat speelt bij zij die haten geen rol: hun
rancune en afkeer mag door geen enkele
historische verklaring worden geremd.
Dus nu weet ik dat ik ook met Daniela moet
oppassen!

Terug naar inhoud
RELIGIES
Liebermann kreeg zijn zin van Nethanyahu
en nu moet je als je genaturaliseerd wil
worden (dus Israëliër) een eed afleggen op
de “democratische, joodse staat Israël”. In
Nederland zou je dan moeten kiezen tussen
christelijk atheïstisch etc… Dus wil een
Palestijn/christen een israëlische vrouw
trouwen of omgekeerd dan zit hij, als
moslim; lekker in de shit. Wat Liebermann
dus ook graag wil: hij wil die palestijnen in
zijn land niet als israëliërs zien. Hij wordt
steeds populairder in zijn land dus N. moet
hem wel paaien. Men noemt hem racistisch, bruut en arrogant en denkt dat hij
droomt van etnische zuivering in zijn land.
Het aantal christenen en moslims in zijn
land is zo’n 20%; zij zijn de getroffen groep
om te beginnen. Niemand hoor je er over:
ook niet Geertje, die Kerk en Staat scheiden
vanzelfsprekend vindt. Verder houdt hij ook
niet van “achterlijke culturen” dus hij zou nu
een briefje naar zijn Israëlische vrienden
kunnen sturen. En wat doet Verhagen nu en
zijn opvolger? Ik hoorde niks.
En wat eigenlijk zo niet verder kan, is het
zwijgen van Obama c.s. Immers zo worden
de palestijnen open en bloot tot 2e rangsburgers gemaakt. Het toont hoe zwak de
greep van de VS op de fanate israëliërs nog
maar is . En hoe driest de politiek in het
beloofde land is geworden, met applaus van
de evangelische gekken à la Palin en de
Tea-party. Dit gaat ploffen..

Terug naar inhoud
AFRIKA
TELEFONEREN IN AFRIKA
Er wordt onder de borrel wel mee gelachen:
Afrika onze toekomstige markt! Maar nu de
groei op dat continent twee à drie keer de
groei hier is en ook de telefoonmij-en daar
hun heil zoeken , wordt het al wat minder
luid. Die spot. Er zijn 1 miljard inwoners,
50% is onder de 20 jaar, en de groei is hier
in de telefonie 25 X die in Europa! Nog
400.000 afrikanen hebben geen telefoon
maar dat verandert erg snel. Via 3G sleutels
kunnen ze ook in gebieden zonder vaste
lijnen internetten, ook in de subsahara waar
nu maar 0,1% van de bevolking kan
internetten. En aan de andere kant heeft
Nigeria het verst ontwikkelde systeem voor
financiële transacties TER WERELD! De
telefoonbobo’s waarschuwen echter voor de
grote cultuurverschillen: dus ga niet vol in op
veronderstelde trends. Dat kan erg
tegenvallen. Ook zijn er soms plotselinge
nationalisaties zoals in Algerije. Daar zat
een Russische investeerder in een lokale

OVER GODSDIENSTHAAT
Wat de PVV over de islam zegt verdient
geen prijs, ook niet vanuit historisch zicht.
Maar hij is niet meer alleen sinds Sarrazin in
Duitsland, Palin en de Tea-party. En er
kwamen er nog meer. Ze waren er al lang
(Haider), maar vallen nu in de media op na
het “succes” van Wilders.
Zie deze uit Italië: “Mohammed was polygamist en een pedofiel. Hij had 9 vrouwen
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telefoonclub plotseling ernaast. De grote
investeerders in telefonie die samenwerken
als aandeelhouders met lokale zijn: Koeweit,
Rusland en… jawel , Orange uit Europa
(Frankrijk). Zij doen daar zaken voor resp: 8
miljard, 0,6 en 5… Dat is ook niet niks.

groot kerkhof. In deze stad woonden voor
60% joden voor WOII en ze heette ook wel
“klein Jeruzalem” daarom. De directeur van
het kamp nu is geen vriend van de burgervader. Want die wilde een deel “privatiseren” om er zaken mee te doen, tot groot
afgrijzen van de directie en medewerkers
hier. En de idee van de stad om er een
groot monument neer te zetten voor de
shoa, riep in de hele wereld afgrijzen of
afkeuring op. Een soort van “concurrentie
voor de kampplek zelf”, was de gedachte
erover. De discotheek moest ook al sluiten
onder de grote druk van joodse organisaties (zegt de burgervader) … en investeerders zie je hier echt niet. De werkeloosheid is hier dan ook hoog: bijna 20%.
De enige overlevende van het kamp die nog
in de stad woont is ook geen vriend met de
burgervader ook al pretendeert hij dat wel.
En uiteraard is hij met zijn opinie dat “het
leven verder moet kunnen gaan”, niet de
enige hier. Vele inwoners denken echt ook
zo.
Je kunt je er wel iets bij voorstellen, maar
toch moet je vooral blijven denken aan het
ongelofelijke en ONVOORSTELBARE dat
hier plaats vond. Dat valt in het niet bij alle
argumenten… Maar als je van “na-Auschwitz” bent en wil verder leven is dat niet zo
gemakkelijk.
OSWIECIM zoals de stad in het Pools heet,
draagt een zware last, waaraan de huidige
stad nauwelijks deel had. Maar zo kun je
grote historische drama’s niet afdoen… Het
is dus je historische lot….

DE SOMALISCHE MOSLIMBANDIETEN
De piraten van Somalië gaat het prima: ze
kaapten 30 boten e verdienden miljoenen
aan losgeld. En nu hebben ze daarvan een
ware infanteriebrigade opgezet… en, zegt
men, zelfs de officiële regering zet nu de
piraten in voor klussen. De chaos in dit al
bijna 25 jaar stuurloze land is gigantisch.
De shebab radicalen zijn steeds meer de
baas en brengen overal hun sharia.
Niemand weet nog hoe dit land te helpen,
zelfs de Afrikaanse Unie niet echt meer.
Deze mix van radicale moslims en ordinaire
piraten is niet te snappen, maar is een
broertje van de taliban en de radicalen in
Pakistan en Afghanistan en nu ook van de
Aqmi- radicalen in de Sahel die daar
samenwerken met bandieterige touaregs.
En bij de FARC in Colombië is het ook al zo:
hun rebelse achtergrond als revolutionairen
is bijna vergeten: ze zijn nu vooral ordinaire
drugshandelaren. Ook een mondiale ontwikkeling dus.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE STRIJD OM KAMP AUSCHWITZ
Moet je in het heden of het verleden leven?
Nu een brandende vraag in deze stad van
40.000 inwoners. De toeristen zoals de
kampbezoekers hier heten, komen niet in de
stad maar gaan direct nar hun reisdoel. De
burgemeester klaagt over de problemen die
de historie meebracht en betreurt het dat
zijn stad enkel met het kamp wordt geïdentificeerd. Waar 1,1 miljoen mensen
zaten en waar 960.000 joden, 75.000 polen,
21.000 zigeuners, 15000 russische krijgsgevangenen en nog 15.000 andere politieke
gevangenen omkwamen. Slechts 7000
kwamen er levend uit. Dan is het geen
wonder dat de stad de idee oproept van een

DE EXPORTEURS VAN DE EU
In Duitsland doet de export 46% van het
BNP en dat was 26% in 1991! In Frankrijk is
dat 25 resp. 21%; een enorm verschil met
de duitsers. Het geheim van de duitsers is
hun concurrentiekracht en zijn hoge kwaliteit
in zeer sophisticated producten. In de G7 is
Duitsland de enige die het nivo en zijn plek
ruim vasthield. De export marktaandelen
van Frankrijk en Italië zakten; de eerste van
6% (1980) naar 3,6% (!) en de tweede van
4% naar 3,5%. Duitsland dus ruim voorop
gevolgd door Nederland (!). Duitsland kreeg
in de recessie eerst de grootste klap en is
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nu door zijn positie ruim de snelste in groei.
De lessen liggen in de EU voor het oprapen,
nu rest nog ze beter in praktijk brengen.

Hongar.
Bulgar
Griek.
Denem.
Zwitserl
Italië
Ned.

EU: DE SANCTIES VOOR DE BIG SPENDERS
Wie niet onder de 3% zit krijgt straks straf
van Brussel: die moet 0,2% van zijn BNP
storten… Voor Duitsland is dat nu 5 miljard
en voor Frankrijk 3,5 miljard. Boem. En als
je cumulatief boven de 60% komt ook straf;
staat nog ter discussie. En heb je een
zeepbel, bijvoorbeeld in het OG, dan kan
het zijn dat je ook 0,1% moet schokken,
preventief zelfs. Dat zijn de regels waarover
men nu in discussie gaat om de big
spenders hun woeste gedrag af te leren.

Jobbik 12,2
Atako 10,1
Laos
5,6
DVP 13,9
SVP
31
Lega N 8,3
PVV
15,5 (!)

U ziet dat Nederland nu tot de fors rechtse
in Europa behoort; dat had niemand u
gelooft een 5 jaartjes geleden! Nu zie je in
bijna elk land versplintering, meer en
kleinere partijtjes, dus meer coalitie gedoe
en ook steeds vaker een gouden positie
voor (ultra)-rechts waarbij Nederland en
Denemarken “de gedoogsteun” kozen c.q.
gaan kiezen. En Wilders is zonder twijfel de
meest “internationale” hij spreekt p alle
grotere rechtse clubs in de wereld. En hoe!
Dat schuift overigens ook niet slecht, maar
dat moet ook als je zelf maar het enige lid
bent van een politieke beweging die PVV
heet…

DE CLICHÉ’S OVER CHINA
De europese commissaris voor de concurrentie roept de west-europese landen op
hun negatieve houding aangaande China te
wijzigen. Hij wijst op Duitsland dat daar de
weg zeer goed vond en oogt wat beschuldigend naar Parijs, waar men erg negatief is
over Peking. Hij zegt: jullie zijn blij als ze
hier hun geld uitgeven en investeren, maar
boos als ze jullie gewoon beconcurreren.
Ook hij ziet de yuan als wat te goedkoop
maar waarschuwt tegen het isoleren van
China, wat nu een beetje dreigt vanuit
Washington…. Dus EEN preekje zal de
houding niet erg veranderen; het is lastig om
te wennen aan dat gevoel “een kopje kleiner
te zijn”.

