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VOOR U ALLEN:
MOOIE FEESTDAGEN EN EEN WAT RUSTIGER 2011 TOEGEWENST!
(MET OF ZONDER DE HUIDIGE EURO EN EU)
-----------------------------------------------------------------AMUSE GUEULE
“IN HET MIDDEN VAN DE WINTER, ONTDEKTE IK DAT ER IN MIJ EEN ONWEERSTAANBARE ZOMER HEERSTE”
(Voila: Een beetje troost van Albert Camus)
DE OG-PRIJZEN IN PARIJS STEGEN IN 2010 MET WEL 20% ! OOK ANDERE
GROTE STEDEN VOLGEN, ZO OOK MARSEILLE, MAAR WAT RUSTIGER. WAAR
GAAT DAT (WEER) HEEN? KOOP DUS “STENEN” EN HAAL AL UW EURO’S VAN
DE BANK!
******
GELEKT DOOR WIKILEAKS:
Sarkozy: (over)gevoelig en autoritair.
Cameron: heeft geen diepte en is oppervlakkig.
Berlusconi: onverantwoordelijk, zelfingenomen, ineffectief als leider. En hij slaapt
ook niet genoeg omdat hij.. (juist!)…
Merkel: is bang voor risico’s en heeft zelden enige verbeelding getoond.
Dat stond allemaal te lezen in de uitgelekte Amerikaanse diplomatieke boodschappen over collega’s.
*****
“ANYTHING LESS THEN EXECUTION IS TO KIND A PENALTY” (Alles minder dan
executie is te slap) . Zei ene Huckabee,- ex-presidentskandidaat in de VS-, en hij
sprak dus over Assange van WIKI-leaks.
*****
“DE KLASSIEKE MUZIEK BEHOORT TOT DE GOEDE KRACHTEN OP ONZE
WERELD”. Zegt de musicus Eliot Gardiner en ik geloof hem.
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“DE AARDOPWARMING WORDT VEROORZAAKT DOOR “HETE” REPUBLIKEINSE
DAMES (= de grizzly oma’s) “. (grapje van de democraten).
IN BOLIVIË GAAT DE PENSIOENLEEFTIJD VAN NU 65 … TERUG NAAR 58 JAAR
MET INGANG VAN 2011! DAT GAAT NOG OOIT SPANNEND WORDEN.
*****
DE WIJNPRODUCTIE IN DE WERELD DAALT GESTAAG. ZO’N 4% MINDER PER
JAAR. IN FRANKRIJK IS DE DALING 2% PER JAAR EN NU IS HET 45 miljoen
hectoliter. Na deze nr. 1 op de wereld komt Italië met 43 m. hecto, Spanje met 35,
de VS met 20, Argentinië met 16 en dan Australië, Zuid-Afrika, Chili, Duitsland en
Portugal met minder dan 10. DIT IS EEN ZORGELIJKE ONTWIKKELING
WAARTEGEN IK DAGELIJKS MEEVECHT!
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MONDIALE POTPOURRI
MIJN GOEDE RAAD VOOR 2011:
IK BEN VOORWAAR GEEN CANTONA, MAAR SUGGEREER U TOCH EVEN NA TE DENKEN
IN WELK LAND U UW EURO’S GAAT STALLEN… MIJN IDEE? ALS FRANS RESIDENT MET
EEN NEDERLANDS INKOMEN, IS : ZET HET MEESTE OP DE “KLOMPENBANK” EN WAT
MINDER IN DE “BANKEN IN DE ZON”. EN ALS HET HEEL VEEL IS: STOP HET IN
NEDERLANDSE STENEN EN GROND! DIT ZOALS ALTIJD: ZONDER ENIGE GARANTIE!
*****
EEN FACEBOOK ADEPT ZEGT: “IK IS EEN ANDER”. HIJ ZOEKT NAAR ECHT CONTACT
MET DE ANDER, MAAR VERWIJDERT ZICH NOU NET VAN DIE ANDER. OMDAT HIJ
ZICHZELF VERVORMT TOT IEMAND ANDERS DAN HIJ IS OP FACEBOOK.
******
DE DOLLARS KOMEN MET BAKKEN BINNEN BIJ DE RECHTSE MEDIA IN DE VS. VORAL
UIT OLIE- EN BANKBUSINESS. GLENN BECK VAN DE ULTRA-RECHTSE ZENDER
FOXNEWS VERDIENDE IN 2009 32 MILJOEN $. GEWOON VOOR EEN BEETJE
MEEDOUWEN… OOK DE TEA-PARTY STIKT VAN HET “SUBSIDIEGELD. NU NOG MEER
DAN ONDER BUSH. DE OBAMA-KILLING LOOPT OP HOGE TOEREN.
******
DE VS LOOPT ENORM ACHTER IN CONSTRUCTIES VAN PRIVATE-PUBLIEKE SOORT.
DAARDOOR KOMT DE INNOVATIE ERG IN DE KNEL VERGELEKEN BIJ ANDERE LANDEN.
DE CHIPFABRIKANTEN WILLEN NU PER FABRIEK 1 MILJARD OM “BIJ TE KUNNEN
BLIJVEN EN DE BANEN TE KUNNN BEHOUDEN. NA DE FAILLISSEMENSTSTEUN NU OOK
DE R&D BETALEN DUS…
******
HET CULTUURBELEID IN NEDERLAND ZAL ENKEL NOG GEBASEERD ZIJN OP :
PUBLIEKSBEREIK EN % EIGEN INKOMSTEN…. ALS DIE BEIDE “HOOG” ZIJN MAG JE
BLIJVEN EN KRIJG JE NOG WAT SUBSIDIE. DAT ZAL ME EEN VERSCHRALING WORDEN!
******
ZEGT DILMA ROUSSEF, PRESIDENTSKANDIDAAT IN BRAZILIË: “ALS JE DE SCORES (1 e
ronde) VAN MIJ EN MARINA (groene concurrente) SAMEN TELT DAN BLIJKT DAT 67% VAN
ONS LAND EEN VROUW ALS PRESIDENT WIL”. Dat was net echt onhandig van die Dilma
die ruim op kop lag
*****

ALS CHINA 1% GROEI ERBIJ DOET MOET HET QUA ENERGIE 9 KEER ZOVEEL
OPMAKEN DAN HEEL JAPAN VERBRUIKT.
******
BOVEN DE 15000 $/INWONER NEEMT HET LEVENSGELUK NAUWELIJKS NOG TOE
MET MEER GELD. IN FRANKRIJK IS DIT GETAL NU 33000 $.
*****
“STATEN HEBBEN HET RECHT OM MIGRATIESTROMEN TE REGULEREN EN HUN
GRENZEN TE VERDEDIGEN” (De paus op de Werelddag voor vluchtelingen).
******
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“ALS WE ELKE CHINEES ZO VER KRIJGEN DAT HIJ DAGELIJKS ÉÉN APPEL EET
EN ÉÉN GLAS WIJN DRINKT, IS ONS KOSTJE HELEMAAL GEKOCHT” (Zei de
president van Chili).
******
“DE VOLGENDE MENS OP DE MAAN ZAL EEN CHINEES ZIJN” ( Zegt de president
van Arianespace)
*****
ZEGT PRESIDENT TOURRÉ VAN MALI: “ AQMI IT IN DE SAHEL OMDAT WIJ ER ZELF NIET
ZIJN…..!
******
EN BIDEN (VS) ZEI TEGEN ZARKAÏ: “ ALS U NIKS MET ONS WIL MOET U HET GEWOON
ZEGGEN. DAN VERTREKKEN WE METEEN”. ( Toen Zarkaï zanikte over de bavures van de
Nato en weer eens niks deed tegen de corruptie).
******
IN DE VS CREËERT MEN EN FANTASTISCH BEELD VAN POLITIEKE MENSEN. MEN WIL
IETS MOOIS VERKOPEN AAN DE MENSEN. DENK AAN KENNEDY, CLINTON EN NU
OBAMA. DAT ALLES BRENGT HELAAS ERG VEELDESILLUSIES MET ICH MEE (Carol
Oates, schrijfster)
******
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.
******
DE WERELDRESERVES AAN CASH ZIJN NU 8400 MILJARD $; IN 1995 WAS DAT 1300
MILJARD. En 2/3 DAARVAN ZIT IN DE KASSA’S VAN DE OPKOMENDE LANDEN.
******
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. DAARNAAST KOOPT CHINA ER BEDRIJVEN
EN HAVENS.
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 VOOR 1,1%. MAAR DAT
VERANDERT SNEL.
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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 EENVOUDIG MOGELIJK…
******
DER SPIEGEL HAD GROOT OP DE 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!
*****
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.
*****
OVER DE NIEUWSTE “AS” POETIN-BERLUSCONI: “DEZE NIEUWE AS DRAAIT ZO LEKKER
OMDAT ER AAN ELKE KANT EEN SMEERLAP ZIT”. (Vrij naar een gezegde uit de dertiger
jaren toen er een Mussolini en een Hitler nauw samenwerkten).
*****
WE LEGGEN JAARLIJKS 180 MILJOEN KILOMETER GLASVEZELKABEL WAARVAN ER
50% IN CHINA IN DE GROND VERDWIJNT!
*****
IN 1950 HADDEN ENKEL TOKYO EN NEW YORK MEER DAN 10 MILJOEN INWONERS. NU
ZIJN ER AL 21 STEDEN IN DIE KLASSE IN DE WERELD.
****
CHINA HEEFT 143 AUTO’S PER 1000 INWONERS IN 2015, EN DAT ZIJN ER 6 KEER ZO
WEINIG ALS DE VS NU HEBBEN.
****

“GEEF ME 5 MINUTEN OP HET INTERNET EN IK VERTEL U HOE U ER UIT ZIET,
WAAR U WOONT , HOE U FAMILIE IS SAMENGESTELD ETC.”
Digibeten
schreeuwen over privacy-schendingen op het net en Internetters gooien alles op het
net!
*****
MERKEL IS “UIT” EN ZU GUTENBERG IS STEEDS MEER “IN”. OOK IN DUITSLAND
IS NU POLITIEK EEN VIES SPELLETJE GEWORDEN. MAAR ZU GUTENBERG (35
jaar en uit Beieren) LIJKT ONAANTASTBAAR DE PRINS OP HET WITTE PAARD TE
ZIJN. HIJ IS “VERHEVEN” BOVEN HET POLITIEKE GEWOEL. ONTHOU DIE NAAM
DUS!
*****
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FRANSE BEDRIJVEN MOETEN GEMIDDELD 132 UUR WERKEN AAN HUN
BELASTINGAANGIFTE. DAT IS 215 UUR IN DUITSLAND EN 187 UUR IN DE VS. DAT ZOU
IK OP EEN QUIZZ NIET GOED GERADEN HEBBEN. EN U?
****

BLOOMBERG DE SUCCESVOLLE BURGERVADER VAN NEW YORK HEEFT BEST 1
MILJARD $ OVER OM PRESIDENT TE WORDEN. DAT IS TWEE KEER ZOVEEL ALS
OBAMA ER IN MOEST STOPPEN. GELD IS MACHT EN MACHT IS WEER GELD…
****
HET VIRUS STUXNET INFECTEERDE 60% VAN DE COMPUTERS IN IRAN, 18% VAN DE
COMPUTERS IN INDONESIË EN 8% IN INDIA. MERKWAARDIG FENOMEEN…
*****
WEL 9% VAN DE JONG GEDIPLOMEERDEN IN DE UK ZIJN ^MAANDEN IN DE WW VOOR ZE EEN JOB VINDEN.
VOOR DE HIGH-TECH STUDENTEN IS DAT ZELFS 16%!
****
CHINA KOCHT IN 2010 AL 1 MILJOEN VRACHTAUTO’S. IN EUROPA WAREN ER DAT 25.000.
*****
ER VALLEN MEER DODEN DOOR DE KLIMAATVERANDERINGEN DAN DOOR OORLOGEN ( Zei Osama 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%!
******
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.
******
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REDACTIONEEL.

weer een beetje. Immers, de druk uit het
ZUIDEN
eist
echt
wat
meer
saamhorigheid. Merkel sprak zelfs over
een historisch moment. Dus stop met
dat
Europese
leger,
want
de
Angelsaksen zijn ook weer bij ons en
overal is het geld nu op.. Gaan we dus
toch weer wat rustiger tijden tegemoet?
Is er nu eindelijk wat meer begrip
ontstaan, wat voor een omslag
natuurlijk ook eerst moet gebeuren.
–DE EURO en de EU dan maar. In Der
Spiegel stond de kop: DASS LETZTE
GEFECHT:
WIE
EUROPA
SEINE
WÄHRUNG RUINIERTE…. En het gaat
dan over de grote herrie Trichet (BCE)
en Weber (Bundesbank) en de sterk
flipperende euro. Heel wat Duitsers
willen best terug naar hun Deutschmark. Vooralsnog houdt Sarkozy Merkel
c.s. nog wanhopig binnen het Europese
mandje. Lees onder ALGE-MEEN, crisis
etc. de mening van good old Helmut
Schmidt en andere en schrik u te
pletter! De noordelijke euro (de Neuro)
en mogelijk ook de zuidelijke euro (de
Zeuro) lijken mogelijk nog ooit een kans
te
maken.
Of
het
wordt
de
(Deutsch)mark of de florijn voor een
select aantal noordelijke landen. Want
de huidige Euro en EU lijken nu echt
hun einde te gaan vinden. De droom is
gewoon niet haalbaar gebleken. En nu
zijn getuige van een doodstrijd met
niet-functionerende Europese steunfondsen en financiële markten die de
potverteerders keihard straffen met
lage noteringen en dus dure leningen.
Mijn generatie kijkt er met grote
verontrusting naar: ons Europese
ideaal is eigenlijk al dood, maar nog
niemand durft de huidige kunstmatige

*VOORAF
Dit “voorafje” schreef ik hoog boven
Marseille met zicht op de Zee van het
Midden”. En mogelijk is het te merken
nu ik nu ook richting Afrika en MO
kan uitkijken.
Deze laatste LP uit 2010 moet weer
veel echt belangrijk wereldnieuws
bespreken. Nakaarten over 2010 laat
ik maar: historie is wel steeds
belangrijker om de wereld te
begrijpen,
maar
één
jaartje
accentueren, dat is te “hyperig”. Dus
probeer ik maar wat VOORUIT te
kijken, waarbij ik “mijn” profeten
nauw in de gaten houdt.
DE G20 begrijpen elkaar wat beter na
“Zuid-Korea”, maar echte maatregelen met ook echte “sancties bij overtreding”, dat moet nog tot in of ná
2011 wachten. Het moet dus nog echt
iets crisisachtiger worden, voor een
volgende
stap
kan/zal
worden
genomen. Al gaat het gaat nu dus
toch wel wat beter nu in die kring.
EN.. Sarkozy is de nieuwe voorzitter
voor 2011; dat belooft dus echt wat.
Zelfs DE NATO “hervond zich” in
Lissabon; na de Irak-(etc.)breuk, was
het daar weer “pais en vree”. De
Fransen stapten eerder ook weer
volledig in de Nato; ook weer militair
dus. En dat lukt kennelijk erg goed.
Zelfs de aanwezige russen gaan nu
wat dichterbij komen en wat
meemixen. Want ook zij vrezen hun
grote buur China. Net als het snel
verzwakkende Amerika.
De NOORDELIJKE gelederen “sluiten” dus
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beade-ming te stoppen.. Lang leve de
populistische
“kleinpoepers”
die
Euro-pa uitspuugden: zij zullen , met
ons allen, gaan meemaken wat het zal
betekenen deze megadraai te maken!
En Turkije komt dus ook niet in de EU
en zal er nu zelfs blij mee zijn.
Er gaan al stemmen op in het scandinavische
om
een
onderling
federatief verband aan te gaan.
Moeten wij dan ook niet een Beneluxtussen-sprintje gaan maken (zonder
België grapte iemand!)? Of een
“monetaire unie der niet-verspillers”
oprichten met Duits-land als grote
motor?
En
de
zuidelijke
“feestvierders” hun “vrijheid terug
geven” en op hun manier hun eigen
boontjes laten doppen? Het gonst
van de analyses en ideeën over een
volledig ander Europa in Europa en
daarbuiten.
DE UNIE VOOR DE MEDITERRANEE
dan. Helaas sukkelt ook Sarkozy’s
Unie nog steeds, omdat het MOconflict
(met
name
door
het
kolonisatiegedoe van Israël) de zaak
fors remt. Daarnaast zijn er de
wrijvingen tussen Turkije en de EU en
ook de slechte verhoudingen tussen
Algerije en Marokko zijn echte minpunten. Het stimuleren van contacten en economische relaties (en ook
energie-import UIT ..) van de EU met
Afrika sukkelt wat voort. Terwijl de
chinezen goede zaken blijven doen
daar. En let wel: export EN import,
reken maar!
De voortrazende INNOVATIE heeft
ook zo zijn andere kanten. Na de
massale “terugroep acties” in de
auto-industrie, moeten nu de nieuwe
gigavliegers met forse problemen
klaar komen, omdat de Rolls Royce
motoren kapot spatten.
INTERNET
is
de
andere
technologische voortrazer die steeds

opnieuw voor veel ophef zorgt. Vaak
over privacy-risico’s (in Duitsland nu
vooral), en fraude en ook (stiekeme)
knutselpartijen met onze persoonlijke
data voor com-merciële doeleinden.
Een ex-prof-voetballer gebruikte de
“sociale sites op het internet” om veel
mensen te bewegen hun geld begin
december van hun bank te halen… Veel
beter zei hij, dan het maar in die grote
griezelige en graaiende geldclubs te
laten “liggen”. En over de nieuwe
mogelijkheden van het net voor de
pedofiele wereld is ook steeds meer te
doen.
WIKILEAKS, de nieuwe internet Robin
Hood of (guerrilla?), doet ons nu wel
heel erg schrikken. Eerst liet het zien
hoe in de diplomatieke wereld ook
wordt gerotzooid, wat erg veel
vertrouwen bezoedelde (They where
lying to us and we are lying to them
(=iIan), zei een Arabische diplo-maat
bitter.. Na arrestatie van de WIKI-baas
viel het hackende deel van onze wereld
Mastercard, Visa, Ama-zon en Paypall
aan en zelfs sites van het OM en de
politie,
en
legde
zomaar
ons
betalingsverkeer etc. , ook WORDWIDE,
een dagje of zo plat! De cyberwar is nu
niet alleen een be-staand vechtmiddel
van staten als China, Rusland en Israël
(tegen
Iran),
,
maar
ook
de
WIKIleaksclub blijkt er een meester in.
Georganiseerd als een full proof
internationale guerrilla Maar intussen
komt er ook steeds meer steun voor de
opvattingen en strijd van WIKI-leaks…
-In de RELIGIES blijft het ook spannend: de christenvervolgingen in de
moslimwereld willen maar niet stoppen
en de toestanden om hoofddoeken en
burka’s blijven maar de aandacht
vragen.
INTEGRATIES. In vele westerse immigratielanden wordt nu gesproken
over mislukte integraties… het is
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kennelijk echt wat groter dan het
marokkanengedoe in Nederland.
IMMIGRATIE lijkt dus steeds meer uit
te raken, vooral ook om dat het angst
produceert in economisch moeilijke
tijden. Terwijl dat weer haaks staat
op
onze
vergrijzingsen
ontgroenings-problematiek.
Waar
Duitsland nu echt hard tegen aan
loopt, na, eerder, Japan.
De WW en de ARMOEDE slaan fors
toe in veel Europese landen, die maar
niet kunnen bijkomen van die
crisisdreun. Net als de VS. En het
einde lijkt nog lang niet in zicht ,
zeggen de experts…
DE GROEI. China en zijn buren, India
en Brazilië en Rusland (nog even?)
groeien goed, al vlakte de groei ook
daar ook wat af. Even op adem komen
dus. Maar zij zijn nu onze welvaartsmotor geworden; dus niet meer de VS
zoals vanouds.

poortcontroles en beursjes vol peseta’s, drachmen en, wie weet: ook nog
franse francs!
Veel leesplezier toegewenst,
LEON en THEO

DIXITS-VERBATIM
OVER MARSEILLE
MARSEILLE ONZE GELIEFDE “KULTUURSCHUUR”.
Wat oneerbiedig gezegd, maar het
cultuuraanbod is hier enorm breed en
zeer omvangrijk. Het probleem is hier
overzicht en het kiezen… Een ware luxe
“and a joy for ever”. Het aanbod zal ook
hier gaan lijden onder de crisissloophamers, maar dit sloop je niet
zomaar even weg. Komt dat dus zien en
meemaken!

Terwijl de markten slapjes reageren
op de nieuwste verhoging van het
Europese steunfonds door de europese regeringsleiders, de noteringsburo’s de Grieken weer een tandje
terug draaien, erg precies kijken naar
Ierland en… België, en zelfs al lichte
kriebels krijgen van Frankrijk en
Duitsland (!) , nadert Kerstmis en
2011.

IN DE MARSEILLAANSE KRANT OVER
DE BETOGINGEN EN STA-KINGEN:
“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)
*******

Dit alles en nog veel meer in de
edities 71-10. Tja, beste lezers, als
onze actualiteit niet een replica lijkt
van de twintiger/dertiger jaren van de
20e eeuw , dan weet ik het ook niet
meer. Maar de wereld draait gewoon
door, de zon komt op en gaat onder
en de lente komt zelfs elke dag een
pietsje dichterbij…
Dus laat uw feestdagen niet bederven
, stap met moed 2011 binnen en
bereidt u een beetje voor op pas11

“OF WE STOPPEN MET DIE 35 UUR
OF WE STAPPEN UIT DE EURO.
ALLEBEI KAN NIET”. ( Zei Longuet
van de UMP)
******

MARSEILLE ZIJN ER OOK VELIB’S
MAAR DAAR WEET IK HET CIJFETJE
NIET;ER RIJDEN ER STEVIG WAT
OVERIGENS, ZO OP HET OOG
GESCHAT.
*****
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%
******

“DE PS LIJKT WEL EEN HIPPODROME”, ZEI JACK LANG (zelf ook
PS) OVER “ZIJN” SOCIALISTEN.
******
HET PENSIOEN-OMSLAGSTELSEL
IS EEN BEETJE EEN “MADOFF-SYSTEEM”. IMMERS HET WERKT ALLEEN ZO LANG DE LAATSTEN DE
PENSIOENEN VAN DE ERSTEN
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 HUIDIGE “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

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!
*******
ZELFS NU HIJ ERG GEÏSOLEERD IS
GERAAKT, BLIJFT DE VILLEPIN DOOR
GAAN MET HET FEL AAN-VALLEN VAN
SARKOZY. DE HAAT ZIT DIEP TUSSEN
DIE TWEE!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++

*INGEZONDEN

*****

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

“HET
AANTAL
FRANCOFONEN
NEEMT OVERAL OP DE WERELD
TOE, MAAR NIET IN FRANKRIJK” (Zei
Regis Debray wat zuurtjes en hij
doelde op het “verlies” van de franse
cultuur in het moederland).

Een echtpaar zit in de auto met de GPS aan
En die zegt: Alle wegen leiden naar Rome. Na
te zijn bekomen van de verbazing zegt de
vrouw: Zie je nou, jij wou weer de
goedkoopste GPS hebben!

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

****
IN DE EU-GANGEN IN BRUSSEL HOOR JE
NOG STEEDS DEZE MOP…
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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; …..

Leon en Theo.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
LOFREDES OP SARKOZY?
Dat kom je niet dagelijks tegen maar nu las ik
er twee: Ene Allegre (oud-PS-er en ontslagen
minister en ook de econoom Bavarez steken
de loftrompet over deze gecompliceerde
president.
Allegre somt de hervormingen op, hun impact
en de moed die erbij hoort. Hij memoreert ook
de grote rol van Sarko in de crisisaanpak: hij
moest Merkel letterlijk omduwen om mee te
doen! Ook de succesvolle buitenlandse
politiek: Frankrijk staat op goede voet met veel
grote en machtige landen en is diplomatiek
best gezien op de aardbol. Ook de
modernisering van bestuurlijke organisatie is
opmerkelijk te noemen. Hij is minder trots op
de “roma-politiek” van Sarko; een uitglijder
zegt hij klaar en duidelijk. Ook al herhaalt hij
dat Frankrijk puur juridisch GEEN blaam treft
en dat Brussel echt uitgleed! Een beetje
ironisch zegt hij: Sarko dacht dat Frankrijk een
Ferrari was maar het blijkt meer een tractor te
zijn. Zijn sterke wil om te hervormen enerveert
velen en verontrust ze ook nog.
Hij toont nog eens dat zijn impopulariteit voor
een groot deel komt door de crisis… net zoals
dat collega’s overkomen is in Duitsland, de VS
en elders. En omdat de Fransen hun president
een beetje als een Koninklijke vader willen
zien, heeft hij het, met zijn totaal andere stijl,
ook flink verbruid. En hij drukt de Fransen op
het hart de urgentie te zien van de
hervormingen. Om niet helemaal de boot te
missen. Vier pagina’s met veel feitelijkheden
en vergelijkingen. En nadat ik dit las was ik
opnieuw onder de indruk van de kleine franse
president. Hij is erg on-Frans maar dat is nu
ook even hard nodig, vrees ik!
Bavarez herinnert eraan dat democratieën erg
conservatief zijn in hun wezen. De druk die nu
op VERANDEREN staat komt dus in vele

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 71-10:
Op een website: nederlanders.fr geheten,
plaatste ik ook een berichtje over de gratis
Provençals. Dat leverde een lawine op van
tientallen aanvragers op. Logisch want het is
gratis. Ze kregen allemaal een proefnummer,
omdat ik uit ervaring weet, dat veel mensen
“liever niks aan hun kop willen hebben” en voor
die is LP te “zwaar”. En ik wil liever geen
bijdrage leveren aan de SPAM-massa’s op het
net. Intussen zijn er toch meer dan 10 bij
gekomen na lezing van het proefnummer en er
druppelen nog steeds klantjes binnen. Dus LP
groeit kalmpjes tegen de crisis in… Ons geheim?
Wel gewoon doorgaan. Weet u
belangstellenden, dan sturen we graag een
proefnummer op.
En wilt u ook meer “rust”, aarzel dan niet en zeg
uw abonnementje gewoon op. Gewoon uit
ecologische overwegingen. Maar we hopen
natuurlijk dat u , bij twijfel, het nog eens
heroverweegt…

Lezer B. bericht ons het volgende:
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.
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.
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landen als een grote schok aan. Zeker ook
in het nogal inerte Frankrijk…
De toestanden bij de pensioenhervorming
laten zien hoe ver de Fransen nog van de
nieuwe realiteiten zijn verwijderd. En hij
citeert zelfs de Gaulle die er ook, nu 40 jaar
geleden, hard tegen aan liep. De Fransen
zijn bang voor morgen , zegt Bavarez, en
voeren steeds opnieuw een soort van
revolutionair drama op als er aan hun
gewoonten en verworvenheden wordt
gepeuterd. En hij schetst nog even de
enorme gatenkaas in de diverse franse
budgetten, de zwakke groei, de torenhoge
vastgeroeste WW . En hij hoopt op een
herverkiezing in 2012, want EEN periode is
echt te weinig… Als een econoom van het
gehalte van Bavarez dit durft te schrijven
moet je toch even goed nadenken,
U weet het: ik ben altijd erg geporteerd
geweest voor Sarkozy omdat ik denk dat
enkel iemand als hij, deze gigaklus kan
klaren. Maar populair zal hij nooit worden…
zijn roem komt n de geschiedenisboeken te
staan over 45 jaar of zo.
Dat is zijn, overigens welbewust gekozen,
lot.

