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AMUSE GUEULE
EEN VERZUCHTING:
OP VANDAAG,
-IS ELITE EEN SCHELDWOORD,
-IS EEN INTELLECTUEEL EEN PARIA,
-ZIJN NUANCE EN BEHEERSING KENMERKEN VAN EEN MINDERHEID,
EN IS GEBEURTENISSEN VAN DIVERSE KANTEN BEKIJKEN “SOFT”.
KORTOM: HET ZIJN BARBAARSE TIJDEN…
*****
DE PUBLIEKE RUIMTE IN EEN STAD IS EEN “GELIJKMAKER” EN ZE “ANONIMISEERT” DE BEWONER. IN EEN STAD TRANSFORMEERDE HET MENSDIER
TOT EEN SOCIALER WEZEN. MAAR IS DIE WIJSHEID NOG WAAR? KEREN DE
ZAKEN NIET OM?
DE SUPERRIJKE ELITE WOONT NU NOG MAAR 3 à 4 JAAR IN EEN BEPAALDE
(wereld)STAD. DE SOCIALE BINDING ERMEE IS DUS MINIEM EN BEPERKT ZICH
TOT WAT DONATIES AAN SOCIALE EN/OF CULTURELE INSTELLINGEN. DE
VROEGERE SITUATIE VAN RIJKE MECENAE IN WELVARENDE STEDEN, DIE ZO
BELANGRIJK WAREN VOOR HET WELZIJN VAN DE STAD, BESTAAT VERZWAKT
OOK STEEDS MEER.
*****
IN DE POLITIEKE ARENA IS HET NU GEEN IDEEËNSTRIJD MEER, MAAR EEN
ECHTE “MANNETJES-ETALAGE”.
“EEN INTERNETTER BESTEEDT NU AL TWEE KEER ZOVEEL TIJD NAAR
FACEBOOK VIA ZIJN SMARTPHONE DAN OP ZIJN PC” (Dus we gaan van PC naar
smartphone voor een stijgend aantal toepassingen…)
*****
CHINA HEEFYT NOG MAAR 900 PRIVE-JETS IN DE LUCHTEN . DE VS DOET HET
MET ZO’N 220.000 (!) VLIEGERTJES! ER VALT NOG WAT IN TE HALEN DUS.
******
ZOU U EEN GROOT-WILDJAGER ZIJN EN ZIN HEBBEN OM EEN DIKKE
RHINOCEROS IN ZUID-AFRIKA NEER TE LEGGEN? WEL DAT KAN! HET RECHT
OM DAT TE DOEN KOST PER BEEST WEL 150.000 $ NU. EEN RUSSISCHE
MILJARDAIR DOET HET GEREGELD. ER IS ZELFS EEN VEILING VOOR DEZE
AFSCHIETRECHTEN… ZO’N BEEST HEEFT ZOVEEL PLEK NODIG: EN DIE IS ER
NIET MEER IN HET AFRIKAANSE, EN, ER ZIJN ER ZAT VAN. U GELOOFT HET
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NIET? WEL IK MOEST HET WEL GELOVEN. MAAR WAS ERG VERBAASD OVER
DEZE WAARHEID.
*****
IN DE ASSEMBLAGEHAL VAN BOEING KUNNEN 74 VOETBALTERREINEN, 911
BAKETBALLTERREINEN OF 1 DISNEYPARK.
****
IN NOORWEGEN HEEFT 98% VAN DE HUIZEN EEN ROOKDETECTOR. IN
ENGELAND 89% EN IN FRANKRIJK: 2%. IK HEB ER OOK GEEN.
****
IN 2012 ZULLEN 1,2 MILJOEN AMERIKANEN MEDISCHE HULP ZOEKEN IN HET
BUITENLAND. IN 2007 WAREN ER DAT NOG MAAR 750.000.
****
50% van de olie van Saudi-Arabië gaat naar Azië en nog maar 14% naar de VS.
****
De groei in Qatar voor 2011 wordt op 16% ingeschat. India en China zitten dan op
iets onder de 9%.. Met olie en gas is nog niks mis.
****
In Engeland is de spaarpot van de pensioenfondsen 1600 miljard dollar in
Frankrijk is dat 160 miljard.
****
Het vertrouwen in de regering is in Engeland van 60% in 1987 nu terug gelopen
naar 11%..... Het is intussen een “Europees kwaaltje”.
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
Engels Amerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

“SUPERBRON” L’ALCAZAR MARSEILLE
Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazar-marseille.fr
OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
“VOLKSTELLING” EINDE 2010 : 6.394.196.000 MENSEN OP DE AARDE
WE ZIJN OP DE AARDKLOOT NU MET BIJNA 6,5 MILJARD MENSEN, ZO’N 400 KEER DE
NEDERLANDSE BEVOLKING OF 100 KEER DE FRANSE.
EN WE GAAN SNEL RICHTING 9 MILJARD. WAT DE TOP ZAL ZIJN ,ALS JE DE
DEMOGRAFISCHE SOMMETJES GEWOON “DOORTREKT”. ALS ER GEEN GROTE
OORLOG KOMT, GEEN MASSALE ECONOMISCHE INEENSTORTING PLAATS VINDT EN
ONS GEEN GROTE NATUURRAMP OF EEN WERELDWIJDE EPIDEMIE OVERKOMT…
*****
OP NIEUWJAARSDAG WAS DE OLIEPRIJS AL OP 92 $ DE BARREL ; BRENT ZELS AL
94! DUS OP NAAR 100$ EN MEER. GELOOF HET OF NIET: WIJ DEDEN DE AUTO WEG OP
15 NOV… MAAR WE HEBBEN MET DE PRIJSSTIJGING NIKS VAN DOEN HOOR;
DAARVOOR MOET U IN PEKING KLAGEN.
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*****
ZO’N 46% VAN DE DUITSERS WIL NU GRAAG TERUG NAAR DE MARK. DAT WAREN ER
56% IN 2008. NA DE CRISIS WERD MEN IETS VOORZICHTIGER DUS.
*****
ER IS EEN STERKE CORRELATIE TE CONSTATEREN TUSSEN DE TOENAME VAN DE
FILES IN PEKING EN DE DUITSE EXPORTGROEI… ! Op de 19 miljoen inwoners zijn er nu al
5 miljoen auto’s ; de jaarlijkse groei zit ronde de 35%! Je kunt er slechts gemiddeld 24
km/uur rijden en er staan ook hier al dagenlange files. Intussen is Peking de vuilste stad ter
wereld, dus erger dan Mexico City. De regering greep nu in: beperking van de uitgave van
kentekens, en ook meer metrolijnen en meer asfalt… Maar experts praten al over de in hun
ogen enige echte oplossing: verplaatsing van de hoofdstad. Zie Brazilië….
*****
ALBERT VAN MONACO TROUWT IN JULI 2011 MET CHARLÈNE WITTSTOCK. EN NU
VRAAGT HET PRINSDOM 400.000 € VOOR DE ZENDRECHTEN.
FRANCE2 2 en TF1 vinden dit bedrag echter veel te hoog, ook al beloofde men het geld aan
charitatieve doelen te schenken. In Engeland gaat William trouwen in 2011 en hij vraagt
niets voor de uitzending rond zijn huwelijk. De Engelsen verwachten dat liefst 2,5 miljard
mensen (1/3 van de wereldburgers) zullen gaan kijken! Toen zijn vader met Diana trouwde
waren dat er “maar” 750 miljoen. Verschil moet er wezen niet? En Monaco, dat is altijd big
money geweest, toch?
*****
ASSANGE VANGT 1,3 MILJOEN € VOOR ZIJN AUTOBIOGRAFIE ; DE PAUS VING SINDS ZIJN AANTREDEN
VOOR ALLES WAT HIJ SCHREEF 5 MILJOEN.
******
******
WKIPEDIA VING VOOR 16 MILJOEN $ AAN GIFTEN IN DECEMBER 2010. EN FACEBOOK DEED TOEN 500 EFFE
MILJOEN. AL LIEFST 20% VAN DE NEDERLANDERS ZIT OP FACEBOOK””.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

ook de Marokkaanse koning voelen zich
niks op hun gemak nu.
Good old Ghagbo zit nog steeds te
onderhandelen in Ivoorkust met een
nerveuze VN-macht en een nieuwe
president vlakbij en in Soedan worden
de stemmen van het referendum voor
afscheiding van het zuiden, nog
geteld…. Tegelijk heeft in Libanon de
procureur van de speciale rechtbank
het document van beschuldiging
ingereikt terwijl de regering daar in
duigen ligt….

*VOORAF
Het jaar 2011 begon best wat overdonderend : met veel winters gedoe
en zowaar met een “revolutie” in de
Maghreb Niet zo verontrustend voor
velen die dit lezen, maar wel voor ons
Marseillanen, die immers “tegenover”
N-Afrika wonen en ook nog minstens
40.000 Tunesiërs als stadsgenoten
hebben. De dictatoren en de autocraten van Libië, Egypte, Algerije en
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2011 wordt onmiskenbaar HET jaar
van Afrika en het MO en dat zullen we
weten.
De WERELD groeit economisch
steeds verder scheef, beter gezegd,
rechter dan hij eeuwenlang was. Azië
roert zich en de VS bemoeit er zich
mee, terwijl zijn economie jojo’t. Het
banditisme groeit alom en de
superrijken beginnen hun geld “uit te
delen”. Er is wereldwijd groei maar
van zeer diverse soorten en zijn
regio’s met een gigantische schuldenlast: recept voor meer onrust
maar de weg naar meer inzicht en
samenwerking internationaal is ook
gevonden.
INTERNET kent ook zijn oorlogjes om
de macht en WIKI-leaks toont scherp
wat er met de nieuwe technologie ook
politiek kan.. En Facebook enthousiasten worden voor loslippigheid
ontslagen.
Ook komt Slow food terug, net als de
bedrijfsspionage.
In W-EUROPA is ook zat aan de hand:
zie de te hulp snellende chinezen in
Spanje c.s., de stakingsplannen in
Engeland, het gerommel in de EU
over crisisfondsen en de toenemende
armoede.
FRANKRIJK heeft nog steeds een
stokkende export, problemen in zijn
onderwijs, forse discussies over hoe
het verder moet met de fiscaliteit, een
oplevende FN (nu onder Marine Le
Pen) en een forse ruzie in zijn grote
half-staatse energiesector. Ga er
maar aan staan..
; Sarko's
populariteit zakt dieper terwijl de
cantonale verkiezingen naderen… en
ook de kandidaatstellingen in de PS
als paddenstoeltjes opspringen in het
politieke landschap. De politieke
barometer staat op “Onrust”.
RELIGIES verhaalt over moslims die
onderdrukte
christenen
nu

verdedigen en over hun broeders die
naar de islam overlopen. En voegt
Belgische nonnen toe aan de groeiende
rij van seksuele uitspattingen in de
roomse clerus c.s.
In O-EUROPA blijkt Poetin echt een
schurk te zijn en in Hongarije is er nu
ook een nieuwe dubieuze president
opgestaan die ook 6 maanden de EU
voorzit.
In O-AZIË blijft de hegemonie van China
groeien en zakt Japan dieper in zijn
demografische moeras.
In Z-AZIË ging het fout met de kleine
Nono-auto van Tata en heeft India ook
veel last van maoïsten en instabiele dan
wel in macht groeiende buren.
NOORD-AMERIKA wordt vooral getekend door de wat opkrabbelende of
toch nog kwakkelende VS, waar ook
staten en grote steden compleet failliet
gaan nu. En Obama krijgt politieke
lessen van de republikeinen terwijl hij
Guantanamo echt niet gesloten krijgt.
In LATIJNS AMERIKA blijken de
Castro’s ook handig politiek te kunnen
dealen met de Spanjaarden en de kerk
rond hun politieke gevangenen probleem.
In OCEANIË verzuipen nu de Australiërs en masse en blijkt N-Zeeland
echt HET land van melk zonder veel
honing.
TRENDS/TECHNO verhaalt over water
-wonder- boxen, magic sprekers en Ipads en Tv's die in echte Pc's veranderen.
In TOPICS leest u dat er geen relatie is
tussen armoede en terrorisme, dat we
nu echt in een ander klimaat zijn terecht
gekomen, dat immigratie een probleem
is tot zelfs in O-Azië en dat
verschuivingen in de demografie tot
politieke
aardverschuiving
kunnen
leiden, zelfs in de VS.
Dit alles is maar een greep uit de
globale mallemolen. Keep in mind dat
6

het eigenlijk altijd al zo was, maar dat
we nu “alles te horen krijgen”. En ook
dat de mensheid wel veel schrammen
en builen opliep maar nooit ten onder
ging. Dus keep in mind: “We shall
overcome” en “Yes we can”!
Veel leesplezier,

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Een man vraagt in de TGV aan een prachtige
vrouw of zij niet liever voor het raam wil zitten;
hij wil zijn plaats wel afstaan. De dame zegt
verontwaardigd:” Man, ik ben met vakantie en
werk nou echt niet”.
Een man verliest in een bar een weddenschap met de vraag: Waar hebben
vrouwen meestal krulhaar? Dat bleek in Afrika
te zijn.

LEON en THEO

Apple heeft zijn plan voor een IPOD voor kids
laten vallen. De naam, iTOUCH KIDS deed de
deur dicht.
Een blanke man werd in Durban uit een
kledingwinkel, met de naam: Nieuwe kleding
voor moslims”, gegooid. Hij had gevraagd naar
: “bomber jackets”.

DIXITSVERBATIM

Iemand maakte een foutje toen hij , na het
bestellen van zijn nieuwe Porsche 911, op
Facebook zette: “Can’t wait for the new 911 to
arrive”. Even later had ie 4000 moslims te
pakken die hem tot vriend kozen.

ZO’N 68% VAN DE FRANSEN ZEGT
REGELMATIGE GEZONDHEIDSPROBLEMEN DOOR HET WERK TE
HEBBEN ZOALS STRESS, RUGPIJN
EN MIGRAINES.
********
58% VAN DE FRANSEN STERFT IN
HET ZIEKENHUIS, 26% THUIS en 11%
IN HET BEJAARDENHUIS. GOED OM
TE WETEN?
*******
“OM EEN ECHTE PRESIDENTSKANDIDAAT TE ZIJN MOET JE HET OOK
ECHT WILLEN. JE KRIJGT DE INDRUK BIJ DSK DAT HIJ HET NIET
ECHT WIL ZIJN HIJ LIJKT ER WEL
BANG VOOR TE ZIJN…” (Zei Christian
Jacob van de UMP).

Nu een echte Engelse:
Een nieuwe gast boekt in een hotel en zegt
tegen de receptioniste: “I hope the porn
channel in my room is disabled”. Waarop de
dame bitsig zegt: “No, it’s regular porn, you
sick bastard!”
*****
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 72-10:
Lezer B. bericht ons het volgende:
Beste Leon,
Hartelijk dank, Leon en Theo.
*****

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

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

*INGEZONDEN
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VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Het is een droeve aanblik hoe een enorm
industrieel potentieel razendsnel wegzakt in
een poel van onderlinge rottigheid waarin ook
de Parijse politiek fors meespeelt.. Een
schandelijk beeld midden in een economische
crisis.

L’ EXCEPTION FRANCAISE
OPEN FRANSE NUCLEAIRE OORLOG
Het is een nationale strijd tussen bedrijven
en personen in nucleair Frankrijk. Waarin de
staat stevig meemixt; want ze heeft 84%
van EDF in handen, 36% van GDF-Suez en
ruim 90% van Areva. Men vecht elkaar
overal de tent uit en de afgang in de
markten is ook een schande. Het verlies van
orders in Abu Dhabi aan de Z-Koreanen
was een heel pijnlijke illustratie van het
complete onvermogen. Een complete
slangenkuil in het hartje van de franse topindustrie. De hoognodige kapitaal uitbreiding
van Areva loopt alweer fout lijkt het. Qatar
en Mitsubishi lieten het al afweten enkel
Koeweit blijft geïnteresseerd. GDF-Suez
trekt zich terug en laat zijn 25% aandeel in
de centrale EPR vallen terwijl de bazen van
EDF en GDF-Suez zich zelf de tent uit
vechten. En de concurrentie lacht en gaat
onverdroten verder met het inpikken van de
markt.. Een overzichtje van die markt:
Firma

react. in
nu
aanb.
West.house 71
Areva Fr
64
Gen. Elec
47
Rosat.Rusl
31
Mitsh. Jap.
20
Siemens
20
NPCL Ind.
14
Toshiba
15
Comb. Eng vs 14
Aecl Canada 14

2
3
2
9
0
0
2
0
0
0

2011 IN HET LICHT VAN 2012
Voila alles wat er over dit onderwerp gezegd
kan worden:
1.Op 16 januari kiest de FN zijn nieuwe leider.
Marine pakte het zeer handig en populistisch
aan en lijkt Gollnitsch ver achter zich te gaan
laten.
2.Chirac moet toch voor de rechter voor de
fictieve medewerkers op de loonlijst van de
mairie van Parijs in zijn tijd als burgemeester.
Nu pas omdat hij als president onschendbaar
was. Financieel is de kwestie al geregeld (geld
terug betaald) maar dat blijkt nu niet alles.
Zeer pijnlijk…
3.De kantonnale verkiezingen in maart gaan
weer een politieke barometer vormen. De PS
moet zijn leiding verdedigen in 58 van de 100
departementen. Dan komen er ook nog de
senatoriale verkiezingen in september, waar
een winst van de PS wordt gevreesd. Niks
best voor de UMP zo kort voor de
presidentsverkiezingen van 2012.
4.De primaires van de PS moeten in
september HUN presidentskandidaat opleveren. Het begint al kandidaten te regenen die al
flink lawaai en verwarring veroorzaken in de
PS. Over de 35 uur van Aubry bijvoorbeeld
recent door kandidaat Valls.. Helaas is er geen
programma cq project… Dus wordt het
mannetjes gedoe is te vrezen.
5.In april komt de burka-wet in werking. Een
burka dragen in publiek kost 150 € + een stage
“burgerschap”. En een persoon die een vrouw
dwingt de burka te dragen krijgt een boete van
max. 30.000 €…. Nu afwachten wat de
toepassing gaat opleveren aan problemen bij
de rechters.
6.De Villepin moet voor de rechter in mei voor
het vervolg van de Clearstream-affaire. Een
appel-proces. De v. is intussen zeer actief in
de pers en maakt het Sarkozy zo lastig als
maar kan met zijn “tegenkandidatuur”…
7. Eliminatie van 16000 banen in het lager
onderwijs en dus gaat men staken op 22

in
plan
1
2
0
5
2
1
0
0
0
0

Terwijl de strijd voort woedt moest EDF
stroom importeren in oktober 2010! Want
zijn centrales liggen er te vaak en te lang
uit…De EPR in Flamanville is ernstig
vertraagd en iets anders dan de EPR is niet
in studie bij EDF. Het weglopen van
Constellation (VS) betekent in de VS een
enorme positieverzwakking en al 20 jaar
verkocht EDF geen enkele reactor in het
buitenland… Areva wel, in China en India.
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januari
a.s.
Het
is
een
bezuinigingsmaatregel
en
ook
een
aanpassing
vanwege
geplande
veranderingen in dat onderwijs.
8. De regering gaat vol focusseren op het
onderwerp van de “hulpbehoevenden”
(vooral de ouderen dus) en
hier de
dépendance genoemd. Het gaat over
miljarden en iedereen vraagt zich af waar de
miljarden vandaan moeten komen.. Het is
duidelijk
ook
een
verkiezingsproject
tegenover het “care” idee geopperd door
Aubry. In Frankrijk ontwikkelt de vergrijzing
zich zeer snel.
10.De hervormingen rond “le patrimoine”
dus de belastingen rond het “bezit” komen in
juni aan de beurt. Mogelijk dus weg met de
“beruchte” bouclier fiscal (max, van 50%
belasting in totaal), met de ISF (de
vermogensbelasting) en op naar andere
belastingheffingen zoals belasting van de
opbrengsten van dat bezit zoals belasting
op de winst bij verkoop.. etc. Het is politiek
intern bedoeld en ook om fiscaal te
moderniseren en wat “aan te sluiten bij de
Duitsers” waar geen vermogensbelasting
bestaat.

3. Twee grote huwelijken. Een in het UK en
een in Monaco van een oude vrijgezel. Een
miljoenen event: in kosten en ook in kijkcijfers.
4. Ook is 9/11 dit jaar 10 jaar geleden. Bijna
3000 doden en de geplande Freedom Tower
van 541 m. hoog moet ook worden geopend.
Met zijn herdenkingsmuseum ondergronds..
5.Frankrijk
presideert
de
G20
met
bijeenkomsten in Deauville en Cannes.
Sarkozy c.s. werken aan hervorming van het
financiële systeem, de regering van onze
wereld en het tegengaan van de speculatie…
Of Sarko hiermee zich ook beter positioneert
voor zijn herverkiezing is de vraag.
DE GEBREKEN VAN EINDE 2010 en BEGIN
2011..
Het jaar sloot met een chaotische toestand in
het transport door de sneeuw en het ijs op
vliegvelden, op autowegen en met de
treinenloop. De regering ging weer eens
hardop roepen dat dit”echt niet kon” en zoekt
nu de schuldigen. Onder andere van het opraken van de glycol om de vliegtuigen te
ontdooien… die was gewoon op net als het
strooizout.
De SNCF werd de risee van het land toen een
trein van noord naar zuid, die normaal 12
uurtjes nodig had… er 26 uur over deed. Er
was halverwege geen vervanger te vinden
voor een zieke bestuurder en toen ging ook
nog de loc stuk.. De passagiers waren woest
en dodelijk vermoeid. En de SNCF staat weer
eens vol voor paal..
Maar begin 2011 werd het nog erger. De TGV
naar Rennes ging onderweg “ongemerkt”
richting Nantes… Wat pas bij aankomst
iemand opviel… Zo’n 200 km “er naast” dus en
dat met een TGV!
De verbazing en
verontwaardiging zijn enorm hierover. En het
illustreert hoe rampzalig deze organisatie
draait bij… tijden van vakantie en bij feestdagen…. De tijden van de postkoets lijken
terug te komen.
Maar dat was nog niet alles. Orange
verstuurde “ongevraagd” elk SMS-je dat het
moest verwerken wel 5 keer… Waardoor velen
over hun beltegoed heen vlogen en wel met
tientallen €’s. Het bedrijf haastte zich te
verzekeren dat deze foute facturering zou
worden hersteld en legde uit dat het een

Hieraan kan de “Mediator-affaire worden
toegevoegd. Wel 500 doden met een
gevaarlijk medicament voor suikerzieken.
Wat jaren door werd gebruikt ondanks
waarschuwingen van 10 jaar geleden. Dat
wordt een forse rel.
Op wereldniveau zijn er de volgende events
aan te geven:
1.Terugtrekking van de troepen uit Irak. Eind
2011 gaan de huidige 50.000 GI’s naar huis.
En uit Afghanistan komen de ook de eerste
troepen terug. Velen vragen zich ongerust af
wat dat gaat opleveren in deze twee landen.
2. Het internationale moordproces Hariri in
Libanon. Men verwacht dat in 2011 de
mogelijk schuldigen worden genoemd bij de
rapportage. Hezbollah, Syrië etc. zijn al
roerig bezig. Velen vrezen instabiliteit in het
explosieve Libanon..
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“bugje” was. Zo bleek dat de 950 miljoen
SMS-jes van de Nieuwjaarsnacht, voor een
stevig gedeelte foute namelijk dubbele
berichten waren… De euforie over het niet
vastlopen van het SMS-verkeer bekoelde
snel..
Tot troost voor alle Fransen bleek echter
ook dat alle I-phone bezitters te laat werden
gewekt in het nieuwe jaar. Ook hier een
“bugje” in de wekfunctie. Maar nu wereldwijd
dus.
Hiermee bleven de franse debacles iets
minder “exceptioneel te zijn”. Maar SNCF
heeft in een klap zijn project van service- en
imagoverbetering
in
de
prullenbak
gedeponeerd.
Opnieuw bleek La Douce France het land te
zijn van de “imperfectie en de franse slag”…
U ziet waar een heerlijk land zijn grenzen
vindt.