DE DUITSE IMAMS
Wel 90% van hen spreekt geen woord Duits
en van dit land weten ze helemaal niks dus.
Mede daarom is er een gapend gat tussen
de prediking in de moskee en het dagelijkse
leven en zijn problemen van de turkse
gelovigen. Nu zijn er wel enkele duitssprekende radicale imams gesignaleerd… en
dat blijkt nog erger te zijn. En zij weten WEL
van alles van Duitsland en prediken de
radicalisering. Pas nu komt in dit land bij de
overheid de vraag op of je geen duitse
imamopleiding zou moeten hebben! De
politieke discussie over de mislukte, de
verwaarloosde integratie, loopt nu op volle
toeren… En veel turken gaan nu… terug
naar hun “vaderland”. Goed opgeleid
natuurlijk en dat terwijl aan hen een groot
gebrek is… in Duitsland. Mislukte integratie
inderdaad dus… Hoe stom kan een land
zijn?

EUROPA GAAT NAAR RECHTS
Ook in de duitse Der Stern is Wilders de
chou-chou van rechts , ons nieuwste exportartikel dus. Maar hij krijgt veel gezelschap in
de andere parlementen. Zie maar hier (flink
rechts en ultra-rechts samen op een hoop):
Zweden
Frp
5,7%
Noorw
PS
22,9
Finl.
PS
4,1
Letl.
2 part 5
Litauen
TT
12,7
België
VB
7,8
Oostenr
2 part 26,7
Slowak.
SNS
5,1
Sloven.
SNS
5,4

IERLAND IN KRITIEKE FASE
Het was even, sinds einde 90-er jaren tot de
crisis uitbrak, het rijkste land ter wereld qua
inkomens en de economie groeide als kool.
In 2010 viel het BNP 15% terug ten opzichte
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van twee jaar eerder. En de WW sprong
naar 13%. Het redden van de banken bleek
veel duurder dan gedacht en het is nog niet
OK nu. De Anglo Irish bank werd al gesplitst in een “bad en een good bank”. Het
begrotingstekort is al ruim 14% het hoogste
in de EU en de politieke spanningen lopen
natuurlijk ook op. Het halen van 3% in 2014
gelooft niemand meer en de investeerders
worden nu heel erg terughoudend. De
salarissen van ambtenaren gingen al 14%
omlaag (hogere: 20%!); de pensioenleeftijd
gaat in 4 jaar van 65 naar 66 jaar; en het
aantal ambtenaren liep al met 3% terug. De
bieromzet viel 10% terug, uit eten is nu weer
betaalbaar geworden en de emigratie loopt
weer op naar 40.000 per jaar. Alle maatregelen leiden maar tot EEN dagje staken…
en de meeste Ieren denken, dat het een dip
is en dus weer over zal gaan. Ierland, de
keltisch tijger genoemd, was al het land van
wonderen, maar is nu het land van de grote
rampen geworden. Als ooit lang geleden,
toen het land leeg stroomde naar vooral de
VS. Het land is ook een voorbeeld van hoe
snel de economie in het slop kan raken als
je erg fors op de uitgavenrem trapt. Er wordt
hier veel geleerd, ook door Brussel en ook
door Trichet.

De Commisaris voor Binnenlandse Zaken in
Brussel, Cecilia Malström, is er erg ongerust over. De grieken luisterden al nooit naar
wetten en regels, ook niet naar die uit Brussel, maar nu is het wel erg aan het fout
gaan. Er zijn nu al 126.000 vluchtelingen
van “onduidelijke status” en er werden maar
16.000 asiel aanvragen geregistreerd. De
traagheid van de procedures is alarmerend ,
erkenningen zijn er maar mondjesmaat, het
is dus een grote administratieve puinhoop
daar. De regering in Athene beloofde, natuurlijk, snel een “actieplan” te produceren…
Maar wie gelooft dat nou nog?
FRANKRIJK ZOALS GEZIEN DOOR TIME
Time is amerikaans links; de Obama hoek
dus. En ze hebben duidelijke opinies over
Europa en hier is een recente over La
Douce France!
-de islam nam kennelijk de plek in die
vroeger het katholicisme daar had. HET
doelwit van de seculiere jacht is nu de islam.
-de franse hang naar scheiding van kerk en
staat lijkt te zijn overgegaan in een blinde
islamofobie.
-in Frankrijk lijkt wel een kruistocht gaande
tegen de religies.
Dat is een wat schokkende visie, die, omdat
hij minstens overdreven is, ook veel zegt
over het verschil van denken over het geloof
in de samenleving. Zoals progressieve
amerikanen dat zien. Op de dollar staat dan
ook nog steeds: ON GOD WE TRUST.

ZAPATERO SNAPT HET NU
Hij deed economisch eerst erg weinig in de
crisis en Spanje kreeg enorme klappen. De
ww is daar nu op 18%! Maar recent, nadat
Brussel stevig aanmaande gaat hij fors in de
bezuinigingsremmen en bracht het tekort
van 11% terg naar 6% in EEN jaar… BTW
omhoog, pensioenen bevroren, ambtenarensalarissen omlaag , investeringen fors
terg draaien, zo deed hij dat.
Hij wil niet de geschiedenis in als de premier
die Spanje ruïneerde. Dus accepteert hij de
oplopende onvrede in zijn socialistische
partij. Die ook maar EEN grote staking zag
voltrekken in dit land dat zo enorm terugviel.
Ook hij gaat nu de pensioenen aanpakken
dus.. En riskeert niet de grote manifestaties
die we nu in Frankrijk zien.
HET GRIEZELIGE
ATHENE

ASIELBELEID

DE GIGA-BEZUINIGINGEN VAN LONDEN
Je gelooft je eigen oren niet: grote ingrepen
in elk ministerie (Milieu min 30%! En Defensie -8%); belastingen met 34 miljard €
omhoog; 500.000 banen bij de overheid
WEG (ontslagen zijn er ook!) en grote
ingrepen in de sociale voorzieningen. Zo wil
Cameron + Osborne het grootste gat in de
EU (11%) stoppen en in 2015 op -1,1%
zitten… De socialisten noemden het “economisch masochisme” en Keynes draait
zich om in zijn londense graf. Als je dit
plaatst in de europese bezuinigingsparade
heeft Londen nu de wisselbeker… Gaat
Frankrijk volgen? De geleerden zijn in grote

IN
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spanning over hoe dit af gaat lopen: double
dip of “magisch herstel”? Who knows!

transporten is de oorlog in Afghanistan snel
afgelopen. Nu praat de VS met de Pakistani
om andere oplossingen te vinden. Dit is een
erg lastige oorlog… het is veel meer dan
wat schieten links en rechts! Het oude
militaire vak is niet meer wat het ooit was…

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
CLERUS OVERHEERST POLEN
Ene Palikot, rechts-liberaal die kan rekenen
op 3,8% van de stemmen, vindt dat de
clerus veel te veel de baas speelt in zijn
land. Het land zit ook vol “dinosaurussen”
zegt hij ook. Voor een parlementszetel heeft
hij nog te weinig aanhang, maar mogelijk
komt hij hogerop voor de verkiezingen van
2011.

DE OORLOG VAN DE ONBEMANDE VLIEGERS
De MQ9-raper kost 10 miljoen $, kan 1,7 ton
wapens/bommen meenemen, heeft 3000
km actieradius en kan 36 uur boven blijven.
De CIA zit namens Obama aan de knoppen;
op de basis Chapman in Afghanistan en in
de kelder in Langley (VS). Aan en lang
voorbereide aanval op een persoon of groep
nemen soms wel 5 à 10 drones tegelijk deel:
een ervan schiet dan, als alles “klopt”. Want
de VS neemt liever geen gevangenen meer,
zie Guantanamo. Bush begon en deed 60
aanvallen, Obama verslaat hem met 220
aanvallen en eer dan 600 doden. Nu zijn er
ca 100 aanvallen per jaar.
Is het legaal? Nee, natuurlijk, al “mag het”
van de regering van Pakistan. Voor je kunt
knallen moeten spionnen en omgekochte je
tippen waar iemand of een groep zich
bevindt en je checkt dat eerst grondig. En
Obama moet ook ELKE klapper persoonlijk
goedkeuren…
Een president is als God zelf: hij mag begenadigen en ook laten moorden. Het vuile
werk lijkt nu wat cleaner, maar is natuurlijk
nog even dirty als altijd.

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
ONRUST IN DE MILITAIRE TOP
De regering van Zardiri in Pakistan maakte
van de hulpverlening bij de overstromingsramp een ware farce: nu nog zijn er
20
miljoen
mensen
dakloos.
De
veiligheidssituatie en de economie zijn
andere mislukkingen. Dus roert de militaire
top zich steeds meer en de generaals
spreken nu met diverse bestuurders over
wat te doen. Ook wordt er geklaagd over de
enorme corruptie niet op de laatste plaats in
de ministeriële groep van wel… 60
ministers. Pakistan was eerder het toneel
van militaire machtsgrepen en die
werkelijkheid lijkt weer dichterbij te komen
nu… Daar zal Obama ook niet blij mee zijn,
maar het zou wel kunnen helpen.