Manif

aant. Bonden aant. Politie

Dec. 95
Mei 2003
Maart 2006
Maart 2006/2
Jan 2009
Maart 2009
Juni 2010
Sept 2010
Oct 2010
Oct 2010
Tot
Gem.

2,2 miljoen
2
1,5
3
2,5
3
2
2,5
3
3,5
25,2
2,5

1
1,1
0,5
1,1
1,1
1,2
0,8
1,1
0,9
1,2
10
1 miljoen

Dus gemiddeld telt de bond 2,5 keer zoveel
betogers dan de politie… en naarmate het
aantal keren voor eenzelfde zaak stijgt, wordt
het verschil groter. Dit noemt men hier L’indice
de gueule , dus ge (grote) bekfactor. Natuurlijk
enkel in UMP-kring in de linkse gelederen is er
geen factor. U zet hoe infantiel de mens kan
worden van politiek bedrijven.
FILES EN BOUCHONS
Een file is in het Frans geen file, hier heet een
file een bouchon! Dat is een “verstopping” dus.
De Fransen kijken naar het ding als EEN grote
prop en wij ls naar een lint van blikken. Nou
denkt u mogelijk dat alleen Nederland
bouchons kent… maar nee dus. Tom-tom
verzamelde “stopinfo” dus telde miljoenen
keren op vele plaatsen waar auto’s etc. 30 0f
meer % minder hard gingen dan er MOCHT.
En zo kwamen ze op een filelijst van onze
woelige wereld. En dan, beste mensen, wint
voor het franse gebied Marseille met vlag en
wimpel de beker…het is hier erger dan Parijs
dus. Helaas weet ik niet het plekje van de
Randstad, maar het zou wel eens kunnen zijn
dat die het van “ons” hier op dit gebied verliest.
Natuurlijk is er ook hier enorm gezanik over
files. Wij doen er niet aan mee hoor: enkel als
de tram ook even in een file terecht komt, dan
winden wij ons ook op. Het is maar dat u het
weet.

DONOR-ANONIMITEIT OPGEHEVEN
Een sperma-donor is niet meer anoniem in
Zweden, Nederland, Duitsland, Zwitserland
etc. Maar wel nog in Frankrijk. Het opheffen
van dit geheim deed het aantal donaties fors
teruglopen overigens. Het ziet er nu naar uit
dat Frankrijk ook meegaat in deze
ontwikkeling… Steeds achteraan, zie ook de
euthanasie, die hier gewoon verboden is!
TELLEN IS OOK AL POLITIEK!
Bij grote manifs (betogingen) worden de
mensen op straat geteld door de politie en
door de vakbonden. Want hier telt niet enkel
de stemmenverhouding in het parlement,
nee, ook de omvang van de protesterende
straat. En zeker ook de ontwikkeling daarin
want er zijn meestal voor hetzelfde
onderwerp
meer
betogingen
soms
maandenlang. De aan de pers verstrekte
tellingen zijn een bron van pret aan de
dinertafels, en hieronder ziet u waarom:

DE VUILVERBRANDER VAN MARSEILLE
Na 5 jaar politieke strijd over de “vervuiling van
zo’n ding” is hij nu eindelijk brandend en
verteert tonnen afval in gassen en zo.
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Merkwaardig genoeg waren er weinig ruzies
toen het huisvuil nog gewoon in een grote
kuil werd geflikkerd… Die kachel van ons
kan per jaar 300.000 ton aan en kan ook
nog 110.000 ton vuil tot gas fermenteren.
Wat de helft is van wat de PS aan zijn
kiezers toezegde… Om iedereen geruster te
stellen wordt er overal omheen gemeten
aan de luchtkwaliteit; dat hoorde bij het
politieke compromis. En intussen bleek bij
toeval ook nog dat… al dat al dat vuil dat
drie weken niet was opgehaald bij die
staking, in de opslagbak van die
vuilverbrander paste. Wat verbazing wekte.
Maar de stoute burgervader hier (UMP dus
anti-staking) zei het met gekrulde lippen: de
opslagcapaciteit was met ook op gestaak
HEEL ERG GROOT gekozen! Regeren is
vooruitzien. Bravo Monsieur le maire!

werd ontdekt dat deze jongeren uit dezelfde
buurt komen in Lyon waar bank- en
juwelenrovers ook vandaan komen. Dus de
gewone zware misdaad sloot aan op het
klimaat van de betogingen en nam zijn kansen
waar. Een verschijnsel dat je overal terug
schijnt te kunnen vinden. Volslagen a-politieke
relschoppers en winkelberovers sluiten zich
perifeer aan bij de protesterende studenten.
Ze draaien de rellen op een toppunt met veel
geweld en slaan hun slag. In Lyon wordt dit nu
tot op de bodem uitgezocht… Maar wat je er
aan doen kunt is de bange vraag.
PENSIOENLEEFTIJD EN …O.G.!
De franse OG-markt herneemt zich wat: het
aantal transacties was onder de 680.000
gekomen en zit nu weer op ca 850.000. Dat
komt door de zeer lage hypotheekrente,
waardoor de “eerste kopers” weer betere
kansen kregen. De jongeren kopen erg vaak
kleine woningen om later ruimer te gaan
wonen maar ook oudere verkopers zoeken
vaak “klein”. En als je naar de correlatie kijkt
tussen de leeftijd waarop Fransen hun eerste
huis kopen en de leeftijd waarop men weer
verkoopt op een leeftijd van pensioen of dicht
daarbij, dan blijkt bij de eerste de piek te liggen
bij 32 jaar en de tweede bij … 60 jaar. En het
snijpunt ligt bij 56 jaar… Zo’n 500.000 babyboomers zijn er nu sinds 2004 waar de
babyboom-gepensioneerden “begonnen”. En
het aantal dat wel verkoopt maar dan verder
huurt is aan het groeien; nu is dat ca 5000 à
7000 per jaar.
Zo heeft u in Frankrijk nog wat aan huisvesting
te kopen of te verkopen dan weet u nou beter
hoe het op “uw markt” zit.

BIJNA: VAN RETRAITE NAAR DEFAITE
Hij ontsnapte er maar net aan: de “aences
de notation” stonden klaar om Frankrijk van
AAA naar AA+ te herwaarderen. Als Sarko
niet had vastgehouden en de “straat” niet
had getrotseerd, zou de prijs voor de franse
leningen omhoog geschoten zijn. Met dus
nog hogere tekorten op korte termijn. Een
chinees met 3 miljard aan franse obligaties
stond al klaar om ze te verpatsen en ook in
Japan waren er mensen ongerust en France
Tresor, die de obligaties verkoopt kneep
hem ook al. De franse staatsschuld de
“beste na die van Duitsland” begon te
wankelen… Nu de bezuinigen dus à la
Engeland en Duitsland om die AAA te
behouden.
Deze
financiële
harde
werkelijkheid werd niet een keer vernomen
uit de mond van Aubry en haar clan. Wat op
zijn minst vreemd kan worden genoemd; en
Sarko kon, als president natuurlijk niks
hardop zeggen. Dat doe je niet over jezelf.
Parijs ademt weer wat opgelucht, maar het
grote werk moet nog beginnen.

FRANSEN WILLEN KLEINERE AUTO’S
Met kleiner bedoelen we dan minder CO2
uitstotende auto’s , zuiniger en veelal dus
kleinere. In de toprange van > 150 gr uitstoot
liep de verkoop (nieuw) terug, in twee jaar,
van 14% naar 7,4%. In de klas-se126 à 155
gr. was dat 43 en is nu 55%... En in de kleine
uitstoot van < 125 gram was het 43 en is het
nu 55%. Dat is dus een tegenvaller voor de
overheid, die nu meer premiegeld moest
lappen (in de bestaande regeling om lagere
CO2 waarden op de weg te krijgen). Al is het

DE CASSEURS VAN LYON
We zagen het op TV; na de betogingen van
de scholieren barstte er een ware veldslag
los met de politie en gemaskerde en
rovende jongeren. Vooral de duurdere
winkels moesten het ontgelden leek het. Nu
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eigenlijk nou net het gehoopte succes…
Maar ja budgetteren blijft moeilijk, want niets
is zo veranderlijk als het menselijke gedrag!

Sarko zij het al meteen: EEN op de twee
ambtenaren vervangen dus! Dat lukt aardig.
Maar kijk je naar de salarispost dan zie je
maar weinig daling. Dat komt omdat de
salarissen niet een beetje stegen en ook ,
doordat er meer overwerk betaald werd of er
tijdelijk meer invallers kwamen. Van de 800
miljoen besparing ging 430 naar meer salaris,
160 naar premies en WW-uitkeringen en 14
naar overuren. En dan hou je dus netto 70
miljoen in de nip. Pas terrible dus: minder dan
10% over netto dus. Het verschilt ook nog al
per overheidssector: Defensie deed het het
beste. Dus er zal nog wat anders verzonnen
moeten worden om budgettair flink te kunnen
scoren. Dat wordt nu onvermijdelijk. Dus niks
meer kaas-schaven, maar wel eens het
chirurgische lancet ter hand nemen en rotte
plekken elimineren… Maar dan krijg je een
hoop herrie weet ik uit ervaringen in overheidsland: dat pruimt men daar niet zo erg.

FRANRIJK-NATO: INTEGRATIE OK!
Frankrijk werd weer volledig Nato-lid dus
ook militair. En de Fransen deden zeer hun
best weer te zijn vertegenwoordigd in alle
NATO-gremia. In 2012 mogen de Fransen
1117 posten bezetten in de NATOorganisatie , maar ook hier moet nu
bezuinigd worden (terug van 13000 naar
8500 werknemers!). De franse input heeft
geleid tot een stilte rond de idee over een
Europese militaire structuur. Waar de
Fransen eerder erg voor waren. En dank zij
de Fransen in de Nato is het Amerikaanse
concept van een “Nato als wereldpolitiemacht”, dat de VS graag wil, weer
sterk teruggedrongen. Dus de re-integratie
van Frankrijk in de NATO blijkt een succes
te zijn.
Al blijft het erg lastig om consensus te
vinden met de 28 landen die Nato-lid zijn…

Terug naar inhoud

EUROTUNNEL ZAT ER FORS NAAST!
Hij bestaat nu al 20 jaar: feest dus! Maar
hun fraaie voorspellingen in 1990 zaten er
knap naast: in 1993 werd 9,7 miljoen
passagiers mogelijk geacht, het werden er
… 9 miljoen. En dat verschil van 20- miljoen
tussen prognose en realiteit is gebleven: nu
is de werkelijkheid 10 miljoen, niks meer. En
in 2011 komt er weer meer concurrentie: BA
gaat dan de lijn Londen-Parijs openen.
Daarnaast zijn er de ferry's natuurlijk, die
erg veel doen. Er was een hoop gedonder:
veel defecten, vaker branden ( 96, 2006 en
2008) en dan ook nog de crisis. Hun
exploitatieresultaat is echter nu wel positief,
dat is ook niet niks. Maar vanwege claims
van de brand van 2008 gaat het nettoresultaat in het rood en er is herrie met
SNCF. Het blijft dus vooralsnog een klein
zorgenkindje. U ziet het: visie is mooi maar
de werkelijkheid is waarover het tenslotte
toch gaat… Lesje voor profeten.

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
BEWOGEN LEVENS: EEN SPIONNE EN
EEN FILMSTER UIT EEN BRABANTS DORP
Het oudste, oorspronkelijke deel van Oirschot
ligt aan het Vrijthof. Daar staat de Mariakerk,
inde volksmond ‘Boterkerkje’ genoemd. Van
1664 tot 1799 was daar namelijk de boterwaag
gevestigd. Het Boterkerkje is gebouwd in de
twaalfde eeuw, maar fundamenten van het
gebouw stammen zelfs uit de achtste eeuw.
Het
religieuze
centrum
van
Oirschot
verplaatste zich in de dertiende eeuw echter
iets verder naar het noordwesten. De nieuwe
hoofdkerk die daar toen werd gebouwd was de
voorganger van de huidige Sint-Petruskerk.
Toen ontstond ook de Markt. Oirschot was
lange tijd een vrijheid en de hoofdplaats van
de Kempen. Het kende een jaarmarkt
Oirschot. ‘Monument in het groen.’ Een plaats
met zo’n ondertitel moet wel enkele
waardevolle
schatten herbergen. Erfgoedschatten met
name, zoals het twaalfde-eeuwse Boterkerkje,
de monumentale Sint-Petruskerk en het Oude
Raadhuis. Slechts bij weinigen is bekend dat

MINDER AMBTENAREN MAAR WEINIG
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deze oude hoofdstad van de Kempen ook
een directe band heeft met enkele ‘schatten’
van vlees en bloed, schatten van
wereldfaam bovendien. Een verhaal over
hoe Oirschots bloed een spionne trouwde
en een filmster voortbracht. En een
rechtshuis
dat,
afgezien
van
zijn
tegenhanger in ’s-Hertogenbosch, het enige
was in de Meierij. De heerlijkheid Oirschot
heeft gaandeweg zijn bestaan steeds meer
ruimte moeten maken
voor de hertog van Brabant die zijn macht
vanuit het zuiden uitbreidde. Nadat de
Brabantse hertog in 1232 definitief invloed
kreeg in het Peelland en Kempenland werd
Oirschot
een
zogenoemde
´halve
heerlijkheid’: de heer van Oirschot deelde
vanaf dat moment de rechten over zijn
heerlijkheid met de hertog van Brabant. In
1320 verkocht het adellijke geslacht dat de
heer van Oirschot leverde de heerlijkheid
aan Rogier van Leefdaal, een vertrouweling
van de hertog. Via vererving kwam Oirschot
in de vijftiende eeuw in handen van het
geslacht Van Merode. Uiteindelijk raakte
Ferdinand van Merode 1633-1679) in
financiële moeilijkheden en zag hij zich
gedwongen de heerlijkheid in 1672 te
verkopen aan Maarten Christiaan Sweerts
de Landas (1629-1704). Deze telg uit het
geslacht Sweerts de Landas was tevens
Kwartierschout van Kempenland en woonde
in Huize Groenberg, een pand dat al in 1613
genoemd werd in het testament van de
toenmalige bewoner, de kanunnik Jan
Daems, en nu nog te vinden is aan de
Molenstraat te Oirschot. Bij Maarten
Christiaan begint de band die Oirschot heeft
met twee ‘schatten’ van vlees en bloed,
twee wereldberoemde dames: Mata Hari
(1876-1917) en Audrey Hepburn (19291993). Mata Hari Mata Hari was een
exotische danseres die in de eerste twee
decennia van de vorige eeuw faam
opbouwde. Aanvankelijk in Parijs, maar het
duurde niet lang voordat ze ook in de rest
van Europa beroemd zou worden. Minstens
zo fameus was haar levenswandel; ze
knoopte intieme relaties aan met militairen
en leden van het Corps Diplomatique en
was
zodoende
een
veelbegeerde

courtisane.
De optredens van Mata Hari
waren
volledig
afgestemd
op
de
geromantiseerde ideeën over Azië die destijds
in West-Europa in de mode waren; wellicht
had ze hiervoor inspiratie opgedaan in de vijf
jaar (van 1897-1902) dat zelf in NederlandsIndië had gewoond. Mata Hari voegde
bovendien een behoorlijke dosis erotisch bloot
toe. Ook verzon ze een nieuwe identiteit. Zo
beweerde ze een Javaanse prinses te zijn, die
sinds haar jeugd de heilige dansen zou
hebben geleerd van priesters. Ze werd talloze
keren gefotografeerd, vaak zeer schaars
gekleed. Mata Hari was een artiestennaam: de
vertaling uit het Maleis is ‘oog van de
dageraad’, oftewel ‘zon’. Haar echte naam was
Margaretha Geertruida Zelle, geboren te
Leeuwarden. MacLeod, militair in het
Koninklijk NederlandschIndisch Leger. Ze trouwde met hem op 11 juli
1895. In 1897 vertrok het gezin MacLeod naar
Nederlands-Indië. Inmiddels was hun zoon
Norman-John
Dubbelspionne. Doordat Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, kon Mata
Hari vrij over de grenzen reizen. Haar vele
reizen, gecombineerd met het feit dat ze het
aanlegde met veel hoge militairen, trokken
echter wel de aandacht. In een aantal
interviews met de officieren van de Britse
intelligentiedienst beweerde ze zelfs een
geheim agente te zijn voor de Franse militaire
geheime dienst. In januari 1917 zond de
Duitse militaire attaché in Madrid een
radiobericht naar Berlijn, waarin hij sprak van
waardevolle informatie die hij zou hebben
gekregen van een spion met de codenaam
H-21, ofwel Mata Hari. Opvallend genoeg werd
dit bericht verzonden in een code waarvan de
Duitsers wisten dat de Fransen hem al hadden
gekraakt, en het bericht dus gemakkelijk
konden onderscheppen. Mogelijk werd het
bericht dus alleen verzonden om de Fransen
op het verkeerde been te zetten.
De Fransen namen het bericht echter serieus.
Op 13 februari 1917 werd Mata Hari
gearresteerd in haar hotelkamer in Plaza
Athénée te Parijs. Ze werd na een kort proces
ter dood veroordeeld op beschuldiging van
hoogverraad wegens spionage voor de
Duitsers. Het vonnis werd op 15 oktober 1917
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in de slotgracht van het kasteel van
Vincennes voltrokken door een vuurpeloton,
waarna haar lichaam aan de wetenschap ter
beschikking werd gesteld.
Later
werd
het
doodvonnis
heftig
bekritiseerd. Was Mata Hari nu echt een
‘bedspionne’ of enkel een zondebok, door
de Franse militaire overheid gebruikt voor
het falen van het commando aan het front?
Het gerechtsdossier over de hele zaak
wordt pas in 2017 openbaar gemaakt.
Oirschot
Waar past nu ‘Oirschot’ in dit tragische
leven? Op haar achttiende reageerde
Margaretha Geertruida Zelle, dus nog voor
ze Mata Hari zou worden, op
een contactadvertentie van kapitein Rudolph
geboren. In 1898 volgde een dochter:
Jeanne-Louise, bijgenaamd Non. Het
huwelijk was echter een mislukking.
MacLeod bleek een alcoholist te zijn die zijn
agressie vaak af reageerde op Mata Hari en
er waarschijnlijk minnaressen op nahield. In
1899 overleed hun zoon, mogelijk als gevolg
van de bijwerkingen die optraden bij de
behandeling van syfilis. Andere bronnen
beweren echter dat hij zou zijn vergiftigd.
Wegens toenemende huwelijksproblemen
besloot het echtpaar MacLeod in 1902 naar
Nederland terug te keren. Nog datzelfde jaar
volgde een scheiding van tafel en bed. In
1906 werd deze definitief. Mata Hari’s band
met Oirschot was deze Rudolph MacLeod.
Haar echtgenoot stamde af van Maarten
Christiaan Sweerts de Landas, de man die
in de zeventiende eeuw de heerlijkheid
Oirschot kocht van Ferdinand van Merode.
Haar schoonmoeder was namelijk barones
Dina Sweerts de Landas. Mata Hari was dus
getrouwd met een nazaat van de heer van
Oirschot. Of ze ook daadwerkelijk ooit in
Oirschot is geweest, is onbekend. Dat geldt
zeker niet voor Oirschots tweede ‘schat’.
Audrey Hepburn
Audrey Hepburn werd te Brussel geboren
als Audrey Kathleen Ruston. Ze was een
dochter van de Britse bankier Joseph
Anthony
Hepburn-Ruston
en
de
Nederlandse aristocrate barones Ella van
Heemstra. En bij haar moeder is er een
directe bloedlijn naar Maarten Christiaan

Sweerts de Landas. De moeder van Audrey,
en dientengevolge zij zelf dus ook, stamde
rechtstreeks af van een dochter van de eerste
Sweerts de Landas die heer van Oirschot was.
(Vrij bewerkt naar een publicatie in het blad
voor Heemkunde mede van de hand van
lezer en neef Frits Speetjens. Met zijn
toestemming naturellement!) Huis

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
KOP UIT EEN RECENTE LE POINT
“La gauche malade de la morale” (Links is
moreel ziek) en het onderschrift was: “De PS
lijdt meer van zijn intellectuele steriliteit dan
van zijn machtscorruptie”… Aan het woord
was Alain Duhamel.
STRAUSS-KAHN EN AUBRY/ SEGOLÈNE
EN FRANCOIS
Het zijn twee PS-duo’s die allemaal lonken
naar 2012. Het eerste is het duo van de grote
verschillen:
DSK is hightech freak, Martine niet; Hij is
meertalig , Martine spreekt ook engels;
cultureel zijn ze ook actief: Martine meer dan
Dominique; Zij eet erg graag osso-buco hij is
meer ris de veau/sauté de veau en wat salaris
betreft is het echt anders: zij toucheert 5500
per maand en hij 500.000 $ per jaar.
Ziehier de twee grote kanshebbers van links in
2012… die elkaar beloeren en “laten”…
Heel anders bij Segolène en Francois waar het
verleden van een lang huwelijk na drie jaar
nog steeds bepalend is. Ze spreken nooit
meer tegen elkaar, nadat zij haar relatie
trachtte te redden en hij niet wilde trouwen en
vertrok uit het huis. Hij was verliefd op een
ander en de strijd werd echt gemeen en duurt
voort. Tragiek die heel Frankrijk proeft en die
zelfs te voelen is in de campagne voor 2012.
Echt Frans en qua hevigheid zeker Frans.
Nog wat opgetekende uitspraken van hen/over
hen:
“Als de crisis voortduurt heeft DSK de betere
kaarten voor 2012” (PS-er die geheim wil
blijven)
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“Bel Martine op en zeg haar dat ik dat (iets
naars) niet over haar zei” (DSK tegen zijn
secretaresse).
“Als sommigen zich onderling willen
afmaken: laat ze dat maar doen” (DSK
tegen Aubry)
Het is niks gezellig meer in de PS en de
uitspraak van Segolène op het laatste
congres: “Wij zullen ons niet laten verdelen”
gelooft intussen niemand meer. Na alle
capriolen. En het grote politieke project
moet maar wachten: eerst de poppetjes en
dan la patrie dus.

Waaraan gaat Sarko + ploeg nu hard werken?
Wel dat zijn de volgende terreinen en daar
zitten dan ook de zware dames en heren.
Allereerst HET ONDERWIJS.
Volgens internationale tests zit Frankrijk hier
iets beter dan Spanje en Italië, maar ruim
achter Korea, Finland, Canada, Zweden ,
Japan, Duitsland… En ook net ONDER het
OECD-gemiddelde! Dus hier moet Luc Chatel
fors scoren.
Dan de Sociale Zekerheid.
De ziektekostenverzekering ging van een
tekort per jaar van 4,4 miljard in 2008 naar11,5
dit jaar! Frankrijk staat direct NA de VS als
hoogste (% van het BNP). Er onder komen de
Zwitsers , de Duitsers, de Canadezen…
Frankrijk zit op 11% en het OECD-gemiddelde
is 8,9%...
Ga er maar aan staan!
Dan komt de HUISVESTING.
Als je kijkt naar het % huisbezitters dan komt
Frankrijk ook hier ONDER het OECDgemiddelde met zijn 58% (OECD=65%).
Spanje, Italië, UK zitten fors hoger… 70 tot
80%.
Ook al geen gemakkelijke klus.
Frankrijk weer in de vaart der OECD-volken
tillen dat is hard nodig en ook HEEL hard
werken. En of dat lukt en, of dat voldoende
opvalt in 2012 bij de verkiezingen, dat zal nog
niet “evident” blijken te zijn.

