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SPECULEREN MET “LE PROVENÇAL”
Mijn adviesje in editie 63-10 was: “de euro gaat over een paar maanden onder de
1,25 $”. Dus kocht ik toen zelf 25000 $ voor 17.300 euro (koers 1,45). En heb nu,
na de verkoop van die 25.000 $,… 20.300 € op de bank. In drie maanden dus
+3000 euro; en dat is een rendementje van 17%.
Deed U het nog beter? Ik reken(de) geen advieskosten. En ik geloofde gewoon
Stiglitz, Roubini, Bavarez en Attali , die ik vaak citeer in LP. En U weet ook: “To
catch a thief, takes a thief”. Vanaf nu is de euro dus een fladderaar tot… de
volgende zeperd in Spanje komt. (Vertrouwelijke mededeling, zonder garantie!)
Een tip lees: LP en vooral de opinies van Roubini, Stiglitz, Bavarez , Attali en ook Allègre, want dat
geeft echt houvast.

EEN OLIE(V)LEKJE
BP IS NU ONGEVEER OP DE 41 MILJOEN LITER, GELIJK AAN DE GROOTSTE “OIL-SPILL EVER”
VAN DE EXXON VALDEZ… OBAMA VROEG HUN NU HET MASSALE GEBRUIK VAN COREXIT (dat
de olie oplost) TE STOPPEN. WANT NIEMAND (behalve natuurlijk BP!) WEET WAT DE LANGE
TERMIJNEFFECTEN ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DIT PAARDENMIDDEL. WAT EEN AFGANG
VOOR DE OLIEBOEREN: HUN REPUTATIE IS INTUSSEN VOOR 25 JAAR BESCHADIGD. EN OOK
DE “TOP KILL” MISLUKTE DEERLIJK… OOK BP VINDT HET NU “EEN GROTE RAMP”….
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Bladen/Kranten
Frans
Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ;
L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé; et plus.
Duits
Der Tag; Der Spiegel (af en toe)
Engels
(deel) Businessweek;
Sunday Times (af en toe)
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties)
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)
Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.
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MONDIALE POTPOURRI
WEET U AL HOE DE TWEE NIEUWE EUROSOORTEN GAAN HETEN ALS DUITSLAND (C.S.)
UIT DE EUROZONE STAPT? IK HOORDE HET AL FLUISTEREN: DE DUITSE EURO GAAT
DUS DE NEURO (N van noorden) HETEN EN DE FRANSE DE ZEURO (Z van zuiden)… WIE
MEEGAAN MET DE NEURO EN DE ZEURO? DAT WORDT PER REFERENDUM BEPAALD.
GEERT W. IS VOOR DE FLEURO, ZEGT HIJ. DAT HERINNERT HEM AAN FL(orijn) VAN
VROEGER.
******
IN EEN PLAATJE VAN MINUTEN PER TELEFOON PER JAAR TEGEN AANTAL SMS-JES
PER JAAR ZIE JE HET METEEN. HET GESPREK ZAKT GESTAAG EN HET AANTAL SMSJES SCHIET OMHOOG.. DE LAATSTE VERVIERVOUDIGDE IN VIER JAAR: meer dan 125 per
klant per maand. Zeer populair bij de <20-jarigen is het SMS-en nu ook zakelijk zeer sterk
aanwezig. Het mooie, oude telefoongesprek verdwijnt zachtjes en wie niet SMS-t gaat er dus
UIT.
*****
TUSSEN PARIJS EN WASHINTON REIST 42% IN BUSINESS CLASS. TUSSEN PARIJS EN NY
IS DAT MAAR 17%..
*****
VAN DE 200.000 TWITTERTJES PER DAG LEEST OBAMA ER 12 ZELF…
*****
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IN TIEN JAAR IS HET AANTAL VRIJE BOEKHANDELS IN DE VS TERUGGELOPEN VAN 3250
NAAR 1400…
*****
30% VAN DE DUITSERS DENKEN POSITIEF OVER CHINA EN ZEKER 50% VAN DE
AMERIKANEN (!).
*****
ELKE FRANSMAN BETAALT 256 € OM DE GRIEKEN TE HELPEN EN EEN LUXEMBURGER
BETAALT 411 €…
*****
OP DE WERELDTENTOONSTELLING IN NEW YORK IS IRAN DE BUURMAN VAN…. NOORDKOREA! BEIDE GEBOUWEN ZIJN GEBOUWD OP KOSTEN VAN PEKING. DE STRAAT
HEET HELAAS NIET: “DE AS VAN HET KWAAD”.
******
“DE BURKA IS DE BOOM DIE HET ZICHT OP HET BOS ONTNEEMT “…. (Deze kan enkel uit
de mond komen van ene Le Pen en nu was het dus dochter Marine)
******
INDIA HEEFT 365 MILJOEN KIDS ONDER DE 14 JAAR. EN DAT IS MEER DAN ER
INWONERS ZIJN IN DE VS!
******
DE 18 MILJARD DOLLAR OMZET IN 2009 VOOR DE VERKOOP VAN HET ANTI-A-GRIEP
VIRUS BEVAT 7 à 10 MILJARD WINST VOOR DE FARMACEUTEN. DE STAAT PIKTE
MILJARDEN AAN BTW TERUG EN HOOPT OOK OP WINSTBELASTINGEN RETOUR. EN ER
WAS OOK NOG WAT EXTRA ARBEID DIE DE WW WAT DEED AFREMMEN. DUS U ZIET HET
ZELFS HIER IJN ER MEERDERE KANTEN. EN STELT U ZICH EENS VOOR DAT DE A-GRIEP
DIE ET BESMETTELIJK WAS, ECHT ZO GEVAARLIJK ZOU ZIJN GEWORDEN ALS MEN
DACHT. DAN ZOU LEIDEN ECHT IN LAST ZIJN GEWEEST. VOORZORG KAN DUUR
UITVALLEN.
*******

We hoeven maar naar ons zelf te kijken om te kunnen zien hoe iets intelligents kan
veranderen in iets wat niemand wil tegenkomen. Als er nu buitenaardsen zouden
komen zouden die zien wat Columbus ooit zag toen hij de wilden in Amerika
ontwaarde. En we weten dat het met die wilden niet goed is afgelopen! (Zegt
Stephen Hawking recent).
*****
ER WERDEN IN EUROPA IN 2009 ZO’N 135.000 OCTROOIEN AANGEVRAAGD EN DAT WAREN ER IN 2008 NOG
146.000. DE EERSTE DALING IN 20 JAAR
******
ANGELA MERKEL ZEI IN ENKELE WEKEN DE VOLGENDE DINGEN:
“ELK LAND MOET ZIJN EIGEN BOONTJES DOPPEN”
“DE EU ZAL DE GRIEKEN NIET LATEN VALLEN”
“ATHENE MOET NOU MAAR EENS EEN GELOOFWAARDIG PLAN OP TAFEL EGGEN”
“ HET VERTREK VAN DE GRIEKEN UIT DE EUROZONE IS ONDENKBAAR”
DAT IS HET TEGENOVERGESTELDE VAN DUIDELIJKHEID EN… GEEFT DE HUIDIGE WANHOOP EN CHAOS
GOED AAN. WANT ANGELA WAS ALTIJD “SO COOL”.
*******
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IN 2009 DAALDE DE OMZET VAN DE 500 GROOTSTE AMERIKAANSE BEDRIJVEN MET 926 miljard $. HUN
WINST STEEG MET 300 MILJARD $... EEN NOGAL APART BEELD DAT VEEL ZEGT OVER DE VERANDERDE
INDUSTRIËLE WERELD.
*******
DE BELEGGING VAN WARREN BUFFET IN GOLDMAN-SACHS VAN 5 MILJARD $ BRACHT HEM SO FAR PER
SECONDE 15 $ op…
*******
IN CHINA RIJDT EEN AUTO PER JAAR GEMIDDELD 22000 KM , DAT IS IN EUROPA 13000 KM.
********
Van Rompuy verzette zich eerst maar toen Sarkozy tegen hem zei: “Herman tu sera un hérosen Belgique et les
gens seront fiers de toi”, ging hij zachtjes door de knietjes.
*******
DEZE MOPJES WORDEN U DOOR GOLDMAN-SACHS AANGEBODEN. EN BENT U HEN NOU MAAR NIET
ERKENTELIJK DAARVOOR, ZE VERDIENEN ER GELD MEE OF U NOU WEL LACHT OF NIET”. ( Zei Obama tegen
de pers; hij heeft humor ontegenzeggelijk).
*****
PICASSO IS GEWOON DE DUURSTE! VAN DE 5 DUURSTE KUNSTWERKEN OOIT WAREN ER DRIE VAN
PICASSO : 107, 104 en 95 miljoen deden ze. Giacometti en Klimt deden 104 resp. 88 miljoen $. Dat je zoveel bij
elkaar kunt prutsen op een stukje linnen en dat in enkele dagen… Maar dat lukt alleen als Picasso de kwast vast
houdt dus.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

hebben? Hij kan in Louisiana zomaar
olie uit de zee gaan op scheppen.
China raast onverdroten verder; koopt
de halve wereld op en luistert enkel
naar zichzelf. En soms ook een beetje
naar Obama. Europa staat in Peking
enkel nog op oude landkaarten.
De brazilianen en de turken smoezen
met Amadinedjad en wij maar denken
dat we die turken niet zo echt nodig
hebben. Bijziende arrogantie van een
oud continent.
In het MO schiet het voor geen meter op
en Hezbollah, Hamas en hun sympathisanten tonen opnieuw hun spierballen. Terwijl Israël blind door raast
geleid door fanaten met godsdienstwaanzinnige ideeën.
De natuur leert ons de grenzen van ons
kunnen weer eens zien: vulkanen
bepalen vliegroutes, hoosbuien verjagen honderdduizenden en aardtrillingen doen onze trotse megatorens
zwiepen.
De mensheid herontdekt ook wat een
onveilige wereld is en ook hoe beperkt

REDACTIONEEL.
*VOORAF
De laatste LP met een mormoiriaans
kleurtje. Wat volgt zal de sporen
gaan dragen van de metropool uit het
zuiden, vroeger ook wel “het Chicago
van het zuiden genoemd”.
Deze editie vertelt iets over afscheid
nemen: zie het laatste Journal Mormoironais en ook de Coin des Poètes.
De elkaar opvolgende crises vullen
ook weer de nodige pagina’s: ze
komen steeds dichter bij ons. Onder
West-Europa kraakt het ook van
crisis-geluiden die het oude lijf van
dit continent flink pijn doen. Wij
worden nu zelf een crisis en de EU
lijkt wel een duiventil zonder enig
stuur.
Obama wilde eigen olie oppompen en
heeft die in overvloed gevonden. Voor
het oprapen, zo gezeid. Wie wil hem
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haar greep feitelijk is op de woelingen
des levens.
Maar, als altijd, zullen we het als
mensheid overleven, als ons vernuft
maar niet verstikt in conservatieve
achterlijkheid en in verlamming en
blindheid die de vrienden zijn van de
angst.
Waar zijn de groten der aarden gebleven? Ze zijn er natuurlijk, maar
laten zich pas zien, als we weer ons
verstand terug hebben gevonden en
weer durven nadenken over waarom
het weer eens fout ging.
Gaat u maar rustig slapen: de politieke potpourristen waken over ons
allen. En wij hebben ze zelf gekozen.

HEBBEN IN DE FRANSE JUSTITIE EN
HOE WEI-NIG ONAFHANKELIJK ZE DIE
ACH-TEN” ( Zei ene Carla BruniSarkozy recent op TV…)
******
DE PENSIOENDISCUSSIE WOEDT IN
FRANKRIJK EN CHEREQUE VAN DE
BOND CFDT IS GROOT VOORSTANDER VAN HET ZEEEDSE MODEL.
DAT IS EEN PUNTENSYS-TEEM , MAAR
DAN MOET HET REKENING HOUDEN
MET DE ZWAART VAN DE FUNCTIE EN
DE STARTLEEFTIJD MOET OP 60 JAAR
MOGELIJK ZIJN…
IN VAKBONDSLAND IS HET UITERST “MOZAÏSCH”
*****
“TIEN GENERATIES JOURNALISTEN
KUNNEN ONS NIET KWAAD KRIJGEN”
(Zei Sarko over zijn vriendschap met
Hortefeux).
*****

LEON en THEO

“ZEG EENS JACQUES, JE BENT NIET
TOEVALLIG DE VADER HOOP IK? “
(Dat zei Bernadette Chirac toen haar
man de loftrompet stak over Rachida
Dati).

Leon

FRANSE WEETJES:
IN DE FRANSE RESTAURATIE ZOUDEN
ZE 40.000 EXTRA-BANEN SCHEPPEN
ALS DIE BTW EINDELIJK EENS NAAR
5,5% ZOU GAAN. EN DAT WERDEN ER
DUS 5300! Foei dus!
*****

Theo
DIXITS -VERBATIM
“ACCEPTEERT U WEL DAT IEMAND
HELEMAAL NAAKT NAAR DE SOCIALE DIENST KOMT? NEE TOCH?
WEL WIJ WILLEN OOK NIET DAT
EEN DAME DAAR KOMT OM STEUN
TE VRAGEN IN EEN BURKA” ( Zei de
officiële woordvoerder van de UMP).
*****
“HET VERBAAST ME OM TE ZIEN
HOE WEINIG VERTROUWEN Mr. DE
VILLE-PIN MAAR OOK DE MEDIA

DE REGERING STELDE EEN PLAN OP
VOOR BETERE EN VEILIGER LIFTEN IN
FRANKRIJK; ER WAREN NOGAL WAT
NARIGHEDEN OP DIT GEBIED.
MAAR NU BLIJKT DAT DE LIFTINDUSTRIE HAAR NAAM EER AAN DOET
EN MET ERG HOGE REKENINGEN
BEGINT TE ZWAAIEN. TOT GROTE
BOOSHEID VAN DE BURGERVADER
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VAN PARIJS. Met deze ervaring komt
de rekening in Frankrijk voor liften op
7,3 miljard… en dat is 83% hoger dan
voor de nieuwe regels. Voor mensen
met oude slechte spullen gaat dat dus
veel geld kosten. Maar ja je valt ook
niet
meer
naar
beneden
na
verbetering…. Hoop je!
*****

ondanks de weer aantrek-kende export. Wat
nu te doen?
Schaubele zegt haar dat ze DSK, de baas van
het IMF even moet bellen voor een beetje
poen. Dat doet ze. Maar DSK zegt: “Tja dat
vroeg Sarko me ook al en nu kom jij ook nog.
Daaraan kan ik echt niet beginnen hoor!”
Ai, arme Angela die nu plots een lucide idee
krijgt en Athene belt. En daar is het zo geregeld: ze kan haar paar miljard best krijgen,
heet het, maar moet even achten want de
stor-ting van het IMF moet nog binnen
komen…
Zo gaat dat nou in het berooide Europa.

In 1970 verdienden 4% der amerikaanse vrouwen meer dan hun man.
Nu is dat al 22%!
*****

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 65-10:

De fransen zitten 4 uur/maand op de
“sociale internetsites” en in GB is dat
6 uur.
*****

Een aantal lezers wenste ons sterkte met de
verhuizing naar Marseille. Daarvoor hartelijke
dank, het hielp meteen bij het inpakken al.
Ze begrepen dat deze move grote invloed
gaat hebben op de inhoud van LP. Immers het
wat “dorpse geluid” verandert nu, stap voor
stap in het eeuwige geluid van een metropool
aan de Mediterranée. We zijn benieuwd of dat
gaat bevallen en wij zijn benieuwd of we iets
kunnen doen aan het wat “schurkerige imago”
van deze stad. Ze heette ooit “het Chicago van
het zuiden” maar ik heb de indruk dat die titel
nu voor Amsterdam geldt: het nieuwste
Chicago van het Noorden. We zullen zien.
Dank voor de bemoedigende woorden.
Leon

Zo’n 10% van de fransen denkt dat 2ehandskoopjes minderwaardig zijn. In
Italië denkt dat 45% van de bevolking!
******
-AAN DE BREDE DISCUSSIE OVER
DE “IDENTITÉ NATIONALE” KREEG
MINISTER BESSON (bij zijn TVdiscusies) ZO’N 11% AAN DE BUIS.
EN AUBRY KOMT OOK NIET HOGER
DAN 10%.... HET SLAAT NERGENS
OP, MAAR HET DOET SOMMIGEN
HIER BEST GOED!