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
MONGOLIË HERBERGT SCHATTEN!
Het ligt tussen China en Rusland in dit
grote land met maar 2,2 miljoen inwoners en
dus maar 2 inwoners per km2. Het BNP per
inwoner staat op een bescheiden 3200 $
(Frankr. 34000 $). De groei gaat nu naar
20% (!) mede vanwege de tientallen
miljarden die in mijnbouw geïnvesteerd
worden nu. In een giga-kopermijn al 5,5
miljard. Het nieuwe en rijke Mongolië heeft
al zijn torens en zijn luxeshops, met name in
de hoofdstad. En gezien de bodemschatten

EVEN DIMMEN IN PAKISTAN
Er worden nogal wat fouten gemaakt door
de VS in de aanvallen in Pakistan. Dus
worden er onschuldige burgers gedood en
ook Pakistaanse soldaten. Dat doet de VS
omdat het land te zwak optreedt tegen de
taliban. Maar die beweren dat ze dat doen
om via “hun taliban” die in Afghanistan te
kunnen bedwingen. Omdat de VS c.s, niet
willen luisteren blokkeert Pakistan nu
diverse transporten…. Stop dus met de
acties zeiden de VS, want zonder
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is dit nog maar het povere begin. Met hun
giga-voorraden kolen en koper en die
grootafnemers direct naast hen, is de
toekomst erg roze. Maar, vraagt men zich
af, worden we het nieuwe Dubaï of… het
tweede Nigeria? Nu na al bijna 70 jaar
communisme, en er is nu praktisch geen
enkele sociale politiek hier. De toestand in
de pikdonkere hoofdstad is vergelijkbaar
met Bagdad zeggen journalisten… En
helaas geldt dat ook voor de aanwezige
corruptie. Dus ook hier is de vloek van de
bodemrijkdom vlakbij… Welke weg gaat het
hier worden?

Ook de amerikanen zijn melancholiek en
wat droefjes over hun toekomst, waarin ze
het minder gaan krijgen dan vroeger. China
is in the drivers seat, weten ze, terwijl ze als
kind te horen kregen dat “ze de beste
waren”. Obama laat zijn land wegdrijven van
de “private entreprise” is het gevoel van
vele. Die zich ook door rechts bedrogen
voelen in de economisch-financiële crisis en
nu opnieuw ook door… links! De mensen
zijn dus ook hier boos (zie Nederland: de
witte woede en Duitsland: der Wutbürger).
Ze zijn ook angstig want ze weten niet meer
goed waarvoor hun regering nu staat. De
maar voortgaande oorlogen maken hun
moedeloos; ook Afghanistan zien ze als
verloren.
Dit is het relaas van een journalist die
wekenlang dwars door de VS reed, geen
kranten meer las en geen TV keek, maar die
enkel praatte met de “men in the street”.
En wat je daarin treft is de overeenkomst
met de “feelings” in West-Europa. Zoals wij
die lezen, waarnemen en zelf ook horen. In
de VS lijkt, de Tea-party uitgezonderd, wel
meer moedeloosheid dan woede te heersen. Maar de politieke verwarring lijkt dezelfde. Het hele westen, dus een hele
beschaving, lijkt wel in een depressie
geraakt te zijn.

DE KIMFAMILY VAN NOORD-KOREA
Pa Kim is ernstig ziek en koos zijn jonge
zoon (28 jaar) als opvolger. Net als 30 jaar
geleden zijn vader al deed. Dus wordt die
zoon nu de hemel in geprezen en worden
zijn tante (de zus van ouwe Kim) en die
jongen nu tot supergeneraals benoemd.
China weet er alles van lijkt het en de echte
bestuurder is natuurlijk de zwager, de man
van die tante. Die nu ook al zeer hoog is.
Want de jonge Kim moet gechaperoneerd
worden. Dus het land krijgt een soort
familie-collectief als opperste instelling tot
zoonlief het alleen kan. Of dit alles leiden
gaat tot een leuker land, ook voor de buren,
is afwachten. Want pa is nog in leven..

IT’S TEA-PARTY TIME
In de republikeinse partij is he zeer onrustig.
Zo’n 5 leden, drie mannen en twee vrouwen
(waaronder Palin of course) maken daar
flink de ultra-rechtse kachel aan. De oude
garde à la Bush en Rove is uitgeblust, het is
nu echt tea-time geworden. De eenheid in
de partij is erg zoek… wat een probleem
begint te worden. Hun thema’s zijn: de staat
is communistisch geworden (zie de bank
etc. bail-outs) en we gaan failliet aan die
ziektekostenverzekering van ene Obama…
En dus moeten vooral ook de belastingen
omlaag! Tja daar krijg je nu mensen wel
warm voor! In vele staten krijgen ze steeds
meer invloed en ook in de democratische
hoek zitten aanhangers. Zo vlak voor de
verkiezingen levert dat een spannend
plaatje op. En in de partij van O. is het ook
niks rustig intussen…. Bad times coming up!

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
HOEZO: DE VS IS NIET XENOFOOB?
(zie ook onder Topics)
Bush zei nog: “Islam is vrede… en, Moslims
zijn onze vrienden en buren” en ging in een
moskee op bezoek. Niemand protesteerde
toen. Obama speechte indrukwekkend in
Egypte over de islam en de wereld. En nu
gelooft 20% van de amerikanen dat hun
president een moslim is en roept: Geen
moordenaarsmoskee op Ground Zero. Zie
hoe dun het beschavingslaagje weer blijkt te
zijn… flinterdun dus.
AMERICA TODAY: THEIR FEELINGS
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erg goed lag. Toch trad Obama erg goed op
in de crisis en hij redde de nodige
businessboys van veel erger. Kennelijk was
dat niet genoeg en lukte het de Tea-party
zijn imago te beschadigen. Velen denken
dat hij Summers moet vervangen… en ook
at moet doen aan de onzekerheid over de
economische gevolgen van de ziektekostenverzekering en de hoogte van de belastingdruk in de toekomst voor het bedrijfsleven. Want dat remt de opleving, de
businessboys aarzelen nogal met herstarten. Het zal niet meevallen zijn imago
aan te passen en ook echt wat tastbaars te
doen dat indruk maakt in de businesswereld.

OBAMA WORDT ERG EENZAAM..
De toppers rond Obama nemen , de een na
de ander, hun congé. Het begon et de
economische adviseurs, die bijna allen uit
de universitaire wereld komen. Waarom
gaan ze weg? Wel daarover zijn diverse verhalen. Allereerst is de praktijk wel erg rauw
geweest de laatste jaren en sommigen
willen weer “in de wetenschap terug”. Of zijn
ze te zwaar gebotst met de werkelijkheid
van de business? Dat denken velen op
Wallstreet natuurlijk, die hen ook gaarne
zien vertrekken. Een feit is dat er nogal wat
mislukt als je het rijtje maakt, en verbeteringen zijn er niet, aan de horizon… Dat
ontmoedigt fors natuurlijk. Tja het enorme
interventionisme van de eerste Obama-jaren
viel erg op en nu lijkt de tijd van meer de
berusting aanstaande. Toch is er ook veel
waardering voor het snelle ingrijpen in die
turbulente situatie achteraf, zonder dit, of
nog erger, met de laksheid van de Bushclub, zou de ramp enorm geweest zijn. Men
verwacht dat Obama nu ook wat meer
businesspeople zal plaatsen in de vacatures
waarmee ook zijn toegang tot de sector wat
zal verbeteren. Verder is het “normaal” dat
na de eerste heft van een mandaat, waarin
altijd veel dynamiek zit er een tweede helft
volgt die rustiger is. Wat door hen die
ongeduldig wachten op herstel en een
lagere ww, niet erg op prijs zal worden
gesteld. Tja, het zijn tropenjaren in dit soort
topposities, dat hebben een hoop mensen
uit Obama’s “inner circle” nu ook goed
begrepen. Maar O. zal nu veel werk krijgen
om vervangers te vinden en intussen even
flink alleen zijn. Zeker nu ook zijn
kabinetschef en duvelstoejager (in de wandeling “het beest” genoemd) ook er van
tussen gaat. Hij wordt burgemeester en gaat
uitpuffen. Obama gaat de gaten vullen na de
verkiezingen…

LENEN DOE JE IN DE BUURT!
Veel kleine ondernemers op buurtnivo
krijgen van de bank geen dollar geleend: te
link teveel risico. De bank doet liever in
subprime’s (grapje!). Dus bedachten die
kleine ondernemers zelf een oplossing en
ze leenden van…. hun eigen buurtklanten.
De boekwinkel, de restauranthouder etc.
leent van zijn klanten! Die krijgen voor hun
spaarcenten hier MEER rente en de
ondernemer kan ook goedkoop vooruit.
Prima toch? Vaker is er ook een soort
afbetalingsregeling door “gratis” shoppen
bedacht. U eet dus van uw uitgeleende
geld… of van de rente! In sommige staten
ligt dit vanwege de beleggingswetten daar
erg lastig, maar elders is het weer “quit
simple”.
De mens blijft vindingrijk en de bank blijft
een raar clubje!
NARCOCORRIDO’S ZIJN IN!
Corrido’s zijn mexicaanse ballads en zet je
er narco voor, dan gaan die over
drugsbazen. Op Myspace zijn er 1,5 miljoen
fans van Twiins Enterprises die ze uitgeeft
met enorm succes. Narcobaas worden is de
jongensdrom , de brandweer is UIT. De
zangers die de liedjes maken en zinen
vangen veel geld van de drugsbazen om als
held te worden bezongen. Maar doe je iets
fout dan ga je “boem”; er zijn zo al een
dozijn zangers/reppers opgeruimd. De

IS OBAMA ANTI-BUSINESS?
Wel 75% van de amerikanen vindt Obama
antibusiness blijkt uit onderzoek. Hij is enkel
bezig met het sociale en niet met de
zakenwereld denken ze. Heel anders dan
een Clinton die ook in de businesswereld
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teksten zijn uiteraard zeer bloeddorstig want
bloed en drugs dat is hier een en hetzelfde.

heen op 1 meter afstand… dus het kan
gebeuren dat er mensen jouw staan te
herdenken bovenop het graf van een
onbekende. Maar daar merk je zelf toch niks
van . Dus wilt u groen begraven worden?
Then go south!