HAMON EN AUBRY
Hij is erg linkserig en roept nogal wat
commentaar op: maar deze woordvoerder
van de PS moet de linkervleugel vast
houden. Dat is zijn deal als woordvoerder in
de PS met Aubry. Die kan dan elke keer de
zaak wat temperen. Zo moet het nu om in
2012 te kunnen winnen!
OPA ROCARD SPREEKT DE PS TOE
Hij zei het duidelijk: “De PS weet niet
waarop ze zich moet baseren. En denkt er
nu dus goed aan te doen om elk vernieuwend idee meteen te blokkeren. En
daarmee heeft ze erg ongelijk”. Hij kan het
weten als oud-premier en –minister.
WEGLOPERS BIJ DE UMP
Sarko werd door 2/3 van de kiezers
gekozen en nu zit zijn populariteit op ca
29%! Dus er zijn nogal wat bekeerden: zo’n
35% van de kiezers…
Bij het “gemene volk” liep de aanhang terug
van 59% naar nu 20%. Een dreun dus. Bij
de FN-ers was het 72% en is het nu 42%,
ook pijnlijk. De ouderen zagen voor 70%
Sarko zitten en nu nog maar 42%. Bij de
katholieken was het 74 en is het 48
geworden en bij de boeren was dat 77 en IS
het 47%... Dus nu weet Sarko waar hij weer
wat moet gaan paaien en vissen… En er is
dus een hoop werk aan de winkel op weg
naar 2012… De troepen staan nu in
slagorde.

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 contacten/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 ver-
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strekking van de poen werd getekend door
ene Vauzelle (PS; president van de region) ,
die er zich nu niets meer van kan
herinneren. En die nu verhoorde werd en
daarna Mevr. Andrieux er flink tussen
nam… Schoonpoetserij van hoog niveau De
zaak wordt steeds spannender en heel
Marseille kijkt toe. Welke koppen gaan
rollen? De “goeie” of de “foute”? Keuze:
naar eigen inzicht dus.
Intussen werden al 20 ambtenaren verhoord, ook nogal hoge en de broer van de
politicus werd opgesloten en in staat van
beschuldiging gesteld. Het wordt in 2010
geen vrede op aarde dus met Noël…

een hoge functie bij L’Oreal. Moeder is de
eerste geweest die vrede vroeg en ook uit
L’Oreal is hulp gekomen…
De juridische acties tegen de ex-minister
Woerth blijven doorgaan natuurlijk zoals ook
de kwestie van het niet opgegeven vermogen… Dus we zijn er nog niet. Maar in huize
Bettencourt is het nu de vrede van Kerstmis.
Ooit zullen we weten wat echt DE doorslag gaf
en mogelijk is dat al heel vlug…
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, CD-spelers en ook wat voorzichtiger rijden. Schandaaltje geblust dus..

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 beseft. Wist
ze echt wat ze eed 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!
De Bettencourts sloten vrede op de valreep
van het jaar. Moeder en dochter weer verzoend en alle processen tegen elkaar zijn
afgebroken. Ook tegen mr. Banier dus. In
het familiebedrijf L’Oreal haalt men opgelucht adem, de aandeelhouders kunnen nu
weer samen door één deur.

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 presidentiële
woord gedegradeerd en betaalt daar nu voor.
De brandweerman werd tot bliksem-afleider ”
(Zei een franse socioloog).
“De voorman van radicaal rechts in Europa”
(stond in Newsweek, VS).

DE VREDE VAN DE BETTENCOURT’S
Als een donderslag bij heldere hemel was er
plotseling het bericht dat alle juridische
geweld tussen moeder en dochter,
schoonzoon en vriend (Banier) was gestopt.
De vrede van Kerstmis was er plotseling.
Met
advocaten
en
papieren
overeenkomsten werd alles bezegeld.
Banier nam genoegen met wat hij had
gekregen, moeder en dochter belaagden
elkaar niet meer en de schoonzoon kreeg
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“Fils de Petain” (Dat las ik op een bordje in
de pensioendemonstratie optocht).

-ervaren dat “onze” projectontwikkelaar nu
toch begint te snappen dat hij iets erg fout
heeft gedaan in de afgesproken wijzigingen
van ons appartement. Hij kreeg intussen voor
50 € aan aangetekende brieven uit het recente
verleden, opnieuw voorgelegd… En schrok
toen en wilde praten. Het eerste gesprek
leverde duidelijk “winst” op, een tweede is
aangevraagd.
-zien dat onze keuze voor een appartement in
hartje Marseille erg bevalt. Dus de “laatste
ronde” kan beginnen.
-via allerlei moves zijn we al in aanraking
gekomen met zo’n 25 Marseillanen en we
doen al wat dingetjes samen intussen. Het
leven gaat verder.
-de appartementen in ons gebouw Le Trianum
(de driehoek) langzaam zien vollopen.. Maar
we zijn nog redelijk alleen hier. Wel verkocht
dus maar nog niet verhuisd… We snappen nu
ook beter waarom!

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
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 MOTS ET FRANCPARLERS
Vanwege te grote “fatigue” van uw
redacteur, omdat er teveel “emmerdements”
waren de laatste weken en ons
“demenagement” ook al niet echt voor “le
chat” was, staat er verder hier “rien du tout,
nulle”. We gaan nu af en toe ook over op het
laxisme van onze nieuwe medeburgers en
worden dus ook een beetje “faignant”. We
zeggen u dus maar: “Debrouillez vous!”.
(zoek het zelf maar uit). Veuillez nos en
excuser..

Terug naar inhoud
PAROLES DES POLITICIENS
In verband met het “remaniement du
gouvernement” (de hergroepering van de
regering) waren er nogal wat politici in de lucht
en natuurlijk ook om andere redenen:

NOS BONHEURS FRANCAIS

“In de historie van de PS was er altijd die
neiging om erg links te willen doen, dat steeds
maar kijken ook naar nog linkser links tot aan
extreem links en met geen enkele echte lust
om echt te gaan regeren. Daar moeten we nu,
met Melenchon in de buurt, weer erg mee
oppassen”. ( Zei Manuel Valls, een alleenvlieger in de PS en burgemeester in een
probleemstadsdeel).

Geluk is :
-een aflevering van een nieuw appartement
en tegelijk een verhuizing, toch net
overleven.
-de zon regelmatig nog zien schijnend over
de rade van Marseille, vanaf onze hoge
terras.
-dat onze zeer bejaarde kat, met een
geurflesje uit de trukendoos van onze
“veterinaire” , erg snel wende aan weer een
nieuw huis.
-fietsen op mijn nieuwe DAHON vouwfiets,
door de Marseillaanse mierenhoop onder
nogal wat belangstelling en zelfs met applaus en aanmoedigingen als: Bravo Pappi!
Een grijze kop op een vouwfiets: dat is
erger dan een kopvod toch?

***
“Wat heeft hij nou echt gedaan? Hij heeft zich
met de werkgelegenheid bezig ge-houden,
met de stadsproblemen, ik geloof toen in 1995
die rellen waren. Hij was ook drie weken
minister van Financiën en kon nog net zeggen
dat hij voor de sociale BTW was. En nu houdt
hij zich drie jaar bezig met transport, brandstof
en ecologie tot de president zei: hou het maar
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bij ecologie, beste Borloo” ( Zei Laurent
Fabius en hij is als PS-er geen vriend van
Borloo. De man wordt gespeeld en de bal is
zoek.)

dat HIJ de nieuwe Mozes moest zijn en
president moest worden van de VS…
“De alcohol was niet mijn enige probleem;
egoïsme was het andere”

“Hij dacht dat Frankrijk een Ferrari was
maar het is meer een tractor. Zijn drang om
te hervormen windt hem op en maakt hem
erg onrustig” (zei Claude Allègre –PS- over
Nicolas Sarkozy, die hij bewondert!)

“De fles bracht me er toe de anderen te
verwaarlozen, vooral mijn familie. Maar ik hield
teveel van hen om dat zo te laten”.
“Op 11 september kookte mijn bloed. We
zullen ze vinden die dit deden en we zullen ze
te grazen nemen”.

“Ik zeg U , Nicolas Sarkozy is op vandaag
een der grote problemen van Frankrijk”! (zei
een haatdragende de Villepin recent en
schokte velen).

“De ellendig slechte communicatie-technologie
aan boord van Air Force 1 werd een van de
grootste frustraties op 11 september hoog in
de lucht”.

De uitspraken van Bavarez zijn ook altijd het
vermelden waard:
“Frankrijk heeft geen echte strategie om uit
de crisis te komen. En riskeert dus straks de
boot te missen”

“ De informaties die we in Air Force one
ontvingen waren vaak tegenstrijdig en vaker
ook vals. Ik ontdekte wat de chaos van een
strijd en ramp was”.

“Als de bel overgaat gaat de wereld weer
over tot de orde van de dag en Frankrijk
hervindt weer zijn oude spoken”.

*****

“Als het in de PS zou leiden tot een duo
Strauss-Kahn/Aubry zou dat een hele sterke
politieke kaart kunnen blijken te zijn in
2012”.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
HOE MEER ER ZIJN, HOE MINDER ZE JE
“STOREN”
Mijn toonzetting is , om te beginnen, wat
ongewoon. Dat komt omdat ik met de titel een
vrije , zelfs “omgekeerde”, vertaling gaf van
wat minister Hortefeux (Binnenlandse Zaken)
hier zei, toen hij dacht buiten het bereik van
micro’s en camera’s te zijn. Maar er was dus
wel een en zo werd er een forse rel geboren.
Na enkele maanden Marseille tussen nogal
wat gekleurde medemensen, begon me een
ding echt op te vallen. Die kleur om je heen, in
de tram, de metro,het restaurant en op het
terras daar ben je best snel aan gewend. Het
wordt snel gewoon en dagelijks. Hier zie je
voortdurend de witten met de anderen erg
“gewoon” omgaan: lachen, praten elkaar
helpen, voor mensen met “iets” opstaan in de
tram en helpen bij het binnenkruien van
kinderwagens. Ook dat teder kijken van die
witte dames naar die bloedmooie Afrikaanse
kids, die dan op hun beurt zo spontaan

“In 2012 zullen de Fransen moeten afwegen
de aanpak van hun president en de effecten
van de crisis”.
*****
En nu nog wat van Bush junior:
Bush junior deed zijn memoires verschijnen
en nu is er al gedonder over eventueel
plagiaat! Het boek heet “DECISIONS” en ik
verzamelde wat UIT dit boek en OVER dit
boek dat nu te koop is.
“Wie ben ik om naar de Pharao te gaan en
hem te zeggen: ik zal de kinderen van Israël
uit Egypte leiden”? Deze zin uit een preek
trof Bush jr zo sterk dat hij overtuigd raakte
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reageren. Wat je hier ook vaak ziet zijn de
gemixte stelletjes, vaker nog jongeren, maar
toch ook best wat ouderen. En je ervaart dat
deze jeugd (gelukkig) niets vreemds meer
ziet in het omgaan met een gekleurde
partner.
Ik las dat een mens vanuit zijn autonoom
zenuwstelsel ongewild “alarmachtig” reageert als je iemand tegenkomt van een
ander ras. Net zoals dat schijnt te gebeuren
als je iemand ziet die, bijvoorbeeld, zwaar is
gehandicapt. Dat is een overblijfsel, iets
rudimentairs dus, uit de tijd dat we nog van
boom tot boom slingerden. Ons ingebouwde
alarmsysteem dus, dat het “afwijkende”
detecteert en meteen wat adrenaline
produceert. Dus ging ik me afvragen of het
ook zo is dat je na vele van dit soort momenten ook een soort gewenning krijgt in je
biologische “alarmsysteem”. Net zoals je bij
het dragen van je hoortoestellen de eerste
weken enorm schrikt van gewone geluiden,
die ongewoon , ja zelfs tot gevaarlijk
werden, omdat je ze jaren niet meer hoorde
of ze anders hoorde. Die onbekende
geluiden riepen dus de “alarmfase” in, tot ze
weer werden herkend als “normaal”.
Zo kwam ik op het idee dat je integratie dus
dus kunt bevorderen door ….. MEER “afwijkende” immigranten toe te laten. Waardoor
je bij zowel de minderheidsgroep als de
meerderheidsgroep bewerkstelligd dat de
alarmsystemen zich aanpassen. Waarmee
een integratiedrempeltje is gesloopt.
In het verlengde hiervan zou je dus ook het
groepsgewijs samenhokken moeten tegengaan. Immers nu is het vaak zo dat de
witten naar het stadscentrum gaan (waar
veelal nogal “armere” zwarten wonen) en
daar dus voortdurend in “alarmfase
verkeren”. Of worden “opgestapeld” in de
banlieu’s waar alle armoe op een hoop is
geveegd. Overigens: dus ook de “zwarte”
medemensen staan biologisch
op
“alarm”…! Bij het steviger mengen komt
men elkaar voortdurend tegen, waardoor de
“afwijking “ anders wordt ervaren.
In onze residence (Let wel: in het vorige
appartementengebouw, we zijn nu verhuisd
en hier is het nu nog erg leeg) zijn de
meeste bewoners “witte” , en ik schat dat er

ca 1/3 Arabisch/Afrikaans is. Loop je hier naar
buiten dat zie je vrijwel meteen veel gekleurde
medemensen en het blijft zo onderweg.
Recent ging ik wat verkennen in een “zwarte
wijk” bij het Gare St. Charles waar bij het
fraaie weer 's avonds honderden “Arabes”
buiten zaten te babbelen. Ik was zo ongeveer
de enige “witte” op dat moment. Dan voel je
het “alarm” weer effe aanslaan, maar ik voel
me nu de baas van mijn alarmpje.
Kortom ik wordt me steeds bewuster van de
mechanismen in meerderheids- en minderheidsgroepen. En vraag me dus steeds meer
af of het toenemen van het immigratie fenomeen niet de oplossing is voor een echte
integratie.. Want dan wordt “zwart” even
(on)gewoon als “wit”. En dat is toch de definitie
van integratie? (Ai, ai Leon: dit is nu echt
vloeken in de xenofobe Kerk, jongen!)
Dus het is eigenlijk gewoon eenvoudig: zorg
dat je immigratie stijgt tot ver boven de 4%
(Nederland nu) of 10% (Frankrijk), ruk dus op
naar richting van 50%. Dan krijg je dat
Marseillaanse gevoel steeds meer, want wij
zitten hier op iets van ruim 20%...stadsbreed
Dat voelt dus biologisch direct veel beter aan.
Ach onze snelle “vergrijzing en ontgroening”
zullen vanzelf tot deze situatie gaan leiden.
Want in de komende 50 jaar hebben we in het
westen enorm veel immigranten nodig om niet
weg te kwijnen (zoals Japan nu al). En dan
komen we steeds dichter in de buurt van een
land als de VS, waar immigratie de basis is
vanaf het begin, en er nog steeds grote hoeveelheden “zwarten” binnenkomen, clandestien en gewenst. Ik weet best dat men ook
daar her en daar nog best wat integratiewrijving heeft , zeker in het grensgebied met
Mexico (en rassengelijkheid bestaat in de VS
ook pas 50 jaar ! Luther King weet u wel!),
maar daar bestaat de maatschappij uit een
grote hoeveelheid “ kleinere minderheidsgroepen”. En dan krijg je niet zoiets als die
maffe moslimhaat, die we op meerdere
plekken in Europa nu zien.
Dus wees optimistisch, ons streven naar
welvaart en lux gaat ons gewoon weer redden
op den duur. Het schakelpunt komt als ca 4050% van de bevolking boven de 60 komt…
Gelukkig is er bij onze directe buren een
enorm “groen” reservoir (“zwarte” jeugdigen) in
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het MO en in Afrika. Maar ook zij worden
snel welvarender en mogelijk willen ze dan
helemaal niet naar ons komen… Omdat ook
zij dat biologische minderheidsgevoel niet
wensen….
Wel dan is er nog maar een mogelijkheid:
we “exporteren “ bejaarden en verzorgingshuizen vol naar de landen met veel jeugd en
… zon. Wat moeten we anders? Dan
moeten de “witten” nog op hun oude dag
nog leren zelf te integreren. Immers een
goed functionerende economie bestaat
enkel bij gratie van een gebalanceerde
demografie. Let wel: er zijn al grote ouderen-koloniën uit andere “witte” landen
(Engeland, Duitsland en Noorwegen) in
Spanje , dat nu nog “wit bij wit” in diverse
witte warme landen. Maar er zijn ook al
ontwikkelingen voor “witte bejaardenhuizen”
in Marokko en Tunesië!
Zo’n boodschap als deze ligt nog steeds
niks lekker bij velen. Maar, ach dat was
enkele jaren geleden ook zo voor ene
Roubini, die voor de zware crisis waar
schuwde. En nu is hij een gevierd spreker
en auteur… het had dus gewoon wat tijd
nodig.
Wij lopen nu mogelijk een beetje op anderen
voor omdat Marseille qua bevolkingssamenstelling en aanpak ook stevig voorop
loopt… We kunnen u dus wat troosten en
uw aarzeling wat wegnemen: het is best
leuk hier in die grote gemengde mensenton!
Hoe dan ook , de wal keert het schip echt
wel, ooit. Onze jeugd is op veel plaatsen al
lang gewend aan veel “zwart”…

de locale omroep en op een erg duidelijke
manier…. Ook wat teleurgesteld in de stakers
die zijn stad beroofden van het verbeterde
imago van de laatste jaren. Ik citeer wat mooie
zinnen uit dat krantje voor u. Als u aan Job
Cohen dacht, dan ziet u nu dat Gaudin het
toch iets duidelijker doet. Hij heeft als kapstok:
VIVRE ENSEMBLE (Samen leven) , wat zeer
simpel zijn visie weergeeft.

Leon aug. 2010.

MINI SOCIODRAMA IN DE TRAMWAY
Ik stap bij Palais Longchamp in die mooie
metro van Bombardier en hoor warempel ook
nog accordeonmuziek! Is dit een nieuwe
service voor de toch al zo happy Marseillanen? Nee, ik zie een arme sloeber, uit het
Oost-europese denk ik, proberen wat geld te
verdienen met zijn haveloze “piano à bretelles”
zoals een accordeon hier heet. Zijn kleine
zoontje is bij hem om de pet rond te sjouwen.
Een kleine ZZP van een familie zou je in Nederland kunnen zeggen. Maar na een kort
nummer en bij de volgende stop is het al
afgelopen: de deur van de bestuurderscabine

Marseille de plek waar wij leven!
“Marseille is sinds 2600 jaar een stad waar je
welkom bent, een kosmopolitische stad die het
formidabele vermogen heeft om anderen aan
te trekken. Maar ook ze te ontvangen, ze te
transformeren in burgers. En dat betekent tot
echte bewoners van onze gemeenschap”..,
“HET GAAT ER OM IN ELK VAN ONS DE
DRIE KRACHTEN VAN DE BURGER OP TE
WEKKEN:
HET KUNNEN,
HET WETEN EN BEGRIJPEN
EN HET WILLEN”
Zijn charismatische stijl en persoon geven aan
alles wat hij zegt, een nogal stevig geloofwaardigheidsgehalte en ook het idee van de
goede en wijze vader van ons allen. Het type
dus van de oude leider die met humor, intelligentie en warmte zijn burgers weet te boeien
en vaak ook weet te overtuigen. Dat zegt men
van hem, en wat we tot nu toe meemaakten
maakte echt een goede indruk.
*****

Terug naar inhoud

JOURNAL MARSEILLAIS
EEN LOFREDE OP MARSEILLE
De burgervader hier van rechtse huize
(partij van Sarko) heeft vel op met zijn stad.
Hij deed weer eens een klein krantje
uitgeven dat midden in de stakingstijd werd
rondgedeeld zonder daarover ook maar
EEN woord te reppen. Dat deed hij wel op
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gaat open en er komt een nogal loeiend
geluid uit, wat het muziekduo maar al te
goed herkent… Ze steken hun handen
afwerend omhoog en stappen bliksemsnel
uit… De muziek wordt weer eens uit onze
droeve wereld geweerd dus. De tram rijdt
verder
en
ik
kijk
naar
mijn
medepassagiers… We zijn allemaal wat
flabbercasted van het gebeuren er hangt
dus een wat genante stilte.
Tja, doet zo’n man een net werkje om zijn
baguette te verdienen en dan wordt ie,
boem,
geblokkeerd! Wat wil men nou
eigenlijk: bedelaars die zielig kijken om een
eurotje te vangen? Of Roma’s die jatten? De
wereld is een onduidelijke chaos geworden.
Ik geef toe, het waren geen franse
chansons, geen club-liederen van OM en
ook geen Provençaalse slaapliedjes. Maar
het klonk vrolijk en doet een mens in de
ochtend gewoon goed. Ja toch?
Alle maal denken we na over het gebeurde,
ik zie het aan de gezichten. Maar wat kun je
doen?
En dan schiet me een mogelijke reactie van
“
burgerlijke
ongehoorzaamheid
met
pedagogisch/ludieke waarde” te binnen.
Waarom niet samen gezongen nu? Om
onze voorkeur voor muziek NU en meteen
te demonstreren? En om het helemaal nog
duidelijker te doen zouden we een
Hongaars lied moeten aanheffen. Of iets
Bulgaars of iets Roemeens Maar hoe ik ook
nadenk er schiet me niks bruikbaars te
binnen. Dus moeten we maar iets anders
doen, een volgende keer. Zoals allemaal
onder protest uitstappen en de muzikanten
een applaus en een euro geven. Dat lijkt me
wel wat om de fraternité en de Europese
solidariteit een leuk zetje te geven. U hoort
er nog verder over. Ik beloof het U.
Leon, nov. 2010

Het was een replica van een paleisje van
“1001
nacht”,
van
binnen.
Werkelijk
ontroerend, uiterst smaakvol, een mystiek oord
een oase eigenlijk. De re-creatie van hun
vroegere wereld in de beslotenheid van de
eigen muren en midden in Marseille.
Op een zaterdag, tijdens een van mijn zwerftochten, raak ik even verdwaald bij de Porte
D’Aix , een replica van een romeinse triomfboog maar wel van een franse koning. En ik
sta plotseling in de Rue du bon Pasteur. Die
goede herder (pasteur), zal nooit vermoed
hebben dat er ooit in zijn mooie, roomse buurt
een authentieke souk zou worden “nagebouwd”. Een lange straat met zijstraten vol
met bazaars (winkeltjes) met hun kraampjes
buiten, boordevol Maghrebianen, en ook wat
zwarte Afrikanen en zelfs ook de nodige witte
gezichten tussen het publiek. Volksmuziek uit
de Maghreb (ook religieuze muziek), een soort
religieuze rep met teksten uit de Koran of iets
dergelijks. Ik kan zien aan de verkoper dat het
iets heiligs moet zijn.
Met geuren alom, die om de eerste plaats
lijken te vechten met de bonte kleurenpracht.
Van de kleren hangend aan rekken , liggend
op tafels en ook gedragen door het krioelende
winkelende publiek. Jong en oud, lopend en in
kinderwagens wringen zich easy door de
chaos van mensen en spullen. Zeer geanimeerd, want mensen uit Noord-Afrika die zich
thuis voelen, uiten dat ook door zeer intensieve communicatie. De winkelende kwetteren
onder elkaar en disputeren met de handelaren. Alles staat mijlen ver af van de
strakke en moderne straten iets verderop,
waarin de souk wordt weerspiegeld in de
strakke, hoog optorenende
“glas in
aluminium” gevels van de “offices”...
In de spullen en hun prijzen weerspiegelt zich
hun maatschappelijke status: het is hier “2-5
euro land”. Je kunt je niet voorstellen dat hier
mensen hun brood mee verdienen, tot je
beseft dat het getoonde prijsniveau, natuurlijk
ook geldt voor de handelaren, in hun eigen
áánkopen. Een “economische onderwereld”
dus, van een vrolijk en erg geanimeerd soort.
Met veel made in Afrika, India, Maleisië, China
etc. De bezoekers zijn duidelijk “op stap”,
beleven een uiterst traditioneel uitje en zijn
even ontsnapt aan hun appartementen van