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

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

*INGEZONDEN

L’ EXCEPTION FRANCAISE
EEN FRANS WATERSCHANDAALTJE
Een hoop inspecteurs van de europese
Directe voor concurrentie samen met franse
collega’s velen innen bij Veolia, Suez
Environment en bij SAUR. De drie groten op
watergebied in dit land. Ze verdelen onderling
de markt: 40, 20 en 12% (de rest vele
kleintjes) . Het gaat over eventuele

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
EEN EU CRISIS MOPJE
Sarko belt Angela M. en vraagt of ze hem
nog wat miljarden ”effe” kan lenen hij zit
even krap. Angela kan niet weigeren
natuurlijk maar heeft ook niks te makken,
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prijsafspraken bij offertes… en er werden
documenten gecipieerd, computers en
mobieltjes meegenomen op drie plekken
tegelijk. En het leek te gaan om drie grote
contracten: SEDIF (Ile de France), Toulouse
(Montauban) en ook eentje in Polen…
Ja hoe liberaler de wereld hoe minder de
vrijheid voor de consument. Dat is toch niet
de bedoeling geweest? Nee concurreren dat
was toch waarom het ging?

GELD ROLT AAN DE CÔTE!
Hoezo crisis? Aan de Côte is het fors feest van
Cannes tot in Cap Ferrat. Met enkele
aanjagers zoals de schatrijke Abramovitch.
Een contant feest ook op de jachten in de
haven van Saint-Tropez waar kisten met
champagne en andere heerlijkheden elke dag
worden geladen. En de cambriolets voor 2000
€ per dag huur zijn niet aan te slepen. Naast
de eigen Rolls-jes en helicopters natuurlijk. Op
het festival in Cannes wedren de volgende
cijfertjes bekend. Eerst de films dan maar: er
worden
96 lange films beoordeeld en 1000 korte en er
zijn 26000 filmprofessionals in Cannes te
vinden.
Die op 700 hotelkamers moeten
verblijven. Een suite in Hotel Majestic kost
38000 € per nacht… Het is dan wel een
penthouse van 600 m2! Het ontbijt moet nog
worden bijbetaald natuurlijk. De bevolking van
Cannes is normaal ca 72000 zielen en tijdens
het feest 200.000. Het budget is 20 miljoen €
voor 2010 ongeveer even duur als in 2009.
Maar het moderniseren van het Filmpaleis
kostte 57 miljoen. Ach als je daar tegenover de
250 miljoen totaalomzet plaatst die het festival
genereert, dan is dat een kleinigheidje.
De wereld gaat ten onder maar het congres
danst. Dat was in 1929 in Wenen het geval,
maar het lijkt nu in Cannes te worden gedaan.
Geld zat dus…. Maar niet bij iedereen. Maar
dat was altijd al zo; nu valt het echter veel
meer op.

SOCIALE FRAUDE
Er bestaat in Frankrijk ook een fraudecultuur
op sociaal gebied.
Het lijkt wel een
nationale sport. In een rapport van 2008
werd al duidelijk dat de controle veel
scherper moest worden. Want het werd
begroot op maar liefst 5 miljard per jaar, het
gesjoemel. Van de 64 miljard dus.
DE
dikke punten zijn ziekteverzuim en ook de
bijstand (RMI). In de Bouches du Rhone
weden al 8000 fraudeurs geteld… en velen
van hen woonden daar helemaal niet of
zaten allang in het buitenland. Geld komt er
ook na aanpakken zelden terug en aangifte
doen: ho maar! Het voorstel is nu (NU PAS
DUS) om slechts EEN groot bestand van
uitkeringstrekkers te scheppen voor het hele
land… Dat is nu een essentieel punt
geworden voor meer sociale gerechtigheid.
De kwestie kwam weer fors in de pers bij de
burka-draagster achter het stuur en haar
eega die een harempje lijkt te hebben…
Je ziet dus maar weer waarvoor een burka
weer ook goed kan zijn!

Terug naar inhoud

MALAISE IN DE FRANSE ICT
Na de euforische jaren 2004-2008 is het nu
foute boel door de crisis.
Het aantal
openstaande jobs viel met 40% terug.
Velen worden gerecuteerd in het buitenland
want franse ict-ers zijn goed bekend. En de
salarisgevolgen bleven niet uit: een
eenvoudige analist zit op 200 €en een
projectleider op 3500. En het herneemt
nauwelijks omdat veel projecten werden
geannuleerd of uitgesteld. En de ictbudgetten krimpen. De glamourvakken in de
ict zijn een beetje passé dus. Niemand
wordt gespaard.

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Het is dagelijks al zo spannend, dat niemand
meer tijd of oog heeft voor zijn eigen
opmerkelijke levenswijze. We lijken gevangen
in een race die heet: Wie weet nog iets wat
nog VEEL spannender is…
Dus wacht ik, in deze rubriek, rustig af tot de
tijden veranderen.

Terug naar inhoud
POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE PS; 60 JAAR DOGMA’S
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De PS blijft stijf vasthouden aan haar
dogma’s zoals pensioen vanaf 60 jaar . U
moet weten dat ene Mitterand (PS) zo’n 25
jaar geleden de pensioenleeftijd TERUGBRACHT van 65 naar 60…Wat Sarkozy nu
maar eens heel hardop zei, tot woede van
de PS. DSK liet zachtjes weten dat dit
eigenlijk niet kan… en dus groeit in de PS
weer de strijd tussen de olifanten. De ene
nodigt DSK uit mee te dingen, die kan niet
vanwege een deal met weer een ander en
zo zien we Aubry met het bot wegrennen..
De strijd is pas begonnen dus, en het lijkt op
een grote paleisrevolutie uit te draaien. En
de PS maakt zich met zijn starheid op
onbehoorlijke wijze verantwoordelijk voor
sociale onrust door zo iets duidelijks als
pensioen LATER, categorisch af te wijzen.
Een ernstige strategische fout net zoals ooit
de 35 uur van…. Ook ene Aubry.
En Sarko’s koren gaat weer bloeien lijkt het!

De PS ontkent de historie op deze wijze en zit
in een virtueel universum. Niets te vinden ook
van de vele keiharde maatregelen die in
andere zuidelijke landen nu met bosjes
worden genomen. Hiermee kan ook een DSK
nooit uit de voeten dus…
De PS blijft steken, in een kunstmatige eenheid, tussen het linkse cynisme en de demagogie van ene Mitterand.
Het is een leugen verpakt in abstracte
theorieën en staat haaks op wat Jaures ooit
zei:
“ Politieke moed, dat is de waarheid zoeken en
haar benoemen en niet toe geven aan de wet
van de triomferende leugen. Ook afstand
houden van het imbeciele applaus en de
fanatieke kreten”.
Tja, harder kan het niet neergeschreven
worden: de PS doet het land ondergaan en
daarmee ook zichzelf.
Aldus Bavarez de grote econoom in dit land.

Bavarez gaf in Le Point van mei 2010 ook
een niet mis te verstane mening hierover.
“” Sinds hun coalitie met de Verts en de PC
bij de locale verkiezingen, ontstond er een
nieuw economisch model. Uitgaande van
een wat “schonere” productie, toegang tot
gemeenschappellijke
goederen
voor
iedereen (onderwijs, gezondheid, cultuur),
een kleinere afstand tussen rijk-arm, hogere
belastingen voor de rijken en ook
aanpakken van de inter-nationale handel.
Het staat in het teken van “een beschavingsoffensief”! En dat mondt ook uit in hun
standpunt over de pensioenen: 60 blijft 60
dus. Wat het lieve sommetje kost van 45
miljard EXTRA in 2025.
Dit alles is een afzakken naar de utopie en
complete ontkenning van de realiteit. Waardoor de PS elke geloofwaardigheid verliest.
Het is oude wijn in nieuwe zakken in een
land waar de inhoudingen al 47% (v.h. BNP)
zijn en wat sinds 70-er jaren een massa-ww
kent.
De ideeën zijn uit 1981 en gaan aan alle
veranderingen voorbij. Er is geen enkele
conclusie te vinden over de degradatie van
het land, het staat met de rug naar de
OCDE opvattingen en alle enorme gaten…

YES WE CARE!
Dat lijkt Aubry te bedoelen als zij pleit voor het
concept van de “soin mutuel”in de nieuwe
maatschappij van La France die zij wil
benadrukken. En die volgens haar haaks staat
op de idee van Sarko en zijn UMP. Het thema
is uiterst actueel ook in de VS: de
verzorgingsmaatschappij is aan haar grenzen
en de roep om onderlinge solidariteit neemt
weer toe.
Want de vrees om enkel te moeten geven en
niets in retour te krijgen , is weer groot
geworden. De oude van dagen helpster die
geen echt beroep heeft, de jongere die
studeert en die geen baan denkt te krijgen etc.
Daarop is nu Aubry c.s. gekomen als een
“nieuw idee” voor een ander politiek program.
Een mager beginnetje na een kwart eeuw van
immobiliteit in de PS. En men bedoelt hier niet
een vervanging van de publieke zorg maar
een aanvulling. Het gaat om zowel een moreel
punt als om een sociale praktijk die er moet
zijn.
In tijden van toenemende blokkades bij de
overheid bij gebrek aan middelen is het
opmerkelijk dat een PS nu hiermee komt…
alsof ze alle andere zaken die de staat zou
behoren te verzorgen maar effe parkeert…
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Maar ja daarin zit nou ook net het echte
probleem. De PS en Aubry voorop begint
dus met een schijnbeweging. En zwijgt
mordicus ver het loeizware actuele probleem van de … pensioenen. Wat op zijn
zachtst gezegd erg lafjes lijkt…
Het sociaal verstoppertje spelen is nog niet
afgelopen dus. En allerlaatste uiting van
haar kant laat zien hoe ze de zaak een
beetje manipuleert: “De noordelijke landen
hebben de pensioenleeftijd verschoven,
zeker, maar op een moment van volledige
werkgelegenheid van de oudjes… Ze vergat
er bij te vertellen welk een enorm
vergrijzingsprobleem die landen hebben en
Frankrijk dus niet. Aubry is de vrouw van de
uiterst schadelijke 35 uur… en nou begint ze
dus al weer een keertje?

Het is geen geheim dat DSK baas van het IMF
werd met support van Sarkozy. En hij werd het
en deed , ja doet, dat prima. Privé gleed hij
weer eens uit… maar zijn vrouw Anne Sinclair
vergaf hem en zijn “firma” zijn spin doctors en
consorte in Frankrijk houden alles wat er wordt
gezegd en geschreven over hem zeer scherp
in de gaten. Deze grotendeels jongere PS-ers
zijn meer dan aanhangers het zijn vrienden
van DSK. Nu lijkt Fabius in de armen van
Aubry te zijn beland (politiek dan) en dus
ontstaat de vraag of DSK nu niet wat harder
moet suggereren dat hij mogelijk ook wil
kandideren voor 2012. Hij lijkt nu nog, meer
dan wie dan ook, de kracht en positie te
hebben om de PS te hergroeperen. Maar
intussen bleek dat ene Borgel , DSK-fan, geen
president wordt van de verkiezingscommissie.
Dat wordt ene Francois Lamy, rechterhand
van Aubry.
Het recente boek over DSK wat nu verscheen,
en van de hand van een ge-heime auteur die
zich Cassandra noemt, ventileert veel over
DSK. Het lijkt erop dat ze veel weet en
mogelijk woont in het DSK-kamp. In de PS is
ook nog niet alles geregeld. Het gaat nu ook
spannen in de PS.En het is te hopen dat DSK
niet opnieuw op jacht gaat en mooie jonge en
slimme dames onder zijn lakens weet te
ontvangen… voor het aanzien van de hele PS
en/of La France. Daar zit een groot risico weet
zijn staf… en zijn eega Anne Sinclair,
journaliste, die intussen 20 kilo af viel. Een
goed teken dus.

DE KRITIEK BARSTTE LOS OP DE PS
Het programma van Aubry dat ruikt naar
“1981” en opgestane sociaal-liberalen ligt
zwaar onder schot nu. Een drietal franse
experts doen hu zegje en constateren
eigenlijk dat er veel oude (zure) wijn in
nieuwe zakken wordt verkocht. Die
onverkoopbaar is geworden. Eentje zegt:
“Deze tekst is als een spaanse herberg:
iedereen vindt er iets in van zijn gading”. En
een ander: “ Het verhogen van de ontslagkosten voor ondernemingen is erg stom”. En
over enkele belastingherzieningen zijn ze
het wel eens.. Enthousiasme, geïntegreerd
zijn, dat komt bij deze critici-experts bij
niemand voor. Hoe kan het ook anders na
25 jaar stilstand in het politiek denken in de
PS! Geen best beurt dus… en al zeker geen
alternatief.

ZAL MARINE HET FN KUNNEN REDDEN?
Ze is niks dom maar veel minder “sulfureuze”
dan haar oude vader Jean-Marie. De fransen
zijn voor 68% tegen Marine in een
regeringsfunctie. In de PS zijn er echter 14%
positief daarover, bij de UMP zelfs 36% en bij
de FN natuurlijk 85%. Ze kan haar mondje
best roeren en doet het ook goed met de pers.
Vroeger had ze de reputatie van de “lofteuse”
of de “Night-clubbeuse” , maar de wilde haren
zijn er wel af nu.
Prof. Slama van Sciences Politiques ziet haar
niet als de persoon die extreem-rechts bij
elkaar houdt cq brengt. Daarvoor is ze te
weinig straatvechter zegt hij en zij heeft ook
niet het historische voordeel van haar vader.

SEGO BOUWT WEER EEN FEESTJE!
Sego flikt het weer: en organiseert op 4 juli
weer een mooi feestje. Dat heet dan de
Assemblée Generale van haar vereniging;
Desirs d’Avenir… En het heeft plaats de dag
na de conferentie in de PS over de
vernieuwingen… Deze dame is werkelijk de
luis in de PS-pels geworden en doet in niets
mee aan deze conferentie!
.
DSK ZONDER GEHEIMEN?
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Haar FN-concurrent Bruno Gollnisch beseft
zijn achterstand op haar, zeker in de
publicitaire sfeer. Maar hij is toch positief
over zijn kansen om de FN te kunnen leiden
naar meer. De FN-ers zullen in januari 2011
hun keuze moeten maken. En als het Sarko
niet beter lukt om extreem-rechts bij zich te
houden , is de verkiezing van de topper
binnen de FN best opnieuw van politiek
belang in Frankrijk.

wel enkele voorbeelden… St. Etienne moet
1,2 miljoen per trimester ophoesten en als dat
niet gebeurt moet ze aan de Deutsche Bank
24% rente betalen. …
Dat wordt nog een nare boel daar in St.
Etienne. De oud maire zegt dat hij niets
verkeerds heeft gedaan. Natuurlijk.
DE AFFAIRE KARACHI
In Karachi (Pakistan) werd in Balladurs tijd
veel frans wapenmaterieel , vooral onderzeeërs, afgeleverd. En dat was voor veel geld.
Nu zijn er geruchten dat daar omheen ook
geld in de verkiezingskas terecht kwam van
Balladur en, dat onder meer Sarkozy, die toen
voor hem werkte, daar iets mee te maken KAN
hebben gehad. Het was in de tijd van het duel
Balladur-Chirac… Het ging toen om 10 miljoen
francs en dat is ca 1,5 miljoen € nu. In
Express stonden documenten van de bank
Credit du Nord waarop deze som prijkt en
ergens op papieren daarbij staat ook de
afkorting: Accoord N.S. (Nicolas Sarkozy).
Baladur werd al gehoord in april en zei niks an
dit geld te weten; enkel van ander geld uit
bijeenkomsten en medestanders in La France.
Het is natuurlijk (geen) toeval dat dit nu
opborrelt nu ook Chirac terecht staat voor het
spekken van de kas met verkeerde centen…
en Sarko is nou eenmaal geen vriend van
Chirac en de Villepin (die Jacques best goed
kent). Ingewijden spreken over een potentieel
erg linke affaire op een heel verkeerd moment.
Wordt dus vervolgd.