GUANTANAMO
Het schiet daar dus nog steeds geen meter
op… Obama zit er mee in zijn maag. Maar
niet Palin c.s., want die drinken verder hun
“thee”. En nu Obama nog labieler er bij staat
na de verkiezingen, zal hij dit schandekamp
nooit leeg krijgen. Wikeleaks “helpt” ons
intussen beter te snappen wat er nog
allemaal verborgen moest blijven in Irak en,
straks ook, Afghanistan. De machtigen
worden nu door een klokkenluiders brigade
in de gaten gehouden. En Internet zorgt
voor razendsnelle verspreiding en reclame.
De pers en de media veranderen van methode en stijl. Maar of dit Guantanamo
sneller doet verdwijnen is maar de vraag….

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
NATURALISATIE IN ISRAËL
Tja, wil je een israëlisch paspoort dan moet
je “zweren” op de joodse (!) democratische
staat Israël”. Dus op de staat en haar
geloof… Dus bent u palestijnse en u trouwt
met een Palestijn die in Israël woont en
geboren is, dan kan u dat enkel als… u
“zweert op staat en geloof. Niet op de
“islamitische” maar op de “joodse” staat dus.
Dat is de nieuwste stunt van Nethanyahu
om zijn rechtervleugel te plezieren.
Daarmee is 20% van de bevolking in de shit
want dat zijn moslims en christenen… Israël
houdt niet op ons te verbazen en zijn
slechtste kanten te tonen. Mateloos dwaas
geworden zijn ze in Tel Aviv. Dat is nog
eens wat anders dan dubbele paspoorten!

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ VERLOOR EN WON..
Hij behield een magere meerderheid en dus
ook 94 van de 164 zetels in het parlement.
Mar een 2/3 meerderheid om wetten naar
zijn hand te zetten, dat zal niet meer lukken.
Zo’n 11 jaar bewind hebben het enthousiasme bekoeld… hoge inflatie, erg veel
onveiligheid en een hortende economie
deden dat. De sfeer in Caracas na de
bekendmaking van de overwinning was niet
enorm : Chavez heeft de liefde van zijn volk
verbruid, maar blijft toch weer een rondje de
baas.

DE HANDEL ISRAËL-IRAN BLOEIT!
Moeilijk te snappen maar de handel tussen
beide landen groeit, vooral via een omweggetje over … Turkije. Waardoor het lijkt
dat de handel tussen Turkije en Israël
bloeit… snapt u het nog? Neem dat mooie
iraanse marmer bijvoorbeeld. Dat mag je
niet zomaar uitvoeren naar Israël (dat vernietigd moet worden , zoals u weet), nee dat
gaat naar de turken. Die doen er papieren
bij Made in Turkey en verkopen het aan Tel
Aviv. Simpel toch? Zo gaat het ook met
textiel, tapijten en pistachenoten. Nog
opmerkelijker is dat 90% van de iraanse
bedrijven staatsbedrijven zijn… En ook weet
u dat er internationale sancties tegen Iran
geldend zijn. Doet er allemaal niks toe dus.
En tenslotte weet u natuurlijk ook dat nu de
handel Iran-VS bijna NUL is. Niks verwonderlijk. Want ook hier werkt de turkse
truc prima. Oh ja, soms gaat het spul vanuit
Iran ook via Duitsland, waar turkse

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË: GROENE KERKHOVEN
In Sydney is een kerkhof waar je enkel mag
liggen als je doodskleed biologisch afbreekbaar is en je kist van dennenhout. Er mogen
geen monumentjes/grafstenen op je graf
worden gezet. Is niet groen genoeg… Je
plekje is enkel te vinden met je GPS-coördinaten met je eigen GPS of met eentje van
het kerkhofbeheer… Je buren liggen om je
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handelaren het importeren en dan weer
flux… exporteren, naar “iedereen die betalen kan”. Ach handel drijven is natuurlijk
beter dan oorlog voeren; sure!

naast/achter hem Obama, Abbas
en
Nethanyahu. Want zijn “levensduur moet
opgerekt worden”; in november verkiezingen
en hij wil graag zijn zoon Hosni (50) op zijn
stoel hijsen. De affaire is zeer lang en zorgvuldig voorbereid; de pers “moet” Hosni
pushen en doet dat ook braaf. Het machtige
leger doet ook mee, al zijn er militairen die
vinden dat zo’n half-amerikaans zakenmannetje niet de goeie is. Militaire achtergrond is beter! En het volk? Dat ziet hem
grotendeels niet zitten; hij weet niks van “het
leven down to earth”, studeerde in de VS
leeft in luxe en heeft het enkel over liberale
economische dingen. Dus hij ligt niet lekker
bij de Egyptenaren, maar overigens wel bij
de VS! Hij vergezelt zijn vader overal al
ware hij de kroonprins en niemand weigert
hem… Want een Mubarak in Egypte is goed
vor de stabiliteit in het MO. Zijn concurrent is
de vroegere baas van de AE AI, die veel
lawaai tracht te maken, maar het in de
media moeilijk heeft. Dus is de verwachting
dat Hosni het wel gaat halen… Maar of hij
daarna dat doet wat zijn vader kon doen, dat
is nog maar de grote vraag. In Afrika zijn
dynastieën wel meer aan de orde.. de
Bongo’s, de Khadaffi’s ook al en de koningen van Marokko ook. November zal het
ons leren.
Intussen worden de kansen preciezer
gewogen en neemt het geloof toe dat Hosni
het gaat halen. Baradei, de oud AIEAtopper voert oppositie maar heeft weinig
kans. De beruchte moslim broederschap is
dusdanig dwarsgezeten door Mubarak dat
ze nu ook geen echte kans maken. Maar
kenners waarschuwen: zij zijn zeer intensief
bezig met bewerken van de “arme basis”
onder meer via hun goede werken. En zegt
men, over 10 à 15 jaar is daar een solide
kiezers-basis uit geformeerd. Dat gaat dus
Hosni nog meemaken.

AMADINEDJAD IN LIBANON
Hij werd in Beroet als een held ontvangen
door Hezbollah, maar ook de regering
ontving hem officieel. En men tekende vele
verdragen over water, energie etc.
Iran bood ook het libanese leger , desgewenst, wapens aan. Zoals ze dat al jaren
doet aan Hezbollah. De VS sprak van een
“destabiliserend bezoek”, Israël noemde het
een provocatie en Gates zei dat Hezbollah
meer op had met Iran dan met Libanon…
De soennitische partijen in de regering (een
lichte meerderheid) spraken ook hun bezorgdheid uit. En vele hooggeplaatste
schreven samen een brief aan A. over zijn
gevaarlijke steun aan Hezbollah.
Het was mede een “tegenbezoek” voor het
recente bezoek van Saoudi-Arabië en Syrië
aan Libanon… Dit land met zijn twee dozijn
religies en wankel evenwicht, loopt intussen
op eieren en vreest voor weer een knal.
GROTE KLAPPER IN IRAN
Op de Imam Ali basis bij Teheran knalde het
op 12 oktober enorm. Officieel 18 doden en
tientallen gewonden. Het is de door de
pasdaran (bewakers van de revolutie)
bewaakte raketbasis waar de nodige
Shabab-3 raketten staan opgesteld die 2000
km vliegen… Dus tot in Israël en Irak (Vsbases). Het was zei men een hoop ontploffende munitie, maar de satelliet-bezitters
weten wel beter… Maar zeggen niks
natuurlijk. Ook Israël zwijgt en zo weten we
weer niet of de Mossad het weer eens is
gelukt, of Tsahal met een slimme piloot? Als
het raak was zit het mister A. effe helemaal
niet mee. Want zijn gedreig wordt nu wat
krachteloos…

EEN VIRUSJE VOOR IRAN
Het heet STUXNET en zit plotseling in de
besturingssystemen van honderden Siemens-computers die je veel in de industrie
aantreft in installaties. Ook in die van kerncentrales dus… Het is een verrekt sop-

EEN DYNASTIE MUBARAK?
De foto op pagina een werd stevig geretoucheerd, want president Mubarak liep in
de hotelgang links achteraan; een vermoeide man. Dus werd de foto even
aangepakt en ziedaar hij liep fit voorop met
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histicated virus, zie wat experts er van
zeggen:
-om dit te “maken” heb je dure topppers
nodig n het hackersvak.
-het kruipt door wel minstens 4 gaten in de
beveiligingen.
-Het reist ook easy mee op USB-sticks.
-Het zit nu vooral in Iran en ook wat in
India..
Wie is de aanvaller en WAT wordt beoogd?
De namen van de Mossad en de CIA
zoemen al in de rondte. Hoe lang nog tot er
blijkt dat de nieuwe opstartende kerncentrale (van Russische makelij…) troubles
gaat krijgen? We zullen het zien of er nooit
meer van horen?