******
DE SOUK VAN DE BON PASTEUR
Elke immigrant wil iets van zijn land van
herkomst terug zien of beleven, ook in zijn
tweede vaderland. Ik ook! Zo zag ik bij het
zoeken van een appartement, de inrichting
van een appartement Marokkaanse familie.
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HLM-type (sociale woningen). Ze ontmoeten
hier ook vooral hun landgenoten. Ik zie ook
de nodige witten en ga dus ook overal eens
wat kijken. Ik loop de volgestapelde winkels
binnen, vraag hier en daar wat en voel de
ontspannen sfeer. Ook al ben je niet een der
hunnen, je bent er hier ook niet een te veel,
integendeel. De beroemde Arabische
handelsgeest hangt hier in de lucht, mensen
die zelfstandig met handel en tegen alle
crisissen in, hun inkomen verdienen willen.
Met hun eigen zaak… een stil ideaal van
elke (noord)-afrikaan. Hun symbool van
maatschappelijk succes. Hier is het slechts
een enkele groentewinkel, een paar terrasjes voor een hapje met thé à la menthe;
het is vooral een grote berg textiel, huisraad,
horloges en zonnebrillen (symbolen van
westerse welvaart) en een paar kruidenhandelaren. Af en toe ziet ook nog iemand
kans om zich met zijn volgeladen autootje
door deze Rue te wringen. Geduldig en
niemand wordt zelfs maar even geïrriteerd.
De westerse wereld met zijn strakheid,
cleanliness, georganiseerdheid en efficiency
is eeuwen ver weg hier. Dit moet zijn zoals
de boerenmarkten in het oude Europa
vroeger. Dit hebben wij ooit ver achter ons
gelaten.
Je proeft de dubbele functie van deze
woelige plek: distributie van spullen maar
vooral ook “ontmoeten van de gelijke” , het
tegenkomen van de wereld uit je kindertijd.
Toen geluk nog gewoon was… ook hier dus.
Die andere wereld dringt zich op, heel
markant, maar hij sluit niet uit, hij voelt easy
en open aan. Tenzij je natuurlijk te veel last
hebt van opgedane of je opgedrukte (ook
biologische aanwezige) voor-oordelen. Bij
herhaling moest ik denken aan de souks in
Marokko en Tunesië , zij het dat het hier nog
wat meer ongeorganiseerd lijkt. Mogelijk
om-dat de standhouders (nog) geen
eigenaren van de winkels/bazaars zijn
waarschijnlijk en dus ook niet alles hier
naar hun hand kunnen zetten. Het meeste
van wat je ziet liggen, koopt “een witte” niet
(meer), behalve de groenten en het fruit,
een
mierzoet
maar
heerlijk
stukje
Marokkaanse patisserie en een enkel
kledingsstuk zoals een fraaie leren riem met

smaakvolle versieringen. Dit is eigenlijk ook
een soort “imitatie van de westerse
maatschappij der overvloed”, maar dan met
een “economisch aangepast” assortiment en in
de onvolprezen Noord-Afrikaanse soukvorm
gegoten, met die boeiende ambiance van blije
en ontspannen mensen. Raak je iemand per
ongeluk, dan klinkt het meteen in koor
“excusez moi”. Niemand drukt je weg of plat.
Gaat het even niet meer, dan blijf je gewoon
staan of je vertraagt. Geen enkele man of
vrouw met van die grote haastpassen de
boodschappentas omklemmend, die sprint
naar zijn volgende activiteit.
De warme zon en de azuren hemel boven ons
lijken hier bij te passen. We zijn hier op
kosmische snelheid terug, het tempo van
dagen na nachten en van licht na donker. En
geen wind of storm of regen die je plaagt en
jaagt. De sfeer van het zuiden, zoals de
immigrante Chimène Badie , hier zeer bekend
als zangeres, zingt: Je suis du Sud… (en dus
NIET “Je suis du Maghreb!”).
Eigenlijk is dit ook een integratietoneel; een
straat uit een vroegere superkatholieke buurt
(want Marseille was zeer paaps, naast
revolutionair) met een Noord-Afrikaanse souk
die er als het ware van bovenaf “in is geparachuteerd”.
De beste Bon Pasteur ligt al lang op het
kerkhof natuurlijk en heeft geen weet van
mondialisering
en
massa-immigratie.
Alhoewel, hij zag wel die duizenden Italianen
komen die in Marseille werk vonden en later
ook die vele Armeniërs…. En hij wist als
gestudeerd mens ook, dat Marseille eigenlijk is
gesticht door Phoenicische immigranten
(Grieken die in het huidige Turkije woonden)
en dat er daarna erg veel gepland en ook
“ongepland” bezoek (legers van heinde en
verre) is gearriveerd. Maar dat immigranten op
een dag ZELF hun buurt zouden scheppen,
hun wereld zouden nabouwen in “zijn”
katholieke stenen en huizen, dat had hij denk
ik nooit kunnen vermoeden. En zeker niet dat
deze immigranten niet in zijn kerk zouden
komen en niet hem als hun herder zouden
zien… Zoals dat wel de katholieke Italianen en
de orthodoxe Armeniërs deden… (de laatste
maar een beetje dan, immers orthodox).
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En wie kan nu vergeten dat de Fransen en
masse naar hun koloniën vertrokken en
daar met veel pracht en praal en ook
overmacht hun wereld massaal inplantten.
Zie steden als Casablanca of Tanger, of
Algiers en Tunis… met hun superfranse
uiterlijk. Daar werden toen de souks weggedrukt om plaats te maken voor westerse
markten en luxe winkels…
De geschiedenis herhaalt zich dus, maar nu
een beetje omgekeerd. En dat gebeurd in
de geschiedenis voortdurend: immers, alles
stroomt en niets blijft…

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.

Leon aug. 2010.
Vertaald uit het Frans. Van Marc Chagall, die
mooier kan dichten dan hij schildert, voor mij
dan…
******

Terug naar inhoud

COIN DES POETES

Midden in de Marseillaanse herfst kwam dit
boven , zonder een duidelijke aanleiding.
U moet uw dictionaire er even bij nemen…

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

LE CHAGRIN ET LA DOULEUR
Ils se cachent en profondeur,
Dans les combles de mon âme,
Attendant leur tour,
De jouer dans le theatre de ma vie.

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.

Le moment viendra,
Ou ils sauterent sur la scène,
Pour prendre mes emotions en ôtage
Ca me frappera fort,
Alors bon courage,
Mais je survivera, surement!

Ik wordt wakker met pijn,
Van de nieuwe dag met weinig hoop,
Die misschien niet vervuld wordt,
En nooit een kleur zal krijgen.

Lone, dec. 2010
Terug naar inhoud

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?
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

in het geding, maar mogelijk is dit alles
eerder het om zeep helpen van een belangrijke geopolitiek smeermiddel. We gaan nog
meer beleven…de geest is uit de fles.
Jacques Attali schreef: De affaire Wikileaks
vestigt de aandacht op een oude , ook
filosofische/ethische kwestie: wat is nou
eigenlijk een geheim? Want we weten
allemaal dat geheimen in menselijke relaties
essentieel zijn en goede relaties mogelijk
maken. Maar er is ook een grens, namelijk
op het moment dat een geheim leidt tot een
onacceptabel verschil in behandeling leidt of
een te ver gaande ongelijkheid voert.
Immers, de meest fundamentele van de
vrijheden is dat een mens vrij is om te
kiezen wat hij wel of niet aan anderen
zeggen wil. Zonder dat alles te beseffen
heeft een stelletje klokkenluiders plus wat
wilde hackers en een gebrekkige beveiliging
onze wereld op de kop gezet en diep
geschokt. En toen er ingegrepen werd,
werden onze vitale informatiesystemen
ernstig belaagd…

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES EN DE ONTWIKKELINGEN
DE LESSEN VAN WIKILEAKS
De
massa’s
willen
steeds
vaker
“transparantie” en weten wat er zich
werkelijk in de wereldpolitiek en –diplomatie
afspeelt. Dus achter die vertoningen en
wollige taal kijken. De politieke kaste die
beslist staat tegenover een steeds grotere
groep, gevormd door Facebook etc. die dat
niet meer pruimt. En nu doet Wikileaks een
bedenkelijk boekje open over de echte
politieke cultuur in onze wereld en toont
deze wereld van schijn en bedrog. De
diplomatie is een essentieel mechaniek van
de moderne wereldpolitiek en HET middel
om het krachtenspel te spelen zonder
oorlogen en geweld. Het is de overgang
geweest van de “de kunst van de
oorlogvoering” naar “de kunst van de
vredesbewaring”. Een grote verandering ten
opzichte van de eeuwen vóór ons, waar de
wapens al snel kletterden. En de diplomatie
is de producent van ladingen overeenkomsten, verdragen, etc. die via wereldinstituties worden bezegeld. Het onthullen
nu van de achterliggende cultuur, de
werkwijze, de geheimen is een grote schrik
voor de machthebbers en van een grote
naïviteit. Want het gevaar van een grote
regressie in de internationale omgang is
bepaald niet denkbeeldig. We zien weer
eens een verborgen werkelijkheid met zijn
minder fraaie kanten, wat velen nog
cynischer maakt. En nu is de vraag “hoe nu
verder in de diplomatie”, die op haar
merkwaardige manier wel vele conflicten
oploste of in bedwang wist te houden. Dat is
het echte gevaar van de actie van Wikileaks. Als alles moet worden geweten is er
een belangrijk mechaniek om geweld te
voorkomen niet meer in tact. De persvrijheid, de vrijheid van nieuwsgaring lijken

DE G20 WAREN IN Z-KOREA. EN NU?
Helaas zijn de voornemens van de vorige
G20, blijkt nu bij een standopname, lang niet
alle uitgevoerd. De fiscale paradijzen zijn
verre van verdwenen, de noteringsburo’s
zijn een oligopolie gebleven (al gaat de EU
nu wel toezicht houden), de nieuwe
bankregels werden fors verzacht nadat een
lobby uit de bankwereld optrad dus het werd
een “compromis”.. De belastingen op de
banken zijn er gekomen maar de belasting
op de bonussen van de traders: nee, niks
dus.
Op de recente G20 werden (nog) geen
echte harde besluiten genomen, maar er
ontstond wel MEER consensus over de
analyse en de oplossingsrichting. Muziek in
de oren van de voorzitter 2011; en dat is
ene Sarkozy! Wat er ook gebeurde was dat
Merkel de amerikanen er fors van langs gaf
en daar hun “op geleend geld gebaseerde
consumptiemodel” gewoon “uit de tijd noemde’! En ook wees er op hoe zij het deed en
ook …. China. Dat was heel andere koek
dus en Obama zat er stevig mee in zijn
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maag en zijn centenboy Geithner ook niet
minder.
Dus de slogan was: “Consumption driven
growth is OUT. We need now “steady state
growth”. Dus G en O kunnen die aangekondigde “600 miljard injectie” maar beter
in hun zak houden….
“IT’S GERMANY STUPID” schreven Amerikaanse waarnemers als variant op de
slogan van Clinton: “It’s the economy stupid”
van een tiental jaren geleden…
De VS verliest steeds sneller haar prestige
in economisch opzicht. En Duitsland “is
showing us the way to go”. Zuinig zijn, hard
werken, hightech producten van hoge
kwaliteit als exportartikel voeren, flink
concurreren … Maar helaas: de jeugd
ontbreekt in Duitsland om hun race voort te
zetten. En, het is niet anders: “Kein Wirtschaftswunder ohne Jugend!

te nemen en hun eigen valuta te laten
functioneren zoals vanouds. De devaluatie
ervan zal hun export stimuleren en de dure
import afremmen. En zo hun economie een
stimulans geven. Wat nu gebeurt is uiterst
kunstmatig via steunconstructies van de EU
dit mechanisme “imiteren”. Maar iedereen
kan zien dat het niet helpt: Ierland,
Griekenland, en anderen ook al zakken af
en zien hun schuldenlast extra toenemen
omdat de rente op hun leningen omhoog
schiet. Uiteraard zal deze manoeuvre ook
de “goede landen” even stevig pijn doen
want hun export naar de vroegere partners
in de EU zal instorten. Met alle (ook
sociale)gevolgen van dien. Deze auteurs
zeggen tenslotte: Het is waarschijnlijk wijzer
om de realiteit maar te erkennen en de EU
“te herzien”in plaats van een hele generatie
op te offeren aan een onhaalbaar gebleken
ideaal”. De droom is voorbij en hij is deels
gekild door kortzichtige populisten die nu
gaan meemaken wat leven in een ander
Europa van 60 jaar geleden betekent. Met
zijn voor- en nadelen.

HOE LANG NOG EURO EN EU?
Haalt de euro en/of de huidige EU het einde
van 2011? Deze tot voor kort onmogelijke
vraag is nu DE vraag van het moment
geworden. In de historie zijn monetaire
unies altijd problematisch gebleken als ze
niet ook politiek-economisch een stevige
basis hadden; dus méér waren dan een
pure monetaire unie. Een journalist zei: De
schepping van de eurozone is wat Samuel
Johnson ooit zij over opnieuw hertrouwen:
“het is de hoop stellen boven de opgedane
ervaringen”.
In Businessweek staat ook een pakkend
artikel van twee Amerikaanse economen
over de onmogelijke toekomst van euro en
EU in huidige vorm. Omdat een politieke en
economische eenheid onmogelijk blijkt nu,die lijkt verder weg dan ooit,- zal er iets
ingrijpends gaan gebeuren . En die gebeurtenis zal uiterst pijnlijke gevolgen hebben
voor elk der leden, het is onvermijdelijk. Zij
schetsen een “kleine EU” waarin zijn
opgenomen: Finland, Malta (!),Luxemburg ,
Slowakije, Slovenië Nederland, Oostenrijk
en Duitsland… En dus niet de rest, ook niet
Frankrijk. Dit op de puur financieel-economische feiten van nu en de laatste jaren. Dit
maakt het mogelijk voor de landen met
onbetaalbare schulden om hun faillissement

SCHMIDT IN LE MONDE OVER DE EU
Als Helmut Schmidt met zijn ruim 90 aren en
zeer veel ervaring in het Europese zijn
profetie op de EU loslaat moet je dat echt
lezen. Hij is nog steeds een fenomeen en
een ziener van niveau Hier zeer kort
samengevat wat hij recent tegen Le Monde
vertelde.
-de huidige politieke leiders zijn onvoldoende op de hoogte van de financiële
wereld en hun acties. Daardoor wordt er
vaak erg langzaam gereageerd en zijn
maatregelen onvoldoende.
-er s geen draagvlak meer in Brussel waar
de leiding onbezield en knullig de EU
beheert. Erg gevaarlijk voor de EU
toekomst.
-er wil maar geen gemeenschappelijke
ECONOMISCHE politiek ontstaan in de EU
waardoor de eurozone en de euro
onhoudbaar worden.
-Schmidt ziet dan ook een “kerngroep rond
de euro” ontstaan waarin zitten; Duitsland,
Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en
mogelijk ook Denemarken. Niet Engeland
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dus en ook niet de PIIGS-landen (het zuiden
en het oosten).
Een variant dus op de eerdere geruchten
over een split-up in een NEUROZONE (N
van Noorden) en ZEUROZONE (Z van
zuiden), dus twee soorten euro’s. Maar
Schmidt ziet Frankrijk in de Neurozone…
wat verrassend is.
Tja
als
een
Helmut
Schmidt
zo
“pessimistisch” kijkt naar de EU dan hou ik
het voor “gezien”.
Hij rekent op deze
verandering in 10 à 20 jaar. Hou uw euro’s
dus in de gaten! Een droeve aanblik omdat
te velen weigerden tot EEN economische
politiek in de EU te komen.

Want China valt en staat op als ook de
pioniers deden in de vroegere VS. En ook
een leuke opmerking is: China is net Japan
van de 90-er jaren maar dan met steroïden!
Dus beste klagende amerikanen: China is
nu het “GO-GETTING AMERIKA” van onze
tijd!
AZIË’S EXPORT VERANDERT
Een vergelijking van het exportbeeld van
2003 met het huidige toont snelle veranderingen. Hier een export-overzichtje:
Exp.gebied Exp. aand.2003
Azie (-Japan) 44%
VS,EU,Japan 43
Rest Wereld 13
(vooral Braz./Rusl.)

DE EU (banken en landen) ZOEKT
KAPITAAL
Er werd in de EU een centraal steunfonds
opgericht (ESM geheten) voor 750 miljard
om omvallende landen te kunnen steunen.
Die vallen vaak (bijna) om omdat hun eigen
banken omkieperen… En verder moeten zij
ook zelf voor de voortdurende staatsuitgaven en hernieuwde leningen kapitaal
vinden. Dus dat wordt knap druk op de
kapitaalmarkten. Nou zei bureau Fitch al dat
het natuurlijk ook de “kredietwaardigheid”
van dat EU-steunfonds moet gaan “raten”…
Dus ontstaat er een soort van “hiërarchie”
voor instellingen die geld zoeken BINNEN
de EU. BCE, Fonds en de landen zelf en…
de banken en bedrijven natuurlijk. Dat leidt
best tot zorgen nu bij Trichet en de zijnen en
anderen… over de te verwachten stijging
van de rente. po

Exp.nu
47%
36
16

Dus Azië richt zich qua export nu ook meer
op “buurlanden in Azië”, het westen zakt
terug en de opkomende giganten krijgen
meer. Geen wonder en goed voor de handelsevenwichten en de lokale verhoudingen.
DE EUROPESE BANKEN ZIJN ZIELIG
Seoel was voor de Europese banken een
stapje in de goede richting en in die kringen
gelooft men in de G20 als de enige die nu
stabiliteit kan brengen. Als…, want zolang er
geen paniek is, is het vrije spel van de
belangen wat je blijft zien. De G20 is nog
steeds vooral de brandweer maar nog lang
geen brandpreventie. Bijvoorbeeld de de
bonussen etc.: Europa deed daar wat aan,
maar in de VS is het vrijheid blijheid. En in
Azië nog erger… Want er is geen controle
en geen sanctiestelsel. Bazel III heeft nu wel
een goede regel voor de omvang van het
eigen kapitaal van banken gevonden: het is
nu 5 keer zo hoog dan eerder en de limiet is
bereikt. De banken begrijpen dat het in hun
kringen erg fout er aan toe ging, al is de
crisis aangezet door de VS. En inderdaad,
de Europese banken kochten ook de
gekritiseerde producten uit de VS. Intussen
is in Europa de gewone kredietverlening
weer aardig op peil, ondanks de zwakke
groei en de recessies. Aldus de president
van de Europese bankenclub, de fransman

CHINA NU? LIJKT WEL DE VS IN DE 19 e
EEUW!
In Time stond een erg interessante
vergelijking tussen de VS van 18/19e eeuw.
Het boomde daar ook als nu in China en het
was daar ook de ene zeepbel (=crisis) na de
andere. Een soort kopie van het huidige
China zeggen experts. En ze trekken er de
volgende lessen uit voor politici:
1. China is dus GEEN exotisch,
uitzonderlijk land!
2. Schei uit met te denken dat China al
gauw problemen zal gaan krijgen!
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Perol. Hij geeft de indruk dat er toch veel is
geleerd in bankenland, maar dat er nog
steeds schurken actief blijven die onverantwoord kunnen handelen. En over de G20
is hij positief, al weet hij dat er nog een lage
weg te gaan is en dat nu opnieuw de
“eigenbelangen” een grote rol spelen. Een
andere aanpak vinden vergt tijd en hersteld
vertrouwen. Dus uw bank is weer… netjes,
zoals vroeger!

Dit is de prent gebaseerd op de huidige
omslagpensioenen (In Ned. De AOW) met
de huidige, dus niet aangepaste, financieringsmethode en het huidige koopkrachtnivo!
Tel je het zo’n beetje op in de EU dan kom
je vlotjes op 1900 miljard €. En dat is een
groot gat, dat ontstaat door de grote
hoeveelheid grijze burgers en de achterblijvende betalende aktieven..

DE NATO KENT DE RUSSEN WEER!
In Lissabon sloot de Nato “vrede” met de
russen: ze mogen meedoen met het antiraketschild en zij mochten hardop zeggen
dat ze START echt willen (een waarschuwing aan het veranderde Amerikaanse
Congres). Merkel vond het een historisch
moment; zij doet dan ook fors zaken met
haar oosterburen en vindt hun gas best
interessant. Vrede weer tussen de groten
van het NOORDEN… De toenemende
dreiging van het ZUIDEN helpt de gelederen
sluiten. En zelfs over Afghanistan werden
mooie eensluidende teksten vernomen. Die
oorlog begint namelijk wel HEEL erg duur te
worden. Ook moet de Nato-organisatie zo’n
35% inleveren ook aan manschappen.
Bezuinigen is IN. Het Atlantische Verbond
blijkt nu ook russen te accepteren; de
vroegere vijand van allure. Oorzaak van
haar oprichting zelfs. Andere tijden.

PENSIOENPROBLEEM BIJ DE FONDSEN
Neem nou even het Nederlandse ABP het
tweede grootste pensioenfonds ter wereld
(op kapitaalbasis gezien). Daar was de hoop
geld nog nooit zo groot in bijna een eeuw…
en de dekkingsgraad (de mate waarin het
aanwezige geld de verplichtingen “dekt”)
nog nooit zo LAAG! Deze omstandigheden
waren er dan ook nooit eerder in het leven
van dit eerbiedwaardige fonds waar ik ook 6
jaar sleet en ook een deel van mijn
pensioen van “vang”.
Deze toestand is een kwestie van
rekenregels en .. van demografische
realiteiten. Het snel steeds ouder wordende
Nederlandse volk is verrassing numero EEN
… en dat hakt er flink in! Dank u wel medici
c.s. dus. En de overheid, die toezicht houdt,
dwong de rekenaars te rekenen met een
rente van bijna niks… (was ooit 4%). Tja en
dan wordt de aangroei van je vermogen uit
beleggingen natuurlijk heel wat lager… Dus
trek je een enorm dekkingsgat: nu is de
nieuw berekende dekkingsgraad onder de
95% geraakt dus… En 105 is het minimum
en 135 of zo is wel zo safe eigenlijk. Want je
rekent over mensenlevens lang natuurlijk!
Een daling van 1% in de rekenrente , zeg
van 4 naar 3% betekent een zakker van
12% (!) in de dekkingsgraad. Gaat die rente
dus OMHOOG dan gebeurt het omgekeerde
en ben je boem weer in het groene gebied.
Dus het is een kwestie van heel lang vooruit
koffiedik kijken… een moeilijk vak dus. Blijft
die rekenrente verplicht laag en worden we
steeds ouder dan moet op een dag of de
premie omhoog… OF de pensioenuitkering
omlaag…Of beide natuurlijk. En dat is niks
leuk: niet voor premiebetalers (uw
(klein)kinderen en niet voor uw ouders,

DE PENSIOENGATEN VAN DE EU
Als je de prognose ziet van de OECD over
de pensioentoestanden in 2050 dan heb je
het over het volgende rijtje tekorten in de
financiering… U ziet land en het
bijbehorende pensioengat:
Land
Duitsland
Rusland
UK
Frankrijk
Spanje
Italië
Turkije
Polen
Roemenië
Tsjechië

Pensioengat
469 miljard
402
379
244
171
98
91
69
40
25
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broers en zussen als u gepensioneerd bent
dan. Dus zij die dachten: mijn oude dag is
goed geregeld zijn van een koude kermis
thuis gekomen! Sinterklaas bestaat niet dus.

Het heet ook wel : clicktivisme of slacktivisme (VS= slacker is “laks”). Ik geef u een
voorbeeld. Clooney de filmster was in
Soedan op bezoek geweest en zag daar de
vluchtelingen-ellende. En vroeg dus aan de
“leden van de Soedangroep” op Facebook
(1,3 miljoen!) om een aangegeven standaardbrief naar Obama te sturen. Dat neemt
ca 25 seconden van je tijd. Het regende dus
meer dan 1 miljoen mails in Obama’s mailbox. Maar de vraag om wat geld kwam iets
anders terecht: er kwam per lid gemiddeld
0.09 $ binnen voor Soedan…
Dit is dus wat men SLACKTIVISME noemt:
wel snel ergens achter staan, maar eigenlijk
helemaal niet echt actief meedoen.
SCHIJNAKTIVISME in het bargoens dus.
Zo komt een Amerikaans auteur ook aan de
kreet:
“Why the revolution will not be tweeted”.
Hij legt uit dat Facebook en Tweeter
gewoon ontoereikend zijn om echt een
andere maatschappij te bewerkstelligen.
Technologie is geen oplossing voor verandering van de menselijke natuur; nee, dat
versterkt enkel de bestaande, zegt hij ook.
En hij eindigt dus met: On-Line petitions are
a shame!
Dus ben u nog niet op Facebook en twittert
u nooit, wees gerust, u zult de vooruitgang
niet gaan missen… Ook al vinden uw
kleinkids dat al jarenlang al wel.

LEUK: SCENARIOS VOOR DE NIEUWE
WERELDORDE
Het boeit mij mateloos; al die scenaristen
die nieuwe werelden bedenken en daarbij
hun achtergrond en idee geven. Zeer
leerzaam. In veel tijdschriften en ook in
steeds meer boeken worden nieuwe constellaties geschetst. Zoals in het boek
Oorlog en Vrede in de 21 e eeuw van
Christian Saint-Etienne. In zijn schets
bestaat in 2016 de euro niet meer en wordt
de EU in 2018 een vrijhandelszone met de
VS samen. Maar veel hangt af van hoe het
gaat lopen BINNEN de VS… Daar is
Christian behoorlijk onzeker over:het kan
nog links- of rechtsom denkt hij nu. Maar dat
het in de EU heel anders gaat worden is
voor hem zeker.
Helmut Schmidt gaf recent zijn idee ook en
kwam op een EU-kern uit met Duitsland,
Frankrijk en Nederland, plus Oostenrijk,
Zweden en mogelijk Denemarken ook. Die
dus “de anderen” achter zich laten en
verder gaan omdat ze identieke politiekeconomische opvattingen hebben.
En eerder hoorde u hier al over de NEURO
en de ZEURO. Dus een split-up in een
zuidelijke EU en een noordelijke…Opvallend
is dat dit onderwerp zo in is. Maar ook op
wereldschaal wordt er enorm gespeculeerd
over nieuwe verbanden, coalities en
samenwerkingsverbanden. Duidelijk is dat
vooral de welvaart , de cultuurovereenkomst
en de stabiliteit bij de constellaties een grote
rol spelen. Dus arm bij arm en rijk bij rijk, en
ook , maar ook christelijk joods bij christelijk
joods etc. We blijven pappenheimers.
Mogelijk moet ik onder TOPICS maar een
nieuwe rubriek opstarten met als naam: De
wereldconstellatie van overmorgen. Heeft u
daar wat wijsheid over? Laat dan van u
horen.