De “beschikbaarheid” van de franse kerncentrales, van EDF, -(dat is de tijd dat ze echt
operationeel zijn en niet plat liggen door
onderhoud/storingen-, is er laag vergeleken
met andere landen en bedrijven. GDFR/SUEZ
in België heeft een “up”% van 90%, EDF in
Frankrijk doet 78% (!). En streeft nu onder de
nieuwe baas, naar 85%... Dat komt voor een
deel omdat Frankrijk zo veel elektriciteit produceert met kernenergie waardoor het
consumptieniveau tussen winter (verwarming,
licht) en zomer erg groot is. Dus moeten er
hele centrales plat in de zomertijd. In België
draait een centrale 365 dagen per jaar omdat
kernenergie maar een klein aandeel is en dan
hoef je geen centrale te sluiten, je sluit gewoon
andere (kolen/gas) centrales dus. Een tweede
probleem blijkt de slechte vervangingsfilosofie
te zijn, het preventieve onderhoud dus. Te
vaak vallen er stoomgeneratoren uit en ook
spanningsomzettters. En ten derde blijkt het
nodig dat bij elke veiligheidsinspectie een
centrale er meer dan 100 dagen uit moet
vanwege “veiligheid”. Dus moet Frankrijk in de
winterpiek dure elektriciteit IMPORTEREN …
en bij een forse winter hapt dat flink in het
EDF-budget. Dus er valt nog heel wat te
regelen in dit vlak bij EDF en ook is weer eens
duidelijk dat kerncentrales “trage , weinig flexibele productie-units zijn”. Een mix van diverse
types blijft dan ook nodig om de sterk
variërende vraag van dag/nacht en zomer/winter goed te kunnen volgen. De grootste
op kernenergiegebied ter wereld is lang niet de
beste als het om efficiency gaat. Al is de
franse kilowatt wel de goedkoopste… als je
het afvalprobleem effe weg laat en.. ook niet
de vele belastingopslagen meetelt. Maar dat
laatste is net de schuld van EDF c.s. natuurlijk.

FRANS ONDERWIJS IN DALENDE LIJN
In de internationale PISA-tests waarin lager
onderwijs wordt “vergeleken voor 65 landen
(er doen bijna 500.000 leerlingen “mee”) laat
zien dat het franse onderwijs verder afzakt.
Nu staat Frankrijk met zijn nogal dure
onderwijs, ook
steeds verder achter
Duitsland bijvoorbeeld. Het aantal puntjes
klimt weer wat maar relatief verliest Frankrijk
positie. De nieuwe onderwijsbaas Luc
Chatel is bezorgd en onderzoeken wijzen op
de te grote bureaucratie, een belastingspatroon dat verkeerd is bij de leerlingen,
slecht opgeleide leerkrachten ; er is een
hoop verkeerd dus. Het veranderen an dit
conservatieve, veelal linkse bastion, is niks
gemakkelijk. Maar mogelijk wordt het nu wat
toegankelijker voor change nu erg duidelijk
is dat Frankrijk een slecht figuur slaat in de
ontwikkelde landen. Want hun onderwijs
was altijd een trots en dat taant nu aardig.
Overigens zijn er meer westerse landen met
dit soort problemen waar het onderwijs ook
op de schop moet. De beweringen van de
vakbonden dat er “gewoon te weinig
personeel is” slaan nergens op als je naar
de vergelijkingscijfers kijkt. Het tegendeel
lijkt waar. Werk voor Chatel dus!

DE OR VAN EDF GING BIJNA FAILLIET
Er is een tekort van 90 miljoen bij het Comité
d’Entreprise (de Ondernemingsraad) van EDF.
Hun jaarbegroting is… 470 miljoen € (!), ze
zorgen voor ontspanning /vakanties voor
700.000 mensen, geven werk aan 4000
werknemers (plus 3400 seizoenwerkers) en
exploiteren
204
vakantiecentra.
Hun
jaarrekening was al vaker onderwerp van
onrust en onduidelijk-heid… Nu MOET er snel
bezuinigd worden: de uitgaven omlaag dus, de

KERNCENTRALES TE LANG PLAT
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prijzen voor vakanties moet omhoog en er
moet best wat OG worden afgestoten. Crisis
dus, ook bij de CE van EDF! Eindelijk
gerechtigheid?

baas, die een fenomeen is. Hij zei hem ook om
Fillon aan te houden en mogelijk HEM Parijs
aan te bieden! En Fillon had wel zin dus…En
Tiberi de machtige Parijzenaar was er ook al
accord mee. Maar de Parisiens willen iemand
met internationale uitstraling en dan moet je
toch ook aan de Europese afgevaardigde
Rachida Dati denken, als de Parijse UMPbobo's Fillon niet pruimen. Zij is in Parijs al
flink bezig geweest met “preparation”. Maar als
Fillon Parijs wil moet ie natuurlijk GEEN
kandidaat voor de UMP willen zijn in 2012…,
tegenover Sarkozy. Dan is er ook nog Borloo
die er al naast ging bij de laatste ronde
“remake van het kabinet en die echt getroost
moet worden en die de nieuwe centrale figuur
is voor de “radicale UMP-ers”. En dus ook
Sarko’s concurrent kan worden in 2012.
Borloo heeft er al met Sarko over gesproken…
en de Parijse groenen zien hem ook niet als
foute figuur. En links kijkt toe terwijl Sarko best
wat mogelijkheden in zijn binnenzak houdt
voor de “slag om Parijs”. Marseille en Parijs
zijn dus “open plekken in 2014”, en dat zijn nu
resp. PS en UMP en Sarko zou erg graag
twee UMP-ers zien voor de twee grootste
steden van La France. Een ding is zeker: ik zal
niet worden gevraagd al sta ik op een lijstje (in
de vreemdelingenclub AVF waarvan wij lid
zijn) om eens met hem (en anderen) te
ontbijten.

ONDANKS GOEDE MOGELIJKHEDEN TE
WEINIG EXPORT
Exporteren is een franse zwakte, vooral in
het midden- en kleinbedrijf.
Frankrijks
aandeel in de wereldexport liep van ca 4%
(2000) weer terug naar nu 3%. Terwijl dat
van Duitsland en de VS nu weer op ca 9%
resp.8% zit.
Overigens liep het aandeel, door de crisis,
bij Japan, Engeland en de VS zwaarder
terug dan in Frankrijk. Dat komt omdat
Frankrijk zich vooral toelegt op de
hoogwaardige producten en de midden- en
laagwaardige te veel en te vaak “overlaat”
aan de op-komende landen. En die eersten
zijn helaas erg gevoelig voor crises, dat zie
je ook in Duitsland. Dus moet bij herleving
van de wereldeconomie de export ook weer
snel omhoog gaan: wat Duitsland heel goed
lukte en Frankrijk nog niet zo best deed.
Verder
is
Frankrijk
zwak
in
de
dienstensector net als Duitsland; de VS en
Engeland zijn hier de betere. Een andere
factor zijn de hoge kosten (overheidslasten)
en de dus hoge prijzen: men kan moeilijk
concurreren met andere landen als
bijvoorbeeld Duitsland. En tenslotte zijn de
midden- en kleinbedrijven , die Frankrijk
best veel heeft, te weinig exportgericht qua
cultuur. Dus resumerend: Frankrijk heeft
zeer interessante mogelijkheden maar ze
zijn te duur en ook wat te eenzijdig. Een
veel betere industriepolitiek moet het
superland van de kernenergie, de
hogesnelheidstreinen
en
de
grotere
vliegtuigen (en nog veel meer) veel
wakkerder maken. En de staat moet snel
het lastenniveau afbouwen… Niet easy in
een tijd van hoge werkeloosheid!

WELKE BELASTING MOET NOU OMHOOG?
Sarko riep dat hij de ISF (vermogensbelasting) en de Bouclier Fiscal (absolute
belastinggrens) wel wilde afschaffen. Ook om
meer in lijn te komen, fiscaal, met buur
Duitsland. Maar ja de staat moet wel alle geld
die dat nu opbrengt (of coupeert) ergens
anders vandaan halen. Dus is nu de dans der
betweters begonnen, zeker ook in eigen UMPkingen. Moet de Impot sur le revenu omhoog?
Moet het de BTW worden? Of de “plus-values
op de winst met OG”? Er ligt een wereld open
van (on)mogelijkheden… en dan worden
politici erg wakker. Dus de dans om de
miljarden is losgebarsten en wie er de klos
worden dat is nog de vraag. Terwijl eigenlijk de
belasting-druk in Frankrijk OMLAAG moet…
Ja ja!

WIE KRIJGT PARIJS?
In 2014 gaat Delanoë weg en dus is de
vraag: wie volgt in deze wereld topstad?
Waar niet zelden de burgervader later
president werd; zie Chirac. Sarkozy sprak er
al over met Balladuur zijn vroegere politieke
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Ze waarschuwt ook opnieuw voor het instrumentaliseren van gewone gelovige moslims
door de extremisten. En ze hoopt dat standvastigheid, intelligentie en wat tijd het pleit in
de goede richting zullen beslechten. Zij deed
met haar vereniging voor emancipatie van de
vrouwen (Ni pute, ni soumise: nooit hoer en
nooit onderworpenheid) al lang geleden een
duidelijke en moedige stap. Zeker gezien haar
achtergrond: zij is ex-moslima.
Nu mag ook “good, old Tariq Ramadan niet
ontbreken, die in Rotterdam het veld moest
ruimen. Hij heeft het over de handige mediastrategie van Marine en wijst naar Zwitserland
met zijn minarettenverbod. En wijst er
simpelweg op dat in Frankrijk te weinig
gebedsruimte is waardoor men bidt op straat
en in kelders! Wat waar is en geen nieuws. En
noemt ook het ongelukkige (mislukte) debat
over de “nationale identiteit”. Hij wijst op de
“voorzichtige, angstige en dubbel-zinnige
manier van politiek debatteren over de moslim
(integratie)-problemen in Frank-rijk”. Hij hoopt
dat het zal veranderen en ook dat men ook de
franse moslims meekrijgt in het debat over de
bestaande gezamenlijke bedreigingen. Men
moet me ze praten over hun
sociale
problemen en de echte oor-zaken. Dus vooral
over wat hij noemt de drie L’s: Respect voor la
Loi (de wet), kennis van de franse taal (la
Langue) en een grotere Loyaliteit aan het
verblijfsland.
Ze moeten ook concreter
bijdragen om te integreren en niet in een
discussie blijven steken. Tja, dat is de man die
in Rotterdam weg moest… Wat nog steeds
een schande is. Want het ging om… het
werken voor Press-tv, de Iraanse zender. Dat
heette dus de (on)vrijheid van het woord…
Terwijl deze man nou net zijn lastig
integrerende
land-genoten
een
spiegel
voorhoudt.
De tijd zal leren wie er weer eens naast zaten.

HET FN IS WEER VOL TERUG MET
MARINE!
Ze strijdt om de plek van haar vertrekkende
vader en laat nu zien wat ze echt kan, wat
ze echt is en wat er in haar hoofd omgaat.
En dat werd schrikken voor tegenstanders
van het FN! Ze sprak losjes over “ het op
straat bidden van de moslims in Frankrijk”
en vergeleek dat met… “een soort
bezetting”. Geert kan dus nog echt van haar
leren. Een storm van verontwaardiging ging
op en met een schok ontdekten een groot
aantal Fransen dat Marine ECHT op haar
vader lijkt. Haar vriendelijke uitstraling en
haar “suggesties” dat ze afstand nam van
de zware racistische/ antisemitische uitingen
van haar vader waren in een klap
verdwenen. Maar als je hoort wie haar beste
vrienden zijn, ook privé, dan komen de
namen Chatillon en Bouchet al snel op de
proppen, revolutionaire nationalisten van
wat hier de GUD heet. En dan is er nog
Latruwe een bekende uit de antisemitische
kringen. Ze stapt vaker in een club die
Aventure heet in Parijs. Waar ook veel
mensen uit de showbusiness komen, uit de
politiek en ook hoge politiemensen. De
beide dochters Le Pen zijn daar zeer getapt,
maar Marine is nu geen echte “night
clubber” meer zoals vroeger. (Foei ik lijk wel
een glossy).
Maar haar koren staat nu te bloeien en wel
¼ van de Fransen zien haar best wel zitten.
Dus veel schrik opnieuw bij Sarko en de
zijnen… En het bewijst ook dat Sarko het
eerder, al heel goed, had gezien. Marine zei
over haar riskante woorden: “Als ze me door
de rechter laten veroordelen dan kom ik
zeker
in
de
2e
ronde
van
de
presidentsverkiezingen”. En daar hoor je
dus wie haar vader is.
Even wat commentaar van Fadela Amara.
Zij vindt Marine een slim meiske, ze weet
exact de zwakke plekken bij de Fransen,
zegt ze. En ze noemt de wat akelige recente
rij van incidentjes…: de burka en het halal
eten bij fastfood bedrijven. Ze vindt het erg
dat niet alle partijen VOOR het burkaverbod
stemden (zoals de PS).

Dus, voorlopig zit Marine Le Pen lekker: ze
lijkt de interne strijd met Gollnitsch te gaan
winnen over de opvolging en, ze bereidt zich
aardig slim voor op een plek in 2012. Ik ben
het eens met hen die haar nu al 30% van de
stemmen toedichten, want 2011 wordt een erg
lastig sociaal jaartje. En dat is effe vóór 2012
weet U.
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handelen. De artsenbezoekers zijn uiterst
goed geschoold en hebben hun koffers vol met
commerciële trucs en cadeautjes. En de
overheid maar haar niet al te deskundige
instanties staat in dit spel uiterst zwakjes. Al in
1998 was er ongerust-heid over dit
medicament dat mogelijk duizenden doden
veroorzaakte… Het doet veel Fransen denken
aan de affaire van het met HIV besmette
bloed… wat ook de kerkhoven vulde.
Als de overheid een “labo” aanpakt dreigt men
met sluiting… dus met werkeloosheid voor
franse werknemers en narigheid in een regio.
In dit land zijn er wel 220 researchcentra en
zeker 100.000 werknemers in deze sector.
Eenvoudige cijfers laten zien hoe de
verhoudingen liggen; kijk naar de uitgaven
voor medicatie (in internationaal perspectief)
en kijk naar het aantal artsenbezoekers per
arts in diverse landen:

DE NOOIT GELEZEN POLITIEKE BOEKEN
In Frankrijk ben je pas een echte politicus
als je ook, minstens één , boek schrijft (of
doet schrijven). In 2010 verschenen er
ettelijke, die het aantal van “1000 verkochte
exemplaren” nooit haalden. Zoals Pecresse,
Jouanno, Mariton, en andere. Ze kunnen
jaloers zijn op Melenchon van de Parti de
Gauche, die hoog scoorde samen met zijn
uitgever. Maar ja, die populariseert alles en
dan “leest het beter weg niet”?. Jammer van
al die gevelde bomen en die gekwetste
ego’s… Want ze zijn deels best het lezen
waard, zeggen sommige journalisten. Dus is
het een kwestie van… marketing! Het boek
van Pecresse heet: “Et si on parlait de
vous”? (“Als we het nu eens over U zouden
hebben?....”) Een jammerlijk mislukte
intentie dus.
“LA POSTE” MOET 100% CONCURREREN
Ze werden al stevig beconcurreerd in de
zwaardere colli en brieven; sinds 1-1-2011
zijn ook brieven , 50 gram in de concurrentie
gekomen. Maar niemand heeft er zin in:
DHL, TNT en de Italiaanse “zuster” concurreren wel bij de zwaardere post-stukken
en in de logistiek, maar de wegzakkende
brievenomzet met zijn hoge infrastructuur
eisen daar blijft men van af. Zeker in de
dunner bevolkte gebieden… in de steden is
het gemakkelijk te concurreren op de “lichte
briefjes”. Maar La Poste zat niet stil en doet
nu al 25% van zijn omzet in de banksector
met de Banque Postale. Daar zit de groei en
in de zwaardere colli doen zij nog minder
dan 24%... En in de echte logistiek: NIKS.
DHL doet daar meer dan 50% en de
Italianen doen in de coli ook > 50%.. Mede
door internet zal de brievenomzet nog
verder inkrimpen en waar moet dat mee
gecompenseerd
worden,
naast
de
groeiende banksector? Let op ze en let op
uw briefpost als u op het platteland woont…
daar zit de klad in!

Land
VS
Frankrijk
België
Spanje
Duitsland
Nederland

bestedingen
878 $/inw.
588
566
562
542
422

bezoek/arts
0,13
0,11
0,08
0,08
0,06
0,03

U ziet dat Nederland op de helft zit in
vergelijking met de toppers VS en Frankrijk. U
ziet ook dat deze “aparte medische cultuur” in
de Zuid-Europees landen redelijk verbreid is
en dat ook België de Fransen sterk volgt. En
als je naar gezondheidscijfers kijkt en levensverwachting is het merkwaardige dat er zowel
Frankrijk als Nederland heel weinig mis lijkt te
zijn… Dus veel of weinig medicatie: het doet er
niet veel toe. Behalve dat de uitgaven
natuurlijk via de premies moeten worden
betaald… Mediator wordt een echte testcase… en opnieuw blijkt dat links of rechts aan
de macht weinig verandert aan de greep van
de staat op misbruik van posities.
FRANSE
POLITICI:
VAKANTIE
IN
MAROKKO!
In Marrakesh stikt het van de franse, vakantiehoudende, politici. DSK, Sarkozy, Hortefeux,
Borloo etc. En men spreekt elkaar daar best
ook, zoals weer tijdens de kerstdagen! Maar

DE FRANSE LABO’S ZIJN DE BAAS
Het Mediatordrama is veelbetekenend; het
illustreert de enorme greep die de
“laboratoria” hebben op het medisch
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ook de spelers van voetbalclub PSG zijn er
present. Ook Segolene was er en Chirac
heeft er ook zijn favoriete restaurant waar hij
graag eet met zijn kleinzoon. En natuurlijk
prikte Sarko en epouse ook een vorkje bij de
Koninklijke family aldaar. Politiek Frankrijk
gaat liever een beetje uit de buurt om rust te
zoeken, maar niet echt ver weg. Marokko
voldoet aan alle voorwaarden en… profiteert
er fors van. In de palmaraie van Marrakesh
zag ik hun stulpjes… En dan snap je het
helemaal. Dat kun je thuis niet laten zien!

zochten tien van de twintig nationale parken.
Ja we leven in een prachtig land. Jammer dat
er zoveel arme slecht opgevoede mensen
wonen. Als ze ooit het probleem van een
minderwaardig onderwijs en de te grote
misdadigheid kunnen oplossen zou het hier
een aards paradijs zijn!
Maar ja, waar is het nog goed? Op satelliet
ontvangen we hier BVN (Beste van Vlaanderen en Nederland). Zo elke dag kijk ik naar
het Vlaamse nieuws en sommige van de
populaire programma’s; Witse, FC de
Kampioenen, De allerslimste mens ...

Terug naar inhoud

Wat een rotboel is de politiek in België. Ik ga
mij waarschijnlijk "Ontvlamen" (wil geen
Vlaming meer genoemd worden). De Vlaamse
kleinzielige drang naar meer centjes, het
gebrek aan solidariteit en de haat tegenover
de Franssprekenden stoten mij nogal tegen de
borst. Zuid Afrika noemt zich de rainbow
nation en alhoewel er toch nog veel rassenhaat en naijver is, toch liggen de verhoudingen
tussen engels en Afrikaans sprekenden, tussen de verschillende rassen en culturen veel
beter. Weet je, we hebben in totaal 25
maanden in Europa gefietst (België, Holland,
Frankrijk, Zwitserland, Slowakije, Polen,
Duitsland, Italië en Spanje) en de verbeten
pedalenstoempers in Vlaanderen zijn de
enigen bij wie er geen cheerful goeie morgen
van af kan - boe en nog eens boe.

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Ik ontmoette ze in Marseille in 2007 bij
Notre Dame de la Garde en we spraken of
we elkaar al jaren kenden. Zij waren uit
Zuid-Afrika (uit België van origine) en
reisden per… fiets. Eerder vond u van hen
een reisverslag over hun barre tochten door
de Sierra van Spanje, ook per fiets. Het is
een genoegen hen opnieuw het woord te
geven hier. Let wel: beiden zijn eerder 70
dan 60 jaren op deze aarde…!
En hun stories zijn een voorbeeld van wat
we met deze rubriek nou bedoelen! Wie
volgt?
Hi Leon en Mieke
Ja we herinneren het ons goed. Het was op
10 juli 2007 toen we rond 11 uur 's morgens
in het busje zaten van de kathedraal naar de
stad. Toen zeiden jullie dat je binnen het
jaar naar Marseille zouden verhuizen!

Enfin genoeg geleuterd.
Tenslotte is er nog een link naar een fotoalbum van onze reizen in 2010. Om dat te zien
klik je op de volgende link:
http://jalbum.net/a/857455/

M. en ik genieten nog altijd een goede gezondheid en ons pensioen. In 2010 hebben
we iets minder gereisd vooral omdat ik in
Zuid Afrika wou zijn gedurende het WK
voetbal. Ik bezocht mijn dochter (naar Australie geëmigreerd) in Melbourne voor een
maand op mijn eentje (in maart) en verder
hebben we gecombineerd bijna 10,000 km
rond Zuid Afrika gereisd over een periode
van totaal 2 maand ongeveer. We be-

Lezers M. en M.
Beste M. en M.
Weer vele fietsavonturen! Fantastisch. Tja wat
“het fatsoen in onze tijd” betreft moet ik je
helaas gelijk geven. En wat je over België
schrijft zou een westers mens eerder
verwachten in een “etnisch verdeeld Afrika”.
Ja toch?
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Blijf fit en ondernemend en tot gauw!
Leon

DE PS-ERS DIE GHAGBO ZAGEN ZITTEN
Er waren er een paar die Ghagbo steunden in
zijn campagne en die erg op hem gesteld
waren. Zoals Jack Lang, een PS-er met veel
prestige, en ook J.M. Le Guen, ook een
“elephant du PS”. Ze komen nu erg bedrogen
uit en de PS-website “De PS rehabiliteert
Ghagbo” is uit de lucht. Ghagbo heeft het
weer eens geflikt en luisde er een hoop in.
Pijnlijke affaire al met al, zeker als het nog een
bloedbad gaat worden.. Nou gaat, eind
december waren er al 200 doden door
Ghagbo-aanhangers te melden. En Fulks, een
van de mensen rond DSK, trekt nu ook zijn
handen er van af. En DSK verklaarde al:
“Ghagbo is geen drager van socialistische
waarden”. De ogen zijn weer normaal open,
ook in de PS. En het drama loopt uit de hand.

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
MÉLENCHON, DE LINKSE RAUDAUER
Hij noemt zichzelf een populist, is voor
verdere VERLAGING van de arbeidstijd,
vindt DSK een foute politicus en niks links
etc.
Hij is dus steeds meer de radicaal linkse
“leider” met zijn Parti de Gauche. Dus een
vriendje van Besancenot van de NPA en
van de PC. Zijn blogs zijn ware
smaadschriften en hij schuwt en ontziet
niemand. En hij trekt flink aan de wat
linksere kiezers uit de PS… Niet
ongevaarlijk voor het radicalere linkse kamp
dus!

DE PRIMAIRES VAN DE PS
De PS wil wel 1 miljoen kiezers mobiliseren
tijdens de primaires half 2011… Om een
“momentum” te creëren. Als het er maar
200.000 zouden worden is het een afgang.
Deze primaires om een kandidaat te vinden
zijn splinternieuw en dus nogal tricky. Zeker in
de huidige verwarde tijden… Maar ja de keus
is gemaakt, het regent al kandidaten, of DSK
meedoet is een raadsel en welk program het
wordt is een groot geheim. De verwarring over
“de man/vrouw”en /of de bal” is levensgroot.
Het begint er nogal wanhopig uit te zien terwijl
Sarkozy alle zeilen bijzet. Het worden de
meest
gedenkwaardige
verkiezingsvoorbereidingen van de PS “ever”!

DE REL OVER DE GESTRAFTE AGENTEN
Zeven zijn er veroordeeld omdat ze logen
over wat er echt was gebeurd door een
delinquent. Het bleek gelogen dus moesten
ze voor de kast en ze kregen echte
gevangenisstraf! En toen waren de rapen
gaar. De minister van Biza, Brice Hortefeux
bestond het de straffen “te zwaar “ te
noemen. Ongehoord van een minister over
rechters, Zijn collega van Justitie vond dat
dit
wat Brice deed, niet kon, de
politievakbond was het met Brice eens en
stuurde 200 betogers vóór de rechtbank.
Dit alles gebeurt in Bobigny na Parijs de
plek met het hoogste misdaadcijfer. Er
werden 500 agenten gewond dit jaar,
VIJFHONDERD! In deze plaats is het al
jaren “oorlog” tussen politie en justitie, de
magistraten dan wel te verstaan. Over
verkeerd straffen van delinquenten en zo.
Rechters hier die “de Kerstman” heten
vanwege hun leuke straffen. Tja en nu dit
gebeurde moest de premier Fillon wel
duidelijk afstand nemen van zijn minister
van Biza. De verruwing is er alom: ook in
het kabinet Fillon dus. Akelige voortekenen
van nog meer narigheid.