U gaat lekker liggen nadat u op deze site
surfde met uw koptelefoon op. En u kiest:
Alcohol of Orgasme of LSD of Extacy. U
hoort dan in uw linker oor iets heel anders
dan in uw rechter en daarvan maken uw
brains dan een drugje! Het kost geld
natuurlijk maar er zijn nogal wat klanten.
Sommige psychs gebruiken het nu ook al
als therapie, maar vele geloven er niks van.
Hyperactieve kids worden er rustig van…
Ach we hadden ook al psychedelische
stroboscopen waarvan je erg knetter werd.
Maar wel pas na twee lijntjes. Zo kan ik het
ook. OK, u gelooft me niet? Ga op www.Idoser.com.
WEER EEN SUPERPEN
U noteert terwijl iemand spreekt en u kunt
het niet bijhouden. Dan tikt u met de pen op
een punt onderaan uw notitieblad en…de
pen registreert de spreker, dus neemt het
geluid op. Tot u weer kunt en dan gaat u
weer terug op schrijven. Dat doet een
nieuwe pen van 100 € voor u als u daarbij
ook het juiste papier koopt.. waarvan een
blocnote 10 € kost! Hij is er al een jaar in
Californië en het gaat prima. Ook kunt u een
tekeningetje maken en dat opslaan of naar
uw PC zenden als die is beprikt met een
bijgeleverde USB-stick. En daarna stuurt u
het gekrabbel per mail naar wie u wil! Kijk
op www.livescribe.com voor meer details.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
RECHTOP VLIEGEN KOMT ERAAN
De Skyrider is er nu: een soort van
paardenzadel aan een hoge rugleuning
waarop je zit/hangt dus. Vastgebonden
natuurlijk. Zo kun je 30% meer passagiers in
een vliegtuig krijgen en dat tikt aan.
Dus “de grap” van MOL, de baas van
Ryanair wordt werkelijkheid… Hij heeft nog
niet besloten, maar het zou niemand
verbazen van hem als hij dat snel zou doen.
Mogelijk is hij nu even te hard bezig aan het
instappen in het zakelijke segment, want
MOL is nergens bang voor. En met hem
lachen vergaat iedereen. Dus tot ziens in de
737-600 met zijn “paardenstal” !

EEN VIS OM TE BEZUINIGEN
Het is een moderne wastafel waaraan een
ballon op een paaltje is gemonteerd en in de
ballon zwemt een echte vis in het water. En
het heet Poor Little Fish Sink… Neemt u
water uit de kraan dan lijkt het waternivo
rond de vis te dalen. Dat is in werkelijkheid
natuurlijk NIET zo. Zo gaat u dus minder
water nemen, u bezuinigt dus. De mensheid
maakt het soms echt te bont en dan komt
men op dit soort dwaze ideeën. Die
overigens wel lijken te werken; dus ik heb
niks gezegd!

DE ELECTRONISCHE STETHOSCOOP
Hij is er nu en zendt zijn data draadloos over
naar de PC van de dokter. Die slaat ze op,
kan ze terughoren en krijgt een fraaie analyse uit het programma aangeboden. Ook
wordt alle foute ruis uitgefilterd zodat
diagnosefouten veel minder zijn.
Die
dokters worden steeds beter zo en de weg
naar de PC-diagnose is ruim geopend intussen. Dus straks wacht u niet bij de dokter
in de wachtkamer maar op uw provider die
even uitviel….

BOMEN TEGEN KANKER
Taxol zit in de schors van een boom en is
erg effectief tegen kanker. Het procedé is
helaas niet simpel dus zijn er nu

DIGITALE DRUGS: www.I-doser.com
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onderzoekers bezig met genetisch manipuleren van de boomsoort om alles stevig te
vereenvoudigen. Straks zit het molecuul in
parfum, aroma’s voor voedsel etc. om u
kanker te besparen. Nog even doorleven en
you will live for ever!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-HOEZO DE VS IS NIET XENOFOOB?
Is dit idee wel houdbaar, dat nog vel
mensen graag koesteren? Is dat ook
historisch terug te vinden in de lessen
geschiedenis over dit land? Nou, nee, echt
niet!
Neem de aanpak van de japanse
amerikanen direct na Pearl Harbor! Ze
werden allemaal opgepakt en geïnterneerd,
enkel weken na de klapper. Een zeer schokkende manier van optreden toen!
Denk aan de MacCarthy jaren toen er overal
communisten werden vermoed. Hoeveel
amerikanen werden niet gearresteerd en
verdacht? Hoeveel buitenlandse persoonlijkheden mochten de VS niet meer
binnen, zoals ene Charly Chaplin! Een ware
heksenjacht brak los van hysterische soort!
En weet ook dat John Kennedy en zijn
familie door vele amerikanen werden gewantrouwd omdat ze katholiek waren! Dat
was link in dit overwegend protestantse
land; toen dus ook al!
Dit alles moet u zich ook herinneren als u
Newt Gringt en Sarah Palin en andere oerconservatieven in en naast de Tea Party nu
hoort oreren. Nu over de islam natuurlijk, de
nieuwste vijand van de VS. Wel 60% is
tegen dat moslimcentrum bij Ground Zero,
en sprekend met Newt Grinch: “Er staan
toch ook geen japanse tempels bij Pearl
Harbor?” Wat echt WEL zo is: want er staan
tientallen gedenktempeltjes van japanse
herkomst daar in de buurt… waar vele
japanse soldaten stierven.
Luister naar hun vocabulaire: islamofacisme, : axes of evil ; devils in disguise
etc. al dit wordt gebruikt om het “te slappe
optreden van Obama tegen het terrorisme”
uit te drukken. Newt Grinch zei het weer op
een speech voor het American Entreprise
Institute, de extreem-rechtse think-tank: “De
moslims, imam Rauf (van Ground Zero)
voorop verbergen hun ware bedoelingen”.
Steeds opnieuw wordt dit herhaald want dat

DE MODEWERELD VAN MORGEN
Muziek verkoop je al jaren met clips, video’s
dus. Eerst met daarin beroemde acteurs
later zag je iedereen daarin optreden. Zo
kon een onbekende razendsnel beroemd
worden in de muziek!
Dat gaat nu ook in de mode gebeuren. Dus
dure collecties ontwikkelen, presenteren in
shows en dan verkopen dat lijkt voorbij te
gaan. Gewoon hup op het internet wat
modeprobeersels zetten en je weet in no
time wat er aanslaat en wat niet. Zo gaat de
straat, dus iedereen die wat wil, net als die
onbekende popgroep deed, zijn smaak
etaleren en zo slagen in de mode. Dat zal
die dure, ingewikkelde modewereld op zijn
kop gaan zetten. Schreef Attali in
L’Express… en hij is zelf een erg bekende
trendsetter. Dus modebobo’s opgelet! U
bent nu ook aan de beurt.
DRUGS TEST KITS
Narcocheck heet de firma en ze verkoopt
drug test kits voor particulieren. Effe in een
plasje houden en u weet of uw kid aan de
rommel zit dus. Is zo’n ding betrouwbaar?
Tja, volgens de echte wetenschappers is dat
niet echt aangetoond. Dus ziet u wat in een
plasje dan moet u toch nog effe naar de
dokter om het ZEKER te weten… Of zou dit
de kift zijn van de officiële medische hap?
UW CENTRUM VOOR INTROSPECTIE
Dit centrum zit in de cortex zeggen engelse
wetenschappers, er is dus en plekje waarin
u nadenkt over Uw zelf! Het zit precies
achter uw ogen en de grootte er van laat
zien HOE goed u over zelf kunt nadenken.
Nu zoeken de geleerden hoe je de grootte
van dit stukje cortex zou kunnen beïnvloeden.
Immers het is best van belang wat meer
mensen te hebben die goed over hun eigen
besluiten en oordelen kunnen nadenken…
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maakt loze beweringen tot sterke waarheden. Zoals de woorden kamikaze en
harakiri indertijd DE kapstokken werden
waaraan men de jappenangst en –haat ophing. Gewoon verketteren dus.
In 1789 werd er in de VS-grondwet ook
geschreven dat individuele vrijheid gegarandeerd is ook bij meerderheidsbesluiten.
Dus ook een grote godsdienstvrijheid en die
dus ook voor imam Rauf nu.
Dus lezers, wordt wakker: ook de amerikanen zijn echt wel xenofoob te krijgen. Dat
zagen we eerder al en nu dus weer. Enkel
kleur en groep veranderen. Dus maak u niet
te VEEL zorgen over deze hype in de VS
van nu… het gaat ook weer over. Over niet:
zie hun negerbevolking.

Dus moet er snel EEN beleid komen met
quota per land en ook afspraken met immigratielanden. Ook uniforme controles aan
de buitengrenzen, verblijfscondities, langdurige visa’s, integratiepolitiek, en ook naturalisatieregels. Dat leidt naar de idee van
een europees paspoort natuurlijk: DE schrik
van anti-EU-ers.
Gebeurt dit alles niet op redelijke termijn,
dan zal het vrije verkeer, de euro en nog
meer op den duur in het geding raken. De
roma-aanpak, die erg ongelukkig werd
uitgevoerd in Frankrijk, zal dan nog maar
een kleinigheidje blijken te zijn…
Wie A zei moet nu ook B zeggen, anders
wordt A teruggenomen door druk van de
serieuze landen die hun problemen echt
willen oplossen! Linke soep dus. Brussel
ontwaak dus snel! En dan doel ik op het
europese Parlement natuurlijk..