DE ACTOREN VAN HET INTERNET
BIJEEN
Het echtpaar Le Meur doet het al sinds
2004: het jaarlijks organiseren van een
wereldwijd uit te roepen bijeenkomst van de
“actoren van het internet”. Het is uitgegroeid
nu tot DE bijeenkomst van de wereldbloggers die steeds meer invloed krijgen via
hun netacties. Het budget is nu al boven 1
miljoen en er komen al sprekers als een
Goshn van Renault. En DJ Bob Sinclar doet
de avond opleuken. Je mag er heen voor
250 tot 1900 € entree en er zijn ook sponsors voor duizenden euro’s actief. De
debatten zijn van belang, ja zeker, maar de
ontmoetingen en ideeën uitwisseling is hier
de kern. In Europa is Le Web zoals de
bijeenkomst heet HET ontmoetingspunt voor

INTERNET/MEDIA
DIGITAAL ACTIVISME
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ondernemers en Amerikaanse investeerders
(vooral uit Silicon Valley). Google, Microsoft
etc. zijn er ruim aanwezig. Intussen is het
echtpaar zo beroemd en machtig dat het
wordt uitgenodigd door de president van
Samsung en zitting heeft in het raadgevend
comité van Telefonica in Spanje; men zoekt
inspiratie bij hen. Le Web is in deze wereld
een centraal punt geworden en wat de Le
Leur’s dus ooit zagen klopt: het Internet en
zijn actoren zijn vitaal geworden voor de
Werdegang van onze wereld.

zit een merkwaardig virus wat de centrifuges
langzamer doet draaien. En in de laatste
Engelse Defensiebegroting is ook een groot
bedrag opgenomen voor een deskundige
cyber aanvalseenheid. Dus de oorlog is
“on”. En Wikileaks lijkt vóór te liggen. De
ongehoorzame burger pest tegenwoordig de
overheid c.s. met zijn pc en zijn internetkennis. We gaan nog wat meemaken dit
is pas het5 begin. Zet uw PC in de
brandkast; sluit hem niet meer aan op het
net of let op uw firewall etc.

DE CYBEROORLOG VAN WIKILEAKS
Hij is vol uitgebarsten nu Assange is
gearresteerd. Al was die eigenlijk al bezig
met het klokkeluidersproject van de laatste
maanden. De vrije nieuwsgaring van
“journalisten” nu tegen de wettelijke verboden van spionage en “staatsbelangen
beschadiging”. Het vrijheidslievende Amerika van Obama wil best dat die Assange de
mond wordt gesnoerd, ook de NATO is op
dit pad aan het werk, maar Lula verdedigt
hem stevig en in Mexico is er al een
ereplaat onthuld voor deze Robin Hood van
het Internet. Zoals we nu steeds opnieuw
zien bij vele onderwerpen: enthousiaste
steun enerzijds en grote afkeuring anderzijds: de sterk verdeelde wereld van nu. Wat
helemaal nieuw is zijn de zeer goed
georganiseerde cyberaanvallen op hen die
Assange wat in de weg leggen. Mastercard
ging plat, toen was Visacard aan de beurt
en Amazon en Paypall waren de volgende.
De
uiterst
goed
georganiseerde
hackerswereld kent “aanvalsleiders” die op
vele plaatsen in de wereld met een
hackergroep, die uit de Wikileakssite “pest”programmaatjes downloaden om vijandige
websites over te belasten en ze zo
onbereikbaar maken. Stel u voor het hele
betalingsverkeer van Mastercard ging 10
uur plat en daarna Visa ook nog een hele
tijd. Ook wij konden niets meer met Visacard
over het net betalen hier voor enkele dagen.
Overigens heeft China in haar leger zo’n
(zeer grote) militaire aanvalseenheid; en ook
al jaren. En ze werd ook al vaker ingezet...
Ook Israël heeft zoiets, kennelijk. Want in de
computers van de uraniumverrijking in Iran

LI. DE INTERNET TYCOON VAN CHINA
Hij is de opzetter van Baidu, de zoekmotor
van China en even machtig als mensen als
Zuckerber ( Facebook), Dorsey (Twitter), en
Brin (Google). Hij werd in de VS opgeleid,
en richtte in 10 jaar een bedrijf op dat met
Google, Yahoo en andere kan concurreren.
Op de beurs (Nasdaq) vlamt de koers van
zijn bedrijf… westerse investeerders zijn gek
op hem. Ja hij wordt erg geholpen door de
machthebbers in Peking die nooit aarzelen
om de concurrenten in China het leven zuur
te maken. Dus Li is wel een magiër maar
wel met een grote kruiwagen. Maar de
investeerders zitten daar nooit mee. Leve Li!
Een legende in zijn land.
INTERNETTEN IN TREIN EN VLIEGTUIG
Op een deel van de franse TGV’s kun je nu
ook internetten via WIFI: 4.90 €/uur og 9.90
€ voor de hele reis. De Duitsers liggen hier
best wat vóór en zij gaan ook in Frankrijk
rijden. Bij hen kun je op het net voor 8 €/uur
en 29 € per maand. Zij doen het via het
aardse telefoonnet; de Fransen via satelliet
en dan is bij tunnelrijden het signaal echt
weg. Op de franse Thalys is internetten
maar 6.50 €/uur en 13 € voor de reis.
In de lucht biedt sinds eind november
Lufthansa nu ook internet aan: 11 €/uur 20
voor 24 uur. Emirates laat u SMS-jes
versturen en mailtjes voor 1 €/bericht.
Singapore Airlines zal dat ook begin 2011
aanbieden maar Air France heeft niet echt
haast. Zij bieden vooralsnog liever wat
RUST aan. Zo nu weet u met wie u moet
treinen/vliegen als u een internetfreak bent.
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DIVERS
ROLLS ROYCE ZORGT VOOR PANIEK!
Na een A380 van Quantas moest ook een
B747 aan de grond gezet worden: beide met
motorschade aan hun Rolls Royce motoren.
Nou moet u weten dat de KLANT rechtstreeks de motor koopt die hij op zijn vloot
wil… de vliegtuigbouwer luistert en bouwt
hem in. Dus… dit is niet direct een probleem
van Airbus en Boeing. En begin augustus
knalt ook al een Trent 900 motor voor de
Dreamliner uit elkaar in een teststand! Rolls
is een van de grote vier motorenbouwers,
maar voor de gigatoestellen is er enkel ook
nog Pratt and Whitney. Omdat ook de A320
deze motoren moet hebben is er nu best
ruime paniek in vliegtuigland… Dat gaat
weer lange levertijden geven! Ook bij de
A350… Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Maar hier gaat het zegt men, om een
probleem in het concept. Dat is niet zo
best… dat kan effe duren.

jaar ook een puntje aan kan zuigen. En er
zijn 202 vliegtuigen in bestelling waaronder
78 A380’s (!). Wel 37000 mensen zijn er al
in dienst om de vluchten van > 6 uur naar
Tokyo, Praag, Amsterdam, Dakar, Madrid
etc. te kunnen realiseren. Omzet 10 miljard,
winst 964 miljoen, 28 miljoen passagiers,
105 bestemmingen, het zijn alle echte
droomcijfers. Van een lokaal maatschappijtje dat wat gastarbeiders vloog tussen
Dubai en Karachi werd het door de opkomst
van Azië, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika een
mammoet onder leiding van de Engelsman
Tim Clark. Alles draait rond Dubai, HET
grote nieuwe shoppingcentrum van de
nieuwe wereld. De winkels op de airport
zetten jaarlijks voor 1,2 miljard $ om. In hun
A380 kunnen 14 passagiers een echt appartementje krijgen met bed en douche. Met TV
natuurlijk en ook een bureau. Wat wel 4500
$ kost voor een vlucht Parijs-Dubai. .En ze
breiden uit: Air France voelt zich echt bedreigd intussen nu Emirates nog meer
vluchten naar Frankrijk (Parijs, Nice) wil.
Weer zo’n wonder van groei en winst in
crisistijd dat is gebaseerd op de opkomst
van nieuwe landen en nieuwe kansen. Iets
wat de oude garde als Air France, Qantas,
Singapore Airlines en Lufthansa niet lukte…
Winning teams all-over en de “oude garde”
zucht onder hun elan.

EEN DREUN VOOR BOEING
Er werden 8 bestellingen voor de 787dreamliner geannuleerd, de grote mysterieuze vlieger van Boeing met zijn 210-330
stoelen, de lichtste ter wereld van zijn
klasse. Maar nu is er al drie jaar (!) vertraging intussen na de zeer slechte testvluchten recent. Maar Air Nippon zou zijn
eerste 787 krijgen in… 2011! Airbus zit met
de motoren in zijn maag en Boeing met nog
veel meer. Innovatie eist zijn tol en kan
naast vreugde ook veel verdriet brengen. Is
de 787 één brug te ver? Airbus lacht in zijn
vuistje en boekt zijn ordertjes in..

DE KIDNAPPINGBUSINESS
In bijna twee dozijn landen is het al een echt
risico om gekidnapt te worden. Als uzelf rijk
of beroemd bent of als u bij een
kapitaalkrachtige baas werkt. Van Argentinië tot Irak en van China tot Haïti. Officieel
heet het dat “staten nooit losgeld betalen”….
Maar staten mogen liegen in het
staatsbelang dus… de werkelijkheid is nogal
anders. Soms gaat een staat er met
commando’s tegen aan en soms verliest de
gegijzelde daarbij het leven: Zie Frankrijk
recent in de Sahel. En verder moet u weten
dat u ook een ( kidnap/ransompolis kunt
afsluiten… Kwestie van premie betalen en
geen stommiteiten uithalen. Want die zijn
nooit verzekerd. Het is dus een complete
business waarin honderden miljoen al van
eigenaar verwisselen in meer dan 15

EMIRATES: DE ECHTE HOOGVLIEGERS
Het was ooit een zandkorreltje in de
woestijn en nu wonen er 2 miljoen mensen,
waarvan 90% buitenlanders. En ze gingen
in de Arabische Emiraten in de vliegbusiness (lange afstand) met hun staatsbedrijf EMIRATES. Nu zijn ze de grootste
long-carrier, die het laatste trimester 2010
een winststijging zag van 351% tot wel 662
miljoen $. Het aantal grote vliegtuigen is al
151; Air France de grote concurrent heeft er
“maar” 99…en de leeftijd van de vloot is
gem. 5,5 jaar, waar Air France met zijn 8
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landen. Waaronder een paar van wie ik het
niet wist. Pas dus op met uw reisplannen,
de wereld is levensgevaarlijk geworden.

(18% ) Duitsland 17 stuks (26%); Zweden
10 (37%); Spanje 8 (18%); België 7 (52%);
Tsjechië 6 (34%); Finland, Slowakije,
Hongarije 4 stuks elk ( 33% en 1 in aanbouw,resp. 34% en 43%); Roemenië,
Bulgarije 2 stuks (20%, 36% en 2 in aanbouw) en de rij sluit met Nederland en
Slovenië met elk 1 reactor. Geen enkele
uniforme politiek in de EU op dit gebied, het
blijft en kakofonie met zware politieke strijd
over het ophouden of het fors doorstarten
met deze energievorm. Duitsland en
Frankrijk zetten de levensduur van hun
oudjes nu al met 10 jaar omhoog… Ze
proberen tijd te winnen. En de EPR
ontwikkeling taant met de opvolgende
tegenvallers in Finland en Frankrijk. En in de
rest van de wereld boomt het op dit gebied:
een verdubbeling van de huidige ca 420
centrales is in zicht… Terwijl “peakpoint”
nadert, zie hierna.

DE DEFENSIEBEGROTINGEN
Defensie “muss auch sein” en dat is meestal
iets van 1 à 3% van het BNP in een land.
Behalve in Saudi-Arabië waar het 12% is
(VS-wapens), in Griekenland waar het 4%
(!) is en in Iran is het aan de hoge kant , met
zijn 2,7%.
Ziehier het rijtje van dik naar dunner:
VS 661 miljard, China 100, Frankrijk 64 (!),
UK 58, Rusland 53, Japan 51, Duitsland 46,
Saudi-Arabië. 41, India 36, Italië 36, ZKorea 24, Arab. Emiraten 13 (6%),
Nederland 12, Taiwan 9… Ja Nederland
staat op plek 15, Frankrijk op 3, Duitsland
op 8 en natuurlijk staat de VS en China “on
top”. Het is voor de VS, Frankrijk, Rusland
maar ook andere landen een forse
exportpost; vergeet dat ook niet als u
kritisch naar de cijfertjes kijkt…

SHELL REGEERT MEE IN NIGERIA
Het blijkt nu dat Shell in alle gelederen van
de Nigeriaanse regering en zijn ambtenaren
zijn mannetjes en vrouwtjes heeft zitten. En
dus alles weet van overheidsplannen EN
ook stevig daar aan kan “meesturen”. Dit in
een land dat voor 80% leeft van oliegeld en
waar 70% van de bevolking straatarm is en
ziek is van de vervuiling. En waar enkelen
hun zakken met Shellgeld vullen…. Het is
nog niet “bewezen”al gelooft er niemand
nog dat Shell NIETS van doen zou hebben
met de vergaande corruptie daar. Dit krijgt
een steeds groter staartje… en is bepaald
geen reclame voor ethisch handelen door
olieboeren. Niet best.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE OPEC EN DE BARRELPRIJS
DE OPEC LIET DE PRODUKTIEQUOTA
INTACT ONDANKS DE TOENEMENDE
VRAAG DOOR WAT ECONOMISCH
HERSTEL. EN DE BARREL IS, ZEGT MEN
WEER IN OPMARS NAAR DE 100 $ PER
VAATJE. WE GAAN WEER EENS DE
ANDERE KANT OP… VOOR HOELANG
WEET NIEMAND. MAAR ON THE LONG
RUN WETEN WE HET ALLEMAAL: HET
SPUL WORDT STERVENSDUUR OOK AL
IS ER NOG BEST WAT DAAR BENEDEN.
MAAR HET EXPLOITEREN KOST TIJD
EN… VEEL GELD OOK. LET DUS OP UW
ENERGIESLURPERS.

OP WEG NAAR PEAKPOINT!
Er is nog olie voor een eeuw of zo in de
bodem… Maar kijk je naar de feitelijke productiecapaciteit , nu ca 87 miljoen barrels/dag , maar rond 2020 maximaal 100 (de
Noordzeewinning daalt 200.000 barrel), dan
weet je : er zitten prijsverhogingen aan te
komen. En wat zijn op die termijn de alternatieven voor het spul, dat 80% van de
energieprijs dicteert? Dat is nog niet erg
daverend, behalve dan het veelbelovende
gas. Op gas rijden zit er niet echt snel in…

DE EUROPESE KERNCENTRALES
De recente rellen bij het afvaltransport
Frankrijk-Duitsland doen ons weer denken
aan “onze” 143 sterk verouderende kerncentrales in Europa. Het lijstje:
Frankrijk met 59 (+1 in aanbouw; 75% van
de stroomvoorziening); UK met 19 stuks
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Dus zal denkt men in de G20 de belasting
op olie weer omhoog moeten NU om de
markt een andere kant op te sturen en een
klapper te voorkomen dus.
Gaan we weer prijzen zien van 147 $/barrel
(zomer 2008!) of zelfs nog meer? Het is nog
lang niks rustig op de energiemarkten, u
bent gewaarschuwd. En de speculanten
zitten al op het stoelpuntje.

op te krikken. Immers nu zijn er ca 60
reactors in aanbouw en over 20 jaar moeten
er nog 250 bijkomen wereldwijd! Want
kernenergie is (CO2) schoon en goedkoper
dan de andere… Ook gaan er steeds meer
oudere ingenieurs met pensioen ; zo’n 1200
plaatsen moeten op kortere termijn worden
herbezet in Frankrijk en daarvan 200 in het
buitenland. De laatste drie jaar s het aantal
opleidingen in deze sector verdrievoudigd.
Op sommige franse opleidingen sprong men
van 15 studenten naar nu wel 100!
Areva stelde wereldwijd 54000 mensen aan
in 5 jaar alle activiteiten samen genomen.
Het zoekt nu 3000 mensen voor 2011. Ook
GDF-SUEZ wil wel 250 jonge ingenieurs per
jaar er bij.
Maar het blijft een sector die sterk afhankelijk is van conjunctuur en politiek…
Niet eenvoudig maar voor de langere termijn
lijkt het kostje gekocht. Ondanks de protesten tegen afvaltreinen en zo… In Europa
dan, ook nog wat in de VS, maar bijna
nergens elders.

ACH DIE OLIE, LEVE HET GAS!
In de oliebusiness is een grote omslag
bezig: van de olie naar het gas. Gas was
vroeger nogal oninteressant maar dat is
voorbij. Er zijn veel meer gas- dan
olievoorraden te ontdekken dus zwaait het
beeld om. Ziehier de veranderingen bij een
paar grote “olie”boeren:
BEDRIJF
EXXON
SHELL
CHEVRON
TOTAL

Prod. Tot.
+20%
+5
+1
+4

Olie
+4
+3
+1
-4

Gas
+50
+7
+2
+17 (!)

De gasprijs “hangt” nu nog aan de olieprijs,
en de omslag is zodanig groot dat er nu een
nieuwe “zeepbel” (dus een GASbel) dreigt…
In 2013 of mogelijk 2015? De ontwikkeling
zal zich nog verder versterken en veel
veranderingen gaan oproepen. Onzekerheid
loert overal..

DE ARABIEREN GAAN IN DE KERNENERGIE?
Areva, de grote franse club in de
kernenergie zoekt veel geld bij investeerders. Want het boomt in die sector. Nu
echter zijn de staatsfondsen in Qatar en
Koeweit steeds meer geïnteresseerd om
wat uit hun dikke spaarpot n het franse te
stoppen. Sof ar zaten ze enkel voor 3% in
Vivendi, 1% in PARIBAS, Veolia met 5% en
Lagardere 5,*5 en EADS deed 3,1%. Wat
smalletjes dus. Maar ze waren nogal altijd
op het Angelsaksische gericht en zijn ook
erg voorzichtig geworden. Ze willen nu
diversificeren: spreiden in Europa en Azië
dus. Maar zoals altijd is hun keuze ook
politiek een zware, omdat er zeer velen uit
hun spaarvarken willen tappen en dan is het
lastig om vrienden te blijven, soms… Areva
is overigens erg positief en wil daar toch een
flink stuk van de 3 miljard wegslepen.
Sarkozy doet (weer) zijn best!

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.
KERNENERGIE BOOMT!
De nucleaire industrie werft zich te pletter en
de opleiders putten zich uit om de capaciteit

Terug naar inhoud
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In de Atlasbergen in Marokko (ik was er ooit
en het is erg primitief bij die berbers) is het
gewoonte dat je een meisje van 11 of iets
ouder huwt. En haar “verstoot” als het niet
leuk is… Na een week, een maand of wat
langer en ook met of zonder kind. Dat mag
niet volgens de Marokkaanse wetten: de
minimumleeftijd voor huwelijk voor meisjes
is er 18 jaar. Maar ja als zo’n eigenwijze
dorpsoudste je huwt volgens de traditie is
het hoog in de Atlas ook goed genoeg. In de
Koran staat niks over huwelijkse leeftijd…
alleen Wilders schijnt dat te hebben
gelezen. Dus ALS Mohammed een meisje
van 9 huwde in 725 of zo …wat ook geen
hond heeft bewezen, dan KAN dat ook nog
gewoon traditie zijn. Nee, nog sterker het IS
in elk geval GEEN islamregeltje!
En weet ook dat jong huwen in de Middeleeuwen in de hoogste kringen gewoon
was… Maar Wilders en co zijn juristen of
god weet wat en hebben weinig interesse
voor historie en de feiten!
Het is maar dat U het nu WEL weet. En
heeft u zijn tel.nr. vertel het Geert dan even.
Niet dat het helpt maar je weet het nooit…

RELIGIES
EEN INSWINGER VAN DE PAUS (en nog
wat anders)
De jeugd is bezeten van het Internet… En
hij lichtte het toe: Het gebruiken van het
internet kan het gevoel van eenzaamheid en
verwarring slechts doen toenemen en dat
speciaal bij de jongeren”. Is dit nu cultuurhaat of wijsheid? Zou hij dat in 1925 ook
over auto’s en later over toenemend reizen
kunnen hebben gezegd? Is de man een
benepen conservatief of kan hij ons wat
leren? Ik vrees dat zijn prestige aftakelt en
dat hij ook geen echte antwoorden heeft laat
staan oplossingen. De Kerk was altijd al een
“remmer” en zette nieuwlichters niet zelden
op brandstapels na martelingen en verjoeg
grote geleerden. Is daar ook niets veranderd
dus?
Joseph Fadelle was een Iraakse sjiiet en
bekeerde zich tot het christendom. Nu dreigt
hem na een fatwa de dood… Hij zegt: “Ik
weet zeker dat een moslim mij zal doden.
Maar dat belet me niet te getuigen. Want ze
kunnen mijn lichaam doden en niet mijn
geest”.
De nooit ophoudende religieuze haat maakt
weer
vele
slachtoffers.
Vooral
in
moslimlanden
in
de
christelijke
gemeenschap. Mede omdat christendom en
westen, zeker na de oorlog in Irak, “een pot
nat werden” voor vele.
Tja ook in de katholieke kerk werden
duizenden
gedood
om
afwijkende
overtuigingen. In Frankrijk duurde dat ooit
eeuwen lang en hier zijn enkele namen van
de vervolgde dissidente groepen: de
Katharen, de camisards, de vaudois en een
tijd lang alle protestanten hier. Het (door de
staat= fatwa) vervolgen toen, eindigde met
het Edict van Nantes, dat ook weer eens
werd herroepen en toen weer opnieuw ging
gelden…. L’Histoire se repète, want de
mensen blijven in de kern dezelfde.

CHRISTIANOFOBIE
De christenen hebben het steeds moeilijker
vooral in de islamgebieden. En ook in Irak
war regelmatig moord en doodslag hun
kringen teistert. Nogal wat islamintello’s
roepen om een andere benadering en roepen op tot tolerantie voor deze minderheden. Hun probleem is hun relatie met het
westen en ook hun grote versplintering
onderling. Al in de eerste wereldoorlog was
er in het Ottomaanse gebied sprake van een
genocide op de christenen; de Armeniërs,
de Griekse groep en ook de Syrisch-Chaldese christenen. Die tijden lijken terug te
komen nu het fundamentalisme toeneemt.
Een echte terugslag in de pogingen de
relaties christendom-islam te normaliseren.
De grote stroom vluchtende christenen uit
vele gebieden zal vooralsnog niet ophouden. En het zou kunnen leiden tot het praktisch verdwijnen van het christendom hier.
En dat terwijl de islam niet heel veel in de
weg wordt gelegd in het westen, al zien we
steeds meer tekenen van “afstand nemen”

CULTUUR OF RELIGIE?
Tja in vele landen zijn religie en cultuur
nauw verweven: zelfs wij in Europa leven in
“een joods-christelijke traditie” volgens vele.
Dus even oppassen met het volgende:
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in de diverse bewegingen van ultra-rechtse
origine. Is er toch nog eens een religieuze
clash nodig vóór het weer anders kan?

terlijk? Of is RK ook een ideologie en niet
zozeer een religie? Snapt u het nog? Wel de
paus een nu ook, maar een beetje..

COMPLEX GEDOE OVER DE HOOFDOEK
In Frankrijk werd een medewerkster van een
particuliere crèche ontslagen omdat ze met
een hoofddoek op het werk verscheen. Na
zes jaar onbetaald ouderschapsverlof. In
een publieke crèche is hier niks onduidelijk:
dat mag gewoon niet, punt. Maar in het
gewone arbeidsrecht in de particuliere
sector is het nog maar de vraag of dit
ontslag kan. En nu bleek al een paar keer,
ook in de landbouwsector, dat een
hoofddoek GEEN reden tot ontslag kan zijn.
Ondanks de nieuwe wet in Frankrijk op de
“duidelijk zichtbare uitingen van religie” die
geldt voor de publieke sector. Je mag
natuurlijk als werkgever een “tenue”
voorschrijven om redenen van veiligheid,
hygiëne en commercieel belang.
Maar
daarbuiten is het juridisch een onduidelijke
boel,
juridisch
gezien.
De
meeste
werkgevers kopen het probleem af omdat ze
niet als islamofoob in de pers willen komen.
En intussen gaat het dragen van
hoofddoeken etc. in de diverse religieuze
instellingen ook gewoon door. Weer eens
blijkt hoe gecompliceerd de situatie werd
met de recente wetten: een waarschuwing
voor landen waar het nog staat te gebeuren.
De discussie botsing van principes is weer
in volle gang in La France.

Terug naar inhoud
AFRIKA
GHAGBO WIL NIET WEG
De verkiezingen in Ivoorkust ontaardden in
een tragikomedie met doden en gewonden.
De etnische tweespalt in het land, al heel
lang oorzaak van politiek gedonder:
christenen in het zuiden tegen moslims in
het noorden. Het land beweegt mee op de
religieuze tegenstellingen in onze wereld
van nu. Ouatarra zijn opponent werd door
iedereen en alle instanties tot winnaar
uitgeroepen, maar ook Ghagbo riep zijn
overwinning uit, liet zich als president
installeren en benoemde een ministerpresident. Een soort van België dus maar
dan wat minder gelikt. Hij hield na zijn
putsch de verkiezingen 5 jaar op en …
verloor. Een verdeeld land met ook nog
15000 Fransen, die nu echt gevaar lopen.
Sarkozy houdt dus weer zijn hart vast. Want
dat zijn wel erg veel gijzelaars voor de
autistische Ghagbo. Vooralsnog is het tilt…
en regeert niemand of iedereen..
PUTSCH VERIJDELD IN MADAGASCAR
Ze zitten weer allemaal achter lot en grendel
de militaire putchisten. Het duurde maar
even , maar toonde opnieuw hoe labiel daar
de vrede is. In dit straatarme land tussen
Afrika en Zuid-Azië.