DE STRATEGIE VAN SARKO
Er liggen twee bommen in het Elysée in
Parijs: de grote werkeloosheid en de
onbetaalbare pensioenen. En wel 70% der
fransen wantrouwt de regering (terecht!)
over de pensioenen. Nu komt er dus een
sociale top over de pensioenen met
iedereen aan tafel in mei maar ervóór moet
het dossier van de ww-ers die hun uitkering
verliezen worden gefixed. En de ww
waarvan Sarko beweerde dat ie ging dalen
doet dan nog steeds nauwelijks… Wie wil er
nog op de plek van Sarko zitten nu?
Niemand toch?

Terug naar inhoud
-Affaires
DE MAIRE VAN ST.ETIENNE
Hij was persoonlijk verantwoordelijk voor 26
speculatieve contracten , deze Michel
Thiollière, die burgervader was in St.
Etienne. Hij wilde zijn zwaar economisch
afgezakte stad er werd bovenop tillen en
ging onder meer kijken hoe ze dat in
Baltimore hadden gedaan. En daar leerde
hij dat je veel geld kon maken met swaps en
andere fraaie financiële packages. Maar
toen het in 2008 fout ging bleek dat de stad
flink verllies had geleden. De burgervader
werd niet herkozen en zijn opvolgers
weigerden een deel van “zijn” schulden te
betalen. Onder het motto: deze burgervader
ging zijn legale competenties te buiten,
dus… Ga het geld maar bij hem zoeken.
Nou is deze maire niet de enige die trachtte
de schuldenlast van zijn gemeente of regio
te verlichten door wat te gaan speculeren
met swaps en zo. In Europa heeft elk land

PASQUA ONTSNAPT MAAR NET
Hij kreeg uiteindelijk EEN jaar gevang met
aftrek, oor een van de drie dossiers waarom
het ging. Zijn verdachte gedoe met een Casino werd gelaten en verder werden oo zijn
verdiensten voor het vaderland meegewogen.
Het duurde meer dan 10 jaar dit alles en
Pasqua lijkt geluk te hebben gehad. Maar wie
hem zag vechten was onder de indruk: hij was
geen enkel beetje bang, leek het. Zijn zoon en
een ex-getrouwe werden vrijgesproken… Dat
was mede aan hem te danken. Een affaire lijkt
nu te zijn begraven… of komt P. nog eens
afrekenen?

Terug naar inhoud
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als blijkt dat je vlak voor je verhuizing weer
ontdekt dat je nog teveel “rommel” hebt. Het
doet je beseffen hoe rijk we zijn… en wat voor
luxe-problemen we (gelukkig) hebben.

NOS MOTS ACTUELS/FRANCPARLERS
Weer wat franse geheimtaal voor u uit die
onuitputtelijke bron:

als goede vrienden waarmee vaker en erg
goed getafeld werd, je bij hun franse vakan-tie
uitnodigen in een “bon resto à la cam-pagne”
en er weer tijd te kort blijkt om bij te praten.
Merci vous deux et au revoir à Marseille!

“C’est vachement coton” = Dat zeg je als
een klus erg moeilijk en complex is. Het
duidt op ce fragiele katoendraad
“Cracher du coton” = Een erg droge mond
hebben en veel dorst. Komt in de Provençe
dagelijks voor.

als je nog op tijd ontdekt dat een courtier in
verhuizingen niet bonafide is. Het kostte ons
maar een week vertraging en gelukkig 0 euro.
Tegenwoordig wordt je met alles getild als je
niet “ effe checken” doet. “Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser”, is Duits maar toch…

“Recevoir (ou donner) de l’huile de cotrets”
= Stokslagen krijgen of uitdelen. Le cotret of
le coteret is een stukje hout dat diende om
het vuur aan te steken.

als de kat blijft brommen en op zijn gemak lijkt
terwijl om haar heen alles in dozen verdwijnt.
Behalve natuurlijk HAAR spullen. Het is een
demo van vertrouwen van het oude dier.

“être issu de Saint Louis” = Van adelijke
bloede zijn en veel voorrechten genieten.
Hier wordt bedoeld de Saint Louis die op
kruistocht ging.

als de makelaar zich toch eens aan zijn vele
beloften hield en je uiteindelijk krijgt wat je
moet weten… Dat is als het een marsaillais is,
een eerste klinkende victorie. Zei ons een
echte provençaal. Dan zal de rest ook wel
loslopen!

“Mauvais coucheur” = Iemand die zich niet
fatsoenlijk gedraagt.
In de vroegere
herbergen sliep iedereen in een grotere
ruimte en steeds naakt. Preuts was men
vroeger bepaald niet. Dus hoorde je ook je
buren snurken, luchtjes laten ontsnappen,
plasjes doen in een hoekje etc. Daar komt
de uitdrukking dus vandaan.

als blijkt dat je opvolgers in Rosée de Mer erg
aardig zijn terwijl ze toch uit Parijs komen. En
dat het met hun opstelling ook een beetje
meer easy werd dan gedacht.

“Coucouche panier” = zeg je tegen een
hond of een kat die zich lastig gedraagt.
Maar zegt men ook vaak als je iemand wil
doen zwijgen.

als de revanche zoet blijkt op de electra en
waterboeren die, tijdens de bouw van Le
Brilhas, een slaatje sloegen uit de aanleg van
water en electra. “At the end” kunnen ze nu
toch nog bij de neus worden gepakt. En ook
nagal stevig. Resultaat van een doordachte
strategie en wat kennis van administratieve/juridische zaken. Komt die bedrijfskunde toch weer te pas!

“Lever le coude”= (je elleboog optillen).
Betekent het glas heffen en daarmee
verbonden is “le durillon du comptoir” wat
betekent een vereelte huis hebben op de
elleboog door het veelvuldig en langdurig
steunen op de tapkast.

Terug naar inhoud

******
NOS BONHEURS FRANCAIS

PAROLES DES POLITIQUES

Geluk is,
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We beginnen met wat uitspraken in het
kader van de komende pensioendiscussies!
-Sarko eerst : “Ik wil dat alle opties worden
bestudeerd, natuurlijk alles binnen een
systeem gebaseerd op solidariteit. En men
moet de tijd nemen om de studie goed te
doen”.
-Dan minister Darcos: “Het pensioensysteem van de ambtenaren kent ook een
delicate situatie en alle fransen zullen de
financiële scheefgroei hier moeten gaan
betalen. We kunnen het niet verder maken
sommigen daarvoor te laten opdraaien”
- THIBAULT CGT: “Wij zijn voor een
pensioenrecht VANAF 60 jaar zodat zij die
zwaar werk deden vroeger kunnen gaan
dan anderen” (niet onhandig!)
- Mme Parisot (werkgevers): “de pensioenleeftijd verhogen is een weg maar niet
de enige. We moeten ook bezien of we niet
naar een puntensysteem moeten gaan en
ook ons idee over kapitaaldekking opfrissen”.

-Segolène R.? Zij zegt enkel stomme dingen
over China”.
Let wel: deze Frêche was de grote man achter
de wedergeboorte van Montpellier! Maar hij is
“a pain in the ass”.
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
PASSIONS
Ze zijn er om je heen, die mensen die ergens
helemaal voor “gaan”… Soms zeer luidruchtig,
extravert en soms stiller, meer ingetogen.
Maar toch niet minder intens. En het zijn
tegenwoordig ook steeds meer grijzere
koppen. Niks vreemd als je ook wat af weet
van demografie en vergrijzing.
Mensen die je hun passie voluit ziet beleven,
genereren volop energie naar anderen en
steken hun ook vaak aan.. Ik zag de chinese
pianist Lang-Lang in Amsterdam in de
openlucht spelen voor tienduizenden en het
maakt een enorme indruk op mij. Deze
virtuoos die je laat delen in zijn schoonheid
van muziek maken.. Het overkwam me ook
weer op het Jazz-festival in ons buurdorp,
waar je vele muzikanten enorm ziet gloriëren ,
ziet genieten en het genot ziet verspreiden om
zich heen, naar hun publiek. De organisator
ervan geniet als een kind als hij aan het begin
van de concerten de grote groep belangstellenden mag toespreken en zijn “equipe”
mag voorstellen. Die man is begeesterd en
geniet van top tot teen.
In onze kennissenkring zie je, gelukkig ook
maar, ook veel passies.
Iemand in een dorpje hier, die boeken schrijft
en zijn inzicht, historische kennis of reiservaringen deelt via het boek.. Mensen, die
anderen helpen, die het niet zo goed troffen in
het leven door ziekte of beperkingen . Die in
moeilijkheden gekomen mensen vooruit
helpen.. blinden, verwarden en zieken...
Dan onze vriend en druiventeler M., spaans
van herkomst, die op hogere leftijd zijn hobby
vond. Hij zingt het repertoire van een populaire
spaanse zanger uit zijn zeer zuidelijke

Achtergrond: in 1980 waren er 27 premiebetalers per 10 gepensioneerden. In 1990
was dat 19 op 10 en in 2008 was het 14,5
op 10.. Als er niets verandert komt het in
2040 op: 10 op 10… Dus dan betaalt één
premiebetaler volledig het pensioen van zijn
gepensioneerde buurman!
*****
En nu nog wat uitspraken bij de gelegenheid
van de rel rond ene Frêche, PS-er en
president van de Conseil van de regio
Languedoc-Roussillon. Altijd goed voor een
hoop gedonder en nu dus echt groot gedoe.
Hij zei iets nogal onaardigs over een hoge
PS-er uit het noorden en vloog nu uit de PS!
Eerder was ie bijna verdwenen met nogal
racistische opmerkingen, wat hem thuis erg
populair maakte overigens. Hier wat hij zoal
zei over figuren in het politieke landschap:
-Over Fabius (PS)? Die ziet er niet echt
“katholiek” uit” ( dwz: hij is niet een van ons).
Om deze werd hij uit de PS verwijderd dus.
A-“Francois Hollande? Die heeft geen
rugge-graat”. Ahum!
-Sarkozy? Een grote kletskous met verhoogde hakken”.
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geboortestreek. En hoe! Met zijn fourgon en
apparatuur gesecondeerd door zijn eega,
reist hij intussen al vele steden in vier
landen af. En zingt op spaanse feesten voor
ex-patriates die hun verleden hoog houden
op duizenden kilometers van thuis dat al
heel lang geleden werd verlaten. Het is een
feest om te zien hoe onze M. deze mensen
echt raakt en meekrijgt. En hij staat op het
toneel alsof hij dat een leven lang deed…
Bravo!
En dan de gedichten van ene Evelyne P.
,ook al van hier, die zoveel geven omdat ze
zo eerlijk en realistisch . “Onze” druiventeler
Michel, die zijn spaanse wortels hervond, en
nu half Europa doorreist met zijn zuidspaanse repertoire voor spaanse immigranten in vele steden/landen.
Of een andere goede vriend die alles stopt
in de muziek, ook via de muziekvereniging
en ook in een echt wereld muziekconcours
voor muziekkorpsen.. En plus, vriend P.
hier die zijn passie voor alles wat snel is
uitleeft op wielen en op vleugels, en dat ook
graag met anderen deelt. Een vlucht met
P. , maakt je … beter!
Als ik het zo zie wat ik neerschreef, valt me
dus op dat er heel wat gepassioneerde zijn,
waarbij ik besef dat ik lang niet alle stille
passies weet , ook niet van mensen om ons
heen...
Maar ik besef ook, met een schokje, dat er
nogal wat mensen zijn die nauwelijks
passies lijken te hebben, die voortschuifelen
door hun leven, rustig, in hun hoekje…
waarschijnlijk veel goeds verrichtend maar
nauwelijks
merkbaar
naar
buiten..
Bijvoorbeeld: Is een stille filosoof ook een
gepassioneerde? Dat mag natuurlijk, maar
het is ook jammer.

De passie voor het slechte bestaat zomaar en
naast die voor het goede, het aangename.
Motieven te over: joie de vivre, pret willen
maken, je willen verwerkelijken, boven het
maaiveld uit willen… Gekregen talent delen….
Willen begrijpen en inzien.. Ook genieten van
het genieten, want samen genieten is dubbel
genieten.. Maar ook: machtsstreven, wraak
willen nemen, ressentiment exploiteren , ja,
zelfs anderen echt haten.. Dat alles kan leiden
tot “ bovengemiddeld” worden.
Tja, ik ben ook wat geraakt door passie.. en
meerdere keren in mijn leven. De laatste keer
kent u ook , als lezer van LP.. Mijn passie voor
de wereld om me heen, die krioelende hoop
mensen met al hun gedoe, hun goeds en hun
kwaads. Allemaal soortgenoten van me die me
ook laten zien, wat er in mij zit of sluimert.
Spiegels van de eigen ziel of diepten… Die
verbijsteren, schokken , verbazen en doen
verafschuwen. Halve en kwart kloontjes,
waarvan Darwin ons leerde, hoe en waarom
ze (gaan) verschillen van elkaar… Omdat hun
wereld om hen heen verandert veranderen zij
ook Want ze willen blijven leven en liefst de
baas blijven over hun manier van leven… Dat
is hun grote motor. Hij draait dus op
“honger”…, de honger naar: kennis/begrijpen,
genegenheid,
veiligheid,
macht
en
gemak/luxe.
Spinoza, de weer zo populaire Hollandse
filosoof, had ook een enorme honger naar het
begrijpen van zijn soort en toen hij daar een
beeld van had, was hij een blije optimist, nee
een realistische mens, die zijn medemensen
vergaf en hij leerde ieder die het wilde horen
dat het begrijpen van je medemensen de
enige manier is om gelukkig te zijn/te blijven….
En ook dat je nooit zult begrijpen omdat het
onder je handen beweegt/verandert. En dat er
een grote motor bestaat die het allemaal doet
bewegen… Voor hem geen God met een
baard op een wolk, maar voor hem dus “de
natuur” dat grote mooie en afgrijselijke geheel
van leven in al zijn vormen. Waar wij mensen
slechts een brutaal groepje van zijn… Dat
soms zijn meerdere vindt.. Cynisme (de
achterkant van diepe teleurstelling) is niet o.k.
zegt Spinoza: want de mens moet ook deze

Mensen verschillen onderling zeer, ze zijn
van nature zeer ongelijk. In hun
meegekregen talenten en ook in hun
drijfveren. Want drijfveren zijn er altijd;
interne stuwingen die je tot iets brengen of
je zelfs wat dwingen… Wat dan kan worden
omgezet in iets moois, iets goeds en nuttigs,
maar ook in kwaads, in manipulatie, in
machtsstreven,
in
haat
en
zelfs
beschadiging van anderen.
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impuls vanuit zijn binnenste bestrijden en
hem om zetten in… het proberen te
begrijpen van de medemensen. En ze zo
vergeven,
ze
ook
weer
positiever
benaderen. Want Spinoza, die erg zwaar
werd aangepakt in zijn korte leven, was een
vrolijke optimist en bleef van de mensen
houden… Want hij zei: Als je de mensheid
begrijpt, vergeef je ze ook. Al kun je niet
alles goedkeuren en maar laten gaan..
Ook hij was dus een gepassioneerde, die
met de hele grote van zijn tijd omging maar
geen zuchtje aan kapsones ontwikkelde…

deed ik dat met de bakfiets: een ritje en het
was gepiept. Later liep het steeds verder uit de
hand met een maximale toen ik vertrok uit het
Limburgse Jabeek uit een flinke boeren-hoeve
met een cour en veel schuren. Wat zich daar
in had opgestapeld was echt ongelooflijk.
Gelukkig was de koper ook een bouwer die
best een flinke voorraad knutselmateriaal kon
verdragen. Want hij bouwde de oudste schuur
om tot een heuse galerie. Dus die keer kwam
ik er dus genadig van af… dank zij de kopers.
Naarmate je ouder bent bij het verhuizen wordt
het toch wel moeilijker. Zeker als het
vertrekken naar een echt kleinere ruimte (nu
een appartement in hartje Marseille) een flinke
opruiming vereist.
Zo stond ik enkele malen op Saint Montant, de
boerenhof van provencaalse vrienden, aan de
ijzeren ton met dozen vol papier en foto’s. Die
ik allemaal prijs gaf aan de vlammen, uiteraard
na een grondige selectie. Huizen, auto’s,
steden en dorpen, vrienden, familie en kennissen kwamen om in de gretige vlammen.
Ook vele papieren van belastingaangiften,
jaarrapporten van mijn BV, accountantsgedoe, ook vervelende papieren van juridische
avonturen aangaande zakelijke en ook privéconflicten. Die een rechterlijke wijsheid
vereisten. Ook medische rapporten, verzekeringspolissen etc. zag ik door mijn handen
gaan, staande naast een ontluikend veld met
Muscat d’Hambourg er op. Terwijl de Ventoux
en het dorp naar me leken te kijken. En terwijl
vriend M. met zijn oude maar tanige
Renaulttractor tussen de “rangées” reed. En ik
zag hem denken: wat verbrandt de Leon toch?
Ook reed ik een dozijn keren naar de poubelle
van buurdorp Villes om van alles wat ik kreeg,
kocht en maakte, soms met spijt soms met
blijdschap, in grote containers te dumpen. De
gardien haalde er niet zelden iets “leuks” uit.
De buren werden ook bezocht om overbodig
spul aan te bieden. Zo eindigde vele meubelstukken in de huizen naast Le Brilhas en
sommigen zelfs in Parijs, waar buurkids
intussen verdwaald waren. Vaak was mijn
komst een blijde gebeurtenis zeker als ik mijn
knutselgereedschappen en voorraad uitdeelde…. Soms was het niet leuk als ik het
toch in de vuilnisbak moest gooien. Want ik wil