MARINE STOOMT OP
Ze zette magistraal in met haar “bezettingsitem over biddende moslims op straat”
en schaarde zich daarmee in de rij van rechtsradicalen die het islamfenomeen tot grote
stemmentrekker maakten in andere landen.
Geheid een knaller!
Deze dame gaat voor de echte macht, zoveel
is zeker. Haar vader was meer een rebel die
nooit serieus aan het stuur wilde zitten; dat is
nu anders in de FN. En deze dame wordt gevreesd in de UMP!
Haar dag werd 16 januari en nu op naar een
woelig verkiezingsaanloopjaar….
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springlevend. Intussen is er ook een
communistische
bestuurder
uit
de
agglomeratie rond Toulon vastgezet… De
affaire lijkt stevig in de greep van justitie. We
wachten af…

VALLS (PS) WIL DISCUSSIE OVER DE “35
UUR”
Hij is moedig en wil dat zijn partij over dit
punt eens eindelijk een afwijzing uitspreekt.
Want
het
schaadt
de
franse
concurrentiepositie weet hij. Zijn uitspraak,
hij is een “Einzelgänger”, gaf groot tumult in
de PS. De oude garde riep: schande… Maar
in de UMP was het effe feest en Copé
dankte hem openlijk voor zijn moed. Terwijl
in deze partij het ook nu even slecht lijkt uit
te komen. Zelfs Sarkozy zei: de 35 uur is al
lang de facto dood… En hij bedoelde: kom
NU niet aan de laagbelaste OVERUREN die
de franse nu (boven op) de 35 uur
verdienen. Want men werkt nu gemiddeld al
gauw ruim 36 uur. Dus deze discussie gaat
over de breedte nog veel stof op doen
waaien en gaat langer dan 35 weken duren!

SAWARI II
Dat is de roepnaam voor de nieuwste affaire in
wording die stamt uit 1994. Weer fregattenverkoop, weer Baladur/Chirac en dit keer aan
Saudi-Arabië Het broertje van SARAWI I dus,
die zich in Pakistan afspeelde. En opnieuw
een luchtje van clandestiene partij-financiering;
kennelijk een rechtse sport in Frankrijk. Ook
opnieuw ontdekt omdat er herrie ontstond rond
de TE hoge “commissies” : de Saoedi's
vonden de tussenpersonen te gretig. En
daarom liet Chirac de betalingen stoppen,
maar dat leidde weer tot boze “handelaren” die
een compleet verdwijnings-circus (inclusief
een Ierse BV), hadden opgetuigd om de
geldroute
weg
te
werken.
De
onderzoeksrechters zijn al weer aan het werk
en ook ene van Rumstecke is onder hen.
Opnieuw gaan er nu namen rond en zullen er
reputaties worden besmet… Frankrijk de grote
wapenhandelaar, met veel staatsbedrijven in
deze sector, gebruikt die dus ook om de
politieke machine te betalen… Sof ar was het
vooral een rechtse hobby, maar je weet het
nooit. Want je hoort niet al te veel
commentaren uit het linkse kamp… Tja op zijn
minst hadden mogelijk ook linkse presidenten
en premiers wel “kennis” in hun periode van
deze kromme zaken en velen blijven daar
graag van af… Wordt vervolgd dus.

Terug naar inhoud
-Affaires
MARSEILLE; DE ZUIVERING BEGON!
De affaire Guérini is in een stroomversnelling gekomen; de broer van de
President van de region zit vast. Hij is
betrokken in een maffioos gedoe met
ambtenaren van de MPM (de organisatie
van de regio rond Marseille die o.m.
vuilverwerking etc. doen. Men luisterde hem
maanden af , arresteerde hem toen (en ook
20 ambtenaren) en vond ook nog geheime
rekeningen in Luxemburg, de VS Spanje en
Engeland. Ai, ai dus, want de Guérini’s zijn
beide PS-ers… En broerlief de politicus wil
graag de burgemeester Gaudin opvolgen,
die over een jaartje gaat vertrekken hier. En
omdat er nog een schandaaltje was van een
PS-wethouder die subsidies gaf aan niet
bestaande clubs, komt dit alles niet zo goed
uit. En de president van de MPM, hij won
recent van Muselier de UMP-er, is ook
socialist en beschermeling van de
Guérini’s… Dus dat zit niks goed … en het
wordt vervolgd. Intussen wrijven de UMPers zich in de handjes nu de vacatures er
aan komen. Het oude vak van foute facturen
en stromannetjes met enveloppen is nog

**********
NOS MOTS SAGES/NOS FRANC-PARLERS
Cees Noteboom is een rondreizende
poëtische verteller, zei iemand over hem. Hij
kreeg de Adenauerprijs en dat leverde bij de
uitreiking heel wat fraaie woorden en
gedachten op. Ook van hemzelf. Een greepje
daaruit:
“Ik ben iemand die zaken onthoudt die andere
mensen vergeten… en omgekeerd”.
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“Schrijvers zijn verzinners, fabuleerders. Ze
zetten alles naar hun hand bij het schrijven”.

“tjchatcher” (babbelen in Marseille) valt niks
mee.

“Het volk bedenkt de succesvolle politicus
en niet andersom”.

NOS BONHEURS FRANCAIS

“Velen twijfel(d)en aan Europa omdat ze
niet meer besef(t)fen wat het alternatief kan
zijn of worden”.

Geluk is :
-kunnen denken aan onze overleden kat die
het jaren goed had nadat ze kwam aanlopen.
Het afscheid was zwaar, maar terugkijken is
ook vreugdevol.
-zien dat onze nieuwe stek, geheel in moderne
stijl, ons erg bevalt. Zeker nu ook onze
schilderijen en ons plastiek, die 15 jaar op
vakantie waren, nu weer aan onze muren
prijken.
-fietsen op mijn vouw-Dahonfiets door het
Marseillaanse verkeer. Het gaat echt gemakkelijk en het enige opvallende is dat velen
verbaasd kijken naar deze flitsende pappie.
-naar het terras in de haven fietsen, de krant
pakken onder een café en het gekrioel van de
toeristen bekijken.
-op de stenen banken tegen de eeuwenoude
muur van Fort St. André in de warme zon
zitten en kijken nar de plaisanciers die in en uit
de Vieux Port varen.
-het bezoek van de grote meeuwen aan ons
terras, nu poes Hitteke er niet meer waakt. We
ontmoedigen
nu
dus
ook
hun
bevuilingspogingen van onze jardinière.
-het beplanten van onze kleine jardinière op 7
hoog met lokale planten. Oliviers, vetplanten
en cactusachtige dus. Want de zon is hier
hevig.
-de familie van een zus “hervinden”en zien dat
nu, in erg moeilijke tijden daar, je bijdrage echt
iets er toe doet. En een gezin zien wat een
voorbeeld is voor vele.
-het wekelijkse telefonische contact met
achtergelaten vrienden in Mormoiron en
omgeving. We gaan lekker bij elkaar op
bezoek nu. En worden zelfs tot gast op een
bruiloft daar..
-het zien van de vreedzame kanten van de
drugsgebruikers hier. Ik passeer regelmatig
hun “hulpbusje 3132” en weet wat ik daar
omheen zie. Hun geluk is daar , een
onderbreking van hun misère.

“Adenauer verbeeldde de terugkeer naar de
normaliteit (na WO II). Hij was anders dan
een Churchill c.s. waar de oorlog zichtbaar
aan kleefde”.
En nu nog wat “mots franglais” dus FransEngelse mixtures, die erg IN zijn hier in La
Douce France. En ik praat al niet meer over
het overal klinkende OK!
<It bag> is de naam voor de boodschappentas en heeft een levensduur van
één seizoen.
<fashionista> is een meiske dat door de
mode is gebiologeerd.
<tricotista> een dame die gek is op truien.
<it girl> als die tassen”: ook voor één seizoen.
<toy-boy> nieuw woord voor gigolo.
<cougar> een dame die het doet met toyboy’s.
<buzz> iets waarover iedereen spreekt. Dus
<buzzer> (zeg: busee) is daaraan meedoen.
<must have> is ons “hebbedingetje”.
<brit girl> is het tegenovergestelde van een
een meisje met de “french touch”.
Tja, nog even en we zitten hier voor gek met
ons zo goed geleerde Frans! Wij zijn nu in
een nieuwe taalstrijd gewikkeld met het
ontdekken van het “echte Marsaillais”. Erg
leuk taaltje, mooie geluid, maar daarin
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-blije mensen uit Tunesië zien die vieren dat
hun dictator oprotte. Hoop en blijdschap
alom, en waarom zou die niet kunnen
blijven?
-kunnen schrijven over dingetjes die je
gelukkig maken, elke keer als je dat wil.

begeleiding van het trio. Er wordt dan ook
gehuild bij het Stille Nacht, Heilige Nacht op
zijn Corsicaans En ik, de agnost, de heiden,
vol met Descartes en Spinoza, voelt ver-rekte
goed wat er in me gebeurt. Ik heb me niet
vergist: dit is gewoon akelig mooi.
Als ik terug loop naar de dichtstbijzijnde metro,
achter Le Panier (het stokoude Marseille), zit
ik er nog vol van. Ik filmde het deels ook met
mijn FLIP (mini-video-camera speciaal voor
internetgebruik; mijn reportagecamera dus) ,
dus ik heb het nu voor eeuwig bij me. Merci
Corsica, jullie weten echt iets van sfeer
scheppen! Deze groep gaat dan ook de wereld
rond in de (grote) Corsicaanse diaspora.
Helaas zijn er weinig Corsicanen in Nederland,
dus u zult ze niet gauw daar bezig zien.
Een paar dagen voor de “Heilige Avond” ga ik
luisteren naar kerstliedjes in de stokoude Saint
Laurent, die sinds 1997 weer deels is hersteld
na decennia van verwaarlozing. Hij ligt op het
rechter hoofd van de Vieux Port, dicht bij fort
Saint André. Een nieuwe parochie heeft hem
geadopteerd, een moderne. Om wat tegenwicht te geven tegen de diverse “Levèfreachtige” parochies hier. Ook hier is het stikvol,
maar boven de 600 komen we niet in deze
(pas) half gerestaureerde kerk. Eerst een
kinderoptocht, door de kids verkleed op zijn
joods-bijbels, voorafgegaan door de curé, een
diaken, misdienaars en.. echt voorop loopt een
bloedmooie Kerstengel. Zeker 21 jaar, in het
“verige wit”, met twee heuse vleugels, lange
zwarte haren en met een uiterst stoute makeup. Na een rondje kerk gaat de jeugd zitten op
het altaar waar de ezel en de os in karton ook
er bij liggen. Alles schuin tegenover de
kerststal, met een (nog) lege kribbe.
Er staat een groot orgel met organist en er is
een soprano, die erg fraai zingen kan. De
akoestiek van 1000 jaar oud helpt haar niet
weinig. De mis start in het Frans met veel
bekende kerstliedjes: en de grootheid van de
Kerk van Rome is weer eens te bespeuren. Ik
kan het meeste in het Nederlands meezingen;
want ik ben degelijk opgevoed in kerkelijke
zaken. De ceremonie van het “vullen van de
kribbe” volgt; en klein meiske draagt Jezus
met een gezicht alsof ze een kristallen servies
verplaatst… Stel je voor! Jezus komt in zijn
bedje zonder kleerscheuren en het lied: Nu zijt

Terug naar inhoud
PAROLES DES POLITICIENS
In verba wat de chaos van een strijd en
ramp was”.
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
VAN STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
TOT MILLES ET UNE NUITS.
Een tweeluik over een kerst in Marseille.
Luik I:
STILLE
NACHT,
HEILIGE
NACHT
Ik luister verrukt naar een Corsicaans
kwartet, met de merkwaardige naam Barbara Futura, in de Kathedraal Le Grand
Major, op 50 meter van de Rade van
Marseille. De kerk is barstens vol, ik was
gewaarschuwd en arriveerde dus ook 1,5
uur tevoren. En dat was maar goed ook; dus
ik zit nu premier rang. Marseille stikt van de
katholieke Corsicanen dus het polyfone
kwartet met (af en toe) de begeleiding van
het locale trio Multitude (viool, gitaar en
basgitaar), is dus een geheid succes. Maar
ik, de nieuweling hier, wordt geheel ingepakt
en dat in “no time”. De ambiance, de discrete lichtshow in deze loeigrote kerk in
byzantijnse stijl aan de Mare Nostrum, is DE
plek om alles te vergeten op deze zondagmiddag, een week voor Noël 2010. We zijn
met ca 6000 mensen, de kerk is overladen,
als ware het de “laatste dag”. Het concert is
gewoon onbeschrijfelijk mooi en poëtisch,
als u van polyfone muziek met kersttint
houdt en van de jazzy /kretzmer (?)
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wellekome” barst los met vol openstaande
orgelpijpen. Zo gaan we door een hele
echte mis heen; ik kende intussen enkel nog
de Requiem-uitvoering… Een hele jeugd
trekt aan me voorbij: want ook ik zong in
het kerkkoor net als mijn vader. Tegen mijn
zin, maar dat was gewoon de vroege
puberteit.
We halen na ruim een uur, na een
Communie-uitreiking van wel 20 minuten
met dubbele logistiek, het slot. Alles gaat nu
op maximaal: het orgel, Annick de sopraan
en de gelovigen in alle maten en soorten…
Ik ga de kerk uit langs een stel nonnen die
iets in verpakking verkopen; maar het blijkt
enkel voor “full-time gelovigen” te zijn.
Omlaag, de trappen af, in de koude mistral
naar de Quai du Port. En terug naar de
Metro Vieux Port…. Even in de warmte
ondergronds naar Saint Charles, naar 7hoog. Met de memorie-luikjes weer wat
verder open… Een beetje Kerst van vóór
mijn 16e of zo is opgeborreld… Nu zie ik het
ook een beetje als een verre “circus”voorstelling, zonder het respect te verliezen
voor die rituelen , ook al is hun historische
basis aanvecht-baar. Maar de wortels zijn er
nog
diep
onder
de
vele
andere
herinneringen…. En in het vinden daarvan is
Kerstmis altijd sterk geweest.

vriendelijke uitstraling: dit is een gastheer-type,
dat voel je. Maar niet van het soort “Père
Noël, très naif”. Ja, hij is open op “Kerstdagavond” (wat voor hem niks betekent als
“gedoopte” moslim). En hij verwacht wel 100
gasten en heeft een erg goede kok uit
Damascus, die alles kan met de Libanese,
Armeense en rest-orientaalse keuken. En er is
muziek, naturellement. Ook zegt hij me, dat hij
recent, na een jaar te zijn gesloten, weer open
is gegaan.
Ik reserveer dus 2 plekjes voor die avond op
naam Leon (want Speetjens is echt te lastig
hier) , maar ik check, thuisgekomen, telefonisch nog even of hij ook een glaasje wijn
serveert bij het eten. Tariq zegt ferm en
duidelijk: nee, dat verkoop ik niet…alors pas
d’alcohol monsieur. Op mijn vraag of ik
meegenomen wijn misschien wel mag nuttigen
zegt ie: geen probleem , maar u moet dan de
kurkentrekker wel zelf meenemen en het spul
ook zelf uitschenken. Dat hebben we al vaker
gedaan in Marseille, dus er is geen probleem:
en de reservering STAAT.
De avond van Kerstdag, zoekt mijn eega alles
in de (nieuwe) kast om zo opgetuigd mogelijk
mee te tijgen naar de “Marokkaanse nightclub”. Immers , op de deur stonden teksten
als: geen sportschoenen, correct gekleed en
ook “u moet clublid worden”. En dan wordt je
wat voorzichtiger, immers het klinkt nogal
“exclusiefjes”.
We gaan op naar “de plek der zonden”, het is
maar tien minuutjes lopen vanaf de Rue Leon
Gozlan. Om 20.00 uur krijgen, we aanbellend,
de deur niet open; maar het licht brandt binnen er staat een micro/keyboard op het
podiumpje, dus er is al leven. Dan eerst maar
om de hoek in een bar om een aperotje te
nemen. Het is een mixed bar (WestersArabisch gemengd dus ). Een pastis en een
pression gaan er snel in. Ook een heel
aardige ontvangst hier, en na de slokjes gauw
weer om de hoek. Ik druk nogmaals op de
sonnerie, en daar is onze Tariq en hij herkent
me. Zijn begroeting is uiterst elegant, maar hij
is gekleed in een dikke, grijze wollen trui. Wat
bij ons enige verbazing wekt… Die meteen
over gaat, als we even binnen staan: het is
hier verrekte fris… En er staan ook slechts 5
dames aan het barretje, babbelend met twee

Luik II:
LES MILLES ET UNE NUITS
Na twee kerkbezoeken, voelde ik me wel
weer voldoende gekerstend. Dus aarzel ik,
enkele dagen later , geen moment als ik op
de Boulevard d’Athènes zie dat de deur van
de “night-club” met de fraaie naam “ Les
Milles et Une Nuits” open staat… De club
was me al eerder opgevallen , omdat ie zo
dodelijk dicht zat, met een groot stalen
scherm. Dus stap ik nu van mijn Dahon
vouwfiets en begroet een Arabische mijnheer die net naar buiten komt. Ik zie (nog)
niet dat zijn foto op een groot aanplakbiljet
op de deur hangt, dus ik weet ook (nog) niet
dat hij een kei is in een soort MarokkaansArabische rep met traditionele wortels. Hij
noemt zich Cheb Maloud. De eigenaar komt
naar buiten, een grijze zestiger, met uiterst
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mijnheren. Ook allemaal in hun overjassen.
De kachel moet echt wel kaduuk zijn!
De zaak is uiterst fraai, oud/origineel , uit
andere tijden, op zijn Marokkaans met veel
versieringen in het tegelwerk en we zien ook
de Marokkaanse ster. Kleuren en faïences
verfijnd als de cultuur in Marokko (van vóór
ze in Amsterdam “herboren” werd!). Langs
de muren banken van rode maroquinerie
met ronde lage tafels. En met een podium
vóór het dansvloertje met tangobollen aan
het plafond, die al glinsteren in vele kleuren.
Ook hangt er achter het podium een flat
screen
tegen
de
muur,
waarop,
merkwaardig genoeg enkel het TV-beeld te
zien is van… een Duitse detective.. binnen
gehaald per satellietschotel. Het heeft niets
uitstaande met hele gebeuren, het is een
soort imitatie van wat je in andere clubs ook
in de buurt van de muziek ziet. Alleen wij
zien aan teksten in het beeld, dat er iets
Duits loopt.
Dit is een, verrassende, oosterse nightclub, sûrement! We mogen een plek kiezen
en zijgen neder in het koude leer; Tariq
vraagt wat ons we drinken… Ik probeer wat
onhandig het aanbod te checken. Ja, alles is
er, maar no alcohol dus. Het loopt vooralsnog uit op twee mineraalwater. En we
krijgen straks hete thé à pignes (met
pijnboompitten). Weg is Tariq, hij raced
naar de keuken… en verschijnt met een
schoteltje met wat “amuse gueule” er op.
Dat smaakt voortreffelijk, maar is (ook) nogal koud… Hij ziet onze reactie en komt ons
nu wat uitleggen…zijn kok is ziek, maar
alles was al voorbereid gisteren, dus we
kunnen gewoon eten via zijn magnetrontruc; hij verontschuldigd zich uitvoerig. Ook
heeft hij zijn dochter gebeld, die dus komt
invallen…. Dus er is eigenlijk niks aan de
hand… behalve dat er echt geen kachel aan
is… Dus blijven we, zoals iedereen met de
overjas aan zitten… En dat is even
wennen..
Maar als de entrée verschijnt, die we
nuttigen met (meegebrachte) rosé (voor
mevrouw) en wat Cotes du Rhone rood
(voor mijnheer) uit onze citybag, smaakt
alles weer eens erg lekker! Marokkaans
lekker, hun keuken is uiterst verfijnd en heel

geurig. Nu gaan de gordijnen aan de ingang
dicht en… de muziek start. Een aardige
mijnheer met keyboard + wat elektronica geeft
een soort rep ten beste op zijn Marokkaans.
maar met een erg modern jasje. En echt
professioneel, onmiskenbaar. Wat later komt
nog een jongeman met een trommeltje die een
zeer kunstig ritme produceert.
Even wennen op Kerstdag, maar ook iets dat
vreemd voor je is,
is snel OK, als het
professioneel is en goed wordt gedaan. We
zijn nu dus echt met het “spectacle” gestart…
Intussen zijn er (maar) 5 gasten… waarvan er
twee aan de waterpijp lurken. De derde neemt
de micro en begint te zingen en danst er ook
bij. Dit blijkt het sein voor een der dames, die
zich al uiterst communicatief betoonde , om nu
ook de vloer op te gaan (in trui en met
pantalon) om te gaan dansen. Een soort van
buikdans maar dan duidelijk “hervormd”. Maar
fraai en vrolijk en bepaald niet onaangenaam.
Het feest wordt losser, de muziek is vrolijk tot
heftig en men zingt uitgelaten , lachend en
vrolijk. De Marokkanen hier zijn bepaald geen
kniesoren.
Het hoofdgerecht wordt nu opgediend, en
smaakt ook echt voortreffelijk. Tariq heeft niet
gelogen over de kwaliteiten van zijn zieke ,
Syrische kok. Zo gaan we door naar het
nagerecht, onder gedans en zang, en mee
klappend, want dat doen de anderen ons vóór.
Het doet in niets aan kerst denken, maar een
vrolijk feest is het toch!
Tariq informeert even wat we er van vinden ;
we reageren positief. Over de nog steeds
frisse nachtclub zeg je dan maar niks… je
houdt gewoon je jas aan en eet en drinkt en
bent vrolijk. De thé met pignes smaakt
overigens erg goed bij de mierzoete Marokkaanse patisserie. Veelal op amandel- of
dadelbasis en steeds met honing.
Kortom we zijn content en om 11.30 uur zijn
we toch maar toe aan het afscheid. De nacht
is nog lang, maar is ons toch iets te fris. En
Tariq nodigt ons nog even uit voor Oudejaarsavond… En we zijn best genegen daarover na te denken, want hij heeft het nu over
heel veel gasten… En meer gasten betekent
een betere temperatuur, toch?
We zwaaien de aanwezigen toe bij vertrek en
nemen afscheid van Tariq en zijn portier en
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met een handdruk. De portier wijst
omhoog… en jawel, er vallen zelfs enkele
sneeuw-vlokken! Een witte Kerst in
Marseille? Allah is ons dus goed gezind.
Deze kerstavond was in niets “traditioneel”
en toch uiterst charming en ook met een
vredige, ontspannen sfeer. Eindelijk eens
iets heel anders dan die kerstboom, de
crèche en die enorme hoop gerechten,
afgesloten met de “treize desserts” en
overgoten met vele glazen wijn. Vreemd
genoeg realiseer je je pas later, dat het
kindje Jezus ook in het MO werd geboren.
Echt niet ver van Tariq’s thuisland en ook,
dat wat we aten, gerechten zijn uit de regio
waar de kribbe zou hebben gestaan, niet zo
ver van Bethlehem..
Dus is onze conclusie nu, na enig bezinking,
dat wij de geboorte van de profeet Jezus uit
zijn moeder Miriam (want zo heet ze in de
Koran) op zeer gepaste wijze vierden. Met
gevoel voor historie en in de tradities van de
nieuwgeborene. Wie dus nog iets fouts ziet
in dat dansen is gewoon een intolerante
kniesoor! En, dus ga ik u mogelijk ook
berichten over oud en nieuw op zijn
Marokkaans!

hij vertelde me zijn geheimen. In de Rue
Sainte moest ik zijn, daar zaten de juweeltjes
op resto-gebied in Marseille… Een goed
bewaard geheim in deze toeristenstad! Want
dit soort dingen houden ze liever voor zichzelf
hier. En gelijk hebben ze: want als de
toeristenmassa ze ontdekt, is het immers zo
voorbij met “onze” pret..
Onderweg naar Maulio (zo heet de propriètaire) kom ik langs een interessante hammam
waar ik ook even binnenstap. Ik krijg vlotte
uitleg + een folder en zelfs een kijkje binnen.
En dat is zeer overtuigend. Dit moet ik dus ook
gaan doen… Dan verder de Rue Sainte omhoog klauteren en voila, ik zie Maulio met zijn
schuurdeur als entrée. Geen detail is over het
hoofd gezien hier. De ontvangst is hartelijk en
ik mag kiezen uit drie plekjes in het nog redelijk lege resto. En ik krijg vlot mijn gevraagde
pastis-apero en zeg dat deze plek mij net is
aanbevolen… Ik heb de hammamfolder in mijn
hand en dus zegt de ober: Juist mijnheer,
eerst daar in de hammam lekker poedelen en
dan hier eten… ca c’est une rêve!
Ik voel nu voor het eerst de wat onbescheiden
zekerheid die ik hier nog veel meer zal gaan
bemerken. Want ze zijn hier apetrots wordt me
duidelijk. Zeker nadat ik de Tagliatelle met
Corsicaanse kaasdressing heb geproefd met
een slok rode Corsicaanse er bij.. Dan is het
wel duidelijk. In de keuken wordt hier niet
geklungeld: délicieux! Zelfs het brood een
soort klein schuitje met pukkeltjes er op, is erg
vers en lekker. Ik ben nu van start en er wordt
heel goed op mij gelet , elke 10 minuten wordt
effe gecheckt en wat gechat. Zo moet het
toch? In de keuken zijn wel 4 man actief
waarbij mij vooral de pikzwarte man opvalt…
Waarmee het vooroordeel dat Corsicanen
zwarten niet zouden mogen, weer eens al te
generaal blijkt te zijn. De sfeer is hier echt
familiaal en er blijken twee frères Maulio hier
de scepters te zwaaien.. Een van hen heeft
een jack aan met op de rug: Get mental
Freedom… Ik moet er echt goed mee lachen,
want de drager er van geeft een ware
machoshow weg hier. Er komen veel
stamgasten binnen, er wordt stevig gezoend
en omhelst en ook meteen flink gedebatteerd.
Hier ligt het hart op de tong. De sfeer is
authentiek, hier is alles OK en je moet je