AIDSLIJDERS AAN HET CONDOOM!
De paus heeft het uiteindelijk maar toegestaan: heeft u aids dan MAG u een
condoom gebruiken om besmetting van
anderen te voorkomen. Dus pas op: het
condoom is niet toegestaan, tenzij u AIDS
heeft… Vele zien hierin de Verlichting
binnen de Kerk beginnen… straks dus condoom mag gewoon, homo’s zijn geen zieke
mensen, abortus kan ook, echtscheiding
ook geen probleem meer en vrouwen zijn
gewone mensen die natuurlijk ook priester
mogen worden. In de islam mag alles wat
hierboven staat behalve het erkennen van
homo’s. Zeg nou zelf welke godsdienst is nu
achtergebleven om niet te zeggen ach-
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WORDEN DE
TEN?

TOUAREGGS SALAFIS-

hangen in dat mooie land…. Maar dat is
niet de bedoeling. Dus nu moet je je
studiebeurs terugbetalen als je niet 10 jaar
na je studie in Z-Afrika komt werken. Want
zo kan men de hoge groei (+5%) vast
houden
want
daarvoor
is
intellect
tegenwoordig vitaal. En de concurrentie om
de hoog-opgeleide is wereldwijd losgebarsten, waarbij het westen (omdat men zelf
TE weinig hoog-opgeleide produceert!), op
jacht is gegaan in de opkomende, arme
landen. De jacht op het diploma is open…
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 Colombia is het ook al zo:
hun rebelse achtergrond als revolutionairen
is bijna vergeten: ze zijn nu vooral ordinaire
drugshandelaren. Ook een mondiale ontwikkeling dus.

De jonge Touaregs met bestaansnood zijn
kwetsbaar en paaibaar voor de salafisten
van Al-Qaida, vreest men nu in de Sahellanden. Maar experts spreken dit tegen
omdat deze beweging geen enkele
verankering heeft in de touaregcultuur. Nu
schijnen Aqmi-bazen touaregvrouwen te
huwen om toegang te krijgen tot deze
groep. De Touaregs, een Berbervolk, heeft
echter een zeer gematigde vorm van islam,
uiterst geëmancipeerde vrouwen zonder
sluiers en dat verandert niet “overnight”.
Vooralsnog lijkt er wel een relatie via het
gesmokkel en het handelen in gijzelaars;
dus in de sfeer van het banditisme. Wat de
Touaregs, notoire smokkelaars, niks vreemd
is. De angst voor een radicalisering net
“onder de Maghreb” is groot; iedereen weet
hoe intensief het gevecht was in Algerije
waar het fanatisme opkwam en nooit meer
echt vertrok. Dus het motto blijft: geef die
Touaregs wat privileges en hou ze zo uit de
klauwen van het hun wezensvreemde AlQaida in de vorm van Aqmi hier. Maar
vooralsnog is de angst voor een foute
ontwikkeling groot… Yemen, Somalië,
Soedan… het zijn afschrikwekkende voorbeelden.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
OP NAAR EEN VERENIGD SCANDINAVIË?
Er gaan stemmen op om eens e kijken naar
de voordelen van een noordelijke federatie
waarin landen samen kunnen gaan als
Denemarken, Finland, IJsland, Zweden,
Noorwegen. Economisch zou zo’n club op
plek nr. 10 in de wereldlijst staan… met in
totaal maar 25 miljoen inwoners! Ze worden
sterk gebonden door het lutherse geloof en

DE REM OP DE EXPORT VAN BRAINS!
In Zuid-Afrika bestaat de African Leadership
Academy. Daar worden veel , veelbelovende, immigranten uit Afrikaanse landen
opgeleid van giften aan dit instituut. Vaak
gaan ze daarna ook nog naar een
buitenlandse universiteit om verder te
studeren. En dan blijven ze daarna vaak
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traditie en al eerder bestond dit al in de
Unie van Kalmars (1400)! Dat doe je niet
zomaar, zeker niet als je ook koningshuizen
herbergt… maar er wordt steeds meer
hardop gedacht in deze richting. Weden
maakt er zich sterk voor… maar zo’n idee
heeft voor zijn rijping wel 25 jaar nodig.
Maar waarom niet? En zouden er nog meer
gegadigden zijn? Duitsland en Nederland
zijn ook bijna buren van het scandinavische…! Laat Wilders het niet horen!
DE UNIE VAN DE MEDITERRANEE IN
HET SLOP
Het MO-conflict remt de voortgang in deze
Unie, de baby van Sarkozy. De Arabische
Liga wilde niet naar de meeting in Barcelona
komen en dus werd die verdaagd… Israël
en zijn politiek zijn debet aan dit uitstel van
de tweede top. Ook het conflict AlgerijeMarokko (over west-Sahara) is een stevig
probleempunt. En ook het westen van
Europa wordt ook wat moe; de fraaie energieprojecten en hun financiering liggen ook
koeltjes te wachten op politieke ontspanning. Maar deze Unie blijft van enorm
strategisch belang, zeker ook voor Europa
wat in Afrika zijn grootste handelspartner zal
gaan vinden en… een enorm snel groeiende
markt en bevolking! Verdubbeling in 40 jaar!

Bev.Groep
Vrouwen
Mannen
Boven 65 jr
Alleenwonend
Eén-persoonsink.
Twee-persoonsfam
Vier-pers. Families
Werkende
Werkelozen

% Armen
16,3
14,7
15
37,5
29,3
14
7,7
6,8
62

Hele bevolk.

15,5%

Als je naar steden kijkt in Duitsland ontstaat
het volgende armoedeplaatje:

DE ARME DUITSERS
Arme Duitsers? Dat zijn dan toch wat
zwervers of zo? Nou nee dus, blijkt uit een
recente statistiek uit Berlijn waarin men het
armoede-fenomeen onderzocht. Daarbij is
de volgende definitie van armoede gehanteerd:
-Een EENPERSOONShuishouden: 930
€/maand
-Een VIERKOPPIGE familie : 1950 €/maand
Dat berust op de berekening van 60% van
het gemiddelde inkomen in Duitsland.

Stad

% armen

Hoog
Leipzig
Hannover
Bremen
Dresden
Dortmund
Duisburg
Berlijn
Nürnberg
Köln
Essen

27 %
22,2
22
21,5
21,3
19,3
18,7
17,3
16,8
16,3

Laag
München
Hamburg
Frankfurt/ M.
Düsseld.
Stuttgart

9,8%
13,1
13,7
13,8
14,2

Oost-West
West-Duits.
Oost-Duits.

13,1
19,5

Om het wat plastischer te zeggen:
EEN op de ZES Duitsers leeft in armoede
Dat zijn 13 miljoen mensen, iets minder dan
de Nederlandse bevolking.

Met dit criterium gewapend kun je de
volgende “armoede-lijst” maken, waarbij je
per bevolkingsgroep het percentage ziet dat
ONDER deze grenzen zit.

Dit is nu de werkelijkheid in het “rijkste land
in de EU” en het is zeer waarschijnlijk dat
het in Frankrijk nog erger is.
Natuurlijk stelt het vergeleken met 2/3 van
de wereldbevolking (die ECHT straatarm is)
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niks voor…. Maar je zult maar arm zijn
tussen al die rijkeren. Daar wordt je niet blij
van en erg ontevreden en ook bang. En dan
ben je een gemakkelijke prooi voor
populisten van het rechtse blok. En dat zien
we nu in vele landen in de EU.

Veel mensen zeggen hier: de stad gaat de
weg van Italië, langzaam gaan we bergaf.
DE CHINATOWN VAN TOSCANE
Chinatown van de stad Prato ligt rond de
straat Pistoiese (180.000 inw.)… en het is,
met zijn 45000 chinezen, de derde grootste
in Europa. Na Londen en Parijs. Wel 40%
van de geboren baby's hier is chinees.
Sinds 1990 is er Chinese textielindustrie in
deze stad even vlak bij Florence waar de
meeste chinezen aan kwamen uit Whenzou
en werkten voor Italiaanse bazen. Maar toen
het bergaf ging begonnen ze voor zichzelf
met fast fashion mode artikelen… En zo liep
het uit de hand in Toscane. Er zijn chinezen
die gemakkelijk 15 miljoen € omzet
maken… want hun arbeidskosten zijn van
chinees niveau en niet Italiaans. Voor velen
de “nieuwe slavernij” maar niet voor de
chinezen die het goed gaat vinden zij. Het
illustreert hoe onze wereld er nu uit ziet.
Een herenshirt kost hier 4.35 €; 0,30 voor
het knippen, 2,30 € voor het naaien 0,45
voor de knoopjes en dan nog wat dingetjes
en klaar is tie. Maar hier verdient de chinees
800 € per maand en “thuis”dus 80. En er
vertrekt per jaar 460 miljoen € naar China
via de 248 bureaus hier voor geldverzending. De 30 à 35000 clandestienen
dat is een probleem. Ze werken hier
natuurlijk zwart en China wil hen, die men
wil terugsturen, echt niet terug! Maar de
effecten zijn ook negatief: de OG-prijzen zijn
hier gedaald en 40% van de kids op de
scholen hier zijn Chineesjes.. Ook is er al
Chinese maffia gesignaleerd met ook al
moorden. Dus het is een echte Chinatown
zoals in de VS en elders. Weer een
integratieprobleem zegt men, maar in de VS
bestaan dit soort problemen met de
dozijnen. En zijn daar dus geen echt
probleem! Aan dit soort situaties moeten wij
nog wennen: als we “de rest van de wereld
in eigen huis krijgen” weten we niet meer
wat te doen. Wie is er nu dan wereldvreemd
kun je je afvragen?

DE DUITSE POLITIEKE PARADOX
De WW zakt zeer sterk in (van 11 naar
7,5%), dus hoera! De export schiet als een
raket omhoog , geweldig. Maar de populariteit van Merkel zit op een echt dieptepunt. Haar populariteit liep terug van 72%
(2009) naar nu 41%... Ach, het is eigenlijk
overal zo dat eerder populaire politici nu in
het slop zitten (Sarko, Berlusconi, Zapatero… etc.) maar dat Duitsland met een
spectaculair herstel hier geen uitzondering
is, dat is toch wat vreemd! Wie het snapt
mag het zeggen!
DE BELGISCHE IMPASSE
De voorstellen van de Wever waren OK
voor de Vlamingen maar onmogelijk voor de
walen! Weer een impasse dus en nu wordt
het toch hoog tijd dat er acceptatie komt van
een grotere onderlinge onafhankelijkheid en
ook een andere solidariteitsbasis wordt
gevonden. Anders is het einde, de chaos,
niet ver meer. Nu is België een grote kloof
en een koning geworden. Moeten de stille
liberalen nu weer uit de kast komen? Zou
dat kunnen, want nieuwe verkiezingen lijken
ook niets op te lossen. Arm België.
DE MALAISE VAN MILAAN
Nog maar even geleden was deze stad
dynamisch, jong, swingend maar nu zakt ze
in hoog tempo af. De WW ging in zeer korte
tijd van 3,7 naar 4,7%; zo’n 40% van de
kleine baantjes zijn zwart en slecht betaald ,
er zijn veel meer jonge echtscheidingen,
veel jongeren huwen erg laat of niet en
Milaan is ook ver gezakt als financieel
centrum.
Modemensen,
uitgevers,
reclamemensen, lang De specialiteit van de
stad trekken weg. En de bevolking daalt
ook; sinds 1973 al -0,5 miljoen inwoners. En
al 10% van de inwoners is boven de 65 j
waardoor er beter verbanden kunnen
worden gelegd. aar.

FRAUDEREN OP ZIJN GRIEKS
Er moet een einde aan komen want de
staatskassen
zijn
leeg
en
de
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geldverschaffers vertrouwen hun debiteur
niet meer. Dus maakt de Anti-fraude
Brigade jacht op de Griekse fraudeurs die
nu na een halve eeuw pret de worden
aangepakt. Deze brigade aarzelde niet om
de namen van 150 artsen te publiceren (hun
initialen!) en wat ze aan belasting
declareerden…. Deze rijke buurt artsen met
hun tweede huizen, hun jachten, hun maxiauto’s dus. Een van hen gaf 130.000 € op
en bleek 1,2 miljoen op de bank te hebben
een andere die 6 miljoen heeft gaf slechts
200.000 € inkomen op… Ze ebben n een
ploeg die jacht maakt op de luxe villa’s, dat
zijn er zo’n 23000, waarvoor nooit belasting
werd betaald over de huurinkomsten. De
nachtclubs werden gecheckt en 70 werden
er al gesloten wegens belastingontduiking.
En nu zijn ook de >10 meter jachten aan de
beurt voor een controle. En er bleek dat
800 van de 1400 boten, gedeclareerd als
bedrijfsboten, in werkelijkheid super-luxe
jachten zijn. De staat miste zo miljoenen
aan belasting per boot. Want Athene heeft
het IMF beloofd om de inkomsten einde
2010 met 14% op te voeren… Terwijl wel
30% van het BNP zwart is en alle geld
daarmee gemoeid staat in het buitenland: dit
is DE nationale sport hier. Griekenland zou ,
op een bevolking van 11 miljoen, maar 5000
mensen hebben die meer dan 100.000 aan
inkomen opgeven. Onmogelijk dus.
De EU en het IMF kijken intensief mee op
deze jacht en zien hoe gammel de
overheidsadministratie is en hoe corrupt de
hele boel werkt. De belastingcentra zijn
echte rampen administratief gezien en ook
uiterst corrupt. Al 300 directeuren in deze
dienst weden gemuteerd. En met de 24
directeuren van de grootste centra (zij
moeten 70% van alle belasting ophalen),
wordt maandelijks vergaderd over de
resultaten. De belastingwet werd aangepast
en nu moeten ook gegevens over de
leefwijze worden opgegeven waardoor er
dwarsverbanden kunnen worden gelegd.
Auto’s, villa’s, de scholen van de kids,
personeel, alles moet worden opgegeven.
Terwijl de deflatie voortraasde naar -4,5%...
en nu weer wat minderde naar nog -2,6%.
De staatsschuld is nu al 145% van het

“opgegeven
BNP”…
en
het
begrotingstekort , dat in 2009 nog 15% was
en nu nog zo’n 7% is.
Je kunt ook gebruik maken als bedrijf van
een amnestieregeling, een preossi geheten
hier. Met een vast bedrag kun je dan al je
“ontdoken belasting afkopen”.
Daarover
stak een storm van woede op, maar ja, de
achterstand in dossiers van bedrijven is
meer dan 2 miljoen. Wat wil je dus?
Ook het verplicht stellen van een kassa met
kassabonnetjes is nieuw wat door de
kiosken een “ramp” wordt genoemd. Want
daar was de hele omzet zwart intussen. In
ruil voor een korting op de prijs werd bij veel
winkels dan geen bonnetje gevraagd: zo
werkte het zwarte systeem. De Grieken
werden ook al opgeroepen facturen te eisen
en die te tonen bij aangifte. Om zo de zwart
werkende bedrijven te kunnen pakken.
Onder andere met hun ontdoken BTW.
Deze BTW gaat nu naar 23% overigens…
Het is al met al en gigantische verandering
en of die snel slagen kan valt te betwijfelen.
In dit land waar de corruptie van hoog tot
laag ingebakken is, al vele tientallen jaren,
in de leefwijze en de cultuur. Is de crisis van
nu dus een kans om het verleden te kunnen
vergeten? Of zal het weer eens blijken dat
de Griekse ziel niet te bekeren is?
Oh ja, en ook de machtige en rijke Grieksorthodoxe Kerk is nu de klos: hun
belastingfaciliteiten worden nu ook fors
gekort.
Dit is het echte plaatje van en zwaar
gesubsidieerd EU-land… Het werd al jaren
geweten, ook in Brussel. De leugens over
de cijfers werden al jaren “getolereerd”, ook
in Brussel. En nu moet het eindelijk worden
aangepakt. Moeilijk ook omdat Brussel niks
deed. Mede daarom is ook Angela Merkel
zo woest op die Grieken, die lekker
fiedelden ook met “onze centen”! Een lesje
om over na te denken; niet zo best voor
Brussel!
BEZUINIGEN OP ZIJN PORTUGEES
Een enorm begrotingsgat van 7,3% dat in
2011 naar 4,6% moet… Dat vereist dus een
enorme bezuiniging, zo groot dat de
socialisten zich van stemming zullen
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onthouden. Waardoor het plan wordt
aangenomen. En dat is: -5% o de salarissen
van ambtenaren,
bevriezing van de
pensioenen, de BTW naar 23% +2%)…. De
groei voor 2011 zit , naar schatting op een
magere 0,2%. De socialisten zitten in de
polls op -10% (nu dus nog maar 25%) en de
PSD heeft nog 42%. Het wordt een politieke
aardverschuiving dus en veel onrust. Nog
een dus. En wel van 240 naar 310 miljard,

Ashton iets horen… Eerst personeel en dan
beleid. Klaar!
FRANS-DUITS ONDERONSJE
In Deaville gebeurde het weer eens:
Europese politiek door de beide grote
Europeanen nu samen met…. Rusland.
Medvedev werd omgekletst tot een
“paneuropees verdrag” dus een soort “mininato” voor Europa: het westen PLUS het
Oosten = Rusland. Tot afgrijzen van Obama
en zijn VS natuurlijk. Dit moest effe
beklonken worden omdat in dec. de grote
Nato-meeting was gepland waar Medvedev
oor was uitgenodigd… Ashton uit Brussel
was niet gevraagd in Deauville, te gek voor
woorden natuurlijk. Sarko en Merkel gaan
gewoon hun gangetje en bouwen aan een
nieuwe plaat geopolitiek gezien: Europa
(west + oost) , China (met az.
Bondgenoten), de Amerika’s OF NoordAmerika en Zuid-Amerika + India… etc. Er is
een nieuwe wereldplaat in de maak. Marc,
Verhagen en Geert en co: effe opletten!
Jullie zijn al ingedeeld hoor!

VERWARRING IN POLITIEKE KRINGEN
Rutte zei het nog eens duidelijk: “De vrijheid
van godsdienst is in Nederland een groot
goed”. En zijn “gedoger” Geert W. zei:
“Nederland is nu gidsland in de strijd tegen
de voortschrijdende islamisering en ook in
de opinie dat de islam “as such” fout is”.
Tja en nu?
Iemand
huwen
om
hem/haar
een
verblijfsvergunning te bezorgen mag niet…
Iemand huwen om zijn/haar geld wel. Dit
soort gedoe gaan we nu vaker krijgen: de
regering (n de gedoger) zijn VOOR een
bepaalde maatregel. Maar de reden is voor
de gedoger een totaal andere (of zelfs een
tegenovergestelde)
dan
voor
de
regeerders… Dat kan en dat mag in een
democratie. Maar het maakt de discussie er
over wel complex en vergroot ook niet de
duidelijkheid in de politiek. Want als e
MOTIEVEN achter een maatregel er al
vaker niet meer zo toe doen, dan wordt het
allemaal wel heel erg onbegrijpelijk.
Ach dit is gewoon nog iets voor de fijnproevers die niet enkel pragmatiek zien.

FOUTE IMMIGRANTEN: ERUIT!
Het laatste referendum over expulsie van
misdadige immigranten verkreeg een
meerderheid. Het lijkt de wraak van een
bevolking op de rechters die veel te lage
straffen uitdelen, vinden ze. Hier is de helft
van de delinquenten “allochtoon”… En 4 op
de 10 werkelozen zijn allochtoon.
Dus voor moord, verkrachting, inbraken,
drugshandel en sociale fraude heet het nu:
in het gevang en/of betalen en dan… nar
huis. Dus je verblijfsvergunning wordt
ingetrokken en dan moet je opkrassen. Het
referendum initiatief werd door wel 200.000
Zwitser ondersteund in dit land dat met
Luxemburg en Liechtenstein met zijn 21,7%
de meeste immigranten kent. En de
immigratie stijgt jaarlijks met 4,5%.
Maar het toepassen van deze maatregelen
is nog niet zo simpel: je moet een verdrag
hebben daarover met de landen van
herkomst. Die hierop ook niet staan te
wachten. Een minister zei dus dat hij vindt
dat je de ontwikkelingshulp moet korten als

DE AFD. BUIZA VAN BRUSSEL
Mevr. Ashton is de minister van Buiza en ze
doet nog niet veel meer dan het oprichten
van “vertegenwoordigingen” in de landen op
d$e wereld. Maar 15 landen van de EU
gaan daar met hun ambassades aan
meewerken en el van hen krijgt een bosje
landen toegewezen. Nederland kreeg ZuidAfrika en Libanon (!), Frankrijk Tsjaad,
Zambia en de Filipijnen en Duitsland China,
Papoea Nieuw-Guinea.
Engeland doet niet mee… Het gedoe moet
in december rond zijn. Pas dan gaan we van

43

zo’n land niet meewerkt! Hij is van
christelijke huize..
Het einde van de tolerantie is bereikt:
Zwitserland verliest na zijn minarettenmaatregel nu opnieuw een stuk van zijn
imago als immigratieland en gastvrij volk.
Maar het loopt slechts voorop in een rij
landen die nog gaan volgen: tekenen des
tijds dus.

belangen kleven. Zelfs de russen gingen op
“hun
“eilanden”
daar
weer
eens
propagandistisch op bezoek. De snel
veranderende geopolitieke toestand en de
zich steeds meer “afkerende en inerte VS’
zijn factoren van nieuwe zorgen en onrust.
ZEDENJACHT IN SHRI LANKA.
De nieuwe president beloofde het in zijn
campagne: er moest iets aan de losse
zeden worden gedaan in het land. Dus nu
worden “wulpse affiches” van de muren
gehaald en in hotels worden “vreemdgaande stelletjes” uit bed geplukt…. De wet
zegt hier niets over , maar “het volk” is er in
meerderheid voor.
Dit land is bekend om zijn massale
productie van erotische lingerie en ook om
zijn enorme alcoholaanbod aan de toeristen.
Daaraan wordt natuurlijk niets gedaan… dat
geeft “vreemde” deviezen!

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.

Terug naar inhoud

DE OEKRAÏNE IS WEER BEKEERD..
De Oranje revolutie stikte in grote
personenruzies en Moskou greep zijn kan.
Na de afknijperij van het gas kwam er weer
een Moskou-gezinde president, die de
gaskwestie “regelde”. De bevolking had het
wel gesnapt intussen… geen vriendje dan
ook geen gas! Intussen is ook het Russisch
weer een officiële taal daar. De EU hield
zich ook doodstil, want dit land verder
openlijk tegen de russen “steunen”, werd
ook levensgevaarlijk. Weer dat gas… De
tijden dat Bush openlijk pronkte met het zich
afzettende Oekraïne zijn definitief voorbij.
Braaf aan de leiband van Poetin lopen:
reaalpolitiek duurt het langst.

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
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 Dubai 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

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
ZORGEN OVER CHINA EN DE VS
De “zuiderlingen” maken zich steeds meer
zorgen over de snel groeiende macht van
China; militair en economisch. En de steeds
sneller verflauwende kracht van de VS…
Er zijn ook steeds meer wrijvingen over de
eilanden in de Chinese zee waaraan veel
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bodemrijkdom vlakbij… Welke weg gaat het
hier worden?

(!) centrales, zijn gigantisch maar dat deert
de chinezen niet echt. Want ze zijn erg ver
in het zelf concipiëren en bouwen van
moderne kerncentrales. Hun industrie wordt
fors door Peking gesteund en er is een ware
armada aan ingenieurs in opleiding in deze
sector. China zal 50% van 's werelds
reactoren herbergen: Russische modellen,
Amerikaanse, franse en eigen merk. De
vraag is hoe sterk de buitenlanders mee
kunnen mixen met de enorme vaart in hun
programma. Er staan nu maar 13 centrales
te draaien, men bouwde slechts een of twee
reactoren per 10 jaar, maar nu zijn er 25 in
aanbouw tegelijk. Hun reactoren zullen in
2020 meer stroom produceren dan de VS
ermee maken en de buitenlanders staan te
trappelen om vol mee te doen. Doel is dat
fossiele brandstoffen in slechts 15% blijven
voorzien in de toekomst. En er zijn al
vermogens geïnvesteerd in windmolens en
zonne-energie nu. Maar wat zij willen kan
enkel met gigantisch veel kernenergie
bereikt worden. De contracten voor voldoende uranium worden ook al gezocht en
getekend. Nu al voor 29 miljoen pond voor
Guangdong Nucleair tot 2025. En een
Amerikaans bedrijf biedt een contract aan
om de Chinese reactoren voor hen te
runnen. Chinese reactoren zijn nogal goedkoop: de staat financiert en de arbeid is
goedkoop. Dat leidt tot een prijs van 40%
lager dan in het westen en tot een bouwtijd
van 47 maanden tegen 71 nu in het westen.
De firma Guangdong Nucleair wil al in 2013
centrales exporteren en heeft nu al zijn technologie geleverd aan Pakistan. Kortom,
China is uit de startblokken en Areva c.s.
krijgen er een forse concurrent bij. En
Frankrijk is al met volle kracht in India zijn
verkoop offensief gestart. Andere tijden…

BRAVO VOOR ZUID-KOREA
Het boomt daar enorm en niet van de export
van “simpele producten” zoals buurland
China in hoge mate (nog) doet. Nee hier is
het hightech wat de klok slaat: zelfs 3,5%
van het BNP gaat hier in R&D. Enorm hoog:
China zit onder de 1%, net als India. En de
maatschappij is stevig hervormd ook, oude
remmende gewoonten en cultuurelementen
zijn intussen verdwenen. De overheid en de
industrie zitten qua industriepolitiek sterk op
een lijn en dat levert ook geen windeieren
op. Het is intussen een modern, liberaal
land met een volwassen positie voor
vrouwen. Hier gelooft men NIET in “stateenterprise” zoals Peking doet; maar wel in
nauwe strategische economisch-politieke
samenwerking! Dit land wat erg bang is voor
China’s macht en dus sterk steun zoekt bij
de VS (en dat ook krijgt daar!), schiet als
een ster omhoog in Oost-Azië. Zoals ooit
Japan deed dat nu de boot steeds sterker
mist… De beste leerling van de moderne
kapitalistische klas, met oog voor zijn
bevolking! Heel ets anders dan bij de
noordelijke familieleden…
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 ingeprezen en worden
zijn tante (de zus van ouwe Kim) en die
jongen nu tot supergeneraal 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 gechaperonneerd
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..