U leest het: ik ben ook gepassioneerd voor
Spinoza en zijn denkwereld. Die mij
geruststelde omdat ik niet in een
opperwezen kan geloven en die me duidelijk
maakte dat die opperkracht” wel bestaat
want het is “onze Natuur”. En die duidelijk
maakte dat het goede doen ook kan zonder
“de man met de baard” . Want ook dat is
een onderdeel van “onze natuur”. Dus
Spinoza is voor mij DE grote trooster en
verdient dus met passie te worden
gepresenteerd aan anderen.
Passie doet leven, zou ik tot slot willen
zeggen. En ik ga weer aan mijn dagelijkse
portie passie verder werken..
Leon, aug. 2009.
Terug naar inhoud

LE JOURNAL MORMOIRONAIS
Dit wordt het laatste want bij een volgende
editie zal ik net, een marseillais zijn. Dus is
het blad nu veel leger zo voor me op tafel…
Wat te doen bij een laatste journal uit het
dorp dat me ruim 10 jaar herbergde? Voor
het eerst weet ik het even niet…. En dus
moest ik echt gaan nadenken.. En het werd:
HET WEER EENS OPRUIMEN VAN JE
LEVEN
Het was voor mij iets van de 25e keer, dat ik
inpakte en het honk wisselde. Als student
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zo graag dat iets wat van me is geweest,
nog wat doorleeft ….
Ook ging ik zo’n 6 keertjes staan op de
rommelmarkt in de velden van Bedoin vlak
voor de (nog besneeuwde) Mont Ventoux.
Toeristen schuifelden langs, betasten je
spulletjes, gaan weer verder of gaan staan
pingelen. Dat was de leukste manier van
“opruimen”! Nou eigenlijk was NOG leuker
om aan het einde van de dag op de markt
de andere handelaren te zeggen dat ik
NIETS mee naar huis wilde meenemen en
dus alles zou achterlaten. In een kwartier
was alles helemaal verdwenen; elke keer.
En een volgende keer zag ik dan mijn
spullen bij en ander in de verkoop liggen.
Zo ging dat dus en zo concludeer ik dat al
die spullen meestal opnieuw plezier brachten. Een soort van dubbele vreugde
opleverden en ook een leuke herhalingsoefening werden van een deel van je
leven.
En elke keer als ik weer met niets in auto en
aanhanger terug reed, voelde ik het: ik
werd steeds lichter en mijn (levens)lasten
werden steeds geringer…
Immers voor de allerlaatste reis moet je
superlicht zijn, nergens meer aan vast
hangen en kunnen “opstijgen” als een
veertje in de wind.
Zo heb ik zeer bewust gewerkt aan mijn
onthechting en merkte dat ik inderdaad nog
maar echt wat voelde voor mijn boeken en
mijn muziek. Nog zwaar zat, maar wel de
essenties die overbleven.
Het zal me ook een genoegen zijn om bij
bezoeken aan vrienden nog wat “objecten
uit mijn leven te zien”, ja er zelfs op te
kunnen gaan zitten! Dat is erg leuk weet ik
uit de vele ervaringen van dit soort.
En nu de les dus: volhouden: niet weer
“dikker” worden, me beperken in aanschaffingen… Maar elk mooi boek of stuk
muziek daar kan ik toch niet van af blijven.
Ook een paar onnozele dingen zonder veel
waarde, sleep ik ook al jaren mee. Er zitten
een paar herinneringen aan, soms alleen
een gevoel. En die KAN ik dus gewoon niet
weggooien… dat moet straks dus maar een
erfgenaam voor me doen

Leon, juni 2010.
Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Ik schreef dit gedichtje al een jaar geleden, om
me bewuster te doen zijn van het komende
afscheid. Toen ik het weer herlas paste ik het
aan: de hechting moest duidelijker blijken,
vond ik. Door de vertragingen in de bouw in
Marseille , duurde mijn verblijf hier veel langer
dan gepland. Daarvoor ben ik nu blij, nu ik zo
goed weet dat ook Mormoiront na 10 jaar iets
met me heeft. Op naar Marseille dus, de grote
uit het zuiden die echter ook een dorps hart
schijnt te hebben. Zegt men… On verra!
SWEET GOODBYE
De dag is gekomen dat ik weg moet,
Om elders verder te gaan,
En als ik nu s’morgens wandel,
Door jou mooi, zwaar gewonde dorp,
Lijkt het of ik je droefheid voel.
Weet je dan van mijn plannen,
Voorvoel je dan ons afscheid,
Of is het enkel mijn projectie,
Van de eigen schuldgevoelens
Die mijn gedachten zo doen gaan.
We waren al zo aan elkaar gewend,
Twee oude, onvolmaakte dingen,
Die elkaar mogen en respecteren,
Omdat ze best wat voor elkaar voelen,
Na die vele ontmoetingen in lief en leed.
Ik let nu dus nog beter op,
Kijk nog wat scherper rond,
En zuig jouw beelden in mij op,
Die ik wel eeuwig zou willen bewaren,
Dicht bij me, in me en ook met me.
Want ik ga hier niet lichtzinnig,
Zo maar op weg naar die ander,
Die nog helemaal niet op me wacht,
Want ze kent me helemaal nog niet,
En weet niets van mijn komst.
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Zal zij voor mij ooit dat moeten zijn,
Wat jij werd en nu voor me bent,
De vertrouwde, versleten plek,
Die woonplaats die heet “chez moi,
En die “steeds o zo bescheiden bleef.

Reste tranquille et attendez-moi,
Et soyez convaincu
De ma grande amitié,
Pour toi,
mon vieux village
sur tes “mors”.

Ik zal je steeds opnieuw weerzien,
Dat weet ik zeker en zonder twijfel,
Maar ik kom dan als een oude vriend,
Die je begroet en even aanraakt,
En dat zal ons dan beide goed doen.

Leon, juni 2010.
Terug naar inhoud

Blijf dus maar wie je bent,
Laat niet met je spotten, sollen,
De eeuwen geven je vele rechten,
Die altijd onvervreemdbaar blijven,
Gewoon omdat we elkaar zo mochten.

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

Alors mon chèr Mormoiron,
uitzonderlijk is door de hoge schuldposities
van vele westerse landen.
-Verder zijn de economische motoren stil
gevallen: de VS maar ook Ierland, IJsland,
Spanje, Doubai, Australië en de baltische
landen.
-Daarentegen niet China , latijns amerika ,
Japan en Duitsland die niet alles verbrassen
en mooie handelsoverschotten hebben.
-Dit alles doet de wereldconsumptie dalen
en er is ook nog flinke overcapaciteit
ontstaan.
-De groei zal onder de steunmaatregelen
eind 2010 naar 3% gaan in de VS maar later
weer terugvallen. De middellange termijn
perspectiven zijn niet goed voor de VS en
ook niet voor Japan.
-De eurozone zou uit elkaar kunnen vallen
als men het zo oneens blijft. Een monetaire
unie zonder budgettaire unie en budgetpolitiek kan op den duur niet bestaan.
Californië gebeurde het ook maar het
federale verband bleef sterk. En dat is niet
zo in de eurozone.
Elke staat die uit de EU zou stappen zal het
voor achterblijvers nog erger maken. De
economische diversiteit in de EU lijkt dus
nog veel erger te gaan worden.
-Sommige activa kwamen weer wat op. De
beurzen en ook de grondstoffen. Men keert
zich van de VS-staatsobligaties af en van de

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES
ROUBINI DE CRISISPROFEET SPREEKT..
(Of: De Eeuw van de Grote Instabiliteit is
begonnen).
Nee hij sprak niet ex-cathedra, in zijn nieuwste boek, deze (eenzame) profeet van de
subprime-crisis. Hij is voorzichtig maar
intussen best erg gezien, naast iemand als
Stiglitz en in Frankrijk mensen als Bavarez,
Attali en Allègre. En daar komt “mijn
wijsheid” dan ook steeds vandaan. Ik ben
een eerbiedige lezer van hun werken.
Roubini zei in een recent interview het
volgende:
-Het gaat weer wat bergop, maar de vraag
is hoe. Sommige beleven zaagtandjes (op
en neer) andere een soort van U met een
heel plat liggende rechterpoot die langzaam
omhoog kruipt. Dat komt omdat deze crisis
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dollar en dus ging die obligaties omhoog en
de dollar omlaag.
-De lage rente hebben een muur van
liquiditeit geschapen en de muur van ongerustheid vooralsnog overwonnen. En de
dollars die goedkoop geleend worden gaan
naar elders om daar met hoog rendement
geïnvesteerd te worden. Zo kan je lekker
geld maken: je leent eigenlijk tegen
negatieve rente! Dit Carry trade spelen, lijkt
nu op zijn einde te lopen en dat kan
sommigen veel geld gaan kosten nu de
dollar stijgt. Dus deze ballon gaat ook
klappen nu.
-De risico’s van politieke spanningen nemen
snel toe. De VS is een mega-debiteur met
3000 miljard schuld en een betalingsbalans
gat van 400 miljard per jaar.
De schuldeisers van de VS (China, Japan,
Brazilië en de golfstaten, willen geen verliezen lijden op hun dollaractiva. China zou
daarover boos worden en zo eisen daar
tegenover kunnen stellen mbt bijvoorbeeld
Taiwan. Dergelijke spanningen en deals
lijken onvermijdelijk in de nabije toekomst.
Zou de VS zijn koers laten dalen dan wordt
Peking link en dat kan het klimaat al snel
bederven.
-De mondialisatie en het snelle geld zullen
tot grote vluchtigheid en veranderingssnelheid leiden. En zo’n crisis worden dan al
snel mondiaal. Dus de Eeuw van de Grote
Instabiliteit is dus begonnen.
Dit soort megacrisissen zouden nu wel eens
meerdere keren per eeuw kunnen optreden.
-Daarom is het ook zo uiterst belangrijk om
deze crisis goed te benutten en snel de
nodige hervormingen door te voeren.

met schulden altijd slecht afliepen” (dit even
als aftrapje)
-Was het EU-reddingsplan te laat?
Ja zonder meer. En zeker twee maanden.
-Is het plan afdoende?
Nee want het omvat slechts de helft van de
schulden samen. Nee, want de financiering
ervan is slechts facultatief. Nee, want het
zijn geen echte staatsobligaties die van de
ECB en Nee, want het gaat om nog meer
schulden maken via de ECB nu.
En er is geen enkele maatregel genomen
om de tekorten van de lidstaten te reduceren.
-Wat heeft deze crisis laten zien?
Dat we in een mondiale markt staan zonder
globaal rechtskader wat leidt tot het recht
der sterksten. Alle groten, behalve Japan en
de EU hebben instrumenten om te sturen en
om aan de groei deel te nemen. Zie de VS
nu.
-De schuldenlast is op een ondenkbaar
hoog nivo aangekomen niet?
Het is de hoogste buiten perioden van
oorlog. Het uitdrukken ervan in een % van
het BNP is niet zo goed; je moet ze relateren aan de publieke inkomsten. En ze
moeten niet 1/3 of ½ ervan overtreffen. In de
VS zijn ze 675% van de belasting-ontvangsten en de leningen zijn 250% van deze.
Dat is gigantisch en kan enkel bij een rente
bijna nul en dat kan niet blijven duren. Het
westen riskeert dat zijn schuldenlast verdubbelt in de komende 10 jaar.
-Zijn deze type crises steeds verkeerd
afgelopen?
Er zijn 8 oplossingen: uitgaven omlaag, inkomsten omhoog, lage rente, inflatie, een
moratorium, externe hulp, oorlog en …
groei. We lijken nu op de inflatie af te stevenen en op bezuinigen. De werkers zullen
moeten betalen.
-Wat is het betere scenario?
Als G20 en de EU nu echt actie nemen over
financ, regulaties en economische plannen
en stabilisaties kan de groei terug komen.
Anders gaat het nar inflatie en een hoge
sociale prijs.
-En voor Frankrijk?
De schuld is hier 83% van het BNP en
535% van de fiscale inkomsten. Ze zijn nog

Aldus onze “profeet” die na lange verguizing
en hoon nu een zeer goed gelezen auteur
en gewaardeerde spreker is geworden. Zijn
crisis is nu dus voorbij!
(mede naar L’Express mei 2010; lees zijn
nieuwe boek Economic Crisis: Roubini en
Mihn)
ATTALI ZIET EUROPA ALS GROOT
SLACHTOFFER
“Die schulden moeten met urgentie worden
aangepakt. De historie leert dat crisissen
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tolerabel vanwege de lage rente maar we
gaan snel naar 90%.
-Welke besluiten moeten er snel komen?
Er moet niet een fors plan komen, nee een
catastrofeplan is nodig. Wel 50 miljard
minder uitgeven in de komende twee jaar.
En hogere inkomsten. De BTW (TVA) moet
omhoog. En de sociale overdrachten
moeten omlaag.
-Wat ziet u als voorzitter van de
groeicommissie?
Enkel de groei kan de schuld wegwerken.
Dus de investeringsuitgaven moeten blijven.
Ook die voor havens, TGV, onderwijs en
electrische centrales.
-Ziet u deze crisis ook als een teken van
snel prestigeverlies voor het westen in de
wereld en de definitieve mindere plaats tov
het oosten?
Dat is historisch bewijsbaar en het leidde
altijd tot minder welvaart. De VS en China
nemen samen de macht nu. Maar niets is
nog verloren, Europa kan nog meemixen.
Als ze zich samenpakt en de bedreigingen
snapt. En ook de les leert: de staten moeten
handelen voor de markten dat doen en niet
andersom!