Leon, 26 dec. 2010.
Terug naar inhoud

JOURNAL MARSEILLAIS
CHEZ LES MAULIO’S , LES CORSES
Een mooie aquarel van Napoleon en een
paar generaals hangt aan de muur
tegenover mij. Ik zit op een bankje en kijk
over de comptoir zo de piepe keuken in. In
deze nagebouwde brebis-schuur met echte
golfplaten op het dak boven op mooie
eikenhouten spanten. Er hangt niet alleen
een oud dubbelloops jachtgeweer van opa
aan een spant maar ook zijn de
patroongordel … en die is gevuld. Hier moet
je oppassen dus (grapje)!
Zoekend naar een leuk en goed resto op
een door de weekse avond, klampte ik de
eigenaar aan, van de brasserie La Belle
Epoque bij de Prefecture… En dat werkte:
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gewoon aan de directe sfeer overgeven.
Anders: file! (maken dat je wegkomt!)
Ik vraag nu een Corsicaans gateau als
dessert, een spécialité hier. En dat wordt
erg op prijs gesteld, merk ik. Daar is het al
en het lijkt sterk op een punt rijstevlaai uit
het Limburgse land, waar ik vandaan kom.
Maar het smaakt wel naar iets wat ik nooit
eerder proefde met een herkenbare citroensmaak. Heerlijk, en de rode wijn houdt het
zelfs hierbij goed vol. Maulio loert naar me
terwijl ik zijn gateau verorber en ziet dat ik
het best erg lekker vind…Ik maak het rondje
met duim en wijsvinger van de rechterhand
ten teken van “kwaliteit” en hij glimt, maar
wel maar heel kort zichtbaar.
Mijn gateau is op en ik wil nog wel wat
meer. Die Corsicaanse kaas, moet ik nog
even proberen…, ik leg wel even uit dat mijn
volgorde wat gek is, maar dat komt gewoon
omdat ik het erg lekker vind. Geen probleem
dus er komt een bordje met vier soorten en
weer wat heerlijk extra-brood, plus nog wat
rouge.. De eerste kaas is erg sterk en doet
me aan “onze” rommedou denken (een
Belgische “stinkkaas”); de andere drie zijn
ook erg fraai. Kortom hier is geen enkel
compromis met de kwaliteit getroffen!
Of ik nog wat koffie moet? Ja dus, en die
komt met een piepkleine “pousse-café” van
La Maison. Een grappa, sans doute.
Ik vraag een pen met wat papier wat ik
meteen krijg en zonder verdere vragen…
Zitten er hier dan geregeld meer mensen te
schrijven? Want ik schrijf dit verhaaltje hier,
heet van de naald dus… Deze laatste
ronde, met nog een grappa van het huis als
extraatje , doet het helemaal. Of die
hammam nodig is om die “rêve” te beleven
weet ik niet zo zeker. Zonder hammam is
het al hemels genoeg geweest.
Ik kijk nog even naar de Corsicaanse
vlaggen en kleuren, de mooie foto’s van
(ongetwijfeld) het dorp van de Maulio's… En
zie dan het zittende varken op de comptoir
met een echte wollen shawl om zijn nek. Het
kijkt zeer vrolijk.
Ik vraag de “addition” en krijg een briefje
met er op:
45 €. Dat is gezien mijn
consumptie rijtje echt zeer redelijk…
Kwaliteit en prijs zijn hier aan elkaar

gewaagd. Ik doe mijn jas aan bedank de heren
en verzeker ze dat ik weer zal komen. Wat ze
lijken te geloven. Ik wordt heel
netjes
uitgelaten.
Dit zijn echte “prof’s”, alles klopt. Maar het is
ook wel “all in their style”: direct, zeer overtuigd, macho-achtig en ook trots… Want ze
vertegenwoordigen hier het liefste wat ze
hebben: de Corsicaanse keuken en “ leur style
de vie”. Dat alles geven de Maulio’s er gewoon
gratis en onontwijkbaar, bij.
Als u een erg goede vriend van mij bent, komt
u daar zeker met mij ooit terecht. Divine et
Angelique,… daar in de Rue Sainte!
En zelfs zonder eerst een badje in de
hammam.
Leon, jan 2011.
Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Als een dier dat al lang je leven veraangenaamt, ziek en oud wordt en tekenen van
naderend afscheid geeft, maakt dat een beetje
(veel) triest. Want dieren zijn in mijn idee een
wezenlijk aspect van onze wereld, de natuur
ons universum. En in de schepping is solidariteit niet tot mensen beperkt.
LES CIEUX DES CHATS
(De hemelen van de katten).
Als je gaat,
zal ik huilen.
Als ik ga,
zal ik naar je zoeken.
Als er hemelen zijn,
zijn ze er ook voor katten.
Dus Hitteke er is hoop voor ons,
Dus zal ik in je oor fluisteren: Hitteke adieu.
Leon, jan. 2011.
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dieren schijnen te zijn (de pastoor had het
daar nooit over, vroeger), wil ik dus naar de
hemel waar ook zij is.
Leon.

En ons Hitteke ging… op 12 januari j.l. en ik
was voor dringende familiezaken in het
buitenland. Ik zag haar dus niet weer, ze
stierf bij de dierenarts aan het infuus. Ze kon
niet meer gered worden. Ons verdriet is
enorm we missen haar heel erg. Ze kwam
ooit onze tuin binnen strompelen en we
verzorgden haar, ze schonk ons ook haar
dochter Depke die op haar jachtterrein bleef
wonen en die het zeer goed gaat. En ze was
onze liefste levensgezel vele jaren in vier
huizen. Als de hemel bestaat moet zij er
ook zijn. Omdat in de roomse hemel geen

Terug naar inhoud
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++

(samen nu al 52% van de industriële
productie). De staatsschulden zitten vooral
in het noorden: 90% van het BNP!; in het
zuiden is dat …32%. De valutareserves zijn
voor 80% zuid+oostelijk en ook de kapitaalverschaffing kwam ook al voor 67% daar
vandaan. De oost+zuidelijken hebben ook al
de macht in besluitvorming in het IMF, de
WTO, de G20 en op de klimaatconferenties.
De werkeloosheid en de inflatie zijn ook al
verhuisd naar het noorden…
-Drie sleutel-evenementen
In deze multipolaire wereld van de 21 e eeuw
zagen we:
* China economisch voorbijgaan aan Japan
*de vreedzame presidentsverkiezingen in
Brazilië. Economische vooruitgang gekoppeld aan democratische moderniteit
*in de sport komen steeds meer clubs nu
ook succesrijk te voorschijn in de opkomende
landen:
de
wereldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika lieten het
zien. En let ook op Rusland, Brazilië en
Qatar..
-De crisis gaat door..
De crisis gaat door en deed de
mondialisering niet instorten, in tegendeel.
Achter China, India en Brazilië en de draken
(Zuid-Korea,Taiwan,Singapore) zien we nu
ook Indonesië en Mexico opkomen (er
achter ook Zuid-Afrika, Maleisië en Turkije).
Groeicijfers van 5 en 5% (Brazilië en Afrika)
en de mondialisering groepeert zich steeds
meer rond “Polen van vrije handel en valutazones”(nu China). De zuid-zuid handel
groeide in 2010 met bijna 14% en de groei
van de opkomende landen is veel sterker

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES EN DE ONTWIKKELINGEN
EEN BIG SURPRISE IN THE STATES?
Zijn er nu toch echte tekenen van
herstel?
Kreeg
Obama,
via
een
compromis met de rep’s, “the job
machine” toch weer aan het pruttelen?
Zie N-Amerika!
Ook Fareed Zahria ziet in Time een
positief perspectiefje. Voor de VS (geen
double-dip dus), voor EU en zijn euro en
Beijing zou wat minder arrogant kunnen
worden…? Of deed hij aan peptalk en
had ie gewoon geluk toen hij de pen
pakte eind 2010?
Laten we hopen dat hij gelijk heeft, hij is
overigens nog een van de weinige
positieven.
2010: HET GROTE KEERPUNT!
-De laatste “prent” van onze wereld:
Het kapitalisme kiepte om naar het oosten
en het zuiden van de globe. De opkomende
landen groeiden met 6,5% de ontwikkelde
landen nog maar met 1,5% en de industrie
verlaat het westen, richting oost en zuid
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gebaseerd nu op ook de interne
consumptie. De interne vraag in het zuiden
is nu al 34% van de wereldvraag; de VS is
nu 27%! China werd DE automarkt met 18
miljoen verkochte auto’s (wereldverkoop: 70
miljoen).
-Het westen is geen baas meer van het
kapitaal
Ook de VS zijn nu erg verzwakt en sluiten
aan bij de euvels van “de oude wereld die
Europa heet”. De VS prefereren veiligheid
boven “risico-nemen”.. Hun zelfvertrouwen
is gezakt kijkend naar de opkomst van
China.. Net als de EU met Duitsland nog als
uitzondering..
Zwakke
groei,
massawerkeloosheid, zwakke euro, en slappe EUinstellingen. Japan groeide nog maar 0,3%
p. jaar ( sinds 1990) en ziet nu een staatsschuld van 220% (!) van zijn BNP in zijn
sterk verouderend land.
-De inhaalslag van de opkomende landen
We zien een enorme inhaalrace op
economisch, sociaal en moreel gebied bij de
opkomende landen.
Intussen deed de
mondialisering al zeker 1 miljard mensen
aan de honger ontsnappen en zien we daar
ook
middenklasses
ontstaan.
De
producenten en de consumenten uit het
noorden missen hierdoor nu hun vroegere
opbrengsten.
Toch Kan het westen nog altijd in deze
sprint aanhaken met andere sociaaleconomische modellen. Duitsland deed het
voor, Frankrijk komt nauwelijks uit de
startblokken. Het jaar 2010 is een echt
keerpunt geworden. Er was een aller eerst
antwoord op wereldniveau (G20) op enkele
wereldproblemen. De markten, technologie
en de risico’s zijn mondiale fenomenen
geworden. De politiek kan dus niet meer
nationaal blijven… ook niet in Europa. De
mondialisering stopt echt niet bij economie
en financiën… maar gaat steeds meer alle
terreinen beslaan.
We zijn getuige van een fundamentele
ommekeer en gaan nu meemaken hoe en
hoe snel het “de oude wereld lukt” om de
draai te maken om in deze sprint weer partij
te worden.

Hij was voorzitter van diverse gremia om de
overheid te adviseren, ook Sarkozy zelf
kreeg adviezen van hem persoonlijk. Maar
hij is uiterst ontevreden met wat de politiek
deed, in Frankrijk, in Brussel en ook in de
VS. Attali keek nooit op een landje meer of
minder!
Eerst Frankrijk dus maar. Geen enkele
politicus, ook niet in de oppositie, had de
moed ECHT iets fundamenteels te doen,
constateert hij bitter. Er was niets vitaals te
constateren met betrekking tot de VIER
grote franse problemen, te weten:
1.de toename van het onrecht
2.de neergang van de basisschool
3.het aan het werk krijgen van de werkelozen
4.de zwakke positie van het MKB verbeteren.
Men deed ook in Parijs niet meer dan elders
in de EU. Waar men ook niet verder
kwam/komt dan draconische bezuinigingsplannen op te starten.
Het budget van de EU werd ook niet aangepakt en aan de ongelijkheid der deelnemers werd ook niets gedaan. Ook werd
de Europeanen niet uitgelegd dat men echt
moet gaan samenwerken, een echt europees beleid moet gaan uitvoeren en de
verdeeldheid snel moet beëindigen.
De VS deed het helaas niet veel beter en
liet de macht ook bij de banken, deed de
belastingen voor de rijken omlaag, liet de
tekorten nog verder oplopen en drukte
gewoon steeds meer geld.
Dit alles geeft enkel een paar maanden
respijt en maakt het allemaal nog erger ,
zeker voor de armsten onder ons.
Iedereen wacht dus op een wonder of een
tovenaar… en mogelijk komt er ook zo iets:
in de vorm van een technologische mutatie
of met een oorlog. Of beide.
De opkomende landen groeien intussen als
kool en lossen zo hun problemen op.
Dus wat wacht ons in 2011?
Wel de lawine aan problemen wordt nog
groter en roept op tot: “Redde zich wie dat
(nog) kan” en/of “iedereen voor zich en
God voor ons allen”. Daarbij de landen in
het zuiden, die tot leveranciers van het

ATTALI BESLUIT HET JAAR 2010.
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noorden zijn getransformeerd, meeslepend
in de neergang.
In de EU zullen we van crisis naar crisis
blijven gaan: van Spanje tot een breuk in de
eurozone.
2010 is dus het jaar van de struisvogel
geworden en zal worden gevolgd door het
Jaar van de Rat: met alle geweld dat daar
bij hoort. Om dat te voorkomen is veel visie
en moed nodig , zeker ook in Frankrijk. In de
EU MOET men naar een federatieve begroting gaan. En in de VS moet de federatieve
overheid snel zeer versterkt worden.
Overal zou de lange termijn eindelijk boven
de korte termijn gesteld moeten worden.
Dus zou 2011 eigenlijk het jaar van de lynx
moeten worden. Die met zijn krachtige ogen
ver in het duister kan kijken.

gauw bij naar 2027! Zo snel verandert nu
het beeld al!
En verder nog een waarschuwing: het BNP
is een landelijk totaalcijfer wat bepalend is
voor de economische impact van een land
in de wereldhandel en de verhoudingen, Het
BNP/inwoner is de maat voor het welvaartsniveau en daar zal de VS en het westen nog
veel langer echt vóór blijven liggen op de
“nog armere” chinezen. Maar let op: het
westelijke deel van China zal al heel gauw
echt lijken op het rijke westen, maar er blijft
nog lang een groot en arm achterland bestaan in dit megaland
.
Dan nog even over “de talen”:
Er spreken in 2030 845 miljoen mensen
chinees, 329 milj. Spaans, 328 milj. engels,
221 milj. Arabisch en 182 milj. Hindi…
Dus wat uw (klein)kids moeten gaan leren is
hierbij duidelijk zat.

Tja, Attali, is echt pessimistisch geworden.
Een groot geleerde is de moed kwijt voor
morgen. Dat helpt niet: hem niet en ook ons
niet. Maar als ik dit lees bekruipt mij een
zeer onbehagelijk gevoel. En ik denk dus:
“God helpe ons de brug over”, naar… ja,
naar wat?

IN DUITSLAND STIJGEN DE PRIJZEN
In december hup, met 1,7% de hoogste
stijging sinds oktober 2008. Teken van een
snel groeiende economie door de booming
export. Een zorgje voor de ECB die de
inflatie wil beteugelen. Maar op hetzelfde
moment lees ik dan dat nu, ook plotseling,
de WW weer toeneemt volgens Berlijnse
cijfers. De economische golfbewegingen zijn
tegenwoordig sneller dan de economische
journalisten kunnen lezen en denken.. Maar
u weet ook dat de exportboom puur chinees
is en dat er heel veel auto-export (van het
duurdere niveau) bij zit… En Beijing zit vol
met teveel auto’s en files. En men moet nu
de autogroei gaan remmen. En helaas is de
correlatie tussen de Duitse economische
groei en de export van BMW en Daimler erg
hoog…

DE BNP-HITLIJST NU EN IN 2010/2030
Wel eerst China maar weer: dat stond in
200 op plek 6 (1198 en de VS op 9951
miljard); het ging in 2010 naar plek 2 (5745,
VS op plek 1 met 14624 miljard) en het zal
in 2030 op plek 1 staan met 31731… (VS
dan met 22920 op plek 2…).
Nu nog even wat kleinere goden:
Land en plek
en 2030:
Land
Duitsland
Japan
Brazilië
India
Frankrijk
Nederland

op de BNP-lijst in 2000, 2010
2000
3
2
9
13
5
15

2010
4
3
8
11
5
>>

2030
7
5
4 (!)
3 (!)
8
>>>

TESTAMENT VAN EEN NEDERLANDSE
STRATEEG
Hij stierf kortgeleden, te jong, de topstrateeg
van Philips en hij gaf zijn “economischstrategisch testament” aan de journalisten.
Hij neemt dus echt geen blad voor de mond.
“Ook al weet men in Nederland dat China
stormachtig ontwikkelt, men onderschat nog
steeds het enorme tempo. Philips zal 40%

En China staat op 1 en stevig vóór de VS in
2030. En dat is over… 19 jaartjes mensen…
Al zijn er nog al wat discussies over dat
“wanneer” te horen. Goldman Sachs sprak
tot voor kort over 2041 maar stelde dat nu
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van zijn groei in 2015 uit de opkomende
landen gaan halen”, zegt hij met nadruk.
en veel betekenend.
“De Nederlandse politiek weigert uit te
leggen dat er erg vervelende dingen noodzakelijk zijn om te kunnen voortbestaan.
China c.s. is niet het probleem, maar “wij
zelf”, zegt hij. “Of je bouwt “een fort Europa”
óf je gaat serieus de concurrentie aan. Er is
echt geen andere keuze”. En pas op: niemand staat uiteindelijk op ONS te wachten.
“De naar binnen gekeerde regeringen , erg
conservatief, zijn een gevaar voor de
toekomst”.
En hij betoogt verder: “Het aantal middeninkomens zal in China in de komende 5 jaar
van NU 50 miljoen naar 200 miljoen gaan.
En dat is “onze omzet”. Daar heerst een
“starterscultuur” zoals we die kenden in
Japan en Zuid-Korea in de 70-er jaren”.
Philips gaat 2000 chinezen werven om R&D
daar te gaan doen; Eindhoven is gewoon te
ver weg… Dat is nu de trend met alle
gevolgen van dien.
De overheden in het westen hebben belang
bij een industriepolitiek waarin de “innovatie
lat heel erg hoog wordt gelegd”. Om de
bedrijven te “dwingen” een zeer hoog innovatietempo te gaan volgen.
Wil men het levenspeil en de positie handhaven, dan is er gewoon geen enkele andere keuze. Het is dus: óf “armer en achterlijker” worden óf “magerder en fitter” en
vechtend met alle middelen in gigantisch
concurrerende wereldeconomie
Deze profeet is niet meer… hij zal niet meer
meemaken dat hij in eigen land niet werd
geloofd in “Haagse kringen”. Waar ze liever
vechten tegen de bouw van moskeeën in
Athene met Europees geld en de BTW op
cultuur verhogen…

weet zelfs Duitsland, herzien naar beneden,
ontstaan er voor Peking nieuwe en fraaie
kansen. Ze bezitten al een enorm stuk van
de schuldenlast van de VS en waarom nu
ook niet de schulden, in de vorm van
staatsobligaties, opgekocht in de arme EUlanden? Daarmee doen ze een goed werk
voor die arme sloebers en het zal hun zelf
ook geen windeieren leggen. En dat ook
Portugal, Ierland en Spanje aan de EUgrenzen liggen met veel water en havens is
gewoon toeval. China laat weten dat het de
eurozone steunt en dus ook de euro. Want
alles aan die dollar opknopen is niks goed,
dat snappen ze wel. Zo mengt zich China in
onze problemen: aardig, de helpende hand,
maar pas op er is een tegenrekening. Want
China heeft nog steeds iets te “vereffenen”
met het vroeger zo arrogante westen. Dat
kon u in de vorige LP-OPINIO lezen in
december. Wie had dat ooit gedacht en wie
ziet nou niet heel duidelijk dat het westen
dat op de pof en steeds verder boven zijn
stand leefde, vol schulden is beladen en
echt hulpbehoevend is geworden. En laat
dat China nou erg goed uitkomen en dus
brengen ze het in Afrika geleerde nu in
Europa in praktijk. In Afrika vanwege alle
zaken daar die schaars zijn in de wereld
(grondstoffen en agrarische gronden) en in
het westen omdat ze daarvan als het ware
de macht
kunnen beteugelen en ..
overnemen. Dit is pas het begin, lieve
mensen. Want “wij en de VS” moeten nu wel
50 jaar lang onze schulden afbetalen! En
steeds meer en vaker aan.. Peking!
DE VS EN HUN AKKOORD MET Z-KOREA
Het is gebeurd en Obama speelde er een
essentiële rol in. Ford onderhandelde over
handel met Zuid-Korea en daar stapte de
VS-regering in. En duwde de bijna mislukte
onderhandelingen weer in de juiste richting.
Nou zijn die twee landen erg verbonden,
door hun “schrik van China en N-Korea” ,
zie de recente militaire oefeningen. Daarenboven had Obama ernstig behoefte aan
betere verhoudingen met de VS-Business
zeker nu de Senaat republikeins werd. En
ook is dit een eerste handelsakkoord wat
veel export gaat opleveren aan de VS en er

CHINA: STEUN EN TOEVERLAAT V.D. EU
China zoekt steeds meer macht en weet zijn
zaak goed te “verkopen”. Half Afrika weet
dat intussen, de VS niet minder en nu is ook
de EU aan de beurt. De regie is gewoon
knap: eerst “kocht het flink wat havenbedrijf
op in het failliete Griekenland. En nu de
ratingoffices de noteringen van Ierland,
Portugal en straks Spanje, Frankrijk en, wie
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zullen meerdere volgen, tot grote vreugde
van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. En zo gaat het in de pragmatische
Amerikaanse politiek. En zeg maar eens dat
dit niet democratisch is of “dom” . Immers
that’s America en dat is zijn kracht..

ping al lang gered. Wedden? Foei! Aar ik ga
het ook maar doen.
SUPERSONE TRADING
De handelsbanken en d traders investeren
nu in supersnelle servers (computers) om
hun aan- en verkooporders van waarden
(aandelen etc.) op topsnelheid via
voorgeprogrammeerde orders te kunnen
uitvoeren. En zo razendsnel geld te
verdienen En dit maakt de regulatoren in de
diverse landen opnieuw zeer nerveus.
Computertrading dus…de computer is de
razendsnelle en onvermoeibare trader
zonder bonus die stomweg het “eerder
uitgedokterde beleid” razendsnel precies op
het goede tijdstip uitvoert. Opdrachten van
nanoseconden, heet het in deze sector. En
THF = Trading High Frequency…Op 27
0ktober 2010 deed een z.g. tracker (een
analyseprogramma om lucratieve orders op
te sporen) tussen 14 uur 25 min en 18 sec
en 14 uur 27 minuten en 20 sec. 2,8 miljoen
opdrachten uitgaan voor verhandeling van
bankaandelen. Wat dus 23000 opdrachten
per SECONDE betekent… Computers
drijven handel met computers o basis van
slimmigheden die zijn voorgeprogrammeerd
door mensen die met computers hun wereld
in detail analyseren… Dat is banking today
en dat is dus best wat griezelig. Daar kan
natuurlijk geen regulateur met zijn logge
boel tegen op… Dus weer meer en andere
regels of “verboden”? Dan moet je straks
ook privé-traders (trader-hackers) aan gaan
pakken: zie Wikileaks met zijn plat gesmeten sites van Mastercard en Vis c.s.
“Big Brother and his computers are shaping
our lives and futures”, zou ik dus willen
zeggen. Het zal nog heel bont gaan worden!