STADSPROBLEMEN OP ZIJN CHINEES
Neem Guangzhou evenals voorbeeld van
wat er in de gigasteden van China gebeurt.
Zo’n 50% zijn “normale” burgers in die stad
en de andere 50% zijn “gelukzoekers van
het platteland en… uit het buitenland.
Vluchtelingen/immigranten dus. In deze stad
zijn er ook al vaker rellen omdat de zwarte
“immigrante” een veel luidere levensstijl er

CHINA GAAT FORS NUCLEAIR
Hun plan is om 27 nieuwe centrales op te
starten voor 2020. De kosten van helemaal
nucleair gaan, ruim 500 miljard $ voor 245
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op nahouden dan de chinezen zelf… U ziet
het ook Peking krijgt nu integratie-roerselen
te verduren

goed in het niet willen weten van echte
problemen… tot de zaak ploft. De
ontwikkeling is een symptoom van de algehele geweldsontwikkeling in de Japanse
samenleving.

CHINA SPEELT VAAK VALS, MAAR…
Vele bedrijven uit het westen kwamen al
bedrogen uit: China laat je toe maar enkel
als je ook je technologie “deelt”. Tja en men
heeft bij zo’n enorm marktpotentieel geen
keus, wat al tot veel narigheid leidde. Rijen
bedrijven vertrokken ook al weer uit China,
zeker een grote rij franse. En de chinezen
blijken nu al grote concurrenten van de
Fransen op TGV-gebied: in Brazilië en zelfs
in Californië! China is al lang niet meer
alleen de WERKPLAATS van de wereld,
maar wordt ook in hoog tempo het “R&Dlab” en ook “de grote bankier” van de
wereld.
Bij dit alles heeft dit gigaland echter een
grote zwakke plek en dat is zijn zorgelijke
demografie. Op enige termijn ladingen grijze
chinezen en erg weinig jeugd. En ook in de
21e eeuw is een voldoende jong, dynamische , consumerende en hard werkende
bevolking onontbeerlijk voor wereldwijd
economisch succes dat blijft…

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
OVER OBAMA EN DE ZIJNEN
Voor u uit de Amerikaanse pers geplukt:
-Obama’s onmogelijke dromen. Links leek
weer op gang te komen tot Obama werd
gekozen….- (NY Times)
-Steeds meer kiezers zijn overtuigd dat wat
er moet gebeuren is niet nog meer uitgeven
maar de straf maar accepteren en
ondergaan- (Newsweek)
- Obama redde Wallstreet. En wat deed
Wallstreet met al dat geld? Wel men kocht
advertentieruimte en zendtijd om Obama
van alles de schuld te gevenHet Murdoch media-imperium Newscorp
geheten is tot een geoliede haatmachine
tegen Obama geworden. Hij zou de “free
enterprise” willen killen en ook staatscommunisme willen invoeren!
Kijk eens tien minuten de z.g. “attack adds”
(de aanvals advertenties) of luister enkele
minuten naar ene Glenn Beck op Foxnews.
U gelooft niet wat u leest en hoort.
Radicalisme en smeerpijperij van de
bovenste plank. Er wordt nu al door
agitatoren gesproken over een “impeachment-procedure” (afzetting als president)
tegen Obama! Zoals ene Nixon zo’n 35 jaar
geleden onderging. Zij die het overdreven
vinden moeten wat lezen over de glorietijden van ene senator Joe McCarthy , die
overal communisten zag en zijn land in een
groot isolement stortte en veel protectionisme. De geschiedenis herhaalt zich
niet, maar je kunt er toch wel aan zien hoe
het KAN worden.

CHINA WIL EEN MALADIVEN EILAND
HUREN
Ja u leest het goed: Beijing vroeg aan de
Maldiven wat de condities zijn om een
eiland van deze groep te huren… En dat
dus pal in de Indische Oceaan, dicht bij
India… Dat de Chinese vloot voor zijn deur
geen erg leuk idee vindt. Tja alles mag
natuurlijk, maar velen worden steeds
ongeruster over de expansiedrift van China.
En na de havens van de Grieken zouden nu
ook Portugese havens al object van China
zijn…
SCHOOLJUDO IN JAPAN
Er zijn nu al ouderverenigingen in dit land
die trachten de overheid wakker te
schudden over de uiterst ruwe aanpak van
de judoleraren op school. Bij strafjudo vallen
er regelmatig gewonden en zelfs al doden.
De overheid toont zich vooralsnog nogal
doof voor de alarmroepen. Iets wat
japanners wel kennen: hun overheid is altijd

DE VS KEERT ZICH VAN DE WERELD AF.
Dat is toch niet mogelijk, hoor ik u zeggen?
Na Bush die dat ook deed nu ook Obama?
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We weten nog dat de VS eerst toekeken in
Somalië (na hun mislukte operatie) en ook
in de Joegoslavische oorlog en zijn
bloedbaden. Tot ze toch maar iets gingen
doen en meededen aan het bombarderen
van Belgrado.
Ook Afghanistan werd
gelaten nadat de russen er uit gegooid
waren, waardoor daar de taliban hier en ook
in Pakistan, vrij spel kregen. Tot het niet
meer ging na 9/11! Idem na WOI, toen de
VS niet bij de opgerichte Volkenbond
wilde…. En zich eerst niets aantrok van
Hitler en zijn agressie.
Dus een apathisch, zich afkerend en nietaktivistisch Amerika, dat kan heel goed! In
de laatste verkiezingen was eigenlijk ENKEL
de economie een hoofdpunt en niet
Afghanistan, Irak, Iran of het MO. Wel 60%
der amerikanen kijkt enkel en vooral naar de
noodlijdende economie.
Een Amerika-expert zegt: Dit soort gedrag
zit diep in de ziel van dit emigrantenvolk dat
uit thuislanden vluchtte vanwege de
problemen en conflicten aldaar. Na Bush die
dat ook had kwam de wereldse Obama, die
opnieuw leiding aan de wereld wilde
geven… Weer belangstelling ook voor
aardopwarming,
klimaatverandering,
immigratieproblemen en de internationale
organisaties. En zie nu zijn score… Een exClintonadviseur zegt het duidelijk: “We zitten
weer op het randje van een nieuw
isolationisme.
Free-trade
is
uit
en
isolationisme en protectionisme zijn weer in.
De Amerikaan denkt bij het ontwaken eerst:
waar is mijn baan gebleven en niet waar zit
Ben Laden”.
Als de trend juist gezien is, dan verklaart dat
ook waarom Merkel zich al meer en meer op
Rusland en China richt, Sarkozy het in
Afrika en China zoekt en nu zelfs een militair
verbond met de UK sloot…
Er zijn geopolitieke profeten die al heel
andere “geopolitieke kaarten van de nieuwe
wereld” tekenen. Waarin Europa, maar dan
West en Oost samen een “blok vormen”,
een ander blok wordt gevormd in het
“zuiden”: Zuid-Amerika, India en Zuid-Afrika,
daarnaast dan de VS-Canada-Mexico als
een blok worden neergezet en natuurlijk ook
het machtigste, het Aziatische blok.

Dus zet de knop in uw idee over de wereld
van morgen maar om: de VS gaat ons “verlaten”. Obama MOET nu “economie spelen”
en doet de deur zachtjes dicht… De agent
spelen is nu ook voor de VS te DUUR
geworden….
HET BEZUINIGINGSPLAN VAN OBAMA
Er moet 3850 miljard worden bezuinigd
staat in het plan van 1 dec. van Obama’s
Commissie. Die vindt dat ze goed werk
deed om de nationale schuld van 13700
miljard aan te gaan pakken. En het gaat in
dit plan dus…. 25 jaar duren om de schulden tot redelijke proporties terug te brengen. Hij zal echter eerst nog stijgen tot 90%
van het BNP in 2020; nu is dat 62%.
Een van de commissieleden zegt op
persoonlijke titel dat het wel 50 jaar (!) zou
moeten duren… De maatregelen zijn in
grote lijnen: begrenzing van de uitgaven,
bevriezing salarissen en elimineren van
fiscale aftrekmogelijkheden ( zoals renteaftrek hypotheken en lagere rente voor
sommige ondernemingen). En ook lagere
sociale uitgaven: Medicare wordt nu al met
400 miljard gekort. Maar of dat genoeg is?
De
experts
wijzen
op
het
grote
demografische probleem en de daarmee
verbonden kosten. De baby-boomers gaan
sinds 2008 met pensioen en dat zijn heel
dure, vaak zieke mensen, die ook vaker
profiteren van Medicare en dat kost alles
enorm veel geld.
Het begrotingstekort gaat in 2015 naar nog
maar 2,3%. Nu is het 9%.... Een enorme
knip dus.
Maar omdat de republikeinen de Senaat
“hebben” sinds kort zal het er door krijgen
van dit plan een langdurige hijs worden.
Want nu zijn de “slagwoorden”: blokkeren,
impasse en verlamming.
Tja, Europa is dus niet alleen maar toch zijn
de ratingboys veel optimistischer hier dan
over the Atlantic… Terecht? De tijd zal het
leren.
WEER NIEUWE OG PROBLEMEN!
De VS kruipen maar traagjes uit het diepe
crisisgat en het gaat steeds vaker heel
anders dan “vroeger”. Nu bijvoorbeeld gaan
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veel huisbezitters die, door betalingsproblemen uit hun huis dreigen te worden
gezet, naar de rechter. Er blijkt namelijk dat
van de 6000 miljard $ hypothecaire leningen
2000 miljard is “getitriseerd” . En daarvan
zullen er ca 1100 miljard nooit worden
terugbetaald.. Dus meer dan 11 miljoen
leners dreigen nu hun huis te verliezen….
De rechtbanken zijn nu al compleet
overbelast met zaken en dit alles zal de OG
crisis verder zich doen voortslepen. Deze
toestanden zijn in de VS eerder nooit
voorgekomen dus niemand weet goed wat
te doen…
DE CORRELATIE OG EN WW!
Als je de WW-ontwikkeling over 2004 tot nu
in grafiek zet met ernaast de periode die
gem. verstrijkt vóór je een huis verkoopt, zie
je iets erg curieus. Deze grafieken zijn
negatief gecorreleerd! En hoe! Nou bestaat
er zoiets als de “nonsens-correlatie”
natuurlijk. Dus is de vraag HOE zou dat
kunnen komen dan? U weet alles van de
fameuze “jobmachine” in de VS waardoor bij
crises er altijd en razendsnel herstel was
hier… maar nu niet. Want de val in de OGmarkt, het moeilijk kunnen verkopen van je
huis en het lastig verkrijgen van een
hypotheek belemmeren enorm de geografische mobiliteit die zo spreekwoordelijk
is voor de VS. Dus zeggen economen: stop
nou met weer een injectie van 600 miljard
aan dollars en doe iets aan die OGproblemen…. Dat helpt veel beter. Tja of
Obama/Geithner me dat geloven?

Zo’n 8,4 miljoen inwoners (9 keer Marseille
weet ik nu); op 40 bij 30 kilometer. In 2010
60 miljardairs er BIJ (Moskou +50 en
Londen +32). Gem. Salaris op Wallstreet is
392.000 $ in de rest van de stad 64000 $.
Wel 19 van de 500 beste ondernemingen
zijn hier gevestigd, enkel Peking doet hier
nog meer nu…Wallstreet is beurstechnisch
ook de grootste. Hier is het niks gek om het
theater de naam van de grootste sponsor te
geven: dus zie je hier David H. Koch
Theater. Wil je New Yorker worden, doe het
dan gewoon. Examen doen hoeft echt niet.
Hier gaat de mode razendsnel en IN en
OUT is hier de gewone gang van zaken.
Altijd zijn er de favoriete plekken voor de
rich and famous: daar is het altijd dringen en
reserveren en het komt even snel als het
weer kan verdwijnen. Ook de taal spreken is
erg belangrijk: Work is een sleutelwoord:
work, workout, good work, work n your plate
en does it work for you zijn er een paar.
Het woord problem moet je niet gebruiken.
Hier spreek je van a situation. De prijs
vragen doe je zo How many figures is it?
Hier is iedereen dierengek, kinderen zijn
minder in trek. En langer nadenken voor je
iets start is helemaal not don: just DO it dus.
In is nu de GANSEVOORT PARK. Een bar
op hoogte, rond een zwembad, met een
goede DJ, cocktails van 18 $ en een mooi
zicht op midtown. Maar er zijn er meer: zo’n
10 superplekken en dan komt het 2e klas
grut.
Ik denk dat ik toch maar in Marseille blijf.

DE KARTELOORLOGEN IN MEXICO
Sinds 2006 al 28000 slachtoffers! Elke weel
wel EEN oorlogje waarbij ook al toeristen
omkwam en al dozijnen politiebazen.
Ik tel op een kaartje wel zeven kartels plus
een gebied waar om gevochten wordt… De
belangrijkst smokkelplek naar het buitenland
is die bij Ciudad Juarez. En bij Monterey
(Rio Grande). En niemand krijgt deze
oorlogen gestopt omdat de gangs diep
geworteld zijn in het maatschappelijke leven
en een zeer belangrijke werkgever zijn
geworden. Los dat maar eens op!

HEMELSE TUINEN EN BOERDERIJEN
In New York is het een rage: groente etc.
kweken op de platte daken/terrassen. De
hangende tuinen van Semiramis zijn weer in
zwang daar. Velen doen het als gezonde
bijvoeding en hopen dat hun gebouweigenaar hun er niet uitgooit. Je ziet het hier
van restaurants tot bij particulieren toenemen: betere kwaliteit, besparing van
transporten, goed dakisolatie dus energiebesparend. En ook doen het steeds meer
mensen samen, wat nog meer pret geeft.
Groepen urbane boeren in Queens
exploiteren 400 m2 boerderij op het dak van
een fabriek. Ze deden 550 ton aarde op het

NEW YORK: DE BUITENMAATSE
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dak van de zevende etage. Kosten 200.000
$ betaald met geleend geld. En men
verkoopt het goed in de buurt, aan resto’s
en particulieren. Deze groep wil heel NY vol
met deze tuinbedrijven maken en ziet ook
voldoende rendement. Ik ben overtuigd en
ben op 7 hoog ook begonnen nu in onze
hagelnieuwe jardinière. Vooralsnog bleef het
bij twee 1-jarige olijfboompjes. Maar het
begin is er!

consumptiestimulering betreft: Morales deelt
consumptiebonnen uit aan armen en leent
geld om de landbouw verder te ontwikkelen.
Het gecultiveerde land steeg met 17% in
een jaar nu. Er moeten nog veel meer
banen worden geschapen om de consumptie verder aan te jagen. Dat is Morales ook
van plan. Hij wil hoogwaardige exportproducten gaan maken met de grondstoffen
die het land heeft; een industrie opbouwen
dus. En er moet ook gediversificeerd
worden: want nu komt 65% van het BNP uit
de handen van maar 9% der arbeiders. Het
IMF ziet de Boliviaanse toekomst erg zonnig
in en dat staat haaks op de slechte naam
van Morales: die kapitalisten angst aanjaagt
met zijn speeches. Ook een “verkapte”
Chavez, die hetzelfde doet en intussen
enorm veel olie aan de kapitalisten
verkoopt? Het lijkt erop en hij moet ook
weer eens herkozen worden…De tijd dat
arme landen dom en corrupt arm bleven lijkt
wat Bolivia betreft echt achterhaald.

GUANTANAMO
Er zijn niet echt nieuwe ontwikkelingen te
melden. Obama ligt met zijn “schema”
geheel in de sloot. Het onrecht gaat dus
gewoon door en ook de schuldigen zitten al
heel lang, zonder proces, vast. Niet zo best
voor de “rechtsstaat The United States of
America”, die andere gaarne democratische
lessen voorleest..

Terug naar inhoud

ARGENTINIË IN EEN VACUÜM?
Nestor Kirchner, de grote wonderdoener van
Argentinië stierf plotseling. Een schok ging
door het land. Hij is by far DE grootste
politieke man van de laatste jaren, een
vaderfiguur die dit land razendsnel omhoog
tilde na veel problemen. Zijn vrouw staat nu
nog zwakker… want zijn raad zal worden
gemist en zijn verwachte kandidatuur voor
het tijdperk NA mevrouw Kirchner is nu
onmogelijk geworden. Heel Zuid-Amerika
rouwt want zijn faam ging de grenzen ver
over. De sterke man is niet meer en weer
eens blijkt hoeveel van EEN mens kan
afhangen!

LATIJNS AMERIKA
MORALES DOET HET PRIMA
Hij heeft een bijna communistisch image bij
de buitenlandse investeerders en de
noteringsburo’s “raten” zijn land dan ook op
B1, B2. Maar nu krijgt hij veel lof toegezwaaid van het IMF zelf over zijn stevige
groei, de beheerste inflatie en de gezonde
overheidsfinanciën. Gedurende zijn bewind
was de gemiddelde jaarlijkse groei boven
5% en nu is hij zelfs de hoogste in LA. De
deviezenvoorraad (export van mijnbouwproducten) is gigantisch: zelfs China kan als
vergelijk dienen hier. Zo’n 41% van het
BNP… en dat levert de vermaning van het
IMF op om MEER in de infrastructuur en de
interne consumptiestimulering te doen. Wat
ook gaat gebeuren. Morales liet geen enkele
buitenlandse firma met de poet vertrekken:
er MOET worden samengewerkt met de
staat hier. Anders geen business dus. Er
wordt nu al 6% in de infrastructuur gestopt
en dat6 gaat nog toenemen. Want de
winning van lithium het zeer gewilde product
voor elektrische autobatterijen gaat volgend
jaar starten en belooft veel. Dit land heeft
50% van de wereldvoorraad.
Wat de

CHILI DOET AAN START-UPS!
De nieuwe regering van Chili zoekt met
verve jonge ondernemers om het land op te
peppen en doet dat vooral in het buitenland.
In de VS, in Israël in Europa wherever
maakt ze reclame met haar START-UP
CHILI-programma voor innovatieve bedrijven met jonge ondernemers. Tot 2014 wil
men 100.000 activiteiten scheppen, goed
voor 8000.000 arbeidsplaatsen. Een Chileen
die in Silicon Valley werkte runt het

49

programma met een budget van nu 1
miljoen $ en straks 5 miljoen. Er zijn al 150
kandidaten die zich gemeld hebben nu en zij
krijgen een visum voor een jaar, 40.000 $
startgeld en een begeleider die hun met
alles snel helpt. Er is een acceptatiecomité
dat al 25 kandidaten screende en men zegt :
goeie mensen te willen “lenen” van elders…
Nou zijn er ook Chilenen wat boos hierover
want zij mogen niet meedoen op dezelfde
condities… Nou gaat het veel harder dan
gedacht en er wordt nu koortsachtig naar
meer risk capital gezocht. Dit is weer eens
een lucide idee om via (tijdelijke?)
immigratie een land wat op te peppen. Maar
hier zijn genoeg “opvolgers” te vinden en in
het vergrijsde westen moet je ze “for ever”
binnenhalen… Er zijn nu eenmaal verschillen!

Dus vindt je hier de chinezen als de grootste
importeurs… en China is intussen handelspartner nr. 1 en liep Japan al voorbij. “De
toekomst van Australië ligt in Azië”, zegt
men in dit cultureel “Europese” land. De
minister van Fin. van 1983 tot 1991 die
daarna eerste minister werd, ene Hawkins,
deed de zaak opbloeien en opende zijn
land. En in 30 jaar veranderde alles hier.
Maar het is niet een Europees sociaal
paradijs geworden: pensioen? Geen officiële
leeftijd enkel 65 voor de ambtenaren.
Ontslaan? Als je werk er niet meer is sta je
op straat. Pech gehad. Uitkeringen? Voor
allen het zelfde, geen verschillen. Ziektekosten? De staat vergoedt een minimum;
voor de rest jezelf bijverzekeren. Ambtenarij? Niets voor het leven hier: vervalt je
werk dan ben je buiten. Bijna alles is hier
geprivatiseerd, de douanetarieven zijn laag,
de centrale bank is onafhankelijk en van de
grote vier banken mag er geen een de
ander opkopen. Staat in de wet. Ze bleven
dus en delen 65% van de markt en kochten
wel wat kleintjes op intussen. Hun winst
was in 2009 21 miljard $, niks fout mee. De
OECD spreekt dan ook met veel lof over dit
land, dat 10 jaar lang een begrotingsoverschot had en een staatsschuld van
10% van het BNP! Ook maakten ze het
beste herstelprogram ter wereld in de crisis
met maar een tekortje van 4% en in 2012 is
er weer overschot.
Gemiddeld inkomen per inwoner: 40.000 $,
groei 3,6% op naar 4%... WW op 5,4%. Het
enige risico is oververhitting… een luxe
risico!
Dus trekt het land immigranten uit de hele
wereld, maar er binnen komen is niet
eenvoudig. In de mijnsector staat de deur
echter ver open bijvoorbeeld met de Working Holliday-pas voor één jaar. Minder dan
30-jarigen kunnen vlot binnen om te werken
en te genieten van alle moois hier… En
daarna ziet men verder.
Het geluk hier is een mix van gewoon geluk
hebben EN goed management. En ze weten
dat 25% van de winst uit Peking komt, dat
nu ook actief investeert hier. Toen Peking
wel even Rio Tinto wilde helpen (met een
grote schuld) tegen 18% aandeel greep

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË: EEN ECHTE RIJKE
BHP Billiton is er qua centrale gevestigd, de
grootste in mijnbouw ter wereld met 12
miljard aan winst in 2009. En dan is er
gigant no 2, Rio Tinto ook nog en anderen.
In dit Walhalla van de delfstoffen. Waardoor
dit land dat al 20 jaar op rij groeit in zijn
economie en ook zonder problemen door de
crisis slipte. Een overzichtje van de export
in deze sector:
Ijzererts
54 miljard $ exportwaarde
Steenkool
35
(cokes)
Goud
18
Steenkool
16
(stoom)
Olie
11
Aardgas
8
Koper
6
Aluminium
6
Tarwe
6
Rundvlees
4
En er is nog meer, want waar je graaft vindt
je hier wat. Zoals uranium, (40%
wereldvoorraad), nikkel (37%); lood (26%);
zink (18%) en nu ook plenty aan gas.
West-Australië en Queensland (oosten) zijn
de grote vindplaatsen voor de mijnbouw.
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Canberra in: no way. De boodschap aan
Peking was duidelijk: het land is NIET te
koop (zoals in Afrika!). Peking zette uit
boosheid de baas van Rio Tinto in de bak
en nog negen andere medewerkers.
Daarmee was ook het verschil tussen de
beide landen qua business opvattingen
duidelijk.
Maar Peking blijft rommelen:
Australië is voor hun TE interessant om te
“laten”. Canberra kijkt zeer scherp toe bij
iedere Chinese deal…en blokkeert zo nodig.
En let goed op de erg grote afhankelijkheid
en zoekt dus naar meer spreiding in zijn
export. Zeker in uranium en gas waar alle
grote westerse maatschappijen voor in de rij
staan. Australië is gezegend, maar is ook
wijs genoeg om zijn schatten goed ten gelde
te maken. Het ligt ver van het westen, maar
de wereld is gelukkig rond. So go Aussi,
zeggen veel jongeren in vele landen en… ze
vertrekken naar dit land van melk en honing.
Zoals ooit de VS was.

Wist u dat het in Saudi-Arabië mogelijk is
om met de bedevaartbusiness rond de
heilige plaatsen MEER te verdienen dan
aan hun olie? Want er zijn ca 1,6 miljard
moslim en ca 60% van hen is financieel in
staat om naar Mekka etc. te reizen. Dat
betekent een markt van 960 miljoen
bedevaartgangers per generatie oftewel 3264 miljoen per jaar. Elke pelgrim besteed ca
2000 € bij zo’n trip en als je dat uitrekent
kom je op 120 miljard €/jaar business. En de
olie brengt nu ca 100 miljard in het laatje!
Zo’n 25% is logies, 14% voeding, 12%
kleding, 10% transport en 7% telecom plus
6% gezondheid. Een waar manna uit de
moslimhemelen dus! Het zijn er nu nog
maar 8 miljoen mede omdat de welvaart nog
vaak te beperkt is en ook omdat er te weinig
aan promotie wordt gedaan. En er moet erg
veel aan moderne infrastructuur worden
gedaan en aan transport en verblijfaccomodaties. Daarna moet er ook met
handig beleid gezorgd worden voor een
constante bezettingsgraad die hoog is en..
het kostje is gekocht. Zie Rome ( Vaticaanstad) , Lourdes etc. Religie is big business
en is dat altijd ook geweest. Maar als je niks
DOET komt het niet vanzelf via Allah op zijn
pootjes terecht. Zie de profeet!