En nou nog een nieuwtje: de chinezen
kopen massaal euro’s om de koers niet te
laag te laten gaan… Want dan worden WIJ
dus betere concurrenten van Peking met
onze goedkopere exportprodukten. Zo die
zit dus! Het gaat dus schuiven en vele oude
waarheden gaan er weer aan!
FITCH EN SPANJE EN FRANKRIJK!
Het is gebeurd: de notering voor Spanje
voor de geldschieters , die AAA was is nu
terug naar AA+1 volgens noteringsburo
Fitch. En de fransen rekenen nu dus ook
met een zakkende notering op korte termijn.
Wat een ramp is als je fors moet lenen
natuurlijk en met die tekorten MOET je dus
lenen… Spanje greep fors in en het hielp
dus niet echt. De fransen leende nog voor
2,5% toen werd het 3%... en als het nu sterk
klimt geeft dat een ware ramp. Experts
zeggen dat de 2 miljard aan rente voor 2011
, naar 3 miljard gaan in 2012 en dan, 4
miljard in 2014. Terwijl het tekort TERUG
moet… U ziet het, de europese crisis begint
pas..
DU-FR: DE RUZIES DER EU-GIGANTEN
De (franse) Haan tegen de (duitse) Adelaar
was de kop van een recent artikel over de
EU en de euro. Dat klinkt heel anders dan
wat je hoort zeggen door Angela en Nicolas
voor de camera’s.
Als je het “de markten” vraagt verkiezen zij
wat hun vertrouwen betreft direct voor
Berlijn dat is in beurskringen en bij hedgefunds luid hoorbaar. In de speculatie
voorspellingen komt ook Frankrijk al voor
naast Spanje, Portugal, Italië en Ierland
(PIIGS in de wandeling). Als de DAX 3%
zakt zakt de CAC (Parijs) 4 à 5%, bij de
subprimecrisis en nu ook bij de schuldencrisis komt ook Duitsland er beter af.
Immers dat land nam al hele drastische
maatregelen (HARZIV) terwijl in Frankrijk
het uitgeven en schuld doen oplopen
onverminderd doorging. En of Frankrijk dat
nu ook gaat nadoen? Dat geloven niet veel
experts als je de discussie daar aanhoort.
In Frankrijk is opnieuw het ontkennen van
de realiteit boven gekomen… De klassieke
argwaan naar werkgevers, ondernemingen

(Mede naar Attali L’Express mei 2010; zie
zijn recente boek: Gaan we allemaal failliet
over tien jaar? )
IS DE DALENDE EURO TOCH EEN ZEGEN?
Een verhouding van 1.07 tot 1.18 dollar voor
een euro zou best binnenkort wel eens
kunnen. En zou hij stabiel worden rond 1.00
(is denkbaar zegt “men”) dan zou dat ook
geen echte ramp zijn. Natuurlijk wordt onze
import duurder, ook de olie, maar ja onze
interne consumptie stagneert toch een al
een beetje… Voor onze export is het
natuurlijk een feestje en dat zou de groei
dus echt ten goede kunnen doen keren. Zie
de VS met hogere schulden dan de EU,
maar met hogere groei komt het er qua
indruk bij de fin-boys toch beter van af.
Ach er zijn ook wat risico’s zoals een hoger
inflatierisico maar een lagere euro voorkomt
mogelijk ook een… deflatie: het omgekeerde dus dat in 1030 niet zo best liep.
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en geld is er weer volop. En daar is nu ook
de regering bij met haar achterdochtig
makende pensioenplannen… Men wil hier
met 60 op pensioen terwijl heel Europa wel
op 67 jaar zal moeten, straks.
Maar het erge is dat niet enkel het volk de
realiteit niet ziet, nee, ook de politici hebben
er ernstig last van.
En dat alles is bere-slecht gebleken voor de
EU: Angela twijfelt omdat ze het zuiden niet
meer vertrouwt en Sarko roept elke dag iets
nieuws maar krijgt maar weinig mensen met
zich mee. De twee mastodonten van de EU
zijn erg ver verwijderd geraakt van elkaar.
Symbool voor de split-up van de Euro in de
north- en de south-euro. Die we maar zullen
noemen: de NEURO en de ZEURO. OK?

helemaal ingestort… nu. Want let effe op:
gaat er eentje echt onderuit dan onstatat er
weer een kettingreactie naar de grote
banken die vol zitten met “schuldpapier” van
het B tot D type…als Fitch en co dat willen.
En Parijs zit er het diepste in van ons allemaal…daarom was Sarko zo actief.
ONZE LIEGENDE OVERHEDEN
De moderne staat lijkt steeds meer te gaan
lijden aan “mythomanie”, dus het laten
voortbestaan van mythes over onze situatie
en toekomst. Ze kan haar eigen regels niet
meer afdwingen, zijn inkomsten niet meer
innen, liegt om de haverklap, brengt niet
toepasbare wetten voort en strooit met geld
dat er eigenlijk niet meer is.
De waarheid doet er ook niet meer echt toe
dus… het gaat om het ophouden van de
schijn. Tot de werkelijkheid haar achterhaalt…. Zoals nu bij de grieken en binnenkort ook anderen, waaronder Frankrijk.
De staat heeft haar greep eigenlijk verloren
en houdt het nog wat bij het maken van
wetteksten , geld uitgeven en geld lenen.
Als je begint met liegen wordt dat
noodzakelijkerwijze steeds erger… En de
burger ontdekt dat hij met een ernstig zieke
te doen krijgt en handelt daar dan
vervolgens ook maar naar. Hij luistert dus
niet meer naar haar woordvoerders en
probeert haar eigenlijk buiten spel zetten.
En dan begint de harde realiteit voor hen die
afhankelijk zijn van al die mythes die zijn
doorgeprikt.
(mede naar Attali in L’Express april 2010).

DE ANTI-CRISIS BARRICADE VAN DE EU
Een gigantische berg euro’s moet de
speculanten bang maken: 750 miljard ligt
symbolisch gereed… Zo’n 60 miljard in een
urgentiefonds van de commissie om snel te
kunnen ingrijpen; 440 miljard aan leningen
die door de landen van de EU worden
gegarandeerd plus Polen en Zweden. En
dan nog 250 miljard van het IMF .
En Trichet werd ook omgeduwd: hij gaat nu
ook schuldtitels kopen van EU-landen als
dat “nodig is”. Een echt dogma is gevallen in
Frankfort…
De beurzen veerden op… en zakten weer
na de euforie. Toen kwam Sarko met zijn
uitgavenbegrenzing,
Spanje met
zijn
salarisverlaging voor zijn ambtenaren
( zoals ook in Griekenland) en de nieuwe
engelse regering kondigde ook aan de
uitgaven te gaan verminderen. De EU en de
euro zijn nu in een “voor-crisis” als nooit
tevoren…
Over een einde van de euro of een splitsing
van de eurozone in noord en zuid wordt
hardop gedacht…. Op de Nederlandse TV
zie je Jan en alleman de euro afvallen…
zonder dat iemand snapt dat je daarmee
Europa verzwakt in de geopolitieke set-up.
… Europa is oude geworden en, op veel
plaatsen ook al seniel.
De banken in de EU halen even opgelucht
adem: hun schuldpaoieren van grieken,
Spanjaarden, portugezen, Ieren zijn niet

EEN PIKANTE ANALYSE VAN ATTALI
Hij is een erg scherpe analist, deze franse
auteur/wetenschapper en ook zakenman, en
erg onafhankelijk. Daarbij expert en kenner
van veel belangrijke elementen die een rol
spelen. Wat schrijft hij over de leningen aan
de grieken en alles er om heen? Hier zijn
zeer kritische vragen en oordelen:
Hoe kon de EU eerst bijna niets doen toen
de griekse crisis bleek te komen?
Hoe kon men de griekse bevolking deze
onmogelijke bezuinigingen (op weg naar
armoede!) opleggen; het is eenvoudigweg
onmogelijk wat gevraagd wordt!
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Hoe kan men Athene geld beloven dat men
zelf niet heeft of zal kunnen lenen straks?
Moet straks Griekenland ook nog geld lenen
aan Portugal c’s. als die aan de beurt
komen? Dat is absurd.
De VS en China werken intussen stilletjes
samen aan een combinatie van investeringen en devaluaties, inflatie en een
oorlogseconomie.
Deze twee hebben
elkaar begrepen en spelen lekker en steeds
beter hun G2. China heeft alle macht in zijn
partij geconcentreerd en Obama heeft het
spel in handen gegeven van de Centrale
Bank. Hu Jintao en Obama zijn nu de echte
bazen van de wereld.
Europa kan dit niet, het past niet bij deze
opzet en ook Trichet zou het niet willen.
Maar als er niet snel een krachtige
overtuigende kern van regeringsleiders aan
de slag gaat in de EU, zoals in 2008, om via
eurobonds de tijd te kopen om de
landenfinanciën op orde te brengen, dan zal
het nog erger worden.
Het kan nog: er moet zo snel mogelijk een
Eu-fonds komen om de uitgaven van de
landen
te
controleren
waarvan
de
staatsschuld hoger is dan 80% van het
BNP. En ook een Europese Bank die op
naam van de EU mag lenen en Eurobonds
uitgeven. Als dit er niet snel komt zullen wij
meegesleurd worden in een grote lawine.
En direct na deze woorden en nog wat meer
kondigde Frankrijk een uitgavenbevriezing
aan voor de komende jaren… en er zullen
nog meer landen nu fors op de rem moeten
trappen. Want we zijn er nog niet uit; het
komt nog erger en snel!
En waar zit HET gebrek bij ons? Jawel bij
een te zwak en verdeeld en niet politiek en
economisch gecoördineerd Europa…. Dat
idioten als de PVV, TON en de PvD willen
afschaffen… Blinden die dolen binnen de
Nederlandse grenzen met een beeld van de
wereld dat al lang niet meer bestaat. Een
achterlijke houding en ook nog schandalige
volksverlakkerij. Zij voeren ook ons naar de
afgrond van overmorgen.
Jacques Delors een grote van het vestigen
van de EU zei het hardop: De EU staat nu
voor zijn meest belangrijke test sinds het
begin. En als de euro zou verdwijnen heeft

dat veel grotere dan alleen monetaire
gevolgen.
Opnieuw geldt nu weer echt de slogan:
“Overleven of creperen”, die in Europa klonk
in de 70-er jaren. Wie durft het nu eens
hardop te zeggen en met gezag?
De engelsen spraken in hun verkiezing:
verwarring en verzwakking was het resultaat. De duitsers kozen op 9 mei in Rheinland-Westfalen ….en het werd een debakel
voor de CDU.
GOLDMAN-SACHS VOOR DE KAST
Ze moeten nu door het stof om en de SEC
die zo stil was tijdens de grote roofpartij wil
hoognodig ook wat oppoetserij van haar
blazoen. Dus staat deze topper nu voor de
commissie en heeft ook een civiele klacht
aan haar broek. Uiteraard heeft DE bank
zich verzekerd van slimme advocaatjes en
zal er alles aan doen onder veel
beschuldigingen uit te komen. Het proces
heeft uiteraard niks van doen met het
immorele in het gedrag maar enkel met de
vraag WAAR ging Goldman wettelijk en
bewijsbaar in de fout. En ook hier is, zoals in
Frankrijk bij de Soc. Generale, nu sprake
van een enkele trader (weer een fransoos
genaamd Fabrice Tourre) die het kwaad in
een stil hoekje en alleen zou hebben
aangericht….Tot zover de Amerikaanse
perikelen.
Maar ook vanuit Europa is er vuurwerk te
verwachten. Het begon al in Londen waar
de toezichthouder ook al een onderzoek
tegen G-SACHS opende en in Berlijn
worden ook al schadeclaims voorbereid van
honderden miljoenen. En de Beierse
Landesbank brak ook al met de
Amerikaanse stuntbank. In Frankrijk zoekt
men nog naar “faux pas” van G-S, maar
daar heeft deze club weinig geopereerd. GS is nog niet klaar met de europeanen, maar
zal het wel overleven.
Ze namen al een PR-kampioen in dienst om
hun imago zo gauw mogelijk weer enige
glans te geven. De Bank die zei “God’s
work” te doen kan natuurlijk niet leven met
twee duivelshoorntjes op de kop.
Tja en gaat nu deze bank door Obama c.s.
in tweeën worden geknipt? Best mogelijk,
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maar of dat het onderdeel handelsbank dan
zal doen afzien van gevaarlijk bancair
stuntwerk met fraaie producten, is nog echt
de vraag. Het lijkt zo een meer cosmetischpopulistische maatregel…

615 miljoen/222 miljoen. Het zijn particuliere
bedrijven met aandeelhouders en personeel
in dienst.
S&P bestaat al van 1941, Moody’s is uit
1915 en Fitch uit 1929. Warren Buffet is de
grote man van Moody’s.
Hoe doen ze hun werk? Wel als een land of
een bedrijf wil enen schakelt het een van
deze drie in om zijn schuld te noteren. Die
notering geeft aan wat et risico is van NIET
terugbetalen, van zijn solvabiliteit, garanties
en perspectieven op middellange en langere
termijn. De notering is dan AAA (laag risico
tot CCC, of D (bijna failliet). De lener betaalt
voor zijn notering en is dan ge”brandmerkt”
voor de financiële markten..
Ze werden ook door de senaatscommissie
gehoord recent en daar kwam best vee
schokkends over tafel. Geen van hen zag
de crisis aankomen…., IJsland had AAA tot
net voor de klapper (!),
en voor de
getitreerde pakketjes was van 90%
gewaardeerd op A! Wat zeer zorgelijk is ten
aanzien van hun kwaliteit of iets zegt over
“manipulatie” of “collaboratie”” ?
Sarkozy zette ze al voor schut en DSK zegt
dat je je er weinig van moet aan trekken.En
Obama wil ze beter inkaderen. Hun
methodes zijn apart: ze deelden zeer lang
de noteringsfee samen van zeer rammelende beleggingsprodukten… marges
van 20-50% ook nog. Hoe ingewikkelder
beleggingsprodukten worden hoe beter het
hun gaat: de beleggers snappen er weinig
van en daarvan profiteren zij. Terwijl bleek
dat ook zij die ingewikkelde packages niet
doorzagen…
Nu zijn dit soort instituten nodig om de
markten soepel te laten functioneren, maar
als ze zelf marktpartij lijken te worden dan:
oei dus. Daarover gaat het nu. De fondsen
sluiten de gelederen en namen de beste
lobbyisten in de arm nu ze worden
aangepakt.
De echte vraag blijft natuurlijk of je hun DE
schuld van de crises kunt geven. Ook al
deden zij mogelijk “verdacht” dan nog blijft
de oorzaak van het geheel de te hoge
schuldenlast van velen en de enorme
gokkerij die beleggers er op na hielden.

PAS OOK OP DE EUROPESE BANKEN!
Als je nu weer zag hoe snel tweede helft
van mei de banken op de beurzen inklapten
dan wordt het toch wat angstig. Ook de
Nederlandse pensioenfondsen, ja zelfs de
groten nu weer op dekkingsgraad 100 en
veel andere eronder… Immers de banken
hebben heel wat “rotte” Griekse schuld
gefinancierd en duiken daarom omlaag. En
als de anken op de beurs duiken duiken ook
de pensioenfondsen etc. Dan zijn er ook
nog de extra-belastingen op winsten in de
lucht… dus tel uit je aandeelwaarde als
bankbaasje. En tot overmaat van ramp
wachten er ook nog enkele banken, ook in
Europa, dikke processen omdat ze iets van
doen hadden met madofse affaires. Het is
donker weertje in bankland en u zag hoe de
beurs in NY reageerde in paniek toen een
lokale bank in Spanje door de overheid
moest worden gered… Let dus op uw poen
en uw garanties!
RUZIE OVER HEDGEFUNDS REGELS
Het europarlement (een rotnaam nu!)
probeert al enige tijd regels op te stellen
maar dat loopt niet lekker. Wel 1500
amendementen op de laatste voorstellen…
Nu zijn Duitsland en Frankrijk (he?) tegen
de voorstellen die Brussel heeft en ook ene
Geithner (de centenbaas van Obama) roept
nee. En de Nederlandse pensioenfondsen,
die veel met hedgers doen ( met ons
pensioengeld dus) , zijn ook al ongerust
over de ideeën in Brussel.
Chaos alom en de hedgefunds gaan
gewoon hun gang. Als je zwak bent hou je
geen hedgefund tegen; zeker niet met
regeltjes uit een “continent”.
DIE TRICKY NOTERINGSAGENTEN
De grote drie zijn Standard & Poor’s (3400
pers.leden), Moody’s (8500 p) en Fitch
(2400 p) met omzetten/winsten van 2,6
resp. 1 miljard $; 1,8 miljard/0,4 miljard en
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Moeten we terug naar de 70-er jaren toen
de investisseurs (de gebruikers van de
noteringen dus) betaalden en niet zij die
willen lenen? Moet er een noteringsfonds
der noteringsfondsen komen? Moeten er
komen die verbonden zijn aan het IMF en/of
de BCE etc.? Moeten er private en publieke
komen? Het begon ooit met Enron en zijn
Moody’s notering van AAA.. in 2000, maar
toen durfde niemand er tegen aan. Nu is dit
probleem HET grote aandachtspunt. Al ligt
de oorzaak niet zo simpel: hun pakken is
iets te gemakkelijk! Zij die hun inschakelden,
zij die “toezicht” moesten houden en zij die
TE hoge schulden maakten moeten ook
“mea culpa” zeggen nu. Wordt vervolgd.

meeste betrokkenen komen in de miljarden
schade te zitten. BP verdiend echter per
kwartaal 5 miljard… het dubbele van de
schade. Obama was zeer actief want hij
ging over tot diep exploiteren om vooral
economisch en politieke redenen. De koers
van BP in Londen ging onderuit… zo’n 20%.
Nu blijkt dat het knap slordig is wat er
gebeurde, is dat niet zozeer een druk op
diepe exploitatie maar wel op de eisen aan
de exploitanten! De wereld kijkt toe, de
vogels zitten vololie en er komt geen
visserijproduct meer op tafel daar. Alles wat
we eerder zagen verbleekt hierbij… Andere
tijden en een ernstige fout van BP.
BYE, BYE ONTWIKKELINGSHULP
De OECD was eind 2009 nog blij met het
stabiele aandeel van 0,7% van het BNP
ondanks de crisis. Aar nu zit het op 0,31%...
De fransen met 0,47% zitten ook te laag
maar is met zijn 12 miljard nr. twee als
donateur. De tik komt opnieuw hard aan in
veel ontwikkelingslanden, maar de vroegere
begunstigden in Zuid-Oost Azië en ZuidAmerika zitten er nu niet meer zo mee; zij
vonden hun eigen weg omhoog. Zelfs in
Afrika is men minder afhankelijk geworden.
Tja, nu schraalhans in de keuken staat is
het flink minder voor de echte armen ter
wereld. Pech gehad dus. Je moet iet alle
oude gewoontes blijven volhouden…
vernieuwing is the word. In het programma
van de PVV staat dat de ontwikkelingshulp
voor Venlo omhoog gaat en in de rest van
de wereld gaat ie op NUL…. Helaas blijkt
dat nu voor Venlo, te laat te zijn.