VERZEKERAARS
VERKOPEN
HUN
AANDELEN
Nu ook de verzekeraars van de toezichthouders volgens de nieuwe regels NA de
crisis van elke 100 € die men investeert in
aandelen 35 € in liquide moeten worden
aanhouden. En dat leidt er nu toe dat
verzekeraars hun aandelen-pakketten deels
afstoten. Wat zeker in Frankrijk niet zo best
is omdat hier de verzekeraars belangrijke
kapitaalverschaffers zijn aan het bedrijfsleven… Mede omdat Frankrijk geen
pensioensysteem heeft op basis van
kapitaaldekking en dus ook geen investerende pensioenfondsen. Zo ging AXA van
20% naar nu … 5% (!) in zijn aandeleninvesteringen! En anderen gaan volgen, ook
op weg naar 5%dus en ook dalend vanaf 15
à 20% nu. De vraag is nu wat hiervan de
gevolgen zullen worden en ook of de
ingreep van de reguleerders (Bazel II) niet,
achteraf gezien, wat erg fors en snel is
geweest. De zaak staat stevig te rammelen
in alle financiële sectoren; wee zo’n naar
gevolg van die crisis die ons blijft nalopen.
DE CRISIS-VETERANEN VAN ARGENTINIË
Zij die in 2001 de Argentijnse ramp zagen
aankomen zijn erg bezorgd over de
parallellen met de huidige crisis van euro en
EU. En voorzien dus nu ook een politieke
crisis. Zij vinden dat Griekenland, Portugal
en Spanje uit de euro moeten en hun
zaakjes zelf moeten regelen en denken dat
ook België en Italië er niet ver vandaan zijn.
Maar er zijn er ook een paar die denken dat
het IMF, de VS , China en ook de EU de
collaps niet zullen laten gebeuren. Ik wed
dat de eurozone kopje onder gaat… en dat
er een andere valutazone meer noordelijk
zal volgen na de klap. Allen die de EU
hebben gekleineerd etc., waaronder een
mijnheer W. in Nederland, hebben hun ping-

BLACKROCK IS DE GROOTSTE
Goldmann Sachs is meer bekend maar
Blackrock is de echte op Wallstreet. Ze
beheren de ping-ping van anderen en
samen “doen” ze MEER dan het BNP van
Duitsland. En de banken krijgen van hun 1
miljard aan commissies. Ze beheren: 1400
miljard voor het pensioenfonds van de
staten New York, New Yersey en Californië
en investeert 240 miljard voor de centrale
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banken en de staatsfondsen zoals dat van
Abu Dhabi. Ze zijn eigenlijk ook de loods
van de Amerikaanse Staatsbank… en
hebben ook voor 150 miljard aan “rotte
activa” in beheer voor de Amerikaanse
belastingbetalers. Dus heeft u nog een volle
ouwe kous met dollars: bel ze dan even! Bij
hun zit u prima.

`deblokkeringsservice` 70.000 € per maand.
En spaart en belegt fors natuurlijk.
Een uitstapje naar landen met olie en
schaarse grondstoffen laat ook zien hoe
snel en diep de politiek verzeild raakt in
verrijking en corruptie. De voorbeelden in
Afrika en elders zijn legio en steeds met
hetzelfde patroon. Grote ondernemingen uit
het westen of Azië, die er alles voor over
hebben `in business` te komen, en dat doen
via corrupte politici. Die trucs zat kennen
om, zo nodig via schijnverkiezingen, in het
zadel te blijven. Bachir van Soedan is
schatrijk, de baas van Congo idem en niet
anders met de president )en zijn familie’ in
Afghanistan… Waar de CIA c.s. ook niet
vreemd zijn aan corruptie in de taliban
achterban. Zoals ze dat ook deden in
Mexico in de tijd van de sandinisten in
Nicaragua. Toen werden de opponenten
opgeleid door de Mexicaanse drugsmaffia
en die kregen in ruil daarvoor `faciliteiten`
voor hun drugshandel. Nu zijn het
internationale concerns geworden die ook
diep in de VS opereren. En die natuurlijk nu
ook in de zakenwereld te vinden zijn. We
zijn aangekomen in een wereld waarin het
zakenleven, groot en klein, steeds vaker
`vol` zit met dubieuze personen. Die hun
geld verdienden met `foute boel` en die
daarna in de `nette zakenwereld en-of de
politiek gingen opereren. Want de
verbinding politiek/businesswereld/misdaad
is natuurlijk `de gouden combinatie`. En
denk nou maar niet dat het bij u in de buurt
niet zo is en enkel in `Verweghistan`.
Hoeveel corrupte ambtenaren en politici zijn
er, in de laatste jaren, al gepakt in zeer nette
westerse landen.
De wereld is veranderd, de staat is sterk
verzwakt, normen zijn vervaagd en `geld
pakken` is van hoog tot laag` een gewone
en zelfs nette sport. Het kwaad is dus echt
onder ons, en in ons allen..

ONDERNEMENDE BANDIETEN
Ze zijn er steeds meer, politici en bandieten
die opereren als ondernemers. Dus± de
zaak belazeren voor veel geld als `echt vak`
, in de vorm van een bedrijf een
onderneming. Ik verwijs wat de politici
aangaat even naar Berlusconi, Poetin en de
vroegere
Griekse
premiers.
In
de
bandietensector zie je het steeds meer in
drugswereld. De jonge drugshandelaren
bijvoorbeeld in de banlieu´s van Frankrijk,
die dealers gewoon `op de payroll` hebben
voor 4000 € per maand, zelf nog geen 20
zijn en al 16000 per maand toucheren. Met
een logistiek bedrijfje met scooters om de
waar uit te venten in de banlieu´s, waar met
een ww van 40% en heel wat gejat, de
markt overvloedig aanwezig is. Zelf werkten
ze nooit `netjes` , nee ze leerden hun vak
als dealer van een andere `voyou`. Want het
begint steeds meer een `gewoon vak te
worden , a way of life, met aan het einde
ook pensioen. Dus beleggen etc. is ook al
erg gewoon, vooral in OG, dat ligt voor de
hand.
Een ander voorbeeld is een handelaar die
transport doet± hij laat 2 a 3 keer per maand
twee snelle auto´s
naar Nederland
scheuren. Een om de weg `te openen en te
checken` en de andere )vol drugs’ voor een
snel en `veilig transport`. Met een
compagnon investeert hij 600.000 € per
`project` en verdient er 150.00 mee per
project. Ze hebben mensen in dienst en
werken erg economisch± ze zijn echte
prijsbrekers in hun branche. Gigantisch
verleidelijk voor deze 30/jarigen. Die het ook
zelf als werknemer eerst alles goed bekeek
en veel leerde.
Weer een ander werkt met een Russisch
apparaat, echte high tech, waarmee je elke
dure auto gestart krijgt. Hij verdient met zijn

DE “GULLE” SCHATRIJKEN
Zukerberg, Turner, Bloomberg, Ellison,
Case en Koch en anderen (17 in totaal nu)
geven 50% van hun vermogen “weg” aan
goede doelen. Na veel overtuigingswerk van
Gates en Buffet die nog veel meer
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“wegschonken”. Buffet zelf meer dan 99%...
wat overblijft is zat voor een zeer fraai leven
voor deze 85-jarige en zijn hele familie!
Het is niet nieuw in de VS, denk aan
Carnegie en Rockefeller. Carnegie was de
apostel van deze kerk: hij vond het leven als
“God op deze wereld”, ook al was het van
zelf verdiend geld, een schande. Het “terug
geven” van het vergaarde vermogen achtte
hij een “morele plicht”. Hij en Rockefeller
waren de eerste golf “weldoeners”, de
tweede zijn nu Gates en Buffet en hun 57
volgelingen. De waltons van Walmart doen
niet mee aan de “giving pledge” van hun
collegae-rijken en behouden hun ca 20
miljard per familielid, alle drie dus.
In de VS komt wat er nu wordt “weg
gegeven” neer op ca 2% van het BNP; in
Frankrijk is dat nu 0,25% ca 2,7 miljard €).
Ene Mevr. Bettencourt doet overigens niet
slapjes daaraan mee. Hier is 66% van wat
werd weggeschonken aftrekbaar van de
inkomstenbelasting: ook wij trekken onze
contributie aan een culturele club ook voor
66% af van deze “impôt”!
Maar er is ook hier nogal wat aan kritiek en
probleempjes te melden. Het geld dat in
fondsen zit wordt “beheerd door enkele
familieleden” in veel gevallen. Die van de
echte noden in onze wereld soms geen
flauwe notie hebben… Meestal gaat het
geld naar grote bekende weldadigheids
instellingen, maar ook aan erg “ludieke
dingen” zoals luxueuze verfraaiingen van
een hondenkerkhof. Je kunt zeggen dat
deze fondsen/stichtingen deels de plaats
van de staat innemen en dus los van
politiek-democratische sturing veel geld
verdelen. Geheel ontkoppeld van de
overheid die bij uitstek een geldverdeler is
aan nooddruftigen en anderen.. De
gebroeders Koch en ene Langone, die ook
veel geld “wegschonken” werden in Aspen
bezig gezien op een door hun fonds
georganiseerde bijeenkomst. Waar de
aanwezige rijken, werden “bewerkt” om de
rechtse pressiegroepen van fondsen te
voorzien.
En zelfs Bill Gates die erg fraai werk doet
bijvoorbeeld in Afrika, deed zijn “fonds” geld
wegtrekken van een project om kleine lycea

te stichten in de VS. Deze waren bedoeld
om excellente leerlingen een super opleiding te geven en de donaties waren
gekoppeld aan hun resultaten. Maar nadat
er 2 miljard heen was gegaan (van de 35
miljard budget), stopte Gates plotseling en
liet die scholen gewoon aan hun lot over.
Maar schreef de N Y Times: “In ons land
wordt elk jaar ca 300 miljard charitatief/cultureel “geschonken” en we moeten
vaststellen dat ons land daardoor
niet
bepaald van in wanorde is geraakt”.
Dus niet zaniken… maar we weten allen ook
hoe enorm de invloed is van geld in de
Amerikaanse verkiezingen. En het “van
staatswege in balans houden van het aantal
rijken en armen” , is ook geen klein
makkelijk kunstje. Zelfs Obama won deze
keer, mogelijk, door slimme fondswerving
via … het internet. Dus rijken op de wereld:
stop uw overvloed in fondsen, betaal
daardoor minder belasting en geef uw
donaties geen al te politieke kleur! Armen
zat en het worden er nog veel meer…
DER DEUTSCHE GEERT HEET GEWOON
STADKEWITZ
Na Sarrazzin (die er over schreef) scoort hij
ongelofelijk, deze René Stadkewitz, met zijn
nieuwe partei Die Freiheit (doet u de naam
niet ergens aan denken?). Zijn recept?
Gewoon spelen op de angst voor de islam!
Want ziehier zijn marktcijfertjes in vergelijking tot die gelden voor Marine Le Pen:
-Bang voor de islam:
40% van de Duitsers al en idem bij de
Fransen! En 20% in Nederland…)
-Slecht geïntegreerde moslims:
75% der Duitsers vindt dat en 68% van de
Fransen En “maar” 40% in Nederland).
U ziet het, ook in Duitsland zijn er een hoop
“Enttaüschte, Wütende und Ängstlichen” te
vinden, net zoals in Frankrijk en Nederland.
En in Denemarken al veel langer..
Het koren van de populisten en antiislamisten staat fors te bloeien in ons
huidige W-Europa.
INTERNET/MEDIA
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WAT TE DOEN MET WIKILEAKS?
Dat journalisten ook achter “staatsgeheimen” aan zitten is in een democratie niet
slecht. Zij zijn een democratische tegenkracht om de macht “netjes” te houden. En
klokkenluiders moeten ook hun ei kwijt
kunnen, zo!
Dit gezegd hebbend is de vraag waar je
Wikileaks nou moet plaatsen, dat zoveel
verlegenheid aanrichtte. Assange begon
met dat beroemde videootje (april 2010)
over
die
schietende
helikopter
in
Afghanistan waarbij veel onschuldige
omkwamen door een schietgrage soldaat.
Toen verschenen er, ook via de “nette pers”,
92.000 documenten die een schokkend
beeld gaven over de oorlogen in Irak en
Afghanistan in juli 2010. Gevolgd door
honderdduizenden
documenten
over
oorlogen en over het diplomatieke berichten
verkeer (okt/nov. 2010). En dat laatste deed
veel overheden erg kwaad worden. Assange
werd gearresteerd, zij het vanwege een
seksueel misdrijf, maar nog niet uitgeleverd
aan Zweden.. Wikileaks werd toen door de
financiële wereld geboycot en haar website
werd ook niet meer gehost door sommige
bedrijven. Anderen wilden dat weer wel en
ook graag doen.. En gerenommeerde
bladen die hadden samengewerkt begonnen
nu ook echt te twijfelen. Assange verkocht
zijn biografie-rechten voor veel geld, riep
zijn hackersleger op om vele sites plat te
“bombarderen als strafmaatregel” en hij
begon een wat minder ideëel gezicht te
tonen…
Ex-medewerkers van hem begonnen ook
een eigen website: OPENleaks omdat,
vonden zij, Assange afdwaalde van de idee
en begon te graaien en onverantwoord
bezig ging. Nu zien we ook al Balkanleaks,
Crowdleaks opkomen, Het werd al een
wereldwijde hype.
De bange vraag is of Wikileaks nu niet echt
zijn ideaal heeft verlaten en enkel nog goed
betaalde sensatie wil brengen met alle
bijwerkingen van dien. De VS en anderen
zijn er “klaar mee”. Washington voegt, via
de recente Shield Bill, een uitbreiding toe
aan een oude spionagewet uit 1917. In die
Bill wordt iedereen tot potentieel crimineel

“die bewust bedoeld de staat grote schade
toe aan zijn veiligheid en zijn belangen”.
Hiertegen zijn er nu ook weer mensen en
instanties fors in het geweer gekomen, die
deze wetsaanpassing van Obama veel te
ver vinden gaan…. Erg on-Amerikaans
zeggen sommigen.
Assange lijkt dus in alles geslaagd te zijn:
de discussie is in volle gang en dat is op
zich prima en moest ook gebeuren. Maar
het zou niet kunnen zijn dat Assange c.s. nu
toch over een grens heen zijn gegaan en
verwerden tot op pure rancune gerichte
slopers, die enkel nog willen vernielen uit
blinde woede. En dus ook de grenzen van
de journalistieke vrijheid ver over gingen. De
grote kranten als de NY Times, der Spiegel,
The Guardian en ook Le Pais deden er hun
voordeel bij, maar moeten zich nu beraden
hoe het verder moet. En de keus is heel
snel veel groter geworden: Assange is zijn
monopoly kwijt geraakt. Zijn eigen ideële
achterban van vroeger neemt nu zijn werk
over zoals hij het ooit bedoelde. En de
staten en hun diplomaten doen nu alles
steviger op slot en zoeken andere wegen….
Een moderne internetgeschiedenis van
onze tijd. De frictie tussen de machtigen en
de “kleine man”, die via krachtige
technologie tot een echt te duchten piraat
kan worden achter een toetsenbord.
En nou nog een, meer aangehaald voordeel
van de gelekte diplomatendocumenten; er
kwam erg duidelijk vast te staan dat zowel
Israël, als de meeste Arabische landen in
het MO, en samen met de westerse staten
het roerend eens zijn over één ding: die
maffe Amadinedjad van Iran moet worden
gestopt! Dat weten we nou bijna uit de
eerste hand!
GOOGLE WORDT MASSAL AANGEPAKT
Terwijl nu de EU in Brussel Google fors
aanpakt
komen
tegelijk
ook
de
“inhoudproducenten” in de wereld steeds
meer gezamenlijk in de slag met Google en
zijn monopoly methoden. Uitgevers zijn erg
boos: bijvoorbeeld Bottin vanwege gratis
verstrekken van Google Maps info. En er
zijn er meer die lijden onder de vele “gratis”
diensten van Google. Die zijn kosten
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terughaalt uit reclame-inkomsten. Ook wat
zijn gratis digitale boeken leveren betreft is
het nu hommeles: een handvol grote
uitgevers klaagt ze nu aan. En Google
schijnt nu te gaan buigen en beseft dat het
zo gaat vastlopen. Ook naar de
persuitgevers klagen over het stelen en
gratis “weggeven” van door hun vergaard en
geproduceerde “inhoud”. Tot voor kort zei
Google tegen zijn “slachtoffers”: “ Sorry dat
wij het zo goed doen, maar de wereld
verandert nu eenmaal”. En klaar was de
discussie.
,Maar nu ook de TV-bedrijven zich bij het
protest aansluiten en ook de concurrerende
zoekmachines wordt het de Googlemanagers echt wat te heet onder de voeten.
Weer zo’n voorbeeld van enorme veranderingen door nieuwe technologie en
monopolisering (door kennis-samenballing
en hoge creativiteit in een nieuwe hightech
industrie). Waardoor de “oudjes” die dit
tempo niet kunnen bijhouden geheel vonder
het tapijt worden geveegd. Prima voor de
consument eigenlijk. Maar de laterale
schade in vele bedrijfstakken schaadt die
consument ten einde ook en zeker in de
“gevaarlijke versmalling” van het infoaanbod dat dit gaat oproepen. Google
begint TE veel op Big Brother te lijken in de
versie: “Big Brother is feeding you for all
your information needs”. Daartegen komt nu
de wereld in opstand en Google moet
buigen…. Maar dat zal niet voor lang zijn.
Want ze zijn niet tegen te houden is steeds
opnieuw gebleken.

Als je in de VS bij IBM, Cisco of Coca Cola
werkt (en nog veel andere bedrijven), zijn er
duidelijke regels op dit gebied. Ook Alcatal
En Bouyges Telecom hebben al een
“charte” die personeelsleden moeten
ondertekenen. En La Poste en de Société
Generale Bank denken er ook al over een te
gaan invoeren. Pas dus op: in de
personeelsafdelingen en of de marketingclubs zijn er al mensen aangesteld om goed
rond te kijken op Facebook en elders. Om
zondaren te pakken te krijgen en ze er uit te
laten gooien! Big Brother woont (ook) bij je
baas tegenwoordig.
DIVERS
AIRBUS: NIEUWE A320 MOTOREN
Er zijn nu 800 ingenieurs ingezet om de
nieuwe motoren te realiseren in de A320 om
de concurrentie van China (Comac) en
Bombardier (C919) het hoofd te bieden.
Terwijl de A350 en de A400M ook veel
ingenieurscapaciteit
eisen.
Hun
ontwikkelprogramma’s zijn nu op het niveau
van 25 à 31 miljard € voor de A400M, 12
miljard voor de A380 en nog 11 miljard voor
de A350 XWB: of je een tankwagen €
uitkiept! Het binnenhalen van die capaciteit
aan ingenieurs is erg lastig daarom zal er nu
het nodige elders moeten worden uitbesteed
aan ontwikkelwerk. Airbus gaat het niet
slecht: zeker niet bij het recente echec van
de 787-Dreamliner van Boeing die weer
vertraagt is en met zijn giga-bestellingen
van A380’s. Helaas deed dat probleem
(pje?) met die Rolls-Royce motoren nu effe
niks goeds, maar die factuur komt dan ook
in Engeland te liggen. En rechtstreeks van
Qantas c.s. want de motoren worden door
de maatschappijen daar rechtstreeks van
gekocht!

DE CLUB VAN DE FACE-BOOK ONTSLAGENEN
Ze bestaat en al 420 mensen zijn er (op
Facebook!) lid van. Zij allen klepperden over
hun bazen en/of het bedrijf waar ze werkten
en niet in erg positieve zin.. En daarom
vlogen ze eruit. De groep heet: Fired by
Facebook… en ze zijn uit diverse landen.
Van Frankrijk tot de VS. Tja met 468 miljoen
maandelijkse bezoekers (en wel 20 miljoen
in Frankrijk) is Facebook een machtig
communicatiemiddel geworden. Ook in
Nederland zijn 20% van de volwassenen al
op Facebook te vinden.

FRANKRIJK SPIONEERT FORS!
Wikileaks vond een diplomatiek telegram en
daarin stond (Duitse VS-ambassade) dat de
Fransen stevig spioneren. Bijvoorbeeld de
firma Astrium van EADS die de Duitse
satellietindustrie bestal. Maar ze spioneren
ook in China en Rusland heet het. Frankrijk
is op dit gebied: “The evil Empire”. Tja, wie
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had dat nou gedacht? Natuurlijk spioneert
elk bedrijf bij de concurrentie maar de vraag
is altijd binnen welke grenzen… La Douce
France heeft dus zijn eigen grenzen?
En net nu horen we dat er drie hoge
managers bij Renault op non-actief gingen
omdat zij de strategie verrieden over de
elektrische auto aan de concurrentie. De
aanpak van het schandaal toont dat het hier
om echt een “dikke zaak” gaat!
We hadden al een ex-medewerker van
Michelin die met spionage werd gepakt en
ook bij Valeo werd een Chinese student op
straat gezet die bedrijfsgeheimen mee pikte.
En bij Motorola kwam er ook al ooit
spionage gedonder uit. Het is dus niet nieuw
maar het wordt dus ook bepaald niet
minder, lijkt het. Spioneer dus en je blijft
vooraan in de ratrace… Net zoals staten
elkaar voortdurend beloeren om verrassingen te voorkomen óf om verrassingen uit
te delen. Sarkozy heeft nu een oudindustrieel gevraagd om snel met een
“testaanpak” te komen om de “beveiliging
tegen spionage” bij de grote franse
bedrijven regelmatig te kunnen testen. Tja,
en dat zullen ongetwijfeld ook de landen en
bedrijven doen waar de Fransen zelf wat al
te nieuwsgierig waren. Want niemand is nog
te vertrouwen in de techno-rat-race die maar
voortraast..

Als je hem zegt dat deze opvattingen wat
“luxe” zijn in een wereld waarin 1,5 miljard
mensen honger lijden, wordt hij boos. Goed
eten zegt hij, veroorzaakt echt niet
voedseltekorten Nee de distributie is het
probleem: overproductie genereert prijsdaling en het “doordraaien” van voedsel. Daar
zit de pijn. En genetisch gemanipuleerd
voedsel dat kan niet: het risico voor de
natuur is te groot… Helaas is de franse
gastronomie erg doof voor zijn ideeën
ondanks het feit dat hun beweging best
politiek en sociaal is. Maar dat stoort hem
niet en hij gaat gewoon door dus…En
steeds meer boeren sluiten zich bij zijn
gedachtegoed aan.. Enkele statements uit
die hoek: “De grote distributeurs kiezen
enkel de standaardproducten” en , “Tweederde van onze restaurants koken niet echt
meer. Zij zijn tot assemblage keukens
geworden”.
Tja, wij zijn echte liefhebbers van GOED en
smakelijk eten en vinden vaker restaurants
waar het goed fout zit. Maar ook nog resto’s
waar het in de keuken een feest van geur en
smaak is. Die zijn veelal helemaal niet duur,
in tegendeel. En eten wij, op zoek naar leuk
en goed eten, ergens waar het echt fout zit;
dan praten wij daarover met de verantwoordelijke. En maken duidelijk dat wij
niet meer komen en ook onze locale
vrienden niet… Zo kun je mogelijk iets nog
verbeteren. En doet men iets echt
oneetbaars op onze bordjes, dan vragen we
“l’addition” en vertrekken direct! Ik denk
erover lid te worden van Slow Food voor 55
€ per jaar. Opdat mijn (klein)kids niet dood
gaan aan nare dingen, omdat er troep in
hun eten zat.

SLOW FOOD IS IN.. HET VERANDERT
DUS!
De organisatie Slow Food bestaat al sinds
1989 en is opgericht door Piëtro Petrini. En
zijn statement is: “Onze koelkasten zijn uit
een oogpunt van voedselkwaliteit
graftombes…”. Ze bestaat nu al in 163 landen
en er zijn ca 100.000 leden. Er is ook een
zusterclub Terra Madre genoemd. De basis
was ooit een gastronomische club . Geen
grote vrienden van José Bové, die lekker
eten “snobbish” vindt. Men heeft zelfs een
Universiteit in Italië waar 450 leerlingen per
jaar afstuderen en men organiseert drie
salons van de goede Smaak per jaar. In
Turijn, Bra en Genua. En er zijn nog maar
2500 Fransen lid; maar 45000 Italianen en
12000 Duitsers.