EU-MIGRATIEBELEID IS NODIG
Er is wel al wat afgesproken in de EU over
migratie: over visa’s, familiehereniging en de
“blauwe kaart” voor hoog opgeleide immigranten. Er is ook een fonds FRONTEX
genoemd, dat is bedoeld landen met hun
grensbewaking te helpen en dat ook
gemeenschappelijke vluchten retour organiseert voor terug te sturen vluchtelingen.
Maar verder is er niks en dat gaat ons opbreken. Er zijn nu in de EU 35 miljoen immigranten dat is (maar) 6%. De helft ervan
zijn andere EU-inwoners en de andere helft
is “buiten de EU” (maar wel uit Europa) en
van elders. Het aantal neemt per jaar met
0,5 miljoen toe… Dat zijn er minder dan in
de VS, ook al zijn er nu in aantal (proportioneel gerekend) meer dan in de VS nu
al aanwezig in de EU.
Het vrije verkeer in de EU betekent ook dat
mensen als ze niet snel hun plek vinden,
maar verkassen; en dus draaien er veel
zonder zich te vestigen etc. “in de rondte”.
Want er is niets geregeld in de EU op een
centrale manier. Dat betekent ook dat luie
landen” overspoeld worden met immigranten uit meer serieuze landen. Dit leidt
langzamerhand tot dolle toestanden en daar
moet Brussel gauw iets aan gaan doen.
Anders komt het recht op vrij verkeer in de
toekomst in gevaar! En dat voor iedereen
dus. En dat is de bijl leggen aan de wortels
van de EU-idee dus…

DE ROMA-HYSTERIE
Als je een groot en langdurend probleem
verwaarloosd loopt het altijd een keertje
fout. En dan moet je als politicus oppassen
niet de zwarte piet te krijgen. De roma’s is
een eeuwenoud probleem in Oost- en WestEuropa. Een oude , indisch volk, dat een
levensfilosofie heeft die haaks staat op de
westerse. Een Roma zoekt niet “het slagen
in het leven”, hij leeft zwerft en vindt dat
prima. Bij de toetreding van Bulgarije en
Roemenië tot de EU werd er een integratieaanpak afgesproken in Brussel waaraan
een miljardenbudget kwam te hangen. De
roma’s zouden in eigen land met dat geld
worden geïntegreerd… Iedereen ging gerust
weer naar huis en Brussel… deed niks. De
crisis kwam, de xenofobie ook en de
onveiligheid werd ook een zwaar politiek
item: het volk was bang voor de ww in voor
de misdaad. En Roma’s zijn ook, net als anderen, echt wel eens in de fout gegaan… Zo
kwam het dat ene Sarkozy, die op rechts
stemmen moest behouden c.q. halen,
besloot om de illegale roma-kampen in zijn
land, massaal op te ruimen. En 2/3 van de
fransen zagen dat (eerst) wel zitten. We
zagen dus duizenden met een paar honderd
€ op zak, in vliegtuigen naar “huis” vliegen.
Een deel “vrijwillig” en een deel met de pest
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in. Want de meesten komen even later weer
terug… maar daarom deed Sarko het ook
zo keihard. DAT wilde hij ontmoedigen.
Immers zijn land heeft ca 400.000 roma’s
die ook erg veel “zorggeld” kosten. Als je
uitgaat van ziektekosten alleen al (per
kop/per jaar ca 2000 € minstens), dan kom
je al op 0,8 miljard per jaar. Alles erbij
schattend: enkele miljarden. En hij betaalde
ook al enkele miljarden aan Brussel…
En toen botste hij op de Luxemburgse
commissaris Reding, die echter heel ver
ging en zeker ook vergat de werkelijkheid
mede te delen. Namelijk de miljoenen
Roma’s in Zuid-Europa in “kampementen”
en het echec van de Roma-politiek van
Brussel! Het klapperde hard in Brussel op
de top en daarna kwamen de sorry’s, de na
trapperijen en de confessies er aan! Sarko
die in Brussel niks geliefd is en ook niet
hoog staat bij Obama, kreeg internationaal
heel wat te horen. Zijn volk schrok zich rot…
Zo’n 70% vond die internationale schande
heel er… Maar Sarko , de strateeg, was al
een paar dagen later in de VN en sprak daar
over de armoedebestrijding en deed zeer
genereuze voorstelen. Dat werd dus snel 11!
Toen hoorden we van het nederlandse CDA
dat er ook een Roma-probleem was, de
duitse regering zette ook al uit naar Kosovo
en er waren er nog veel meer. Berlusconi
riep luid bravo… maar toen hij hetzelfde
deed, hoorde je niemand protesteren. Ook
niet in Brussel.
Daarbij komt eenvoudigweg dat elk land in
de EU je wel vrij laat reizen, maar als je je
wil vestigen moet je middelen van bestaan
aantonen… anders, hup, naar huis. Dus
Sarko deed niks illegaals, al deed hij ook
nogal onhandig. (PS: wij moesten dat bij
vestiging in Frankrijk ook, hoor!) Maar hij
WILDE ook lawaai maken, dus… het lukte
hem. Zij het iets “te veel” zou je kunnen
zeggen.
De Roma’s, de klos, zondebok…. Ja dat
zeker ook. En dat is altijd link zoals alle
populisme (tegen moslims ageren ook) link
is. Maar het laten stinken van een groot
probleem in de EU dat is onvergefelijk en
daarvoor moet Mevr. Reding een grote

zwarte (sorry!) piet krijgen. Met mooie
woorden en diepe principes integreer je
geen een Roma, moge dat duidelijk zijn. Dit
integratieprobleem zullen we nog generaties
lang meedragen. En pas op, dat hier niet
van komen gaat, dat landen weer douaniers
aan hun grenzen zetten… Daar zit ook een
risico, als je ziet hoe enorm er bezuinigd
wordt en nog moet worden… Ook daar zit
een link risico. Dus pragmatiek is “gefragt”
en geen hysterisch gedram van een luie
dame uit de Commissie! Baroso moet ook
eens wat zeggen en ook die van Rompuy…
In Nederland is er nu een discussie gaande
over… registratie van Roma’s… Want burgervaders zeggen: hoe kan ik nou echt
integratiepolitiek bedrijven als ik niks kan
WETEN over hen die we moeten integreren!
Ja, u ziet het, Sarko deed de pot open en
overal ruik je het nu al weer!
IMMIGRATIE EN (ON)GELIJKHEID
Alweer een boek over het “ongelijk zijn” van
de mensen… na dat van de duitse Sarrazin
nu van en franse socioloog.
Zijn opmerkingen zijn onder meer dat de
moeilijkheden bij integratie en bij misdadig
gedrag OOK een culturele achtergrond als
verklaring kunnen hebben… Hij ontdekte bij
langdurig onderzoek dat er in de Parijse
banlieu’s een statistisch significant hoger
nivo van problemen was te constateren bij
de subsahara afrikaanse immigranten-jongeren. Let wel:bij de jongeren en dus niet
bij hun ouders…In deze groep zijn 30% der
mannen polygame met per vrouw 6/7 kids.
Hij houdt een pleidooi voor het erkennen
van dit onderscheid en om ook de integratieinspanningen aan te passen aan die
verschillen in culturele achtergrond. Wat in
Frankrijk, het land van de “égalité” echt
vloeken in de kerk is. Dat levert zegt hij
meer op dat “later” forse repressie
toepassen. Hij zag ook dat het gebrek aan
scholing een zeer duidelijk hoge correlatie
heeft met het criminele gedrag . En hij riep
op om op te houden met “een discussie over
veiligheid die de xenofobie oproept en het
politiek correct blijven, wat de andere kant is
van hetzelfde muntstuk”.
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We staan voor een ontnuchtering op dit
gebied en opnieuw blijkt dat deze ontwikkeling “in de tijd parallel loopt met die in
diverse en verder verwijderde landen”. Wat
aangeeft dat het niet zozeer een politiek
locale mislukking van integratie is, maar wel
een verkeerde aanpak die het gevolg is van
onze westerse “gelijkheids-cultuur”.
Dus mensen stop het politieke gevit, maar
besef dat ons gebrek aan ervaring met het
verschijnsel en onze EIGEN ideologische
taboes in het “hele westen” op delfde manier
HET grote probleem blijken te zijn. Dat
erkennen helpt echt!
Andere tijden; het wordt dus even wennen
en, daarna ook goed oppassen. Want het
fascisme slaapt altijd net om de hoek…

Vroeger trok de moeder weg bij haar stam
en volgde de vader naar zijn stam. De
genen van de kids die er uit voortkwamen
streden om voorrang … delen met de
nieuwe omgeving (genen van papa) of net
niet..(genen van mama). En mede daardoor
zijn we nu wat we zijn … geworden na deze
strijd van eeuwen. !!! De genen van mama
hebben het dus gewonnen?
HISTORISCHE LEUGENTJES
Ze zijn er met de bossen en worden nog
dagelijks geproduceerd. Zoals nu in Irak
waar de oorlog + bezetting NIET in de
geschiedenisboekjes op school staan…
De politiek verdraaide graag feiten: foute
dingen oppoetsen en ongewenste ergere
zaken verdonkeremanen.
Zo dus ook met de slag bij Poitiers van
Charles Martel tegen de saracenen in 732
na chr. Altijd verkocht als de overwinning
van het christendom (en de franken) op de
islam (de saracenen). Terwijl hij de facto
ging over een veldslag van Jan de Goede,
koning tegen de engelsen in 1156, waarbij
deze werd gevangen genomen! Dus: in de
19e eeuw werd dit gerommel alsnog uitgehaald om toen belangrijke politieke redenen.
De franken waren in 732 een stel halve
wilden en Charles Martel was een locale
chef die zijn kans greep om Zuid-Frankrijk
erbij te pakken; niks meer en niks minder.
En daarom sloeg hij de saracenen, die uit
Spanje op rooftocht waren, er dus even uit.
En met christenen en moslims had dat erg
weinig van den toen.
Charles Martel werd overigens toen niet als
zo’n nette persoon gezien door de Kerk: hij
roofde alles en gaf het aan zijn vriendjes.
Ook spullen van de kerk dus…
Dus in de 19e eeuw moesten alle nare
kleurtjes weg en werd Poitiers DE overwinning van held Charles op de moren
/saracenen, de “arabieren”!
Maar die arabieren waren er dus wel
degelijk en in de Bourgogne kunt u in het
dorpje Argentière (er was toen een
zilvermijn daar) de resten vinden van… ook
een echte moskee. En in Narbonne werd
ook een moskee later verbouwd tot de