DE HULPVERLENERS VAN FAILLIETE
LANDEN
Ze bestaan ook en het zijn vaak franse
banken met grote specialisten, vooral die
van Lazard Paris, die vaak samenwerken
met Warburg Londen en Lehman Brothers/
Goldman Sachs. Zij zijn de chirurgen van de
ingezakte staten zoals ooit Argentinië, Irak,
Gabon, Equator en Ivoorkust. En ook ooit
Indonesië. Zo’n twaalftal superspecialisten
die. Niet in het wit, de operaties uitvoeren.
Nogal eens werken ze in het grote geniep
op geheime plekken; omdat de politici hen
liever niet in hun media aantreffen. Ze zijn
nu al fors aan het werk in West-Europa,
daar kunt u zeker van zijn. Dus als u op de
borrel ergens de naam Lazard hoort vallen:
emigreer uit uw land, het wordt er lastig
wonen na hun adviezen.
BP MOET FORS LAPPEN, MAAR…
Er stroomde 1 miljoen liter per dag in de
Golf van Mexico en het spul ging aan land
en legde veel visserij c.s. helemaal stil. De
koepeltjes er effe opzetten , dat bleek ook
niet erg eenvoudig te zijn. Bij de verhoren in
de Senaat bleek dat er best wel wat
mankeerde aan het spul en dat het eiland
niet zomaar in de fik ging en verdronk. BP is
65%, Anadarko (VS) 25 en Mitsui (Jap.) is
10%... Het platform was van Transocean,
Cameron Int. En Hydroil… die zitten er ook
dik in. De Zwitserse herverzekeraar RE
schat de klapper op 2,7 miljard €, dus de

HET SPROOKJE VAN DE GOEDKOPE ARBEID
Het is aan de borreltafels zeer hardnekkig:
die goedkope chinese etc, handjes worden
ons noodlottig… daarom zijn wij hier in last!
Maar als die handjes duurder worden, dan
gaat dat wel weer over. Dommer kan er niet
gedacht worden, weet iedereen die ziet dat
deze “goedkope” landen nu in innovatie,
high-tech, hoge opleidingen en zeker in
vernieuwing van managementtechnieken ,
VOORAAN lopen. En wij sukkelen ouderwets voort… Zoals dat 25 jaar geleden
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exact zo ging met de japanners die “toch
gewoon alles namaakten” ! Ook stomme
praat want zij waren toen ook al de grote
industriële vernieuwers wat later schoorvoetend werd toegegeven. De japanse
school kreeg toch steeds meer punten.
En wist u dat Kenya, jaja u leest het goed!,
DE grote voorloper is op het gebied van…
geldtransacties met behulp van de mobiele
telefoon? De opkomende landen zijn
razendsnel tot geheel nieuwe modellen voor
industriële produktie aan het komen, die
veel beter zijn dan onze oude wijsheden. Als
u nu met deze wijsheid even mijn rijtje
meeloopt wordt het u nog duidelijker: de
“ame landen” innoveren zeer snel en beter
dan wij, produceren (ook zonder die
goedkope handjes) veel efficiënter, leiden
veel massaler op in high-tech vakken en
managen heel anders en veel effectiever.
De oude leermeesters zijn tot leerlingen
verworden. Daarin zit het gevaar! Daar zit
onze zwakte.
Wij zijn te log, te veeleisend en te zeurderig
geworden om MEE te gaan in de
ontwikkelingen… Wij praten liever over de
“kopvodden die ons bedreigen”. Daar zit ons
gevaar denkt zo’n 20% der hollanders met
de klompen nog aan.

Turkije vervolgt zijn weg met een dikke plek
op te eisen in de internationale conflicten,
zeker alles wat gebeurt in het MO. Nu zal
blijken wie, wie voor de gek houdt… al is het
natuurlijk ook een plus dat opkomende
landen zich nu ook stevig bemoeien met dit
conflict.
Erdogan speelt het spel overtuigd en hoog
zeker ook vanwege de onderlinge verdeeldheid van zijn Arabische buren. Hij lijkt
uit te zijn op een nieuw groot Turkije, een
neo-ottomaanse positie op deze wereld. Al
was zijn rol in het conflict Israël-Palestijnen
snel uitgespeeld…. Opvallend voor deze
goede vroeger vriend van Israël… Old times
are obsolete. En Iran liet weer eens
stuntwerk zien. Intussen loopt er een stevige
rel over de swapdeal… en dat kon ook niet
goed gaan. Winner? Iran dus weer!
INTERNET/MEDIA
INTERNET TARIEVEN

DIVERSEN
GOLDMAN ZIT VOL FRANSEN
Ene Fabrice Tourre is er van beschuldigd te
hebben meegedaan met bedrog bij de
gouden bank in de VS, weer zo’n slimme
franse trader, zoals Kerviel bij de Soc.
Generale die miljarden “zoek maakte”. Maar
er zijn er nog veel meer… In dit vak zijn
fransen erg beroemd weet men intussen. In
de top van Goldman zitten 2 fransen op 29
leden wat opvallend mag heten. Een dame,
was in 2008 nog nr. 35 op de lijst van
machtigste vrouwen in Fortune en heeft een
stal vol renpaarden met namen als Life of
Risk en All is vanity. Enkele fransen
verdwenen er al weer om eigen
hedgefondsen op te starten. Het gaat bij
deze mensen om mathematisch begaafden
maar ook opgeleiden op politiek gebied en
ze waren vaker ook betrokken bij grote
industriële transacties op aan-delengebied.
De franse banken waren relatief minder
stout en mogelijk gingen daarom de stoute
traders de plassen over naar de VS en aar
Londen.

IRAN, BRAZILIË EN TURKIJE EN.. URANIUM
Gedrieën deden ze het westen even voor
hoe je een akkoord sluit over uranium
swapping; HET grote debatpunt. Wat de 5+1
niet vermochten te doen lukken werd nu effe
gefixed. Turkije ruilt “arm” uranium om voor
in Frankrijk en Rusland verrijkt uranium…
De wereld keek het gedoe verbaasd aan en
werd weer uit elkaar gespeeld. Frankrijk en
de Nato en anderen zagen er wel wat in. De
VS en andere westerse laden niet; ze
vermoeden weer een trucje om tijd te
winnen en de aankomende sancties te
ontlopen. Brazilië en Turkije zitten nu in de
Veiligheidsraad die over nieuwe sancties
beslissen gaat. Dus de VS c.s. zitten al weer
moeilijk al beweert Clinton dat China en
Rusland de sancties onderschrijven. Opvallend s Lula’s steun aan Iran; ook al bij de
geweldadige verkiezingsstrijd daar. En
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veel op Zuid-Azië en vliegt vanaf Denver,
Washington, Chicago en Continental heeft
prima lijnen naar Zuid-Amerika vanaf
Newark. Het gaat ook hier om kostenbesparing in een krimpende markt, er is al
10 miljard verlies door minder vluchten op
de wereld. KLM-Air France bracht 800 miljoen $ kostenbesparing, BEA en Iberia
deed de kosten met 400 miljoen dalen. En
het zal niet de laatste fusie zijn zeggen
kenners: samengaan van amerikanen met
europeanen is aanstaande… en het verbod
om meer dan 25% van de VS-markt te
hebben zal moeten worden gewijzigd.
De rij is nu:
Delta+Nortwest
160 miljoen passag.
United+Continental 144
Air Fr+KLM
92
Lufth.+Swiss Air
76
BEA+Iberia
58
Dat is nu de hitlist, voorlopig dus.

PLANTEN DIE GEEN WATER HOEVEN
Dupont plantte op droge rond in Kansas
maïs die goed groeide onder veel water.
Ook Monsanto, Syngenta doen hieraan mee
en zien al 60 miljoen hectaren maïs groeien
in droge gebieden. Hun wacht een omzet
van 2,7 miljard en ze pikken 10% van de
markt in. Zo kunnen de irrigatiemethoden
drastisch worden gewijzigd en dat is niet
niks als u weet dat 70% an het zoete water
naar de landbouw gaat. Zelfs enkele cm
minder water over grote opprervlakken; dat
zou al revolutionair zijn. De tegenstanders
van deze genetisch gemanipuleerde soorten
zijn niks blij. Maar het snel toenemende
tekort aan zoet water geeft hun weinig
kansen. Het moment van maïs in de
woestijnen is nabij. Weer zo n voorbeeld
van een strijd tussen : bangeriken of
helden? “ en de landbouwindustrie die voort
wil gaan. Waarbij heel duidelijk is dat in de
VS, Zuid-Amerika en in China niemand
protesteert tegen deze aanpak. Waardoor
Europa snel achterop gaat met zijn
restrictieve beleid op dit punt…

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE OLIESPECULATIE
De olieproductie steeg gestaag en de
voorraden lopen sterk op. Er zijn mensen
die op de groei gokken en dus inslaan nu
voor straks en rekenen op hogere prijzen tot
100 $/barrel. En andere die het omgekeerde
denken te zien: namelijk een dreigende
overproductie, een plof straks en dus prijzen
van 50/60 $. Op vandaag wordt er elke dag
45 miljoen barrel opgesoupeerd per dag dat
is +8% ten opzichte van 2005.
Intussen varen tankers met miljoenen
barrels rond en wordt het spel weer
gespeeld. Als het weer een zeepbel wordt
dan klapt ie en dan rijden we weer even
voor bijna nop. Iran heeft nu 15 tankers vol
liggen; in de Golf van Mexico liggen er 9 vol
te wachten, in Europa zit alles vol idem in
Cushing Oklahoma. Saoudi-Arabië willen
de barrel boven de 80 $ houden en in New
York zijn handelaren die speculeren op 5060 $/barrel over enkele maanden… dat
wordt weer een jojo-feestje.

WEER BOEING CONTRA AIRBUS
Na zware druk van Merkel en Sarko moest
Obama zestig dagen meer tijd geven om
ook een offerte voor de KC-45 van
EADS/Airbus te behandelen. De laatste won
ook in Engeland de opdracht al… De KC-45
vliegt terwijl de NEWGEN TANKER nog
enkel op papier bestaat… Verder verschillen ze nogal in transportvolumes, prijs
en afmetingen dus er is een echte keus aan
de orde. Het droevige is dat dit toont hoe
sterk het protectionisme leeft in de VS en
ook hoe
minnetjes over Europa wordt
gedacht in Amerikaanse kringen. De strijd
om de orders lijkt weer open… Of is het
eigenlijk een klein gevechtje in de grote slag
tegen het protectionisme dat al eerder hele
welvaarten om zeep hielp?
FUSIES IN DE LUCHTVAART
Er is er weer een: Continental en United
gingen samen en samen hebben ze nu 21%
van de VS-markt , omzet ca 29 miljard $.
Ze zijn redelijk complementair: United doet

URANIUMGEDOE
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Areva (Fr.) is de grootste producent ter
wereld met nu 8600 ton. En op weg, hopen
ze, naar 12000 ton in 2012. Nou wil EDF
(beetje familie) zijn spul in Rusland gaan
kopen waar het goedkoper is… Ach zegt
iemand van Areva moedig: EDF is maar
25% van onze omzet!! Nou is de uraniumprijs pour le moment terug gevallen van
135 naar 42 $ , en dat is erg laag als u weet
dat de extractie kostprijs op ca 20 $ ligt in
Kazakhstan, op 25 in Canada en op 40 in
Niger. En deze prijsdaling komt door, jawel,
de nieuwe nucleaire verdragen tussen
Washington en Moskou! Maar Areva blijft
geloven in zijn formule van een breed
atoompakket, en wil dus de produktie
opvoeren en in handen houden.
Wel de grootste landen voor Uranium zijn:
Canada et 9000 ton, Kazakhstan met 8500
ton, Australië met 8400 ton, Namibië met
4300, Rusland met 3500, Niger met 3000 en
Ouzbekistan met 2300. En, dat is ook waar,
Areva heeft nu slechts 20 jaar reserves in
de wereld en probeert dus alle om zijn
exploitatie in Mongolië, Centraal Afrika en
Zuid-Afrika op stoom te krijgen. De strijd om
het nieuwe zwarte goud is al vol uitgebarsten.

blijkt nu erg duur te worden. Er is dus geen
weg terug, alles overziende. Veel olie van
het land is in handen van landen/staten;
veel olie off-shore vereist enorme investeringen en wordt door private bedrijven
gedaan. Dus stoppen in de Golf van Mexico
met zijn 200 miljard barrel wat zeven jaar
productie is, kan economisch eigenlijk niet.
Maar toen stroomde de olie uit drie putten
op 1500 m. diepte uit met een opening van
een halve meter diameter. En het werd de
grootste olieramp ever… De Exxon Valdez
kwam op “maar” 41 miljoen liter olie, terwijl
deze putten per dag 25000 barrel uitspuwden. Alle veiligheden weigerden… dus
moest er veel tijd voorbijgaan om wat eraan
te doen… Voor het was opgelost werden
3000 km kustlijn bedreigd met ernstige
vervuiling
waaronder
de
prachtige
mangroves ..
Nog even wat over die diepe olie op onze
wereld: In Noorwegen zit men op liefst 2400
meter diep te prikken, in een deel van de
Golf van Mexico zit men op 1700/1800
meter, in Brazilië rond de 800 meter en het
meest ondiepe is ook Golf van Mexico op
300 meter. Sinds 1960 wordt het alsmaar
dieper boren in de zeeën en dat stopt ook
niet omdat daar nog erg veel zou kunnen
zitten….

AREVA GEEFT NIET OP
Abou Dhabi tekende bij de koreanen een
verdrag voor kernreactoren en Frankrijk
verloor schandelijk.
Want er bleek dat
Kepko voor de aangeboden prijs nooit de
vereiste veiligheidsvoorzieningen kan leveren. En verder daalt de euro wat ook een
totaal ander plaatje oplevert. Mevrouw
Lauvergnon is goed wakker en weer
optimistisch. Een eerste voordeel van een
lage euro.

ZON EN WIND SAMEN!
De CSIRO de staatsresearchclub van de
australische regering vond het uit: een grote
toren met een windturbine erop. Maar dan
wel een turbine die op zelf gemaakte wind
draait boven op de toren. Die wordt gemaakt
door de hitte van 450 zonnespiegels op
4000 m2,
beneden die de lucht doet
stromen naar de wieken. Lucht van wel 900
graadjes! En zo maakt ie dan 200KW, maar
dit is natuurlijk een testcentrale. Het idee is
origineel: je laat de zon de wind maken voor
je turbine en zonder stoom en water… De
mens is een slim wezentje niet?