EENS ZULLEN WE VEILIG VLIEGEN!
Het is oorlog op onze vliegvelden , alles
wordt binnenste buiten gekeerd, scanners
loeren in onze koffers (waarin we maar 50
cc van elke vloeistof mogen hebben zitten!),,
fouilleren moet ook als je de foute kleur hebt
en alle ijzer met van je lijf. Maar daarbij zal
het niet blijven.
Want nu komen de echte scanners die
explosieve stoffen kunnen detecteren…in
onze bagage en “op” onze lichamen. Zo’n
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ding, loeizwaar ook nog, kost een miljoen en
deze “markt” is een miljardenmarkt, die per
jaar +10% doet. In Frankrijk zijn er na 9/11
al 12000 extra-veiligheidsmensen ingezet:
op de twee grote Parijse vliegvelden al 5000
(bedenk wel: het is een ploegendienst!).
De veiligheidstoeslag ging al van 0,80 € per
ticket naar 2,50 € in het begin 2000 en nu
zijn we al op 10 €. De reiziger moet lappen,
natuurlijk. De Parijse vliegvelden moesten
dit budget opschroeven tot nu 380 miljoen €!
En nu moet de veiligheid voor de 200.000
reizigers per dag op Roissy nog hoger, want
de technologie is nog uit eind 70-er jaren.
Dus in 2013 nieuwe superdetectoren erbij,
om ons op foute explosieven te checken
met onze handbagage en in 2018 wordt er
aan toegevoegd zo’n check voor ALLE
bagage… Die zijn niet alleen in staat te
vertellen DAT er iets links in zit, maar ook
nog WAT het gevaar exact is. En ze
“doen”400 bagagestukken per uur (dat is
effe pezen dus voor een A380 met 500
passagiers!). Het franse Saffran maakt deze
spullen en ook nog een Amerikaans bedrijf.
Ze gaan naar 20% van hun omzet met deze
spullen in hun pakket van wapensystemen.
De testapparaten die in Parijs en Londen op
proef stonden, zijn erg goed bevallen. Dus u
weet het nu: er is straks als vliegtuig
passagier geen probleem meer… Wat
overblijft dat een dolle terrorist u gewoon
met blote handen wurgt onder het prijzen
van Allah! En dan hebben we TWEE
martelaren er bij; elk geloof een.

generatie moet dus vooraan beginnen. Is dit
gerechtigheid? Ik vrees van wel.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
STROOM UIT LAOS VOOR THAILAND
Er moesten 6500 mensen verhuizen voor
het immense stuwmeer en er kwam een
hoogspanningsleiding van 150 km naar
Thailand. Dat brengt nu 1,5 miljard in de
laatjes van producent Laos. Die het project
deed met steun van de Wereldbank en De
Aziatische Ontwikkelingsbank. De centrale
is 6000 gigawatt en er komen nog 8
centrales bij. Het meer is 3.6 miljoen m3 en
even groot als het Lac Leman. De muur is
39 meter hoog om het water vast te houden.
Een fraai voorbeeld van het gebruiken van
eigen mogelijkheden voor eigen energievoorziening (schone!) en ook nog voor
stevig wat export. En wie bouwt het daar?
Wel, EDF natuurlijk…

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE CHRISTENEN WORDEN VERVOLGD?
Er zijn nogal wat landen in het MO waar
christenen wonen sinds het christendom
bestaat. In sommigen worden ze vervolgd of
lastig gevallen, op andere plekken zijn ze
beschermd. In Marokko en Algerije worden
ze aangepakt onder de bewering dat ze
daar ronselen voor hun geloof. In Algiers
kreeg een dominee forse boetes en gevang
daarvoor. De aanklacht lijkt geforceerd te
zijn..
In Turkije is het ook tricky; aanvallers
werden vrijgesproken omdat ze ontoerekenings vatbaar zouden zijn. In Syrië zijn
het ca 7% van de bevolking en in Libanon
50%... Ze worden daar officieel beschermd
door de staat. In Irak waar alle religies
elkaar bevechten lijkt het, werden diverse
aanslagen gepleegd. De minister van Buza
van Saddam was een christen en heette
Tariq Aziz. In Egypte is het nu weer eens

MARK MADOFF BETAALT NIKS TERUG
Hij kreeg enorm veel geld etc. van zijn vader
die nu 14 cent per uur verdient in het resto
van zijn gevangenis. En hij moest miljoenen
terug betalen. Nee, hij schreef een grappig
kaartje aan de mensen van zijn garage
(voor zijn Rangerover) deed er een cheque
bij van 400 €, (hopelijk gedekt) en verhing
zich aan de hondenriem. Geld maakt niet
gelukkig en gestolen geld maakt ernstige
ongelukken. Niemand zal Mark voor de kast
zien… De roddelpers betreurt dat zeer. Er
komen nu vele mooie huizen vrij en een rits
jachten. Want de kleine Madoff, zoon van
Mark, erft vooralsnog niets. De derde
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fors raak met een aanslag. De kopten zijn
hier ca 10% van de bevolking. In Palestina
zijn ze een minderheid en zowel in
Bethlehem als in Gaza hebben ze het best
moeilijk nu. In Saudi Arabië is het
christendom simpelweg verboden. En in
Pakistan wordt er ook al vervolgd…
Hun kerken zijn zeer divers onder namen
als: Kopten, Armeens Orthodoxen, Maronieten, Melkiten, Chaldeers, Byzantijnsen
en Syrische Christenen. In totaal toch nog
zo’n 30 miljoen!
Het gaat hierbij zeker ook om religieuze
haat, maar de politieke en strategische
factor is minstens zo groot. Helaas nog een
verschijnsel dat in toenemende mate de
tegenstelling westen en MO verscherpt. De
protesten helpen weinig en de uittocht is
intussen enorm aan het worden…

geven aan de PVV en zijn’s gelijken elders.
Ook noemt hij het nogal vreemd dat dit kon,
op een feestdag en bij een stevig door de
politie bewaakte koptenkerk. En Al-Qaida
moet je zeker ook niet uit sluiten, zegt hij.
Mogelijk komt dit ook de regering in Caïro
goed uit; dat geeft een nog betere basis om
de
veiligheidsmaatregelen
stevig
te
versterken door een steeds zwakker staand
regiem aldaar. We zijn weer gewaarschuwd
en trap er dus niet (verkeerd) in!
De Parijse expert/hoogleraar
De kopten zijn al eeuwen de “modernisten”
in Egypte. En in 1910 werd er al daarom
een Egyptische premier vermoord die kopt
was! Ze waren ook hoog gezien in de
Nasser-periode
(
1919-1952)
waarin
modernisering hoog stond aangeschreven.
Sinds de 80-er jaren is er opnieuw
animositeit tussen kopten en radicale islam,
in Egypte en elders. Dus Het is ook een
symptoom van een sterk achterblijvende
modernisering in Egypte cq en een angst en
ook een verzet tegen die modernisering. .
Veel Egyptenaren werken immers in de
radicalere moslimlanden en nemen daar
radicale opvattingen uit mee. Overigens
bestaat er zelfs in Saudi-Arabië een interreligieuze dialoog, weet hij. En in Qatar
staat er tegenwoordig een christelijke kerk
dor de overheid betaald! Het is dus echt
wat anders dan een puur religieus probleem
binnen de islam. Ook hij wijst er op dat dit
olie op het rechts-radicale Europese vuurtje
is. Populisten en radicale islam profiteren
sterk van dit soort incidenten.
We beleven nu weer eens een hoogtepunt
in deze aloude tegenstelling tussen
conservatief en progressief Egypte.

MOSLIMS HELPEN DE KOPTEN?
In Nederland boden de drie grote moslimorganisaties aan om de koptenkerken in
Amsterdam, Utrecht en Eindhoven te
bewaken tegen terroristische aanvallen…
Uit solidariteit nu deze groepering fors wordt
aangevallen rond hun kerstfeest en in de
hele wereld. Ze vertrekken met de
duizenden uit Egypte naar de VS en elders.
Ook in Duitsland en Frankrijk worden door
de politie hun kerken bewaakt. De kopten in
Nederland zijn erg blij met deze steun en
bestuderen het aanbod nog. Want het is
natuurlijk geen alledaags soort hulp wat
wordt aangeboden. Maar dit aanbod doet
wel velen goed: moslims weten wat het is
om te worden aangepakt om je geloof. Een
positief geluid dus…
Over de aanslag op de kopten werden
diverse interviews gepubliceerd in franse
weekbladen. Hier de essenties van twee
van deze interviews. Een met Tarig
Ramadan (die in R’dam werd ontslagen!) en
een van een hooggeleerde expert op dit
gebied:
Tariq Ramadan.
Hij veroordeelt de aanval voor 100% en
weet zeker dat deze aanval als val is
bedoeld. De radicalen willen ons allen weer
wat “opstoken tegen de moslims in het
algemeen”. Dus weer wat gespreksstof

CHRISTELIJKE MOSLIMS
Er lopen steeds meer christenen over naar
de islam, vooral roomsen. Ze vinden het
aantal en soort regeltjes in de roomse kerk
raar en onnodig. De islam is een veel
eenvoudiger geloof: je gelooft in Allah, bidt
tot hem en streeft naar het goede. En that’s
it. Een van hen is de Engelse uitgeefster
van het blad: Faith Matters, die zich in het
katholicisme als vrouw niet meer thuis
voelde. In 10 jaar liepen er in het UK
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100.000 mensen “over”; het afgelopen jaar
5200. Hun gemiddelde leeftijd is 27 jaar en
45% loopt over vanwege hun huwelijk met
een moslim. In Duitsland zijn het er, net als
in Frankrijk, 4000 per jaar. Wat neerkomt op
0,2% van de bevolking, dus een massale
beweging kun je het niet noemen. Velen
klagen
over
de
bandeloosheid
en
immoraliteit van de “westerse” cultuur:
alcoholisme, immoreel gedrag en seksuele
perversies.
Overlopen, zeker om te trouwen met een
andersdenkende, is een oud verschijnsel.
Bij protestanten en katholieken in Nederland
kwam en komt dat regelmatig voor. En in de
RK Kerk moest je de gelofte afleggen dat je
de kids katholiek zou opvoeden als je
trouwde met een protestant, dat was de
voorwaarde om katholiek te mogen blijven.
En gescheiden mensen mogen niet voor de
Kerk hertrouwen en mogen ook de
sacramenten niet ontvangen. In 2011…

weten. En kreeg zelfs twee (fors betaalde
advocaten uit Frankrijk zo gek om hem te
“adviseren”…
Hij rekt de tijd… een oude truc van hem. Hij
was immers 5 jaar lang als “putchist”’ in
staat geweest om de verkiezingen, die hij
verloor, uit te stellen. Hij schaart zich nu in
de rij van dictatoren die niet weg willen en
dat was toch een verrassing voor vele.
De klucht gaat voort maar wel onder een
enorme dreiging van een bloedbad.. Want
er sneuvelen al wat tegenstanders terwijl de
“echte president” wanhopig probeert om de
macht te “attrapperen”.

DE SUBSAHARA KRABBELT OP
Ook al gaat het nu weer fors fout in
Ivoorkust dat 40% van het BNP doet van
West-Afrika, in de subsahara is de armoede
op zijn retour. En sneller dan we dachten,
zeggen Amerikaanse onderzoekers. Hun
onderzoek van 48 subsaharalanden tussen
1970 en 2006 laat zien dat het veel beter
gaat en ook dat de welvaartsverdeling veel
gelijkmatiger werd. Verder is er een
opvallend verschil tussen de Engelse en de
franse ex-kolonies. Bij de eerste is het
BNP/inwoner zowat twee keer zo hoog als
bij de franse. Dat komt vooral door Ghana,
Nigeria en Zuid-Afrika. Daar vormen zich
ook echte middenklassers die het vooral
moeten hebben van export. Daardoor zijn
die landen wel extra-gevoelig voor crises.
Ja, Afrika, onze buurman en ons exportland
van morgen wordt snel wakker. Nou moeten
wij zelf nog ontwaken.

EN NU OOK DE BELGISCHE NONNEN!
Na minstens twee hoge prelaten te hebben
ontmaskerd als pedofielen zijn nu 5
Belgische dames opgestaan die de nonnen
van hun schoolinstellingen aanklagen voor
seksueel misbruik. Een beweert zelfs
ontmaagd te zijn door een non.
Het is voor de gelovigen toch een nachtmerrie om dit alles te zien en te horen van
hun Kerk.
Ik de ongelovige denk dat dit malle systeem
wel excessen MOET opleveren. En ook dat
de Kerk zich veel te lang boven de wet en
de normaliteit achtte. Het is een corrumperend totalitair inhumaan systeem, die
Kerk van Rome. Zoals het nu ook overduidelijk blijkt. Om over immoreel, (het gaat
hier om weerloze kids), nog maar te
zwijgen.

CLOONEY BEKIJKT SOEDAN VIA DE
SATELLIET
Hij huurde met een aanhanger van Human
Rights Watch een tijdje een privé satelliet
die elke 20 uur over Soedan komt en dan
beelden maken kan die naar een website
gaan. U kon/kunt ze ook gewoon zien op
www.satsentinel.org en getuige zijn van wat
er zich afspeelt in Zuid-Soedan bij het
referendum en daarna. Hij noemt zichzelf in
dit verband Genocide paparazzi…. Hij wil er

Terug naar inhoud
AFRIKA
GHAGBOO DE KOORDDANSER
Ondanks enorme druk van buurlanden,
bevriende landen, de VN en God weet wie
allemaal wil Ghagboo van geen wijken
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wel 750.000 $ voor kwijt om iedereen te
laten zien wat er terecht komt van de mooie
beloften van Omar Bashir, de president met
een noordelijke inslag. Je kunt zelfs autoplates zien op deze manier…Dus nu geen
“achteraf beelden met uitleg over wat er
gebeurde rond dit voor het zuiden zo
belangrijke moment, nee direct en heet van
de naald is alles te zien. Stelt u zich voor dat
dit in de tijd van de nazikampen had
gekund…Zou er dan ingegrepen zijn lang
voor de 6 miljoen vermoord waren? We, als
Bashir en de zijnen weer op een bloedbad
uit zijn heeft het internationale Gerechtshof
(waar B, ondanks arrestatiebevel niet heen
wil), een erg fraai en onvervalst dossier.
Het lijkt wat op wanhoop maar Clooney
moet geprezen worden. Nu maar hopen dat
het binnen het bereik van de high-up
camera’s gebeurt als…

omgekeerd zijn deze cijfers 11 miljard (Fr.
20% aandeel). Dus wie koopt wie nou op?
De angst is natuurlijk dat er ongewenste
technologie “export” plaats gaat vinden…
De recente Renault-spionage affaire gaat
kennelijk ook al over China. Dus denkt
Brussel dat een instelling om het spel te
volgen geen verkeerd idee is. Maar er moet
wel heel voorzichtig worden geopereerd..
passend bij de huidige verhoudingen!
Tja, voor wat hoort wat… Wij zijn binnenkort
dus ook (qua schuld/financieel) in de
handen van Beijing… net als de VS nu ook
al. Ach het houdt die speculanten veel beter
tegen dan die “tanende” G20-regeltjes. En
intussen speculeert China ook gewoon
lekker door op onze toekomst. Het oude
Europa slikt nu gewoon deze voorwaarden
zonder veel morren… En Duitsland al
helemaal met zijn enorme exportaandeel in
dit gigaland. Nieuwe tijden dus.

Terug naar inhoud

HET ASOCIALE DUITSLAND
Het gaat als een trein in Duitsland: de export
boomt weer en de ww komt met lagere
cijfers te voorschijn. Maar sinds HartzIV
ben je als sociaal zwakkere in dit land echt
straatarm. Als je het aantal mensen telt dat
onder 50% van het mediane inkomen van
Duitsland zit, dan kom je nu al op 9,5%
(was twee jaar geleden 7,1%). De staat
heeft hier de hulpgeldkraan stevig dicht
gedraaid en hij staat eigenlijk op de stand
die in Europa nu overal zou moeten gerealiseerd zijn. Om concurrerend te blijven in
deze ratrace van wereldformaat. Dan moet
je salarissen laag houden EN zeker ook de
uitkeringen, dat begrijpt een kind. Dus dat
succes is geen wondertje…maar veel
Europese landen, zoals Frankrijk, willen de
echte reden liever niet horen…Het is
namelijk ook hun voorland. Zie ook
Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland en..
Engeland! En ook België is al in deze reeks
op te nemen…. Dus dit asociaal noemen is
eigenlijk oude kletskoek: de norm is gewoon
verlegd voor onze toekomst. Geen
ontsnappen aan dus..

WEST-EUROPA
CHINA ONZE NIEUWE FINANCIER
China had altijd al veel schuld van de VS
“opgekocht”, nu voor wel 907 miljard. Maar
het kocht nu ook al voor 630 miljard
Europese schuld… en dat is al 7% van het
totaal. Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland waren al aan de beurt… en daarmee
houdt het echt niet op!
Wilt u dat China uw schuld koopt dan zijn er
ook een paar “voorwaarden”:
1.Niet zaniken over “ die foute verhouding
Yuan-dollar”.
2.Geen protectionisme od douane-rechten
gedoe bij de onderlinge handel
3.Geen verbod op het kopen van strategische items door China in uw land (havens,
vliegvelden etc.)
De EU wil nu overzicht hebben over het
totaal van de Chinese investeringen in de
EU ; de pogingen om Draka (ned.
Kabelbedrijf) op te kopen deden Brussel
schrikken. Maar het is op eieren lopen…
want China investeert in de EU maar voor
2,5 miljard (Frankrijk 5% daarvan) en

HET EUROPA VAN HET VERSCHIL
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De (economische) verschillen in Europa
worden steeds maar groter. De crisis zette
veel Zuid-Europese landen, maar ook
Engeland en Ierland op een forse
achterstand. Die nog toeneemt door de
enorme bezuinigingen en weg gezakte groei
daar. Maar ook elders loopt het nogal
verschillend, neem Duitsland en Frankrijk:
-de uurkosten in Duitsland zijn in 10 jaar
50% minder gestegen dan die in Duitsland.
–in de PS in Frankrijk roept nu zelfs een
presidentskandidaat (Valls): weg met die
verdomde 35 uur!
-In Duitsland is geen vakman meer te
krijgen en worden oudjes nu van hun
pensioen af gehouden. En de ww zakt. En
het aantal armen neemt toe..
-In Frankrijk blijft de ww zitten op een niveau
van boven de 9%... ondanks alles wat
geprobeerd werd. Niet omlaag te krijgen en
de jeugd-ww is een ware ramp en tijdbom.
-de export boomt in Duitsland en het
handelstekort groeit in Frankrijk. Zelfs na
jaren geen verbeteringen.

lopende loc los te peuteren..). De reizigers
waren
woedend
en
Frankrijk
was
verontwaardigd. De regering eist een
onderzoek nu en SNCF bood al
karrenvrachten excuses aan. En direct
hierna kwam de TGV naar Rennes per
ongeluk aan in Nantes… Ruim 200 km “er
naast “ dus. Niemand merkte iets VOOR hij
stopte op de verkeerde plek! Opnieuw grote
verontwaardiging alom!
Het illustreert de enorme slechte toestand in
de krakke-mikkerige SNCF-organisatie!
Maar laten we eens om ons heen kijken in
deze winter in Europa:
-geen glycol genoeg op twee grote franse
vliegvelden… Foutje in de voorraad.
-10% kapotte treinen in de remise in
Frankrijk dus vielen reizen uit bij de enorme
sneeuwval
-ook al zoiets in Duitsland waar de
Bundesbahn bleek te weten vóór de winter
dat er bij sneeuw te weinig materieel zou
zijn. En het klopte.
- Idem in Nederland hoorden we.
-In Engeland zat ook alles wat vloog
muurvast..
Enzovoort. Natuurlijk zijn we door de winter
verrast: onwijs veel sneeuw en winterweer.
Mar er is ook iets anders fout. Wij de klanten
weten niet meer wat het weer ons kan
aandoen bij reizen en de transporteurs
investeerden jarenlang niet meer in extramaterieel en een nood-organisatie. En
daarvoor kregen nu honderdduizenden
Europeanen fors straf. Uit het onderzoek
gaat nu ongetwijfeld de conclusie komen
dat: de winter zal worden verboden…

De EU is de facto al lang gesplitst en die
valutazone is meer een last dan een lust.
Hoe lang kan deze kunstmatige verbinding
nog stand houden? In Duitsland en andere
noordelijke landen groeit de twijfel…
Frankrijk zit op de wip.
En Standard and Poor zegt nu over te gaan
tot bijstelling van de rating voor… België.
Dat ook economisch in twee delen uiteen is
gevallen en nu politiek niets meer voor
elkaar krijgt. Al langer dan 6 maanden. Een
droeve aanblik. De Europese droom blijkt
echt een droom te zijn en begint te
veranderen in een nachtmerrie.
r
WEST-EUROPA EN DE WINTER..
Op de franse TV spreekt men spottend over
TGR (ipv TGV) en bedoelt daarmee: Train
Grand Retard (=vertraging). Want SNCF
bestond het om een trein van noord naar
zuid-Frankrijk een vertraging te laten krijgen
van meer dan 10 uur boven op de normale
tijd van 12 uur… Er was geen vervanger te
vinden voor een zieke (?) conducteur
(niemand te krijgen met de feestdagen!) en
later ging ook de loc kapot (en er was geen

DE GRIEKEN WILLEN OOK EEN HEK
Om de forse vluchtelingenstroom uit Turkije
te stoppen aan de grens wil Athene nu ook
een hek plaatsen van 12,5 km. Ze wil dus
de Spanjaarden volgen (hekken rond
Spaanse enclaves in Marokko), de VS met
haar grote hek op de Mexicaanse grens en
de Israëliërs die een muur bouwden tegen
terroristen… Idem Egypte dat een
staalwand in de grond zette aan de grens
met Gaza… Een wereld vol muren en
hekken nadat we juichend de Berlijnse muur
neerhaalden. Tja, omdat de EU fors
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patrouilleert op de zee komen ze nu over
land binnen: hier komt 90% nu binnen al.
Maar we weten het: doe je deze deur ook
dicht dan komen ze weer elders er aan..
Want de EU is oostelijk behoorlijk lek. Want
de druk om te immigreren naar het “Land
van Melk en Honing”, dat het zo moeilijk
heeft, is onverminderd groot. Wat niks
verwonderlijk is als je een kijkje neemt in
Afrika en het MO…

Hij start zo: “Voor de vierde keer sinds 1870
bevind zich de Duitse politiek in een zware
crisis die heel Europa bedreigt”. Oh zo!
Weer zijn de anderen in Europa het oneens
met Duitsland en nu betreft het een puur
economische kwestie. Want als Duitsland
niet mee wil doen aan budgettaire coördinatie dan gaat het in de EU echt fout.
Maar, zegt, Attali, we moeten toch wel even
wat meer begrip en/of geduld met de
Duitsers hebben nu. Immers Duitsland leek
nu eindelijk in beter vaarwater te zijn gekomen en nu moet er WEER voor Europa
worden betaald? Dat wil men (nog) niet…
Ze moet dus uitgelegd krijgen dat haar
weigering ook Duitsland zal ruïneren, omdat
zijn banken ook veel leenden aan die landen
die nu in grote problemen zitten. Dat zij met
de catastrofale demografie en ook met haar
hoge schulden er niet “alleen uit komt”. Ook
in haar land zijn de welvaartsverschillen te
enorm geworden en zijn er teveel jongeren
met te geringe opleidingen. En de markten
beginnen dat nu ook langzaam in te zien en
gaan al aarzelen. Ze moet echt gaan
snappen dat er een Europese industriepolitiek MOET komen. Dus er moet echt
heel voorzichtig, maar met vasthoudendheid
met “onze” Angela gepraat worden, zegt
Attali , heel vaderlijk.
Hij bedoelt het goed, zegt het aardig , maar
durft niet te zeggen dat Angela en anderen
de situatie niet echt goed doorzien, niet
helemaal snappen, en dat is (nu weer, net
als bij de start van de crisis) LEVENSGEVAARLIJK voor alle Europeanen
Het is ontroerend dit verhaal, maar of het
iets kan uithalen betwijfel ik persoonlijk zeer.
Sarko kan ook niet gewoon toveren…
Maar hoe dan ook: een weekje na dit
betoog, deed Angela toch weer mee in
het verhogen van het Europese crisissteunfonds… ein kleines Wunder!

HONGARIJE BREIDELT ZIJN MEDIA
De nieuwe voorzitter van de EU heeft in
eigen land wetten aangenomen die de
persvrijheid fors beperken. Een vrucht van
de rechts-radicale Fidesz partij die daar
hoog scoorde. Wat voor een sof: de EUvoorzitter is tegen persvrijheid? Het wordt
steeds gekker en toont hoe broos het
systeem van wisselende voorzitters is.. Nou
even wachten of de PVV nu ook protesteert
tegen een voorzitter in Brussel die de
“vrijheid van het woord” niks hoog acht!
Brussel
heeft
intussen
al
protest
aangetekend en Hongarije zegt “te willen
luisteren”…
GROOT STAKINGSPLAN IN ENGELAND
Het wordt nu gepland voor eind april/begin
mei, rond het huwelijk van het jaar… De
Engelse vakbonden merken dat de regering
nergens naar luistert en draconisch af gaat
knijpen. Er moet iets gedaan worden dus,
vinden ze. De Ambtenarenbonden, de
Transportbonden en andere ook. Nou is een
algemene staking in Engeland bij WET
verboden, maar zegt men: “een goed
gecoördineerde actie samen kan bijna
hetzelfde effect bereiken”. Ed Milliband, de
Labourleider, is erg reluctant over stakingen
omdat ze erg veel economische schade
aanrichten. Maar zijn aanhang zijn de
werkelozen en de mensen met de kapotte
beurzen! Wel, Cameron is nu gewaarschuwd, en prins William krijgt wat minder
bezoekers op zijn feessie… We gaan staken
weer beleven als iets dagelijks in Europa,
wedden?