DE GENEN ZIJN ONGELIJKER DAN U
DACHT
U kreeg de genen van uw vader en moeder
en we namen altijd aan dat die samenstelling “neutraal” gebeurde. Maar nee, nu
blijkt dat die genen “weten” of ze van pa of
ma kwamen. En hun invloed blijkt ook
verschillend afhankelijk van de fase van
ontwikkeling van de nieuwe mens, blijkt uit
twee recente studies. Daarin vond men dat
zo’n 1300 genen “een afkomst vader of
moeder” kennen en zo worden ze ook meer
of minder “ingeschakeld” afhankelijk van het
ontwikkelingsstadium van de nieuwe mens.
De genen van mama zijn “dominant” in de
fase van het embryon en die van papa zijn
dat bij de volwassenheid. De genen worden
qua dominantie gestuurd door/in de hypothalemus en de cortex. Deze gebieden
herkennen de genen naar afkomst en doen
er vooral iets mee bij het affectieve gedrag
en het dierlijke gedrag (eten, drinken, slapen
en voortplanten).
Ai, ai, weer een volkswijsheid ontkracht of
net bevestigd? Dit is pas het begin: maar
zeker is dat uw lichaam weet welke genen
van pa en welke van ma zijn en daar wordt
dus ook iets mee gedaan.. Dus u bent niet
zomaar een “gemiddelde” van vader en
moeder…
En wat recent in de revue EVOLUITION
stond, moet ik u nu ook niet onthouden:
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Sainte Rustique. Wat niet hoog van de toren
werd geblazen later.
De franse taal zit vol met woorden van
Arabische afkomst, die soms met veel
kunstjes van “latijns/griekse of Keltische”
wortels werden voorzien!
Zo werden Arabische historische feiten
gemaskeerd of verdraaid omdat de glorie
van de Kerk moest worden bezongen over
de islam en daar ook wat helden bij
gefabriceerd moesten worden.
Al eerder schreef lezer en columnist Jack
(van LP) hierover en u zet het , hij had gelijk
met zijn wantrouwen over de officiële geschiedschrijving.
Overigens vond ik dit verhaaltje, wat
smalend geschreven, in een marokkaans
tijdschrift (uitgegeven in het Frans) uit
Casablanca. Zo kom je nog eens ergens
achter dus!

is de bron voor elk verlangen. Dit is hogere
filosofie voor.. politici en strategen. Maar
toch!

Terug naar inhoud
-CO-2 (HYSTERIE )
GAAT CANCUN TOCH LUKKEN?
De klimaatconferentie van Cancun komt
eraan en er wordt druk voorbereid door de
VN. Maar China en de VS liggen in
protestposities, al komt er “beweging in”
zegen diplomaten. Na het debakel van
Kopenhagen moet er nu een opvolger
komen van het Kyotoverdrag wat enkel lukt
als de VS en China samen wat kunnen
afspreken… G2 is de huidige werkelijkheid,
samen goed voor bijna 2 miljard van de
aardbevolking = 30%... Maar in termen van
economie en pief-paf-poef veruit de grootste
samen. De nieuwe realiteiten..

DE ROBOT MET SPIJSVERTERING
Hij is er: een robot met darmen vol
bacteriën. En hij moet ook op de pot dus,
een soort aan kattenbak dus. Want alles wat
je er in gooit aan eetbaars wordt verteerd en
in energie omgezet. Dus hij eet vloeibaar
voedsel van zeer diverse samenstelling en
kan zo leven zonder enige extern opgeladen
batterij. Dat kan hij dus zelf. Zijn naam is
Coliquebot… Frans grapje, maar het is een
uiterst serieus ding ,als ontwikkeling.

KLIMAATVERANDERING EN DE TEAPARTY
Klimaatverandering is een groot bedrog voor
de aanhang van de tea-party in de VS. Een
linkse leugen om de amerikanen hun
vrijheid nog verder af te pakken. Immers in
de Bijbel staat: God gaf de aarde aan de
mensen om haar te gebruiken! De olieindustrie steunt de Tea-party natuurlijk. Het
gezelschap schrikt ook niet terug voor
openlijk racisme. Ze vinden dat de “strangers” hun land eigenlijk al lang afpakten. Ze
beroepen zich als amerikanen op de bijbel
en de grondwet waar in zou staan dat: de
staat klein moet zijn, de belasting minimaal
en erg weinig overheidsregels nodig zijn. Tja
in de Grondwet (welke? Die van 1789,
1864,1925, 1936?) staat niet EEN keer het
word God of Jezus.. Maar dat hindert niet.
De grondwet en de Bijbel zijn samen hier de
Koran en de sharia van de Tea-Party.
Scheiding van Kerk en Staat word langzaam
“on-amerikaans”.

WAT WIJSHEID VAN ATTALI
Hij schrijft zeer gedurfde rapporten voor
Sarkozy en is een geniale man met een
zeer goed lopend adviesbedrijf. Hij is ook
columnist van L’Express en daar vind ik
geregeld mooie uitspraken. Zoals de
volgende:
Sparen = zekerheid nastreven
Consumeren= je lekker proberen te voelen,
ontspannen.
Het zoeken van balans hiertussen is voortdurend aan de orde. Op politiek nivo en ook
individueel. Hoe meer je “risico’s” beperkt in
een land , hoe meer er ruimte ontstaat voor
“ontspanning, consumptie”. En wil je meer
dynamiek, meer drive in een economie dan
moet je nou net het besef van “de dood”
levend houden. Want de angst voor de dood

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
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NA FRANKRIJK NU OOK NEDERLAND..
Het was te verwachten: nu Sarkozy het
probleem met een zware bons op tafel
gooide, borrelt er ook van alles elders op.
Zoals het doodzwijgen van dezelfde
praktijken (al jaren!) in Italië en de
afgrijselijke behandeling van roma’s in OostEuropese landen. Zeker ook in de “thuislanden” Roemenië (2 miljoen roma’s) en
Bulgarije (700.000 roma’s)…En ook in
Slowakije (500.000) en Hongarije (600.000).
In de rest van de landen zijn het meestal
minder dan 1% van de bevolking, maar dat
liep op tgv de toetreding van Roemenië en
Bulgarije tot de EU. (Nederland: enkele
tienduizenden). Er is overigens in Brussel
ook EEN euro-parlementariër van hongaarse kom-af, die van alles probeert. En er
bestaat ook de “Roma-decade” een 10 jaars
programma (2005-2010), waar een hoop
geld voor kwam uit het Sociaal Fonds van
de EU. Dat wilde Sarkozy overigens nou net
eens laten merken. Zo maak je europese
politiek (waker)!
Sarkozy gaat overigens ook op de volgende
G8, waar hij president van is in 2011, de
migratieproblematiek aan de orde stellen op
“wereldnivo”. Wat ook hard nodig is. Want
het is te voorspellen: het migratie-probleem
is vanaf nu een HOT item, want in een verarmende westelijke wereld passen geen
“mee-eters”. Dat leidt tot… xenefobe
toestanden, dat weten we allen! Dus er
moet snel wat beters gebeuren, om te
beginnen in Brussel waar 17 miljard op
besteding wacht! En let wel, dat is BETER
voor de roma’s dan niks doen.

Tja, het land dat zonder zonde is, werpe de
eerste steen… Die beurt gaat nu ook aan
Nederland voorbij… Wie volgt?
DE ROMA’S VAN DE BRONX
In dit deel van New York zijn er nogal wat
roma’s, die erg geslaagd zijn intussen. Niks
uitgespuugd hier en zelfs gewaardeerd. De
verenigingen die er ook hier zijn voor
“integratie” zeggen dat scholing punt EEN is
en daarom geven zij consumptiebonnen aan
ouders die hun kids naar school sturen. Hier
vind je roma’s in alle beroepen , zelfs bij de
politie. Dus in New York snappen ze die
heisa over roma’s in Europa niet echt…
Maar ja, de VS gaat totaal anders om met
immigranten, altijd al. Het is HET land van
de immigratie en daar had Europa eens
eerder naar moeten kijken! Integratie is een
wisselwerking tussen ontvangende partijen
en immigranten… Waarom leren mensen
niet graag van anderen? Iedereen wil het
zelf doen en ervaren dus, welaan, nu weet
de EU eindelijk hoe het dus NIET moet!
NATURALISATIE EN IMMIGRATIE
In Frankrijk, waar de meeste naturalisaties
in de EU plaatsvinden. Lopen die nu terug.
Van even oven de 150.000 per jaar naar nu
ca 140.000 (ca -15%). Op de tweede plaats
staat het UK met ca 130.000, dan komt
Duitsland met 94.000. Samen doen zij 50%
van de EU met ca 730.000 per jaar.
Duitsland “ontving” de meeste buitenlanders: nu 7,2 miljoen , dan komt Spanje met
5,7 miljoen, UK met 4, Italië met 3,9 en
Frankrijk met 3,7 miljoen.
De in totaal 31,9 miljoen buitenlanders in de
EU kwamen voor 11,9 miljoen NIET uit
andere EU-landen. Deze groep bestaat uit:
7,2 uit europese niet-EU landen, 4,9 miljoen
uit Afrika, 4 miljoen uit Azië, en 3,3 miljoen
uit de amerika’s.
Het is maar dat u het weet en voorkomt dat
u hersenspinsels gaat ontwikkelen over
“invasies” van buitenlanders. Want 12 miljoen op 500 miljoen dat is… schamele 2,2
%!
Nu even Nederland; de immigratie in 2009:
Totaal 146.000 waarvan 28.000 nederlanders die retour” kwamen, 13.000 polen,