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
PESTEN OP DE WEST-BANK
Het zit natuurlijk niks goed tussen de daar
wonende Palestijnen en de “kolonisten”.
Dat verbaast niemand meer en de militairen
van Stahal zijn er om de Israëliërs te
beschermen ook in Bureen (3500 inw.). Als
er kids met stenen op kolonisten gooien is
het meteen actie…, maar als de kolonisten
weer eens de olijfgaarden van de
Palestijnen in de fik steken zie je ze niet. Er
zijn al vele hectaren verbrand en er is geen
brandweer daar… Tja die Palestijnen
hebben geen eigendom-papieren: ze
woonden er wel met de familie al ettelijke
generaties. En de kolonisten lezen uit de
bijbel dat die olijfgaarden van hen zijn. Dat
dit onrecht zomaar kan voortduren en dat
niemand ECHT iets doet is voor het
bereiken van vrede hier een struikelblok dat
nog generaties zal blijven. De rechtstaat van
het beschaafde Israël is ver te zoeken…

DE VROUWEN VAN MAROKKO
Ze zijn er steeds sterker en ook steeds
vaker hogerop te vinden. Tot ergernis van
vele mannen en zeker de moslimfanaten. Ze
zijn i hoge opleidingen al in de meerderheid
en ook zijn ze de bazen in 40% (!) van de
bedrijven onder de 100 werknemers. En een
werd er ook al gouverneur.
Hassan II begon er mee: hij liet bij de
opening van de mega-moskee van
Casablanca in 1993 een vrouw een
Korantekst lezen. Een ware revolutie toen…
Zijn zoon Mohammed VI ging verder en
verder en veranderde het familierecht:
gelijkheid van man en vrouw. Weer veel
ophef. Hij voerde ook quota in voor het
aantal vrouwen in sectoren… en schoof de
grens steeds hoger op. Geleidelijk duwde hij
door dus. Een vrouw met een vereniging
voor
emancipatie
die
een
VNonderscheiding kreeg en een prijs in de VS,

BEDEVAART IS BIG BUSINESS!
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kreeg ook en fatwa aan haar rokje. De
koning gaf haar club toen meteen een hoop
geld als persoonlijke gift! Het land vervult
steeds meer een brugfunctie van westen
naar islamwereld… ook economisch.
Marokko wordt een waar gidsland en met
zijn vrouwen voorop. Bravo!
Weer eens is te zien hoe moeilijk een
eeuwenoude mannencultuur zich aanpast
aan andere tijden. De vrouwen moeten
Marokko redden nu; wat ook al opviel in…
Nederland. Ook daar zijn de mannetjes
“rotmarokkaantjes” en de dames sterren.
Help ze dus en jaag ze niet weg. Zij zijn de
moeders van de nieuwe “Marokkaantjes”.
Zou Marc dat wel leuk vinden?

armen. Het land boomt en de buitenlandse
inves-teerders verdringen zich voor deze
“brug Europa-Afrika”. Veel rijken wonen hier
voor-al in Marrakesh, met de meest luxe
inrichtingen op toeristisch gebied in heel
Afrika. De burgervrouwe van Marrakesh
zegt: “Inwoners van Marrakesh staan vroeg
op, gaan laat naar bed en nemen een flinke
siësta”. Ga er eens kijken, want ik heb daar
aandelen. Dank U.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
IMITATIE ROBOT
Hij kan iemand perfect nadoen qua stem,
gezichtsuitdrukking en hoofdbewegingen.
Als die tenminste voor zijn camera op zijn
PC zit, ergens op de wereld EN als de robot
ook on-line is natuurlijk. Hij wordt nu ook in
mini-formaat
dus
op
mobielformaat
gemaakt. Waarom? Wel nu kunt u op uw
mobieltje naast horen ook zien wat uw beller
uitdrukt. Zo wordt de communicatie echter…
Nog even en u kunt met uw robotje naar
bed… terwijl uw eega elders met u vrijt!

MAROKKO EN POLISARIO
Al35 jaar duurt het conflict over de
westelijke Sahara. En sinds vele jaren
spreekt Marokko, onder VN-leiding, regelmatig in N.Y. met Polisario-vertegenwoordigers. Maar de zaak zit muurvast, wat
ook komt door de houding van Algerije.
Polisario aanhangers richten in oktober een
groot tentenkamp in in Laayoune om hun
rechten nog eens scherp te ventileren. Hun
WW van 30% en ook de grote intocht van
Marokkanen in dit gebied. Die andere
Marokkanen bevoorrecht behandelen… Op
8 november greep het Marokkaanse leger
in: minstens 12 doden en 700 gewonden!
De jongeren maakten daarna amok in de
hoofdstad; gooiden ruiten stuk en staken
auto’s in brand. Het vroegere Spaanse gebied is voor 80% onder controle van
Marokko sinds de “oorlog van het zand”. Er
is de Marokkaanse koning een hoop aan
gelegen om zijn positieve imago in de wereld te behouden…, maar zijn optreden is
vaker niet zo best. En het overleg levert al
heel lang niets op.. Want er zijn bodemschatten dus…

HUURBATTERIJBROMMER
Brommers en scooters met batterij (electrisch dus) hebben het euvel dat die batterij
vervangen erg duur is. Dus biedt Matra nu
zo’n ding aan voor: 50% van de totaalprijs
bij aankoop en dan 48 maanden een
huurbedrag voor batterij en alle, onderhoud.
Zo wordt het ding erg concurrerend voor de
gewone brommer-/scooter!
ECOLO-ZONNEBRIL
U gooit hem weg en al na 45 tot 120 dagen
is hij “opgelost” op de vuilnisbelt of elders.
Hij is gemaakt van poly-actisch zuur dat uit
maïs wordt gewonnen. Opgeruimd staat
netjes en voor 75€ bent het ecobaasje!

NOG EVEN MAROKKO VOOR U UPDATEN
Per jaar 2 miljoen toeristen die ca 200
miljoen dirham (100 miljoen €) uitgeven…
Toerisme is 112 miljoen DH in de begroting.
De WW = 11% (6% in Marrakesh). Nog
35% analfabeten, 16% arme en 16% echt

DE AUTOMATISCH BRIL VOOR 12 €
Hij is afstelbaar van bijziend tot verziend.
Zijn glazen zitten vol vloeistof en er zijn twee
pompjes op voor elk glas een. Daarmee kun

52

je de hoeveelheid vloeistof in de glazen
veranderen (uiteraard) draadloos) en je bril
haarfijn aanpassen zonder een opticien. Zo
gauw u hem zelf op de perfecte stand krijgt,
fixeert u hem , neemt de pompjes/spuitjes er
van af en… kijken maar! De uitvinder
Adspecs ziet hem al op de neuzen van 1
miljard mensen in 2020 staan. En de prijs?
Wel , 12 € per stuk dus. Hij staat in de gids
voor: “ De geniale uitvindingen voor het
Zuiden (van onze wereld)”. Terecht. Deze
uitvinding lost alle kijkproblemen voor de
armen in een klap op. Opticiens opgepast
dus: deze innovaties gaan uw lucratieve
winkeltje slopen of … redden?

De productie en distributie veranderen
drastisch, want een digitaal boek wordt niet
op papier gedrukt en kun je downloaden. En
hoeft dus niet “versjouwd” te worden.
In de VS worden er nu al meer digitale dan
geprinte boeken uitgegeven. Dus we hopen
maar dat het tot meer lezen leiden zal.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-DE NIEUWE SOCIALISTEN
In Italië roepen linkse nieuwlichters nu om
socialistische herbezinning. DSK wordt hier
vaak gezien als een zwijgende representant
van dit nieuwe links en Aubry vindt men ook
hier “de moeder van de linkse illusies”.
Europa slaat intussen (ultra)-rechts af en
links “gaat af”. De huidige proletariërs zijn
niet die van links, het zijn gewoon de armen.
In Rome roept deze groep op tot tegen
consumentisme, ontwaarding van het werk
ten koste van “vrije tijd” en ook tegen
xenofobie gericht op arme immigranten.
Links is blind geworden voor wat er in de
wereld gebeurt en mist compleet de boot nu.
Zie ook nu Cohen in de PvdA in Nederland… Is ontsnappen aan dit doemscenario
nog mogelijk, bijvoorbeeld in een land als
Frankrijk? De periode die nu volgt o de
stakingen met hun extreme gevolgen, zal
leren of er een “ommekeer” merkbaar is.

SLIMME KRAAN
Deze kraan geeft op een schermpje de
temperatuur van het water aan en de
doorgestroomde hoeveelheid ook nog. En
bent u een echte freak dan kan u hem ook
aansluiten op uw huis-pc. Dan weet u alles
over uw waterverbruik..
MOBIELTJE OPLADEN MET WARMTE!
Weg met die batterijladers die elk jaar voor
51000 ton afval zorgen en voor 51000 ton
CO2! Een Londense ontwerper ontwierp
een mobieltje dat met zijn koperen
oppervlak warmte van uw lichaam of van de
radiator gebruikt om de batterij te laden. Hij
heet daarom E-CU. Dat is nog eens een
puik idee… Maar u moet het wel warm
houden!

DE BANGE MENSHEID
De geschiedenis leert dat de mensheid
eigenlijk altijd wel iets had (of vond) om
bang voor te zijn. Dus ook in onze tijd. In
Nederland zien Bosma en arabist Janssen
honderden gekken die onze keen gaan
doorsnijden. Ach van Middel-eeuwen tot
begin 20e eeuw was er volop hel en
verdoemenis gepredikt door de katholieke
kerk Daarna was het even rustig maar na
WOII was er weer volop cultuurpessimisme
en fascisten en communisten deden er hun
voordeel mee. Joden en communisten
werden als beesten afgeschilderd. Toch
blek het kapitalisme de sterkere en het
communisme van de russen ging geheel ten

HET EFFECT VAN HET DIGITALE BOEK
Bekijk hieronder even de prijsopbouw van
een gedrukt boek naast dat van een digitaal
boek:

Type aand. Auteur aand.Uitg.
Gedrukt
15%
50
Digitaal
18
70

Andere.
35
12

Winnaars zijn de lezers (want de koopprijs
zakt van 28 naar 13 $!) , de uitgevers
komen er relatief het beste van af en ook de
auteurs zijn relatief niet ontevreden. Maar
per boek beuren ze beiden minder…
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onder. En we gingen geloven in de grote
globalisering tot 9/11. Toen kregen we het
grote bibberen voor het terrorisme en nu i er
weer het gif van het sluipende gif van de
immigrant. Een paard van Troje en de 5 e
colonne…. De discussies over de apocalyps
zijn overal te horen en ook nogal zinloos: de
profeet heeft altijd gelijk. Maar handelen op
basis van visioenen is meestal griezelig,
handelen op basis van feiten is nodig. En
we moeten oppassen voor de “selffulfilling
profecy”.
The only fear we must really fear is fear
itself. Immers angst leidt tot verlamming en
bedreigt het in gang zetten van
veranderingen en noodzakelijke correcties.
En verhindert elke vooruitgang. Maar wie
kan de mensheid dat op het moment
suprême uitleggen?.

DE RAMPENKAART VAN ONZE WERELD
Ze zal ongetwijfeld in elk koffertje van de
Cancun-deelnemer zitten. Ik vond haar in
L’Express (Fr.) van november 2010 en was
geschokt. Ze laat op de wereldkaart de
rampen zien in 2009 en 2010… in vergelijking. Typhoons, overstromingen, natuurbranden, terreinverschuivingen etc. Met
vermelding van de doden… Zo’n 1500 in
2009 en meer dan 12000 (!) in 2010 (vooral
door 11000 doden van de branden in Rusland). Europa komt er met zijn ca 300 nog
erg goed af, Midden-Amerika, China, ZuidAzië en ook al Afrika zijn hier de grote
slachtoffers. De klimaatverandering eist zijn
tol en in Cancun gaat het toch maar wát
moeilijk. Niet verwonderlijk als je weet dat
de grootste vervuilers , de VS en China, zich
nogal afzijdig houden. En dat “voorbeeld”
wordt door andere, waaronder Japan, gevolgd… Er is dus ook een forse crisis in de
ecologie gaande: Cancun toont die weer. En
het magere compromisje helpt nauwelijks.
Men blijft praten, en dat is het enige echte
resultaat… Dat is tenminste nog WAT dus..

Terug naar inhoud
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
HET KLIMAAT POPULISME
Er verscheen in Frankrijk een boek over de
rechtse, populistische lobby die tracht de
waarheid om de plaatsvindende klimaatverandering te maskeren. Het tijdstip van
verschijnen heeft zeker ook van doen met
de aanstaande klimaatconferentie in het
Mexicaanse Cancun. Het op het internet
publiceren van de uiterst ongelukkige
mailtjes uit de GIEC kringen schijnt ook uit
deze hoek te komen en de ultraliberalen in
de VS zijn hier niks vreemd aan. Claude
Allègre, die de klimaatverandering nooit
heeft ontkend maar er voor waarschuwde,
was enkel sceptisch over het zogenaamde
BEWIJS dat de mens met zijn CO2-uitstoot
DE grote oorzaak was. Waarvoor het bewijs
erg zwak bleek te zijn. Wilt u meer weten
over de grote en tight organised lobby
TEGEN de erkenning van klimaatverandering, dan lees: Le Populisme Climatique van ene Stephane Foucart (Le Monde)
en u bent weer wat wijzer over de krochten
van deze wereld.
De GIEC heeft wat
geleerd en lijkt weer geloofwaardiger
geworden. Dus nu aan de slag, maar dan
wel wat anders!

CANCUN: WE WERDEN HET WEER
EENS..
Het was een succes zei Banki-Moon van de
VN, want er kwam een algemeen gedragen
besluit te voorschijn in Cancun. Zelfs de
oprichting van een Groen Fonds werd door
iedereen goedgekeurd. Hoeveel concreets
er nu volgt is nog niet zo duidelijk… Dus het
goede bericht is dat er EEN verklaring is
door allen gedragen en het minder goede is
dat er qua concrete plannen en hun invulling
nog weinig te melden is. Maar we mogen
niet ontevreden zijn. Want de wereld is ook
niet in een 5-tal jaren even vervuild toch?
Geduld dus en dagen tellen. En blijf kijken
naar de topvervuilers China en de VS…
Intussen blijkt uit de media dat er bijna
niemand (meer) is die nog gelooft in een
soort van “Kyoto” op korte termijn dat
“wereldbreed is. De economische realiteit
heeft het ideële ingehaald en de
machtsverhoudingen zijn totaal veranderd.
Maar let wel: China is best gericht op
MINDER vervuiling, maar wel in zijn eigen
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tempo. Zoals ook wij heel lang deden in het
westen..

Canada heeft liefst 20% inwoners die elders
zijn geboren! Net als Australië overigens.
( Spanje. 14,9%%; VS 14%; Du 12,9%;
Frankr. 8,4% en Ital. 7,2%). En nog nu
komen er elk jaar 250.000 immigranten
binnen en zijn er al 15 nationaliteiten met
meer dan 100.000 representanten in het
land. He6t is hier politiek sinds 1971!
Nu rapporteren sommigen hier dus ook over
integratie wrijvingen; in HET immigratieland
op de wereld.. Een locale filosoof zegt: “In
een gemeenschap waarin het individualisme
sterk toeneemt is geen plaats meer voor
solidariteit. En solidariteit is het cement van
een democratie”.
Als een bepaald niveau van onderling
wantrouwen is bereikt loopt elke democratie
stuk. Zie het akelige debat in de VS over de
ziektekostenverzekering. Solidariteit was
altijd ook verankerd in religies: de
naastenliefde in het christendom en de
gastvrijheid en de aalmoesplicht in de islam
zijn er voorbeelden van. In de “civiele
religie” is dit onduidelijk, al heeft Frankrijk
zijn “fraternité” ook nog in het blazoen staan.
Toch lijkt het dat we in de war zijn en op
zoek moeten naar een nieuwe ethische
basis voor de politiek. Waarin ook de
solidariteit een plek krijgt.
Respect voor het verschillend zijn en
verheerlijking van de multiculti waren
kenmerken van moderne samenlevingen.
Maar nu slaat de twijfel toe. Erger nog,
sommige politici zien nu hierin zelfs
OORZAKEN van de huidige problemen. Het
debat hierover is alom aanwezig en het zou
erg dom zijn dat te smoren. Want zonder
een “open samenleving” is het mogen
kritiseren van de warden van de ander niet
mogelijk. Dat moet nu echter, met respect
overigens, wel blijven plaatshebben. Om uit
de impasse te komen.
In Canada denkt men nu aan een “charta
voor goed burgerlijk gedrag” , waarin staat
wat elke burger als verantwoordelijkheden
heeft. En men wil ook het woord pluralisme
gaan introduceren in plaats van “Multiculturalisme”.
Intussen worden hier ook vele buitenlandse
diploma’s snel geldig verklaard om de
stroom aan hoog opgeleide immigranten

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
INTEGRATIEBEWIJS
Hier de paginagrote advertentie uit een
dagblad in Marseille met zijn ca 200.000
moslims (20%) . De firma ISLA DÉLICE
(Islamitische heerlijkheden) ze zijn trots dat
ze nu al 20 jaar van hun bestaan
gecertificeerd halal zijn. Hier is dat door de
staat geregeld met een organisatie van 30
controleurs (de AVS). De eigenaar is ….
Een joodse mijnheer Herzog , die er al jaren
een flinke boterham aan verdient en het zelf
ook vaker eet. Naast zijn koshere hap dan.
Hij vindt deze advertentie de beste manier
om zijn klanten te danken en dus stond er
met reuzenletters op die pagina:

FIÈREMENT HALAL
STRICTEMENT HALAL.
(Vertaling:Trots op halal – strikt halal)
Hier valt dat dus nauwelijks op, laat staan
dat er iemand tegen zou protesteren. De
winkels met halal er op zijn er hier legio
(Nestlé en Casino zijn hierin al groten en
Auchan heeft het ook al, maar wel nog
“apart” staan). En vele niet-moslims eten
halal ook al vaker; gewoon zonder een
probleem. Tja, vooroordelen zijn lastige
dingen en commercie en religie is altijd al
lastig geweest. De nazi’s verboden Duitsers
bij joden in te kopen in de dertiger jaren.
Dus ik vroeg me af wat een PVV in Nederland nu hiervan zou vinden? Als je een
hoofddoek al een kopvod vindt, dan neem ik
aan dat halal roemen nog veel erger is.
Weet u het “beleid van Geert c.s. “ in deze?
En pas even op: er zijn ook al halalbanken… ook in Amsterdam en alle grote
steden van Europa! Hier is dit soort dingen
gewoon een teken van: geslaagde integratie, wat eigenlijk erg logisch is….
CANADA: INTEGRATIE OOK MISLUKT?
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niet te frustreren. Want er is nu een
wereldwijde forse concurrentie losgebarsten
“om de betere immigrant”.
Ziehier wat wijsheid uit Canada, de koploper
in multiculti in de huidige wereld.

onzekerheid doen mensen aarzelen over
“het andere”. Men trekt zich liever terug op
oude zekerheden. Zo is de mens nu
eenmaal, onveranderbaar. Minderheden
opgepast dus! Dit kunt u navragen bij ene
Weil, bekend historicus in Frankrijk.

ZE ZIJN WEER TERUG, DIE ROMA’S
De burgemeester van een stadje in
Roemenië, waar altijd veel roms woonden ,
is er duidelijk over: die 800 uitgezette roms
uit zijn stad zijn al weer vertrokken. En er
vertrekken ook nog steeds “nieuwe
emigranten” vanuit zijn stad. En hij weet
waarom en zag ook nooit iets anders sinds
zijn land in de EU is opgenomen. Dat wist
Sarkozy c.s. natuurlijk ook. Maar die hopen
dat ze naar elders zijn vertrokken, en dat
nieuwe toeloop door de uitzettingspubliciteit,
voor een groot deel zal uitblijven. Zoals Italië
dat ook al eerder lukte… Dat is het verschil
tussen principes en dagelijkse pragmatiek in
de politiek; overal in Europa overigens.

NA MAROKKANEN NU OOST-EUROPEANEN
Ik heb het over Rotterdam, waar nu, omdat
de economie fors aantrekt, weer volop gastarbeiders binnen stromen. Nu uit… Polen en
andere
Oost-Europees
landen
vaak
Roemenië en Hongarije.. (daar spreken ze
ook Turks en dat is in R’dam wel makkelijk!).
Vaak werken ze zwart voor 50 à 80 € per
dag: het vuile en lastige werk, dat
Hollanders liever niet doen. Veel van hen
(geschat wordt 50%) werken in de
omliggende ge-meenten maar wonen in de
arme R’damse wijken waar je met 8 man op
EEN kamer niet zoveel betaalt. Anderen
werken onder de ZZP-constructie dus als
zelfstandige: effe inschrijven bij de KvK en
niemand controleert verder iets.
Dus we zijn weer in de oude reflex terug:
economie trekt aan, ondernemers zoeken
goedkope arbeid en er zijn geen Hollanders
die hun handen TE vuil willen maken… Dus
dan neem je immigranten zoals dat ook op
grote schaal ging in de zestiger jaren en
later. En nu zijn er mensen die weer roepen:
dit wordt het volgende integratieprobleem!
Want onder die Roemenen en Hongaren
zitten erg veel roma’s… Kijk in de Tarwewijk
en u ziet wat ik bedoel. Nog even herhalen
hoe de regels zijn in Europa: Roemenen en
Hongaren mogen hier NIET werken… wel
verblijven… Dus als ze dat “zwart” doen :
”eruit met hen”! Zie Sarkozy.

DE BOZE DUITSE TURKEN
Duitsland kent 4 miljoen moslims en zo’n 2,5
miljoen turken. Daaronder zijn intussen al
80.000 ondernemers, die 380.000 mensen
werk geven en een omzet genereren van 40
miljard €. De meeste zijn er in de voedings-,
de distributie en de vleessector te vinden.
Maar ook al in hightech bedrijven. Deze
mensen zijn erg verontwaardigd en ik las
veel interviews in de Turkse krant in
Frankrijk (in het Frans en Turks). Dat de
Duitse resident in Turkije ook nadrukkelijk
zei: “wij zijn oude vrienden”, deed hun weer
wat goed. Ongetwijfeld weet u dat turken en
Duitsers in de tijden van WOI erg bevriend
waren, zeker ook militair…. Of heeft u dar
ook weggestopt?
TEGEN MULTI-CULTI
Nu ook Angela Merkel officieel tegen hun
versie van multiculti ageerde: ze sprak over
de mislukte integratie in haar land (om de
CSU te plezieren, want A. zit zwakjes te
paard). Een onderzoek wijst nu uit dat in
Europa ca 20% der bewoners niet (meer)
gelooft in integreerbaarheid van andere
culturen… iets dat altijd parallel loopt in de
historie met tijden van crises. Angst en

Terug naar inhoud
-DEMOGRAFIE
DE 100-JARIGEN VAN FRANKRIJK
De bevolking GROEIT in Frankrijk, als enige
land in de EU; van nu 62 miljoen, via 69
miljoen in 2030 naar 73,5 miljoen in 2060.
Hoera dus: groter dan Duitsland en net
onder Turkije… Daarom wil Sarko ook de
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turken niet in de EU: HIJ wil de grootste
worden!
Maar nu de domper, nou ja, de andere kant
van deze fraaie boodschap. Het aantal >
100 jarigen is nu hier 15.000 ; 13 x zoveel
als in 1970. Ze bestaat wel uit vrouwen voor
86%! En ze leven voor 50% nog thuis. In
2060 worden er dat mogelijk 200.000 (min.
120.000 en max, 380.000). Nou is dat dan
maar 0,3% van de grotere bevolking dus “so
what”. Dan zal echter ook 15% ouder zijn
dan 60 en de groep 0-19 jaar is op ca 21%
aangekomen. De groep 20 à 50 jarigen
slinkt dan van 68% tot 49%... Dus het gaat
wel
drastisch veranderen met alle
consequenties van dien. In huisvestingsvraag, arbeidsaanbod, consumptie
volume etc. en… de pensioenen en
zorgkosten!
Andere
tijden
worden
zichtbaarder,
Uiteraard
gelden
deze
cijfertjes enkel als er geen rare dingen
gebeuren als oorlogen, grote natuurrampen
en belangrijk ander voedingsgedrag…

kan. Een ding is zeker: ze denken daar over
na!

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

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

GARANTIE OP JE BAAN!
Het tekort aan vakkrachten is in Duitsland
nu zo nijpend, dat Siemens ouderen al een
garantie voor een “levenslange” baan
aanbood. Om ze te binden en niet kwijt te
raken aan een ander bedrijf of aan hun
pensioendrang. Ook Daimler/VW gaan daar
nu toe over en de vakbond IG-Metall ziet het
met vreugde. Had u ooit durven denken dat
we in de liberalere maatschappij die we
opbouwden nog ooit, door schaarste, dit
zouden gaan beleven? Wel het is zover en
vooralsnog de enige vervanging van grotere
immigratie…
****

.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te helpen. 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.

CHINESE DEMOGRAFISCHE CIJFERTJES
Het aandeel van de 15-21 jaar daalt snel
van nu 17% naar 10% in 2050. Het aandeel
van de plus 60 jarigen schiet van nu 11%
naar dan 31% (!). Dat krijg je bij een
langdurige 1 kid-politiek, een groot tekort
aan vrouwen en geen/weinig immigranten.
China komt dus ook aan de beurt en kan bij
de buren in Japan zien hoe zo iets aflopen

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

57