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
POETIN DE CORRUPTE

ATTALI NEEMT HET OP VOOR MERKEL

Hij maakt het nu zo bont dat een ex-vriend,
ene Chamalov hem openlijk te kijk zet met
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een brief aan Medvedev over zijn droomvilla
aan de Zwarte Zee. In Italiaanse stijl
gebouwd met een Italiaanse financiering…
De olieboeren schoten de bouwsom voor
Abramovitsch deed 203 miljoen $ in het
zakje, Mordachov “maar” 14,9 miljoen…Het
huis bezit een thalassotherapiecentrum, een
helikopter landingsplek en ook een echt
amfitheater. De grote krant Vedomosto
durfde het zelfs aan de kwestie openlijk aan
te snijden en zelfs Medvedev leek er aan te
refereren in een TV-toespraak, zonder
expliciet Poetin te noemen… Na de
hernieuwde veroordeling van Poetins
aartsvijand Khodorofski, waar de hele
wereld schande van spreekt, nu dit weer…
Poetin heeft lef en iedereen vraagt zich af
waar hij ophoudt of waar anderen hem
DOEN ophouden.

intello’s zien een en ander met veel schrik
aankomen; en hebben een “déjà vugevoel”.

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
DE MAOÏSTEN VAN INDIA
Ze bleven over van de boerenopstand in
1967 deze “naxalités” , de “oudste guerillabeweging” ter wereld, zegt men. Ze strijden
voor de rechten van de intouchables, de
arme boeren zonder land. En denk niet dat
het een klein kluppie is: ze zijn actief in 20
van de 28 staten van India. In 223 districten
van de totaal 626 zijn ze actief met meer
dan 20.000 strijders ondersteund door ruim
100.000 milities in een gebied dat loopt van
het zuid-westen tot in het noord-oosten van
dit gigaland. En volgens de regering: “de
grootste bedreiging voor de interne
veiligheid op dit moment”.
Ze staan als ”Communistisch-maoïstische
partij” op de internationale terroristenlijst.
Hun aanvoerder is staatsvijand no 1 hier. In
2000 is New Delhi het offensief tegen hen
begonnen met 70.000 politiemensen en
militairen en het lijkt nu echt op een ware
burgeroorlog. Waarbij de bevolking ook echt
niet gespaard wordt. In 2010 vielen er al
minstens 1100 doden. Mannen en vrouwen
vechten op gelijke voet en doen alle werk
om in leven te blijven en bij rust lezen ze
maoïstische lectuur. Dat is de opvoeding die
de staat hun niet “kon” geven. s’Avonds
luisteren ze naar de BBC in Hindi om het
wereldnieuws te horen.
Hun woordvoerder is intussen gepakt en
doodgeschoten, maar zij zeggen dat ze
gevangenen niets kwaads aan doen…. Er is
ook een “culturele brigade” van 10.000
personen, die ronselt en “onderwijst” in de
dorpen. En de bevolking vertelt dat de bodem vol mineralen zit en hun toebehoort.
En ook bieden ze concrete hulp in dorpen
waar nu NIETS is: geen school, geen medische verzorging, geen stroom, gewoon
niets. En daar spelen de rebellen natuurlijk
op in.

AI,AI HONGARIJ
Het was een van de eerste Oost-Europese
landen dat terugkeerde naar de democratie
en is in 2011 voorzitter van de EU. Maar
sinds Viktor Orban er premier is, zijn er
verontrustende ontwikkelingen in dit land
met zijn vele roma’s. .
Hij begon met alleen vertrouwelingen om
zich heen te benoemen, zelfs in de
Rekenkamer.
En
met
een
ruime
meerderheid beteugelde hij de macht van
het Hooggerechtshof wat zich nu nog maar
in zeer uitzonderlijke gevallen kan
uitspreken over begroting, sociale zaken,
bezitsrecht etc. En ze moesten dan ook hun
mond
houden
toen
Viktor
alle
pensioenfondsen nationaliseerde met een
poet van 11 miljard. Waardoor de staat nu
plotseling een overschot van 5% heeft… wat
-3% was een jaar geleden. En dan de
nieuwe wet voor de media: daarin krijgt de
staat een enorme controle-ruimte en alle
nieuws moet uit de ton van het nieuwe
staatspersburo komen. En de media zijn er
aan gehouden : “evenwichtig met het
nieuws om te gaan”, ook de Internetmedia.
En de straffen bij niet luisteren zijn stevig.
De meeste Hongaren zien het nu nog als
een efficiëntere vorm van regeren… want ze
werden erg moedeloos van de chaos onder
de vorige socialistische regering. Maar de
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Vooralsnog zijn de rebellen niet echt ongerust: de politie heeft schrik voor ons, zeggen
ze geamuseerd. En de ambtenaren die praten over “beter morgen” worden niet meer
geloofd nu de maoïsten het gewoon meteen
doen. En de regeringsvertegenwoordigers
worden niet zelden door de boeren vermoord. Een probleem van de rebellen is de
verouderde bewapening; men zou graag
AK47’s hebben , maar de middelen ontbreken (nog). Deze mensen weten desgevraagd niet wat de maoïsten met India
zouden willen doen nadat ze hun strijd
zouden hebben gewonnen… Een boer zegt
tegen de journalist: “Ik weet dat onder hun
alle mensen gelijk zullen zijn en dat we
genoeg te eten zullen hebben. En dat is
hem genoeg; geef hem eens ongelijk!
India heeft in toenemende mate een groot
probleem dat de ontwikkeling sterk zal
remmen en dat potentieel een groot politiek
risico in zich bergt.

moet realiseren… Tja, u ziet het: de Indiërs
lijken nu al aardig op de verwende
westerlingen!
PAKISTAN EN PEKING…BUREN VAN
INDIA.
De Chinese premier kwam in Islamabad op
bezoek en tekende daar voor 23 miljard aan
contracten.
Hij kwam met geld en
technologische kennis waaraan het land
veel behoefte heeft. Flink beschadigd door
de recente overstromingen, een kleine groei
van 2,5%, en hoge werkeloosheid zijn de
grote Pakistaanse problemen. Dus zonder
China kunnen ook zij niet meer, ondanks de
1,5 miljard $ van de VS… Waarvoor
Washington wat retour wilde: harder
vechten tegen de taliban en wat meer
medewerking aan de “drone-attacks”. China
vraagt zulke dingen niet, maar wel of ze het
Iraanse gas en de Afghaanse mijnbouwproducten willen laten “reizen” door hun
land. En ze gaan ook een grote haven in het
zuiden (in diep water) bouwen. Zo krijgt
Peking wat beter toegang tot de rijkdommen
van Afrika en de olieputten in het MO. India
en anderen kijken verontrust naar deze
toenadering… Maar er is niks nieuws aan
de gang: dit is de normale aanpak van
Peking en hij werkt prima world wide.

DE NANO VAN TATA IS MISLUKT
De autodroom van Tata voor de Indiërs is
op een grote sof uitgelopen. De verkoop
loopt voor geen meter van dit super
goedkope autootje. Qua start bedoeld voor
ca 70.000 van de 1 miljard Indiërs En dat
ondanks zijn prijsje van 2000 $ per stuk.
Over ca 5 jaar zouden er al 60 à 70 miljoen
mensen hier zo’n vehikel moeten kunnen
betalen vanwege de stijgende welvaart en
de grote concurrentie op autogebied. Maar
voor-alsnog zijn de verkopen voor 2010
bijgesteld van 97000 naar… 65000. Helaas
heeft het ding ook nog een twijfelachtige
technische reputatie: er vlogen er nogal wat
in brand door elektrische problemen… Maar
die zouden nu zijn opgelost, heet het. Het
ziet er echter naar uit, dat deze “2CV uit
India” helemaal niet zo populair wordt bij de
nieuwe middenklasse. De “rijke ingenieurs,
dokters en managers” willen liever een wat
meer prestigieuze voiture zoals een Honda
City of een Hyunday Santro. Die verkopen
stijgen met zo’n 45% jaarlijks. Tata heeft
het, nogal teleurgesteld, nu wel gesnapt. En
komt dus nu met de Nano Gold-plus… een
opgepimpte Nano in.. goudkleur. De “2CV
bling-bling” dus, die iets van Tata’s droom

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA: DE GROOTSTE IN TGV-LAND
Drie jaar geleden nog niks te zien en nu is
duidelijk dat in 2012 50% van alle TGV in de
wereld in China loopt: 13000 km spoorweg.
Ook zal 50% van de wereldinvestering
DAAR te vinden zijn in drie jaar. En ze
rijden daar sneller dan elders: de 1000 km
van Wuhan naar Peking doe je in 3 uur en
de 1320 km van Shanghai naar Peking
zullen in 2011 maar 3 u 58 min. Vragen. De
nieuwe TGV van China die 380A heet (geen
toeval dus!) kan 350 km/uur kruissnelheid
halen en 380 uur op zijn top. Men reed uit
pret al meer dan 500 km/uur over een
testtraject wat prima verliep.
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Peking zegt het duidelijk: men heeft nu de
BESTE TGV-technologie ter wereld! Ze
pikten veel in van Alstom, Bombardier, Siemens en Kawasaki (wat de concurrenten
ook zouden kunnen doen!) en deden dat
gewoon nog beter. Men wil via export zijn
rentabiliteit op deze giga-investeringen sterk
en snel verbeteren en strijdt voor orders in
Californië (tegen de Fransen), bouwt ze al in
Venezuela en Turkije en drukt hard in
Argentinië. In drie jaar wereldleider? Ja dus,
dat kan enkel een land als China kennelijk.
En niet alleen bij de TGV. Het westen
onderschatte (en onderschat nu NOG…) dit
fantastische industrieland dat al lang geen
“simpele goedkope na-aper” meer is. Het
westen kijkt erg zuur naar haar afbrokkelende posities… Frankrijk is er zeker
een van.

geboren en er stierven 1,2 miljoen
japanners. In 50 jaar gaan ze zakken naar
90 miljoen inwoners (nu 121 miljoen), de
werkende bevolking zakt dan naar 52
miljoen en in 2055 is zelfs 1/3 boven de 65
jaar hier. Hun staatsschuld is de hoogste ter
wereld 220% van het BNP, maar het geld
wordt mondjesmaat geleend in het
buitenland; het komt uit “eigen besparingen
van eerder”. De prijzen dalen want er is
deflatie en een zakkende consumptie. En de
exportindustrie heeft de grootste moeite
mee te kunnen in de dynamische,
globaliserende wereld.
Het voorland van Duitsland, waar men in
dec. 2011 minder vakantie nam om de
productie van BMW’s en Mercedessen voor
China te kunnen bijhouden…
Want
ondanks werkeloosheid zijn er geen vakkrachten meer te vinden, enkel nog bij de
ouderen die met alle middelen aan het werk
worden gehouden. En ook in Duitsland
stagneert nu al de interne consumptie.
En elke idee van immigratie wordt in Japan
nog steeds afgewezen: lees onder
MIGRATIE hierover!

CHINA; ZELDZAME MATERIALEN ZIJN
VAN ONS!
Het land heeft per toeval wel ruim 90% van
de materialen die essentieel zijn voor hightech producten zoals mobieltjes. En gaat nu
qua export flink op de rem staan tot grote
verontrusting van het westen. Ze verlagen
de exportquota nu in een klap met 35%,
wat enorm is.
En hun argumenten daarvoor zijn officieel:
1.We hebben veel meer zelf nodig
2. Het winnen is erg milieu-onvriendelijk (!).
De wurggreep van China lijkt weer eens toe
te nemen: op het bezitten van de
Amerikaanse staatsschuld, koopt nu ook
Europese staatsschuld al op, koopt ook
alles aan bedrijven in het westen wat er
maar kan…. En gaat nu ook nog deze
materialen rantsoeneren? Als dat maar
goed gaat… Nu al gaat de EU nog scherper
het bedrijven aankoopbeleid van Peking in
het westen volgen. “We” sturen dus (weer)
aan op een ouderwetse economische
confrontatie, een handelsoorlog dus, in de
wereld. Geen lekker gevoel…. Want daarna
kwamen er ook vaak andere oorlogen.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
OBAMA VERLIEST POSITIE
Ondanks veel actie van Obama is de positie
van de VS na 9/11 eigenlijk niet echt
verbeterd. De VS , gefixeerd door de olie in
het MO, was even de grote held toen
Saddam werd gepakt en was ook de grote
hoop in het slepende MO-conflict rond
Israël. Maar Nethanyahu bleek nauwelijks
bij te sturen , Irak laat nu ook nog de oren
hangen richting Iran en in Egypte is van de
gehoopte democratisering niets terug te
vinden. Turkije en Israël, de economische
krachtpatsers nemen in de regio het
voortouw en de grote oliestaten (ook
vrienden van de VS), verzwakten in positie.
De enorme strategische fouten: de leugen
van de massa-vernietigingswapens van
Saddam, de uit de hand gelopen burgeroorlog in Irak en de mislukte aanpak in
Afghanistan en zeker ook de nare truc van

JAPAN KRIMPT VERDER..
In 2010 daalde de bevolking daar met
123.000 zielen; in 2009 waren er dat
-72.000. Er werden 1 miljoen baby’s
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Guantanamo , deden het Amerikaanse prestige verdampen. Obama krijgt voor zijn
aanpak veel kritiek thuis en ook van links
Europa. Ondanks zijn ommekeer in Irak en
nu ook in Afghanistan. Hij onderschatte
kennelijk de complexheid van de situatie..
Al blijft hij fermer aan de bak dan
voorganger Bush. Maar de VS zullen toch in
het spel blijven in het MO al was het enkel
om de enorme militaire luchthaven Al-Udaid
in Qatar en de belangrijke militaire
zeehaven Jebel Ali in Dubai die voor het
“bewaken van de oliereserves” van enorm
belang bleken en vooralsnog blijven. Ook al
komt er nog maar 10% van de Amerikaanse
olie uit het MO!

nu gewoon op gratis vrijwilligers moeten
draaien. Zoals bibliotheken, ook gehandicapten en ouderen hulp (de staat doet nog
enkel de “ergsten” , de rest is voor familie en
buren).. De grote rijke westerse democratieën, de ideale staten voor vele armere
landen gaan onderuit. Als Nederlanders
daarvan staan te kijken moeten ze beter
thuis opletten: daar is het in de
bejaardenhuizen en instellingen al jarenlang
verzorging op een niet humaan niveau. Niet
overal maar bij de zwakker geleide wel… En
ook dat komt (en er komt nog meer!) door
bezuinigingen. De mate van verarming
moge verschillen, de oorzaken zijn in alle
“rijke landen” dezelfde. Terwijl in Nederland
Marokkanen als HET probleem werden
gesleten zijn de echte problemen nu pas op
de prioriteitenlijst… Om nog verder te
worden weg-bezuinigd. Andere tijden en het
pas het begin..

DE VS KRABBELEN NU TOCH OP?
Sinds Obama een belastingwet er deed
komen in overleg met de republikeinen, en
die meteen tot méér netto leidde in de
loonzakjes met als extra-saus nog eens wat
honderden miljoenen aan investeringen,
ging het vertrouwen in morgen meteen
omhoog in de VS. De OG-markt hernam wat
en er kwamen ruim 1 miljoen banen bij…
Het compromis, de hervonden “samen er
tegen aan idee” deden wonderen: het 4 e
kwartaal kende een groei van 4%. En er zijn
voortekenen van een zekere bestendigheid,
al is het geen grote zekerheid nog. Zou “the
Job Machine nou dan toch weer zijn draai
hebben gevonden? Helaas, ..de allerlaatste
berichten lijken het feestje weer te
bederven. Was deze berichtgeving dus toch
“just some peptalk”?

DETROIT KRABBELT OP
Al eerder kon u in LP lezen over de tuinen
en boerderijen van Detroit… dat geheel
instortte, samen met de, alles daar bepalende, auto-industrie. Maar het wordt nu,
lijkt het, een ware referentie voor andere
steden die na economisch zware tijden compleet instorten. En let op: we gaan er nog
meer krijgen in het westen… Dus Detroit
zou wel eens een referentie kunnen worden.
Deze stad van nu 800.000 mensen , de helft
van het aantal in 1950 en, 80% der bewoners is zwart. De slogan van de mensen
die in Detroit iets aan de neergang willen
doen is: “Wij wachten niet af tot de cavalerie
ons komt helpen (uit de cowboy-indianen
tijd!) We moeten gewoon ons zelf nu
helpen”. Er komen nu mensen af op de ingestorte OG-prijzen die nieuwe zaken willen
openen. En het lukt de een na de ander.
Vel;e kunstenaars komen er op af: die
zoeken goedkope ruimte en experimenteerveld. Dat is er volop in Detroit nu.
Zoals dat ook in Marseille was waar de
Friche, een oud industriecomplex nu nog
van getuigt. Het werd een groot media- en
cultureel centrum. Er zijn groepen artiesten
die de rommel van de stad willen transformeren in toeristisch aantrekkelijke

FAILLIETE STEDEN EN STATEN
In de machtige VS gaan nu hele staten en
steden “broke”, hun inkomsten zakten met
wel 10% en hun kosten werden bepaald niet
minder… Dus wordt er draconisch bezuinigd
en dat betekent bij overheden, waar de
personeelskosten > 60^van het budget zijn:
personeel op straat, taken afstoten of
gewoon … laten liggen. Californië, de “sun
state” is al jaren in slecht weer en het houdt
nog steeds niet over… Maar in the UK is het
niks beter: ook ca 10% eraf… Daar is het
nieuwe concept “The Big Society”, wat
gewoon betekent dat veel overheidsservices
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dingen.. Zoals een kopie van Stonehenge!
Dat naast de al bestaande tuinen en boerderijenprojecten in deze stad, die de rotzooi
in groene gebieden echt omtoveren met ook
nog een product dat zeer gewild is.
Nu is er een plan om de resterende bewoners samen te brengen in enkel;e nieuwe
centra en de rest om te duwen en “aan het
groen” over te geven. Detroit wordt zo dus
ook een labo voor “urbane agricultuur”.
Zo roept ook een grote neergang weer opbouwende krachten op; de mens weet hoe
opnieuw te beginnen. Zijn geschiedenis is er
mee gevuld Immers, het sterke punt van
Detroit is: veel en ook goedkope ruimte om
te wonen en te werken, geen beklemmende
regels, want elk redelijk idee krijgt een kans.
Dus veel ruimte voor creatievelingen en vrije
geesten. Die altijd al de basis waren voor
het opbouwen in nieuwe tijden…
Dus wilt u ook echt opnieuw beginnen op de
puinhopen van het recente verleden: ga dan
spoorslags naar Detroit. En wordt zo expert
in de revival van ingestorte steden, waarvan
we er nog wel een paar gaan krijgen in het
vergrijzende, inzakkende westen.
Als u die business daar nu instapt bent u de
expert en miljardair van (over)morgen.

snapte. Maar El Chapo is toch nog gezien
IN de gevangenis, enkele uren NADAT zijn
ontsnapping was gemeld… Hij lijkt onder
bescherming te staan van… de regering! De
minister van publieke veiligheid en zijn
directe medewerkers lijken ook in het
complot te zitten en ze hebben vele
contacten met Sinaloa.
Ook doet de regering merkwaardig genoeg
niets tegen het enorme witwasgedoe van
drugsgeld… En er staat ook een hangar op
een vliegveld van het leger waarin een
drugsopslag is gevestigd. De regering
Obama heeft Mexico nu op plek 3 (!) staan
op haar lijst van de gevaarlijke landen.
Direct na Iran en Afghanistan.
De CIA hielp de drugsbazen in de 70-er
jaren in Mexico om de sandinisten dwars te
zitten… wat goed lukte. En deed zo een
enorme drugsindustrie ontstaan in het eigen
buurland. De contra’s voor de strijd tegen de
sandinisten van Nicaragua werden ook
opgeleid door… Sinaloa in die dagen. En in
Mexico dus en op kosten van de CIA. En
kregen in ruil: een lekker lopende drugshandel. Nu zijn alle kartels vertegenwoordigd in elk van de staten van de VS en
ze zijn nu machtiger dan de mob (Amerikaanse maffia) en ook als de Chinese
maffia. Dus staat nu de boodschapper op de
afschietlijst van de .. regering van Mexico.
Het kwaad zit diep in deze maatschappij en
ook in de relaties met de VS. Dat krijg je er
nooit uit… Zie de maffiahistorie. Obama kan
het alleen een beetje de kop indrukken,
meer niet. Te laat: mede dank zij de CIAhulp. Zoals met de taliban in Afghanistan
onder de russen en met de salafisten in de
Noord-Afrikaanse landen die naar Rusland
en het communisme lonkten direct na de
WO II… Een pragmatische politiek met heel
erg nare gevolgen.
En wat nu gedaan? Zelfs WIKI-leaks is
machteloos, want hun werk is al gedaan
door Anabel.

DRUGSBESTRIJDING OP ZIJN MEXICAANS
Journaliste Anabel Hernandez heeft (bijna)
geen leven meer na haar boek over de
echte toestand aangaande de drugsbestrijding in haar land Mexico. En u gaat dit
niet geloven.
Sinds 2007 zijn er 31.000 doden te betreuren in de grote kartel oorlogen en de
cannabis productie blijft maar stijgen.
Verdubbeling tot 24.000 ton sinds 2003. En
het aantal arrestaties liep op van 11.000
naar 20.000 in die tijd. Calderon de nieuwe
president zegt dagelijks dat hij nu volop in
een drugsoorlog is gestapt en dat lijkt te
kloppen. Ware het niet dat cijfers en geruchten laten denken dat hij alle kartels
bestrijdt.. maar behalve EEN dus… Het
Sinalao-kartel gaat het goed en het breidt
uit. Ook al onder voorganger Vincente Fox.
En ook omdat de chef van die club recent
op mysterieuze wijze uit het gevang ont-

GUANTANAMO
Obama gaf het maar toe: de juridische
barrières die Bush c.s. opwierpen en die
sluiten van Guant nu technisch-juridisch bij-
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na onmogelijk maken ( zeker niet op korte
termijn), zijn erg effectief. Hij zit dus in een
juridische val en moet eerst fundamenteler
veranderingen aangaan voor de meer dan
150 gevangenen kunnen worden berecht of
anderszins… Het probleem is nu ook nog
dat
de
republikeinen,
met
een
senaatsmeerderheid. “beloofd” hebben om,
als hij doorzetten zou, een wet in te dienen
waarin verboden wordt dat een terrorist uit
Guant ooit de VS binnen kan komen. Ook
niet als verdachte, dus hij kan dan nooit in
de VS berecht worden!
Guantanamo, een ware afgang voor dit land
van recht en vrijheid! En een klap voor het
toch al geschonden prestige van de zwarte
president. Deze historische schandvlek, die
nog veel stof zal doen opwaaien, blijft dus
vooralsnog gewoon bestaan... En Obama
die de tent in EEN jaar wou sluiten… moet
gewoon machteloos toezien.

OCEANIË
AUSTRALIË VERDRINKT
Queensland met een oppervlak van
Duitsland en Frankrijk samen liep vol met
water en hoe! En het is er maar een in een
rij, de laatste jaren. Zo ver weg van de
vervuilende landen en een der ergste
slachtoffers van de klimaatverandering. En,
we hoorden, dat ook hier onmiddellijk het
leegroven van verlaten huizen die vol water
stonden begon. De misdaad en de bad
mentality kennen geen grenzen. Gelukkig is
het land door zijn delfstoffen een economisch walhalla en zal het ongetwijfeld
herrijzen. Ook tot vreugde van China wat
daar veel vandaan haalt. Intussen ligt wel
20% van de steenkoolwinning daar echt
plat.
N-ZEELAND LAND VAN DE MELK
Hier komt 40% van de wereldproductie vandaan, daar wordt je best effe stil van. Melk
vooral in de vorm van melkpoeder wat naar
China, VS en Australië gaat. 2/3 voor
industrie en restaurants en 1/3 voor consumenten. En alles komt van één gigacoöperatie die Fonterra heet en ruim 10.000
bedrijven omvat met totaal 16000 personen
werkzaam. De Raad v. Bestuur dat zijn 2
amerikanen, 2 Australiërs, een Canadees
en een Engelsman en 2 Nieuw-Zeelanders.
Omzetje van 9,5 miljard; winst van 390
miljoen €…en daartoe lopen er ca 4,4
miljoen koeien etc. te grazen. Evenveel als
er aan inwoners zijn. Fonterra is een echte
low-coster en een zeer intensieve (dus nogal on-ecologische) industrie. Met een gekke
race om de melkproductie per ha zo hoog
mogelijk op te schroeven met alle middelen,
ook steeds meer kunstmest dus.
Ook kopen ze wereldwijd boeren bedrijven
op tot in China toe. Hun grote concurrent is
eigenlijk Frankrijk met zijn 23 miljoen ton
melk… die echter vers en wel wordt verwerkt tot boter, kaas en yoghurt met zijn 3,7
miljoen koeien. En met een totaal ander,
lager, economisch rendement. Want verdeeld over duizenden kleine zelfstandige
producenten.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
GEHEIME DEAL CUBA-SPANJE?
De politieke gevangenen die enkele
maanden geleden in Cuba vrij kwamen om
naar Spanje te vertrekken zijn in een ernstig
dubio nu. Ze zijn denken ze, gewetens”vluchtelingen voor Cuba op basis van een
geheime deal van Castro met Zapatero. Er
kwam een onverwacht bewijs van deze
verdenking: een ambtenaar van het
ministerie van Buza in Madrid chanteerde
een vrijgelaten onafhankelijke journalist die
geen politiek asiel wilde aanvragen. Hij
kreeg te horen dat hij, zonder die aanvraag,
een statusverandering moest verwachten”.
En inderdaad, hij mocht, wegens “paspoort
problemen” ook niet naar Duitsland reizen
waar Europese afgevaardigden hem een
prijs wilden uitreiken. Voor zijn moed als
journalist onder het Castro-regiem. Dit is
(nog) geen WIKI-leaks nieuws, maar het
ruikt naar een schandaal.