DE DIEPE OLIE
Van de bewezen reserves zit 13% van e olie
off-shore en als je de laatste vondsten erbij
telt komt dat op 25% Een totaal van 600
miljard barrels. De VS krijgt al 33% van zijn
olie off-shore en is van deze “eigen
produktie” dus extreem afhankelijk geworden. Obama gaf toestemming voor diepe
exploitatie op zee en ziet nu hoe zoiets kan
aflopen…. Zijn wens tot onafhankelijkheid

CHINA MAAKT GOEDKOPE STROOM
In 2012 doen de chinezen meers stroom
“verschijnen” dan de VS…
De groep
Huaneng Power gaat een grote kerncentrale
bouwen en gaat dan 40% meer stroom
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leveren. De concurrent Datang Internat.
Power doet al weer 33% meer. Zo’n 80%
van de capaciteitsuitbreiding is nu al
chinees. Dit jaar is de toename meer dan
de productie in Brazilië, Italië en GB samen
en ze zitten nu al dicht bij de fransen en
Duitsland. De stroom is er in overvloed en
wordt goedkoop aangeboden. Om industrie
uit het buitenland aan te trekken. Vooralsnog is 75% van de produktie uit
kolencentrales maar dat gaat snel naar 65%
terug. De wind gaat van 3 naar 7% en de
kernenergie van 1 naar 3%. De chinezen
laten zien hoe snel en goed ze “onze
technologie” weten over te nemen. De
komende 10 jaar investeert men 150 miljard
in minstens 21 kerncentrales. En in 2020
gaat China deze centrales op grote schaal
exporteren. Dat had weer niemand in de
gaten…. Arrogantie maakte het westen
blind… Te laat nu: er tegen aan dus.

gemeenschap
van
Amsterdam
werd
verbannen met een vreselijke “herem”
(banvloek).
En dat deerde hem ook al niet; hij
verhuisde, bleef optimist en opgewekt tot hij
te vroeg stierf. En maakt een enorme indruk
met zijn gedachtegoed op alle groten van
zijn tijd. En nu opnieuw wordt hij stuk
gelezen… Een zeer oorspronkelijk denker
deze man. Nauwelijks bekend in zijn tweede
vaderland dat vol met atheïsten lijkt te zitten
tegenwoordig…. Geen enkel volk gelooft
ooit zijn eigen profeten….
JEFF PAKT HET VATICAAN AAN
Hij jaagt al 30 jaar op pedofiele katholieke
geestelijken, deze amerikaanse advocaat
Jeff Anderson. Nadat in 1974 een groot
portret van een pedofiele priester die zich
had vergrepen aan 200 doofstomme
kinderen in Wisconsin, op de deur van een
kathedraal hing met erboven WANTED;
begon Jeff zijn kruistocht. Want deze
priester , die nu dood was, was door
niemand ook maar een strobreed in de weg
gelegd. Zijn kantoor met 20 personeelsleden
voerde al 4000 processen tegen seksueel
misbruik van kids. Daarvan waren er 2000
voor rekening van geestelijken en daarvan
weer 1500 van de katholieke geestelijken.
In totaal was er sprake van 60 miljoen $ aan
schadevergoedingen.
Nu werkt hij aan een proces tegen de
kardinalen van LA en Mexico die een
pedofiele mexicaanse priester lieten vluchten. En waaraan ene Ratzinger, toen nog
prefect van de Congregatie voor het geloof
ook zijn medewerking gaf. Hij is in het bezit
van een brief van de rechterhand van
Ratzinger die vraagt om opschorting van
vervolging
voor
deze
priester
om
gezondheidsredenen.
Jeff weet er ook iets van: zijn dochtertje
werd ooit door een oude pastoor misbruikt
en wilde van de beschuldiging af voor een
cheque van 2000 $.
En toen er laatstelijk een bod van 1 miljoen
kwam van kerkelijke zijde om (ook het
zwijgen) te verkrijgen in een andere pedofiliekwestie was het voor hem genoeg. Toen
heeft ie alles in de pers gebracht en gaat nu

Terug naar inhoud
RELIGIES
EINSTEIN WAS OOK SPINOZIST!
In 1929 krijgt Einstein een telegram van
rabbi Goldstein uit New York waarin deze
hen openlijk vraagt of hij in God geloofde.
Dat was erg serieus bedoeld want de
kardinaal had met hem contact gehad en
zich
bezorgd
getoond
dat
de
relativiteitstheorie het bestaan van od zou
kunnen bedreigen. Einstein gaf vriendelijk
maar redelijk beknopt antwoord en dat was
o.m.: “IK GELOOF IN DE GOD VAN
SPINOZA , ZICHTBAAR IN DE HARMONIE
DER WERELD, MAAR NIET IN EEN GOD
DIE ZICH BEZORGD MAAKT OM ALLES
WAT WIJ DOEN EN LATEN “
De rabbi was blij dat Einstein dus een God
erkende en hij schreef zelfs op: Als je de
theorie van Einstein tot zijn limiet doordenkt,
zou dat een wetenschappelijke formule
opleveren die uitkomt op het monotheïsme”.
Dat heeft Einstein nooit teruggehoord en
dus wist hij ook niet hoe slecht de rabbi hem
begrepen had.
U moet weten dat Spinoza om verdenking
van atheïsme uit de Portugees-joodse

27

pleiten voor een openbare behandeling van
al dit kwaad. De scheiding van Kerk en
Staat is nu voor Jeff echt een serieus uitgangspunt. Niks doofpot meer vol met dollars zwijggeld. Te onchristelijk zegt hij. Dat
gaat dus nog veel gedonder geven.

en het moet worden bestreden. Maar
iedereen weet dat de honderdduizenden
verbintenissen zonder boterbriefjes , die hier
zijn beplakt met “maitresse” en waaraan ook
presidenten in dit land zich schuldig maken
met kinderen en al erbij, er ook zijn.
Mitterand deed er kond van vlak voor zijn
dood en zijn hallal dochter Pingeot is nu wijd
en zijd bekend. Dus voor er weer een regen
van gebrul neerdaalt over “immoreel
handelen”, onderdrukking van de vrouw en
misbruik van sociale steun, effe nadenken
dus.

DE PALEIS INTRIGES IN ROME
De RK Kerk is een staat een grote politieke
onderneming ook. Nu de crisis der pedo’s
toeslaat is er veel geïntrigeer onder de hoge
functionarissen. De aartsbisschop van
Wenen beschuldigt de kardinaal Angelo
Sodano er van “de slechte praktijken al
jarenlang te dekken”.
Vooral die van
Hermann Groër een van zijn discipelen.
Deze laatste was een echte Pinochet
verdediger toen hij in Chili werkte. En hij
was ook goed met Degollado de oprichter
van het Legioen van Christus, wat nogal
vreemde praktijken er op na hield is gebleken. En enkele hoge gemijterde pieten
willen de forse aanpak van de paus echt niet
volgen: het verzet is er dus. De erfenis van
Johannes-Paulus II is niet zo’n beste, ontdekt nu ene Ratzinger.
De Kerk van Rome is een mensenkerk, een
onderneming een staat zelfs en dus vind je
er alle rottigheden die bij dit soort organisaties horen. Macht corrumpeert, ook
met een mijtertje op.

HALLAL FIETSEN EN KANARIEZEGENINGEN
Batavus wil die hoofddoek dames op de
fiets krijgen: omzet is omzet! Nou reed
Mohammed enkel op hallal kamelen dus dat
wordt lastig. Mogelijk kan Rome helpen
want de zendelingen van daar zegenen al
sinds mensenheugenis kanaries, paarden,
auto’s,
korenvelden
en
zelfs
onze
huisdieren. Heet niet hallal natuurlijk maar is
eigenlijk exact hetzelfde. Een gezegende
kanarie is even heilig als een hallalfiets.
Voor u in tranen uitbarst moet u even
beseffen dat er nu al meer dan 10 jaar
hallalbanken zijn. Ook vele dochters van
europese banken uit joods-christelijke
traditie geboren. En ook al aanwezig in alle
grote banksteden van de westerse wereld.
Omdat hallal bankieren de RENTE verbiedt
(de bank financiert enkel je project en neemt
dus zo risico net zoals de debiteur) kwamen
er bijna geen islamitische banken in
crisisgelazer. Niks achterlijk dus dat hallal
bankieren! Batavus is van plan op haar
hallalmodellen een speciaal tasje mee te
leveren. Om het kopvod in te doen of een
extra djellaba… Dat gaat storm lopen dus.
Het nieuwe model zou, fluistert men. De
Mohammed-velo(cipède) gaan heten….. Er
zitten twee bultjes op om de idee van
Mohammed’s tijd mee te geven. De
marketing staat voor niets..
Wat ik op een website aan vuiligheid las
over dit idee van Batavus, tart elke
beschrijving. De achterlijkheid van het
Nederlandse volk neemt snel toe. Komt door
die 4% moslims: die ziekte is super

DE HALLAL HUWELIJKEN
De polygamie en de daarbij soms horende
“hallal huwelijken” die enkel voor de imam
werden gesloten en niet in de mairie staan
nu opnieuw fors in de schijnwerpers. Deze
gewoonte die in Frankrijk 20.000 gevallen
zou kunnen betreffen, waarvan slechts een
DEEL “ hallal huwelijken”, krijgt na de niqab
affaire weer eens fors aandacht.
En dan blijkt dat de grote Moskee in Parijs
het religieuze huwelijk enkel afsluit indien
men ook en eerder op de mairie was! Dus
alle respect voor de wetten van het land
voorop. Dat is hier de positie van de “officiële islam”. Maar natuurlijk zijn er de
radicale gemeenschappen en hun imams
die dit gebod ontduiken… En waardoor
vrouwen in hun “huwelijk” voor de landswetten rechteloos worden. Tja zo gaat dat
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besmettelijk weten we nu. Daar helpt enkel
zegenen met de grote kwast nog tegen. Op
de knieën dus en de kwast er over!

de verkiezingscommissie naar huis gestuurd
en ook de regering. Sinds 2002 is er nu al
onrust en de beloofde verkiezingen zijn
onderwerp van veel wantrouwen. Men is
ook bang dat er gestemd gaat worden door
Burkina-inwoners en mensen uit Mali. Want
daar ziet men de oppositieleider wel zitten.
Gbagbo werd boos omdat de commissie
identiteitskaarten zou hebben gegeven aan
429.000 personen (8% v.d. bevolking) die
niet uit Ivoorkust zijn. Nu is de commissie
er weer gekomen met nieuwe leidinggevenden. Ze heeft een kleine maand om al die
namen te checken… at wordt dus lachen.

TWEEDE ISLAMITISCH CONGRES IN
BERLIJN
In Duitsland “moeten” 4 miljoen moslims ook
integreren. Ze zijn daar dus een met een
ietsje MEER dan de Nederlandse 4%. Dus
was er nu de tweede islamitische conferentie in Berlijn.
Omdat islamfobie niet op de agenda stond,
maar wel religieus geweld en islamitisch
onderwijs, weigerde de Centrale Raad en te
komen. Milli Görus mocht niet komen omdat
ze juridisch vervolgd worden. Alle andere
moslimorganisaties waren er wel. Misschien
moet Geert ook eens bij de buren gaan
kijken: Venlo licht tenslotte aan de duitse
grens en Geert heeft natuurlijk een trauma
gekregen van al die behoofd-doekte
moslimvrouwen uit Duitsland die daar
kwamen winkelen. Dat is het natuurlijk!

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
EEN VERONTRUSTENDE BLIK OP DE EU
In Italië is Berlusconi in een fors gevecht
gewikkeld met zijn coalitiegenoot Fini en zijn
coalitie kraakt. In Duitsland verloor de CDU
de verkiezingen in Rijnland-Westfalen en
daarmee de meerderheid in de Bundesrat.
Haar coalitie is ook geen vredig clubje. In
Engeland heerst een “onmogelijke” coalitie
als je kijkt naar de profielen van de partners
en in België is het ook al weer fors foute
boel. Nederland is ook een gefragmenteerd
huis geworden en de kiezers zweven tussen
vele partijen. Zuid-Europa zit zwaar in de
financieel-economische shit en dat belooft
ook geen politieke rust: zie nu al
Griekenland.
De politieke opinies zijn weer zwaar
tegengesteld, de politieke strijd wordt
verhitter (lees geweldadiger). Op het
moment dat eenheid en vastberadenheid
gevraagd is, valt de politieke eenheid in
duigen. Niet de eerste keer in crisissen,
maar hoe gaat het dan nu aflopen in het
dolgedraaide europese huis? Andere tijden
dienen zich aan; lees uw geschiedenisboeken nog even.
De euro daalt als een valk op jacht: naar
1,20 $ op weg al en de financiële markten,
die zo op hun donder krijgen, doen nu dat
wat de politiek niet “kon”. Bezuinigen en
naar de werkelijkheid leven in plaats van
“boven de stand”. De kruik lag al lang in

Terug naar inhoud
AFRIKA
HONGERALARM IN DE SUBSAHARA
Wat nou weer in Afrika? Net nu wij ok
zoveel
zorgen
hebben
over
onze
pensioenen, salarissen en beleggingen?
Hoeveel hongerende zei U? Ach zo 10
miljoen dus. In Mauretanië, Mali, Niger en
Tsjaad vooral? Door de droogte waardoor
de oogst mislukte? En er moet snel 200
miljoen op tafel anders gaan er vele dood…
het eerste in Niger (waar ons mooie uranium
vandaan komt…voor de kerncentrales en
bommen). Tja waarvan dat te betalen nu?
Mogelijk weet de baas van Goldman Sachs,
die zei “God’s werk te doen” nu ook raad.
Maar die doet liever in complexe beleggingsprodukten zei ie..
EINDE CRISIS IN IVOORKUST
De buurman uit Burkina Fasso moest
interveniëren om Gbagbo en zijn oppositie
te kalmeren. Daar gingen heel wat demonstraties en geweldadigheden aan vooraf.
Het leger schoot zelfs op hen. Gbagbo had
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woest water en brak nu… De markten zijn
meer rekenaars dan “complottisten” en
dwingen nu correcties af. Leidt dit nu toch
versneld naar meer politiek-economische
eenheid in de EU? Rationeel gedacht zou je
dat nu verwachten, maar omdat het eerder
ook niet kon is het de vraag of men het nu
WEL snapt? Tijden voor bookmakers breken
aan… Want als je hoort fluisteren dat Sarko
Merkel dreigde met UIT de euro te stappen
als…. Dan wordt je toch effe stil.
Maar ja, Angela de “trage”, kostte de EU nu
al miljarden omdat ze te veel tijd nam bij de
reddingsplannen.. Wat 20 miljard had KUNNEN zijn werd nu 110 miljard en later nog
veel meer. Sarko blijkt opnieuw de economische ziener en Merkel is in de war.
Geen gezicht, deze twee groten in de EU.
Intussen
vliegen
ons
de
bezuinigingsprogramma’s om de oren en horen we
dat onze groei bij 2% blijft steken (groei
wereldwijd 5%).
Duitsland bezuinigt 10
miljard extra voor de komende drie jaar,
Engeland gaat nu voor 7 miljard direct, Italië
voor 24 (!) miljard en in Spanje redde de
regering weer een bank… In Frankrijk spitst
het bezuinigen zich toe op de pensioenhervorming… De paniek op de beurzen is
dagelijks te zien. Over de nadagen van de
euro wordt ook al druk geschreven en niet
door de schandaalpers!
En Brussel schrikt nu wakker…. Maar
Baroso gaat dan ook nog kritiek uitspreken
over de duitse houding. Terwijl hij weet dat
Berlijn afstand neemt en niet meer solidair
wil
zijn
met
schuldenmakers
en
“bedriegertjes”. Enkel het feit dat 50% der
duitse export IN de EU plaats vindt
weerhoudt Berlijn van nog drastischer
opmerkingen en keuzes. Berlijn verbood ook
al, op zijn eentje, naked short selling
(obligaties verkopen die je nog niet in bezit
hebt) om de speculanten te blokkeren en
denkt aan nog meer. Tot grote afkeer en
schrik van de fransen en anderen… De
motor van de EU sputtert dus echt nu en
wat zou u dus doen als beurshandelaar?
Pas dus maar goed op uw centen, want er
zijn ook al weer banken die “afglijden”…
Zie nu Spanje. Wie volgt?