Nederland heeft nu ook zijn roma schandaaltjes: vele gemeenten registreren roma’s
met behulp van politie en hulpverleners. Niet
altijd slecht bedoeld, maar gewoon wettelijk
VERBODEN. Na WOII toen Hitler er
honderdduizenden in de kampen liet omkomen. En u herinnert zich ook dat Wilders
een voorstel deed over etnische registratie
(hij beoogde toen vooral Antillianen,
Marokkanen en Surinamers), wat schandegeroep in de Kamer opleverde? Amnesty
International vraagt nu Nederland te
stoppen met die illegale registraties.
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4800 chinezen, 4300 russen, 4100 turken,
4000 antillianen, 3760 irakezen, 2400
marokkanen…. En 8500 overige,
En het in wording zijnde kabinet gaat nu ook
nog alle remmen aantrekken, met name mbt
de gezinshereniging. Kids van ouder dan 15
jaar mogen dan niet meer met hun moeder
mee naar Nederland… Deze idee ontsproot
aan de stam van het liberaal-christelijke
politieke regeringskerntje onder toezicht van
de PVV.
En daar kan Sarkozy nog een puntje aan
zuigen, al was hij eerder nog de enige die
er hardop over begon…

den komen; want daar wordt het hun nu te
lastig gemaakt. Hij weet dat Turkije sterk
gaat worden; het is nu al nr. 17 op de
wereldlijst… Tenslotte zegt hij dat bang zijn
voor de islam onzin is, maar we moeten wel
bang zijn voor de blinde fanaten onder
islamcover.
Tja het zal je maar gebeuren: geboren in
Duitsland, een leven lang werken aan
betere integratie van zijn ex-landgenoten en
dan horen dat je beter kunt vertrekken.. Dat
is toch een belediging voor ONZE eigen
cultuur gebaseerd op de Verlichting?
EMIGRATIE UIT ITALIË
Het is de nieuwe trend: de hoog opgeleide
jongeren vertrekken naar elders. Met pijn in
hun harten… Want er is geen werk voor hen
en ze willen niet eeuwig gedwongen worden
om bij “moeder” te blijven wonen omdat ze
eigen woning niet kunnen betalen. Het
waren er 2500 in 1990 en al 4000 in 2009
en de trend is opgaand. Al 1 op de 25 van
deze categorie vertrekt al. En 33% denkt dat
het lot hun ook wacht. U weet waarschijnlijk
dat 33% van de 30-34-jarigen nog steeds
thuis wonen. Dat is 3X zoveel als in 1983.
En 1 op de 5 jeugdigen is een complete
drop-out: geen diploma en geen werk…
De vertrekkende zien hun land als hopeloos: vol oude problemen met (te) oude
oplossingen. Ze denken ook nooit te kunnen
terugkeren en te moeten leven met veel
heimwee. Een foto’tje van een europees
land dat volkomen vastloopt in zijn apathie,
conservatisme en revanchisme. Onder
leiding van een premier die niks deugt maar
nog steeds mag blijven…

MIGRATIE IN DUITSLAND
Wel 30% van de duitsers wil dat de
immigranten vertrekken. En ook wil 10%
weer “een Führer”. Zelfs de premier van
Beieren sprak over immigranten vertrek!
Men acht “die vreemde invloeden” riskant en
die opvatting loopt dwars door de hele
bevolking door alle geledingen en leeftijden.
Parallel aan een toenemend gevoel antidemocratische stemming gekleurd met ook
wat racisme. Je tegen immigranten uitspreken mag nu politiek ook en het is zelfs
nu en stemmentrekker. Dit was in 2003 te
vinden bij 32% der bevolking en nu is dat al
44%. En in Oost-Duitsland zelfs 75%. En
30% vindt ook dat immigranten alleen
komen om sociale steun te krijgen…
Hieraan ziet u dat de PVV geen grenzen
kent en dat er in het westen van Nederland
tot in Californië steeds meer mensen openlijk immigratie afwijzen en dat de schuld
geven van allerlei narigheid. Voorwaar dus
geen locaal probleempje, dat dus met EEN
specifiek land niets van doen heeft. Meer
beschavingsbederf dus…
Ik vond in die Zeit een verhaal van een turk
die over Duitsland, zijn geboorteland, sprak.
Hij is nu hoofdredacteur van Hurryet de
grootste turkse krant in Duitsland. Hij woonde ook zes jaar in Parijs en drie jaar in
Moskou als journalist. Culturen zijn verschillend, zegt hij, maar overal zijn er
evenveel klootzakken…. Hij put hoop uit wat
de duitse president zei: Ik ben ook president
van de immigranten… En hij zou willen dat
er ook 3 miljoen christenen in Turkije zou-

Terug naar inhoud
-DEMOGRAFIE
DE TOL VAN DE VERGRIJZING
Vergrijzing is op zich mooi: de mens leeft
veel langer en kan jaren langer genieten.
Welvaart en medische ontwikkeling deden
hun heilzame werk. Al zijn er ook andere
kanten aan te ontdekken. De amerikanen,
die zeer goed in de wereld rond kijken,
immers ze zijn onze “politie-agenten”, deden

46

een wereldwijde studie naar de vergrijzing
en haar effecten. En ze ontwikkelde daarbij
twee indexen: de fiscal sustainability Index
(die aangeeft hoe de vergrijzingslast fiscaal
uitwerkt) en de Income Adequacy Index (die
aangeeft hoe de koopkracht zich gedraagt).
En hun conclusie was globaal: meer sparen
en langer werken zijn in de toekomst
onontkoombaar. De meeste rijke landen
zullen een grote reductie in de pensioenen
moeten toepassen om een fiscaal Armageddon te voorkomen. Maar ook Brazilië en
zelfs Zuid-Korea lijken hier niet aan te
ontsnappen. En Frankrijk en Italië staan er
wel erg beroerd voor in hun prentje, ondanks de hoge geboortecijfers in het eerste
land.
Tja, elk voordeel heb ook zijn nadeel. Dat
lijkt het lot van de moderne mens, of moet je
zeggen dat dit altijd al het geval was? Onze
ouders weten/wisten het nog een beetje,
onze grootouders zouden het in een minuut
herkennen. De “golden 50-ies” lijken voorbij
en de “worrying age” komt er aan. Dus, er
tegen aan landgenoten!

MEER KIDS OP SCHOOL IN FRANKRIJK
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs
in dit land liep al jaren wat terug; dus ook
het aantal onderwijzers. Maar daaraan komt
langzaam een einde; er is een opleving in
de groep 2-5-jarigen te bemerken. En sinds
een jaar loopt nu ook het aantal meldingen
voor vervolgonderwijs omhoog. Dat komt
deels door andere wetgeving maar ook door
herstel van de jeugdige rangen! De fransen
gaan ons allemaal overleven. Zij hebben
een cijfertje van 2,06 (aantal geboorten per
vrouw) en dat is vlak bij het ideale van 2,1.
Daar is Berlijn echt stink jaloers op.
DE DEMOGRAFIE VAN CHINA
Er zijn op de 1,4 miljard chinezen nu al 112
miljoen oudjes van 65+ . Het geboortecijfer
is 13,6% en het sterftecijfer 7,2%. Op 120
mannen zijn er maar … 100 vrouwen; een
groot probleem. Ontstaan door de 1 kindpolitiek en de voorkeur voor jongens boven
meisjes in dit land. Maar het is razendsnel
op weg naar een alarmerende vergrijzing. In
2015 zijn er twee aktieven op 1 gepensioneerde… In het rijke deel zijn de kids
uit de kleine families de echte verwende
kindertjes met hoge eisen geworden. Ze
willen reizen en zich amuseren. En zijn erg
op luxe gesteld. Dit land gaat door zijn grote
verschil tussen arm-rijk en zijn uiterst linke
demografie snel naar een situatie met grote
sociale spanningen. Tja in een moderne
economie is de demografie van uiterst vitaal
belang.
****

DE PENSIOENTEKORTEN IN DE WERELD
Het werd uitgerekend door AVIVA en
DELOITTE en die kwamen op en jaarlijks
TEKORT van 1900 miljard € voor 2051. Ver
weg, tja het is maar hoe je het bekijkt. En
hier dan de tekorten statistiek:
Duitsland
469 miljard €
Rusland
402
UK
370
Frankr.
244
Spanje
170
Italië
98
Turkije
91
Polen
69
Roemenië
40
Tsjechië
25

DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 71-10
(LP-OPINIO is te bestellen via een mailtje aan
speetjensml@orange.fr)
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Dat zijn er nogal wat, zeker ook in de EU.
En de landen met grote vergrijzing haal je er
zo uit… met name Duitsland, Rusland en
het UK , maar ook Spanje en Italië.
Frankrijk staat hoog omdat ze NU al een
enorm tekort daar hebben; zij vergrijzen het
minste.

REDACTIONEEL
OPINIO EDITORIAL
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of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

COLUMNS

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

NICOLE’S CORNER
-PSYCHOLOGIE EN MYTHOLOGIE
A CAMELEONS VIEW
-HET PROBLEEM VAN NEDERLAND?
-FENNEMA WEET HET!
-PLEIDOOI VOOR TOLERANTIE
EN HUMANISME

++++++++++++++++++++++++++
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DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
-FANATIEKE ISLAM IN NEDERLAND:
-HOEVEEL ZIJN ER EIGENLIJK?
-DE OMSLAG IN EUROPA (Newsweek)
-SCHOPENHAUER WORDT AKTUEEL
-DE WITTE WOEDE EN DE “WUTBÜRGER”
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********
TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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