Terug naar inhoud
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En ik maar steeds denken dat zo eigenlijk
vooral groot waren in…kiwi’s!.

tot 29-jarigen) is er gigantisch. Het cijfer ligt
tussen 17 en 30% (=Tunesië..) ; en de gemiddelde ww (alle leeftijden samen) ligt
tussen 10 à 14% (=Tunesië). Dictatoriaal
optreden is er alom en corruptie… idem;
Marokko vormt met zijn jonge koning in dit
opzicht een gunstige uitzondering.
Je moet hier aan toevoegen de dictatuur
van Libië, de “autocratie” van Egypte, de
crisis in Ivoorkust, de dreigende splitsing
van Soedan en het super onrustige Mali en
Niger met Al-Aqmi…
Het zal duidelijk zijn dat de Maghreb en wat
er omheen ligt zijn laatste ontploffing nog
niet heeft gehad… Dit is dus slechts het
begin. Let wel: het zijn onze buren, het is
“onze markt van morgen” en het zijn ook DE
leveranciers van immigranten van nu en
straks , voor grijze en strompelende Europa…
Dus, ook al zegt Geert het ons niet, de
Maghreb en het MO zijn voor ons van
eminent belang… En wegkijken helpt niets.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE MAGHREB IN DE FIK?
In Tunesië’”e is de zaak geklapt met het in
één maandje verjagen van de corrupte clan
Ben Ali. Een jong student zonder werk
mocht geen handeltje uitoefenen, stak
zichzelf in brand en stierf en dat was de
bekende druppel… De jeugd ging massaal
de straat op en startte een revolutie, die
door bloedvergieten al snel groeide en
leidde tot de vlucht van Ben Ali en familie
naar Saudi-Arabië…
Ik was in Marseille getuige van de grote
vreugde bij de 40.000 Tunesiërs hier. Bij de
kerk Reformés stond ik tussen duizenden
Magrhebiens uit Tunesië, Marokko en
Algerije, die samen de val van Ben Ali
vierden en opriepen tot een revolutie in de
beide andere landen.. Algerije dus en ook
Marokko. Want in Frankrijk stikt het van de
politieke vluchtelingen vanuit deze regio:
600.000 zijn er en nogal wat van hen
vertrokken om politieke redenen….s’Avonds
waren er hier natuurlijk ook wat relletjes en
de CRS was natuurlijk ook fors aanwezig: in
de Rue Mejappes (daar versloeg Napoleon
de Engelsen ooit..) stonden rijen CRSbussen en wemelde het van de zwarte
politiemensen met helmen, schilden en
matraques (stokken om te slaan). We zagen
een kopie c.q. voorbode van wat er nu
verder gaat gebeuren bij het vinden van een
nieuwe politieke structuur… Immers nu
moeten de vele politieke stromingen de
kunst leren, na eeuwen van despotisme, om
democratisch te gaan besturen met een
oppositie als tegenspeler… Dat zagen en
zien we nu in Tunesië aanlopen…
Deze drie landen hebben veel gemeen: ook
alle drie eenzelfde kruitvat. De gemiddelde
leeftijd ligt bij alle drie rond de 28 jaar, de
scholing is ook relatief goed (mannen EN
vrouwen!), het deel van het budget besteed
aan onderwijs ligt ook in de orde van 5 à 7%
(=Tunesië) en… de jeugdwerkloosheid (15

DE ARABIEREN HOUDEN VAN AUTOCRATIE
Hebben ze het geërfd van hun koloniale
heersers of is het de eigen “volksaard”? Als
je naar de 22 landen kijkt van de Arabische
Liga dan komt die vraag erg naar voren.
Enkel Irak, Libanon en Palestina hebben
een min of meer democratische opzet; de
andere, monarchie of republiek, staan er
nogal autocratisch (dus non-democratisch)
bij. De laatste verkiezing in Egypte liet weer
eens wat stuntwerk zien. Spottend zei
iemand: “Wat er daar echt veranderde was
enkel de prijs die een stem kost”. De
opgemaakte lijst laat Saudi-Arabië zien als
lantaarndrager…, direct na Libië, Soedan,
Arabische Emiraten, Yemen, Tunesië,
Oman, dan komt Egypte dus, en daarna
volgen
nog
Qatar,
Algerije,Bahrein,
Jordanië, Marokko, Mauritanië, Koeweit en
Libanon. Dat laatste staat dan op plek 86
van de 167 landen op de lijst van
meer/minder democratische landen. Steeds
zijn het daar sterke mannen die op eigen
wijze de dienst uitmaken. Maar Koeweit
heeft een soort parlement, Marokko een
politiek debat
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En de Arabische emiraten geven hun
onderdanen ook wat meer vrijheid. De
studie toont ook aan hoe sterk de invloed is
van de kunstmatige grenzen, ooit zo
getrokken door de “koek verdelende
grootmachten”. Maar ook het optreden van
Israël wordt vaak als “argument” gebruikt…
de strijd tegen de joden is dan het
argument. Onmiskenbaar is ook de rol van
de VS, erg goed bevriend met de
ondemocratische olielanden, Is het toch ook
de islam? Niet zeker, er zijn islamitische
landen met democratische regeringen:
Turkije, Maleisië en Indonesië zijn
voorbeelden. Is het dan de olie? Zie ook
Venezuela, Rusland en Angola? Of gewoon
de geschiedenis, de gegroeide gewoonte?
In elk geval is het niet vanzelfsprekend in
veel landen om een “westerse democratie”
te omarmen. We zijn weinig overtuigend
misschien? Omdat we ook gewoon met
dictatoren dikke vrienden kunnen zijn en
tegelijk : democraten? Het is een gewetensvraagje.

Hij is er al drie jaar en hij zit ook vast aan
het Internet. Nu kun je ook al films huren
via die TV voor 3 € voor een lange film die je
48 uur mag kijken. Ook kun je video’s op
You Tube bekijken en muziek luisteren van
I-Tunes. En een Mac-PC kan er ook aan
om uw foto’s etc. te kunnen bekijken. Het
geheel is erg simpel te bedienen zegt men
maar de filmbieb is nog wat te beperkt. De
boite die u moet hebben om aan de HDMIingang van uw TV te pluggen kost 119 € en
heeft ook WIFI connectie, Ethernet etc. De
integratie van OC-INTERNET-TV/RADIO is
er dus al. En er komt veel meer.
HÉ, KIJK, DAAR ZITEN DIE BUIZEN!
Het kapot trekken van onderaardse buizen
met graafmachines hoeft niet meer. Er is nu
een soort van “te detecteren buizen” waarin
kleine chipjes zitten die het mogelijk maken
met hoge nauwkeurigheid alle buizen te
“zien” vóór je begint te graven. U moet een
detecteur kopen die tot 1,5 diep alles ziet
dwars door beton heen en ook door water
heen. Natuurlijk geldt het alleen voor nieuw
gelegde buizen. Dus het euvel is niet
meteen verholpen. Maar het is een
beginnetje!

TURKIJE BOUWT ZIJN MACHT OP IN HET
MO
De handel met Irak was in 2010 al twee keer
zo intensief met Irak dan in 2008. Turkije
speelt het met soft-power en erg overtuigd
van eigen kunnen. En zich erg bewust van
de olie en gasvoorraden hier. Er zijn nu al
700 Turkse bedrijven waar al 15000 turken
werken voornamelijk bij de grens in het
noorden. Ankara zoekt naar economische
integratie en onderhoud contacten met alle
(religieuze) groeperingen. Iran kijkt dit alles
met lede ogen aan… Want dit vinden zij
HUN jachtterrein al jaren lang. Maar de
turken zijn niks bang meer en erg
zelfverzekerd
van
hun
economisch
kunnen… Wat overigens breed echt veel
indruk maakt. En de EU wil ze niet…Ankara
doet dat steeds minder en zit niet bij de EUpakken neer.

DE BESTE EN LEUKSTE SPEAKER
Het is iets groter dan een afstandsbediening
en leuk ontworpen. Jambox functioneert met
met een PC, uw mobieltje, een pad of een
MP3/4. Natuurlijk geen draden: Bluetooth.
Kwaliteitsgeluid voor 8 uurtjes op batterij.
Maar nou nog iets: er zit ook een micro in en
zo kan ie ook dienen als een handsfree.
Weinig knopjes, dat is ook in. Voor 200 €
bent u weer “on level”
CAMERA ACHTER OP UW KOPPIE
Hij bestaat nu een camera die u op de
achterkant van uw hoofd vastmaakt en die
opneemt en registreert wat er achter u
gebeurt. Waarom u dat zou willen weten?
Wel dat weet ik ook niet maar het schijnt
nuttig te kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor
gehandicapten om hun trajecten beter te
kunnen maken. En natuurlijk voor wetenschappelijk onderzoek over wat een mens
allemaal zo doet. Nike en anderen zijn in dit

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE APPLE-TV ZIT AAN HET NET!
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soort info geïnteresseerd. Een Amerikaanse
professor loopt er nu een jaar mee rond. En
dan zien we verder…

uitvinding van 2010 verkozen. Boven de Ipad etc. Door mensen die het goed voor
hebben met de aarde en de mens.
Hij kost 10 €… wat erg veel is als een arme
boer 1 $ per dag scoort. Maar je kunt hem
ook 2/3 keer gebruiken..
Er zijn ook hier twijfelende wetenschappers
die denken dat het goed gaat omdat de box
in het begin vol met water wordt gedaan: uit
de kraan dus.
Gewoon de kift natuurlijk. Bravo dus, want
het WERKT!

DE SKELETPAD
Het is een grote tafel, een plat beeldscherm
eigenlijk. Daaromheen staan dan de dokters
in debat. Ze zien in 3D de botten van een
zieke (of overleden) mens en kunnen alles
virtueel manipuleren. Terwijl de patiënt
rustig in zijn bed (of doodskist) ligt. Want het
is een 3D-afbeelding die men manipuleert:
dus draait, vergroot verkleint en je kunt
aderen en spieren laten verdwijnen of nou
net niet. Je kunt het corpus zelfs in stukjes
“knippen”.. U begrijpt wat dit voor een
sprong vooruit is in de medische wereld.
Het is van Zweedse origine en gaat nu echt
in gebruik komen. Dus laat maar gauw ook
UW 3D-tje maken zolang het nog OK is!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-ARMOEDE MAAKT GEEN TERRORISTEN
Het was een soort ijzeren wetje: dat
terrorisme wordt “natuurlijk” vooral gevoed
door de grote armoede. Vanzelfsprekend.
Maar de feiten die nu op een rij werden
gezet, laten iets heel anders zien. De jongeren die aanslagen plegen zijn bijna steeds
zeer goed opgeleide… wijst onderzoek keer
op keer uit. De Rand Corporation meldde
recent dat zeker 60% van de door Hamas
en Islamitische Djihad grecruteerden, hoger
opgeleide jongeren zijn. En in Princeton
werd het zelfde vastgesteld voor Hezbollah
in Libanon. Ook blijkt dat de grootste
aantallen terroristen ook al niet in de armste
landen in het MO wonen; in tegendeel. Hoe
kan dat?
Wel, uit analyse van de recruteringsaanpak
van Al-Qaida c.s, blijkt dat ze vooral mikken
op beter opgeleiden. Want het plegen van
een aanslag vereist steeds meer een
complexe en intelligente aanpak. En dan
blijkt ook dat de vaak werkeloze hoger
opgeleide jongeren wel te lubben zijn voor
radicale zaken. Dus het zijn toch vooral
politieke aspecten die jongeren tot radicalo’s
maken, waarbij de armoede om hen heen
meer een politieke reden is om het rijke
westen een douw te geven. Weer eens blijkt
dat onze verklaringen van zaken “te
eenvoudig en te wishfull-achtig” zijn. Immers
we geven echt niet graag toe dat

EEN DOOS DIE WATER ZUIVERT
Het lijkt op een brievenbus en wordt gevoed
met zonnepanelen . Via UV-procedés kan
het ding water zuiveren en wel 2 m3 per
dag. Wat voor 80 mensen genoeg is. Hij
wordt al in Zuid-Frankrijk, door de uitvinders
gemaakt. En hij kan 1 miljard mensen aan
schoon water helpen. Goed gedaan Bio-UV
in Frankrijk!
DE WATERBOX DOET HET MET DAUW
Ze is 50 cm in doorsnee en ca 25 cm hoog.
Onderin zit een waterreservoir en het deksel
doet dauw (in de ochtend) snel in het
reservoir stromen en voorkomt ook verdamping. Belangrijk als je in de woestijn
staat. Want in de box zit een uitsparing in de
vorm van het cijfer 8; om twee zaadjes te
doen opgroeien tot boompjes. Zaadjes die
ter plekke worden geoogst. Via een draadje
krijgen de worteltjes in wording afgemeten
vocht om te groeien.
Dit “simpele idee” waarvan de ontwikkeling
7 miljoen kostte (want het is hightech) doet
het erg goed in Afrika en de VS… Waar we
de bomen massaal roeiden en zo woestijnen schiepen en ze nu graag terug willen
hebben daar. Een Hollandse bollenteler
kwam er op en had de guts om het jaren
lang te koesteren. En nu is het tot DE
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intelligente, beter opgeleide jongeren, wel
degelijk om politieke redenen het “verafschuwde westen” willen treffen.

-MIGRATIE
DE ASIELZOEKERS IN EUROPA
De meesten komen binnen in Griekenland,
over de Turks-Griekse grens: nu al ca 90%
van de hele Schengen-instroom. De rest
komt via de Spaanse enclaves in Marokko,
de Canarische eilanden, en via Lampedusa
en Malta. Een stuk van 12 km Turks-griekse grens, is het meest in zwang, de
driehoek van Karaagac: daar steken per
nacht 350 vluchtelingen over. Gewoon even
door de akkers van een Turks dorp.
Frontex, de EU-Force, rijdt er , met zijn 170
man sterk, rond met infrarood en thermische
camera’s en doet niet veel aan “ tegenhouden” . Van de daar bewegende Afghanen, Algerijnen, Somaliërs, Irakezen,
Pakistani , die het vooral zijn, (en ook in
toenemende mate West-Afrikanen!), wordt
eigenlijk vooral beeldmateriaal en statistiek
gemaakt. En nu ook vingerafdrukken, die
naar alle Europese douanekantoren gaan
om clandestienen te kunnen HERkennen bij
gevangenneming elders. Er zijn er hier zo’n
34000 doorheen geslipt schat men, sinds
begin 2010. In 2007 waren het er 100.000,
in 2008 wel 150.000… Het is per dag de
omvang van een Grieks dorpje. U moet
namelijk weten dat een vluchteling als hij
ergens in de EU wordt opgepakt, terug moet
naar… de plek waar hij al eerder was
binnengekomen... En dat is nu bijna altijd
Griekenland, zegt zijn vingerafdruk! In
Athene zijn er dus ook minstens 500.00 die
in de krotten in het centrum de hele dag wat
kaarten.. als ze het niet met de boze
Grieken aan de stok hebben. Hier zijn er
zelfs neo-nazi groepen actief. Op de pleinen
wordt in de open lucht gebeden…, geen
moskee te vinden hier. Sommigen zijn hier
al meer dan 9 jaar… De Griekse
vluchtelingenkampen zitten dus barstens vol
en Athene schreeuwt moord en brand. .
Maar er zijn nauwelijks echte oplossingen
voor de korte termijn, voor dit land met zijn
duizenden eilandjes en 16000 km grens. De
West-Afrikanen vliegen gewoon naar
Istanbul (via Marokko voor 80 €), en gaan
dan met de bus naar de grens… En dan
wijzen hun runners met hun vinger: “kijk

Terug naar inhoud

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
ONS NIEUWE KLIMAAT TOONT ZICH
Een grijze ijsexpert (79 jaar) die aan
dozijnen expedities meedeed aan de polen
is er van overtuigd. We zijn in een nieuw
klimaat aangekomen op de aardbol. Onze
idee van wat “normaal weer” is moet worden
vergeten: we krijgen op vele plekken
extremen in de weersverschijning. Want het
smelten van het poolijs leidt tot warmer
oceaanwater, dat verdampt en naar de
atmosfeer opstijgt. En dat leidt weer tot veel
hogere temperaturen in de lucht en daardoor gaan we, afhankelijk van de plek,
extreem hoge en extreem lagere températuren meemaken. Dus warmpjes in
Groenland en ijskoud in Europa en de VS..
We komen dus in het antropoceen, een
naam voor een nieuw klimaattijdperk, die is
uitgevonden door de Nederlander Paul
Crutzen. Die bestudeerde de CO2 hoeveelheden gedurende vele eeuwen en constateerde dat een stabiele CO2 hoeveelheid
ook leidt tot gematigdheid in temperatuur.
Dus de exponentiële CO2 ontwikkeling nu
geeft het omgekeerde: extreme instabiliteit
in temperaturen.
Hij vertelde een journalist ook van zijn poolexpedities, waar men de noodzaak ervoer
van solidariteit onder de deelnemers om als
mens te kunnen overleven in de extreme
omstandigheden. En hij zegt dat we deze
solidariteit overal op de wereld nu meer
nodig gaan krijgen, om als totale mensheid
te kunnen overleven. Het ijs zegt hij, is een
bron van wijsheid op de aarde. Dus kijk naar
de grote ijspegels aan onze polen… Zij
vertellen ons wat er met ons gaat gebeuren.
Aldus Claude Lorius in een fraai essay dat
heet : Actes du Sud.

Terug naar inhoud
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daar waar de lichtjes zijn, daar is
Griekenland. En ze strijken hun centen op
en vertrekken.
In de EU-landen komen ze terecht in de
asielprocedures… In Griekenland zijn er nu
minstens 52000 dossiers “in behandeling”.
Het duurt eeuwen en voor 99% is het
antwoord: afgewezen. Europa krijgt dus niet
echt wat “samen” voor elkaar, zelfs niet aan
haar Europese grenzen. En Turkije wil ze
ook echt niet houden. En zo sukkelen we
dus verder… Er wordt door velen geld aan
verdiend dus steeds opnieuw zijn er nieuwe
routes, zoals via Roemenië, Cyprus en, met
valse papieren, gewoon via het vliegveld
van Athene. Brussel verdedigt zich: de
turken zouden veel meer moeten meewerken! En die kregen zelfs al een soepeler
visumbeleid aangeboden in ruil voor meer
“tegenhouden”. Ook geld om in hun land
vluchtelingenkampen te bouwen en die te
runnen. Er is natuurlijk maar één echte
oplossing: in de landen van herkomst moet
het anders worden. In Afghanistan dus (!) en
ook in de Afrikaanse conflictlanden… Omdat
het in Turkije steeds beter gaat ( +10%
groei) komen er nu ook steeds meer voor
verblijf in Turkije.
Kortom er bestaat een echte sociale crisis in
Europa rond deze asielzoekers… een
verarmend Europa dat in toenemende mate
afkeer ontwikkelt van deze arme sloebers
die ook steeds vaker in de EU echt gejaagd
en met geweld bedreigt worden.
De simpele oplossingen van ultra-rechtse
partijen, zoals de PVV in Nederland, zijn
schijnvertoningen. Op korte termijn is de
stroom niet tot nul terug te brengen. Wat wel
begint te hepen is: het steeds “armere”
imago van de EU met zijn bezuinigingen en
hoge ww en de toenemende welvaart in
Afrika etc. Maar zolang er oorlogslanden zijn
als Somalië, Soedan, Nigeria en Afghanistan/Pakistan en ook Irak, zullen er
vluchtelingen asiel blijven zoeken bij ons…
Dat zouden wij toch ook doen? Denk maar
aan de enorme stromen vluchtende joden in
de dertiger jaren van de 20e eeuw…
Maar wij zijn veranderd, we vinden dat
“helpen nu wel welletjes” en willen wat we
hebben graag nu voor onszelf houden. Het

solidariteit-denken en het helpen is “opgeschort” tot nader order…
Tot slot de cijfertjes achter dit drama; het
aantal clandestienen in de EU (schattingen,
ze laten zich slecht tellen):
Land
EU
UK
Italië
Duitsl.
Frankr.
Spanje
Polen
Griekenl
België
Nederland

aantal
2-4 milj.
0,4-0,8
0,3-0,4
0,2-0,45
0,2-0,4
0,3-0,45
0,05-0,3
0,2
0,01-0,15
0,06-0,13

%
100
20
10
10
10
10
5
5
0,2
0,2

Portugal, Tsjechië, Ierland, Oostenrijk,
Hongarije en Slowakije zijn hekkensluiters
Stille getuigen van een groot drama… und
Wir haben es Allen gewusst!
JAPAN WIL GEEN IMMIGRATIE
De bevolking zakt razendsnel en hun
economie stort in… Maar ondanks een niet
erg enthousiaste (en niet gelukte) poging
vanaf 2002 om vroeger geëmigreerde
japanners (vooral naar Brazilië) terug te
halen wil men nog steeds geen “vreemd
volk binnen het land”. Van de vele
buitenlandse studenten wil ook niemand
blijven hangen hier: het lukt nauwelijks om
werk te vinden. Maar 11000 van de 130.000
bleven “hangen”… Dus het aantal buitenlanders in dit land daalt ook nog. In 50 jaar
terug naar 2,2 miljoen (-1,4%) en dat is nu
1,7% van de bevolking.
Ondanks evidente problemen die snel
toenemen willen de jappen geen vreemdelingen in hun land. Een blindheid die ook
politiek niet wordt doorbroken en die hun
duur zal komen te staan. Daarover zijn alle
geleerden (ook die in Japan) het roerend
eens. Een decadent land wil gewoon
zachtjes ten onder gaan…?

Terug naar inhoud
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DEMOGRAFISCHE OMSLAG OP DE
GLOBE
In 2033 zijn we met z’n 8,4 miljard zielen,
2,5 miljard méér dan in 1950 +234%!).è
Dus even een kijkje nemen naar de regio op
de globe in 2033, hun aantal inwoners, het
% van de wereldbevolking, en de ontwikkeling tussen 1950 en 2033…
Regio inw. 2033
In miljarden
Z-Azië 2 miljard
Afrika 1,6
O-Azië 1,55
ZO-Az 0,72
Lat-Am. 0,7
Europa 0,6
CAz-M0 0,47
N-Amer. 0,42
Rusl.
0,16
Japan 0,12
Ocean 0,05

% 2033
25%
19
18,4
8,5
8,3
7
5,6
4,9
1,5
1,4
0,5

*******
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ontw.
miljard
1,62
1.37
0,9
0,5
0,5
0,1
0,4
0,24
0,02
0,03
0,03
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Afrika gaat naar 20%, Azië naar 58%...
samen 78%. Nog net geen minnetjes dus in
Europa…En Z-Azië wordt bijna 4X zo groot
als Europa, Afrika bijna 3X, O-Azië 2,5X en
Zo-Azië-Lat. Amerika ca even groot.

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
-DE SALARISSEN STAGNEREN
-WEG MET DE DRAAGMOEDERS
-PRAGMATISCHE ECONOMIE
---------------------------------------------------------------------

POLITIEK EN DEMOGRAFIE IN DE VS
De recente volkstelling liet verrassende
zaken zien. Sinds 2000 steeg de bevolking
van de VS tot 308 miljoen mensen; 20 miljoen meer, +6%. En dat is minder dan de
decennia er vóór. Sinds 1930 is het niet
gebeurd dat de groei in de bevolking afnam.
Het zijn vooral hispanjolen die er bij
kwamen, uit Mexico en Midden-Amerika. En
dat dus vooral in de zuidelijke en de
westelijke staten… waar de democraten dus
steeds zwakker staan… en de republikeinen
winnen gaan. Vooral in Texas en ook
Florida en nog zo’n 12 staten. In Texas
kwamen er zelfs 4,3 miljoen bij tot 25
miljoen, en dat zijn 4 zetels meer. Dus er
komt een demografisch gestuurde politieke
omwenteling aan in de VS. Voor Obama is
dit dus geen optimaal nieuws…. En de VS
gaan dus de EU met zijn 500 miljoen
inwoners nog even niet inhalen.

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

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