DE DUITSERS VOELEN ZICH VERRADEN
Dat staat als kop boven een artikel in het
franse Le Point. En ze voelen zich verraden
door Europa. Immers zij moesten 30% neer
tellen voor het redden van de euro, terwijl
andere EU-leden er een potje van hadden
gemaakt.
Attali schreef er ook over in L’Express en
zei: “De duitse arrogantie is niks anders dan
de weerslag van onze (de franse dus…)
impotentie om een echte europese srategie
voor te stellen”.
Dus hij toont ook begrip voor de duitse
“diktaten”.
We moeten goed de feiten zien intussen:
-de groei in Duitsland is al 10 jaar lager dan
die in Frankrijk (!)
-zijn tekort is echter 5,5% (Fr. bijna 9%)
-zijn staatsschuld is bijna 90% van het BNP
-zijn demografisch ontwikkeling is uiterst
zorgelijk (Frankrijk zal in 10 jaar in inwoners
Duitsland voorbij gaan)
-zijn buitenlandse investeringen zijn lager
dan die in Frankrijk.
Dat is een feitelijk plaatje dat schokt, want
Duitsland is vanouds de grote motor in de
EU.
Maar wat men ook moet inzien is dat
Duitsland vertwijfeld probeert het aankomende debakel te voorkomen en steeds
alleen ageert omdat de EU er niet uitkomt!
Vandaar de forse druk op de grieken en
anderen om hun financiën op orde te
brengen en niet te bedregen.
Vandaar ook de eigengereide maatregelen
tegen speculanten (verbod “naked short
selling” door Berlijn etc.)
Dus nu MOET Frankrijk zich echt
dwingender gaan opstellen SAMEN met de
duitsers naar de zwakke Europese Commissie! En, zegt Attali en dat is ook eerlijk,
Frankrijk moet nu snel laten zien dat het
ECHT zijn financiën op orde gaat rijgen.
Door DADEN (o.m. pensioenhervormingen)
en niet enkel door ambitieuze schema’s te
publiceren…
In de duitse pers was het goed raak. Niet
alleen de populistische Bildzeitung ging te
keer, maar ook Der Spiegel en Der Stern
spraken over grote frustraties. Grote duitse
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zakenlieden en economen zelfs toonden
zich ook openlijk bezorgd, ja zelfs wat depri
en plein publique. Maar Duitsland, wat weer
zijn export ziet groeien weet dat die voor
50% naar de EU gaat en beseffen dus hoe
ze gediend zijn met die euro. Maar ze
voelen zich slecht begrepen, zij die al op de
uitgavenrem trapten met Harz-IV, en hoe!
Terwijl anderen lenend verder feestten op
de pof. En Merkel c.s. weten het: de afgang
van de euro is het waarschijnlijke einde van
de EU. Die gaat dan helemaal stilstaan en
dan is het ideaal psychologisch “dood”.
Angela hoopt dat HUN model van interne
stabiliteit (zoals een echt akkoord over
bezuinigen tussen werkgevers en –
nemers,snel een model kan worden voor
meer landen in Europa. Maar daar lijkt het
vooralsnog in Frankrijk echt niet op!
Dus Berlijn wil gewoon een EU à la “bei
uns” en daarom gaat ze er zo hard tegen
aan!

in de EU hebt…. Maar vele van hen stoppen
altijd vroeg om naar hun tweede zwarte
baantje te gaan. En hun envelopjes, nodig
om iets geregeld te krijgen zijn ook niet
morgen weg. De parlementariërs waren
flink met hun stemgedrag, nu het volk nog
zelf. Het zal dus zwaar weer worden onder
de griekse zon.
De vijf “beurse plekken”van de griekse
maatschappij zijn:
1.De Fakelaki.
Dat zijn envelopjes met euros voor ambtenaren die iets voor u moeten fixen.
Zonder dat loopt er niks
2. Belastingontduiking
De zwarte economie is rond 40% van het
BNP. Fiscale fraude is DE nationale sport.
3.De Bureaucratie.
Zo’n 80% van het overheidsbudget zijn
ambtenarensalarissen
,
een
enorme
hoeveelheid. Kampioen van de EU!
4.Stranden en zeevaart.
Daarvan leeft Griekenland eigenlijk. Hun
tekort van 13% kan daarmee ook niet
worden gedicht.
5.De onbezorgdheid voor morgen.
De grieken spenderen en sparen nooit.
Zo’n 70% van hun schuld is in handen van
het buitenland.
Papandreou is de nieuwste “change agent”
van dit land. Hij moet deze mentale
instelling veranderen nu… in no time dus.
Maar zoiets neemt normaal twee generaties!
De kleine middenstand en de ambtenaren
verdienen erg bescheiden nu, en daarvan
nog wat afpakken zal niet mee gaan vallen.
Al zijn er belachelijke premies zoals voor…
op tijd op je werk komen. Of voor goed
gekleed gaan op het werk. Of een 13e , ja
zelfs een 14e maand salaris. Je zwembad
declareren, want dat kost belasting, werd
een nationale sport toen men met Google
Earth begon te controleren. Vals gras en
speciale zeilen verkochten als warme
broodjes. Het defensiebudget van 2,8%
(enorm hoog!) zal moeilijk te verlagen zijn.
De marine hier is zeer modern met wapens
uit Frankrijk en Duitsland.
Kortom Griekenland hervormen is een reuze
karwei en dat doen slagen valt onder de

MERKEL IN NOOD
In het land Rheinland-Westfalen won links,
mede door consulent economie en exhandballster Hannelore Kraft, die sympathiek en sterk, maar ook agressief als het
moet, aantrad. Zij staat niet elitair te kijken
naar het te “leiden volk” , maar er tussen ,
lijkt het. En Merkel zit nu plat: haar meerderheid in de Bundesrat is foetsie en de
afgang is psychologisch erg hard aangekomen. De nieuwe coalitie heeft de wind
fors van voren en deze keer schijnt zelfs
Merkel het er erg lastig mee te hebben. De
spreekwoordelijke stabiele Merkel en
regering, staan flink te flapperen in de
storm.
GRIEKSE BEZUINIGINGEN: KAN NIET!
De revolutie ligt in Athene op de loer nu de
monsterachtige bezuinigingen er gaan aankomen. Al moet er ook gezegd worden dat
deze economie voor 40 à 50% (!)n zwart
is… Maar 4% BTW-verhoging is een klap en
dat is mede gekozen omdat andere
belastingen verhogen bijna niet haalbaar is:
de gaat jaren kosten om die fraude op te
ruimen. Salarissen van ambtenaren -5%,
ook niet niks als je de meeste ambtenaren
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categorie wonderen. Dus of de crediteuren
ooit hun euro’s terug zien is de vraag..

Toch is Socrates minder moedig dan Zapatero die de salarissen aanpakte maar dat
heeft alles van doen met de komende
verkiezingen. De oppositie slijpt al de messen. Weer is te zien hoe snel een scope kan
wijzigen. Ik was in Portugal in 1995 en zag
daar enerzijds de armoede maar vooral ook
de opgang naar beter met veel hulp uit
Brussel. Dat alles is dus in 15 jaar totaal
gekeerd..

SPANJE KNIJPT OOK AF
Dit jaar nog 5 miljard minder en dan volgend
jaar 10 miljard; ook Zapatero moest er aan
geloven. Tekort moet terug van 11,4% naar
9.Ambtenarensalarissen met 5% omlaag,
pensioenen bevroren, ministers minder
salaris, geboortepremie weg, medicamentenvergoedingen omlaag, gehandicaptenzorg minder, stop in de investeringen en
uitgavenstop bij de locale overheden. Of je
een emmertje leeg gooit. Het land is (te) laat
en aarzelde te lang; de gebeurtenissen van
nu dwingen tot ingrijpen. Rechts is furieus
over het te lange wachten; de vakbonden
die Zapatero steunden zijn nu ook in de
contramine. Spanje is niet Griekenland maar
de sociale onrust komt er nu ook hier aan!

DE FRANSE BEZUINIGINGEN
Als je terug wil naar 3% tekort in 2013 dan
moet er 60 miljard worden bezuinigd. Dat is
beloofd maar HOE moet dat nou?
Door meer staatsinkomsten natuurlijk… Dus
wordt er nu jacht gemaakt op het afromen
van fiscale niches, zo’n 470 mogelijkheden.
Daar zit potentieel 74 miljard zegt men, en
met de schaaf kan aar gauw 5 miljard
worden opgevist.
Ook wil men de
aftrekregels voor belastingen op inkomens
reduceren. Dat is dus EEN.
En dan moet je natuurlijk tegelijk de
uitgaven verminderen.
Tot nu toe is op de organisaties der
ministeries gekort (apparaat) en niet op hun
missies. Een op twee ambtenaren vervangen minder geld voor automatiseren etc.
Maar nu vraagt Fillon een uitgaven verlaging
van generaal 10% aan elke minister… En
daarnaast moet er fors op de SECU de
ziekteksten worden bezuinigd, opnieuw dus
een poging. Als de franse artsen medicijnen
zouden voorschrijven zoals de Finse
collega’s dat nu doen, bespaart Frankrijk op
zijn SECU 18 miljard!
En dan zijn er nog de locale overheden en
hun subsidies: maar moet ook veel
weggehaald worden dus. Die stijgen 3%
jaarlijks en dat moet ook stoppen.
Frankrijk treedt in een klap binnen in de
groep van landen die nu MOETEN roepen:
het MOET direct en flink minder met dat
grote gat in de staatskas!

PORTUGAL MOET NOG MEER LATEN
Al in 2005 begon Portugal zijn ambtenaren
te verminderen in aantal:van 748000 naar
675000 in 2009. Desondanks werd het
tekort in 2009 9,4% van het BNP. Dat moet
nu 5% omlaag tot 2012, is nu besloten. Het
is niet voor het eerst dat hier fors bezuinigd
moet worden: al in 1983 moest ene Soares
van het IMF fors bezuinigen. Nu moeten ook
bepaalde investeringsprojecten worden uitgesteld… en de BTW moest ook een punt
omhoog en de winstbelasting met 2,5%....
En er moeten nog 73000 ambtenaren minder komen. Dat raakt dus fors de toch al
arme bevolking en de vakbonden protesteerden ook al hier. In dit land met 475 €
minimumsalaris dus. Al 2 miljoen van hen
zitten intussen onder deze grens… en de
voedselbanken
verzorgen al 285000
mensen dat is al 2,5% van de bevolking.
Portugal werd nooit rijk maar nu is het echt
foute boel. Het land heeft evenwel geen
echt revolutionaire traditie als wel de buren
in Zuid-Europa kennen.
Dus nu een ambtenaar op twee vertrekkende terug, maar het zou wel eens 1 op 10
vertrekkende kunnen worden. Veel leraren
worden nu tijdelijk benoemd en moeten na
een jaar hersolliciteren… Dat ziet er dus
zwaar uit .

OMKOPERIJ IN ITALIË
Niks nieuws in het rijk van Berlusconi..,
maar nu moet zijn minister van Economische Ontwikkelingen, ene Scajola,
toch opkrassen. Hij kocht een appartement
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van 240 m2 met mooi uitzicht in Rome en
betaald iemand zwart 900.000 € om dat te
fixen . Insiders weten dat dit pas het gegin is
van een hele reeks schandalen waaraan
veel politici plakken. Er zijn nog zo’n 15
andere appartementen aankopen nu in
onderzoek. Berlusconi zal het ongetwijfeld
afdoen met een communistisch complot,
maar zal toch ook afstand moeten houden
van enkele van zijn medewerkers en
vrienden.
Ach, dit is in Italië sinds jaren, dagelijkse
kost!

punten, is het de vraag hoe stabiel het spul
zal zijn…Want hun ideoloog zei nog: “Wij
zijn een progressieve, linkse partij”. Dus de
natuurlijke bondgenoten van … Labour?
Maar ja daarmee is er nu geen meerderheid
te vormen. Maar er zijn analisten die zien
dat Clegg hervormingen in de economie
(door de Tories) zal meehelpen in ruil voor
hervormingen in het bestel (Kamer der
Lords,
financiering
politieke
partijen,
kiesstelsel)… Het is het niet logisch maar
wat is er eigenlijk nog aan logica in onze
wereld? Pragmatiek en paniek zijn IN.
Intussen zijn er steeds meer mensen die de
coalitie een meer serieuze kans en
levensduur geven.

BROWN AF, CAMERON/CLEGG OP!
Niemand van de grote twee een meerderheid…. Dus na tientallen jaren kwam er
weer een coalitie-regering onder leiding van
de winnende conservatieven en samen met
de verrassende Liberaal Democraten van
fenomeen Clegg (samen 363 zetels =59%).
Dat gebeurde de laatste keer in 1974 onder
Heath. Brown haakt, moe gevochten af
Labour 258 zetels, 29%) en trok de deur van
Downingstreet 10 achter zich dicht. En
stapte ook uit de directie van Labour… Met
15% minder stemmen dan de Tories kon hij
Clegg niet verleiden met Labour in zee te
gaan. De beide jongeren presenteerden
zich meteen met een programma: bezuinigen op de staatsuitgaven: schuldreductie.
En over Europa komt er een .. referendum:
eis van Clegg. En compromis van Cameron
dus.
Ook meer afstand tot Washington … en dus
weg uit Afghanistan in 2012… Obama
feliciteerde en… nodigde Cameron ook
meteen uit. GB gaat de weg van alle
europese landen: heel anders en aangepast
aan de nieuwe positie en de economische
werkelijkheid. Twee jongere politici dat oogt
best goed, maar wat er gebeuren moet, liegt
er niet om. En het progressieve in de Lib
Dems gaat zeker nog knallen met Cameron
en de zijnen. Anderzijds: In Engeland is er
een breuk met gisteren en dat geeft nieuwe
energie. Het after-Tony c.s. tijdperk is daar..
En het begint met: schuld van 87% van het
BNP, 10 begrotingstekort en een groei van
1,5%. Omdat de politieke ideeën van de
beide regerende enorm verschillen op vitale

DE GEHEIME POORT VAN IRAN
Het was geen echt geheim: families en
personen die weg wilden (of moesten) uit
Iran konden een visum krijgen voor Wenen
bij de Oostenrijkse ambassade in Teheran.
En dan na een verblijf van zes weken een
visum bemachtigen voor de VS en uitreizen.
Zo loste Iran zijn probleempjes ook op, rond
mensen die in het buitenland aangekomen,
niet gevaarlijk voor het regiem konden zijn.
Maar nu er een eminente atoomgeleerde zo
weg kwam zit het even fout… Hoe en wat
blijft nog een groot geheim. Maar Shahram
Amiri is in de VS en is een kenner van de
iraanse atoombusiness! Wordt vervolgd?
BELGIË KRAAKT WEER
Alweer crisis in Begië waar geen regering
een jaar lijkt te kunnen halen. In Le Soir
stond: heeft dit land nog enige zin?
Want waar het nu over gaat is slechts een
Petit topje van een grote ijsberg aan diep
ressentiment. En nu lijkt elk compromis
verder onmogelijk te worden. De nieuwe
jongere generatie is zo mogelijk nog fanater
voor scheiding in het Vlaanderse. Wel 40%
van de Flamands wil het afscheid nu en ook
pas mal des Wallons willen wel naar het
andere buurland waar ze geen vlaams
hoeven te spreken. Nu ook de Liberale
Vlamingen die kant uit zijn gegaan, is veel
hoop op een compromis de bodem
ingeslagen.
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Het kan niet anders dus: de Koning krijgt
Brussel, de Wallonie gaat aan Parijs en
Vlaanderen wordt een apart landje dat weer
een mini-staatje vormt zoals de baltische en
sommige Oost-Europese landen die van
dezelfde omvang zijn. Europa wordt een
puzzeltje. Tja waren die flamands maar niet
weggelopen bij de Nederlanden in 1830…
nu bijna 200 jaar geleden en waren de
franse legers maar thuis gebleven toen de
ollandais de stoute Vlamingen met de vuist
wilden terug halen. Twee fouten tegelijk dat
wreekt zich vele jaren later. Eigen volk eerst
dus en dat zijn er nu dus DRIE! (of VIER?).
Wie snapt het nog? Intussen toch ook gene
ene belg meer?

Ned. 67
Span. 67
Duits 67
Denm. 67

HET E-HANDELS VOLUME
De e-handel via het net schiet in Frankrijk
nu ook met 26% jaarlijks omhoog. Maar het
komt pas op 25 miljard in totaal per jaar; in
GB is het nu al 58 miljard €. Of de engelsen
doen 150 € per jaar de fransen maar 90.
Het aantal e-bedrijven ging van 14000 in
2005 naar 65000 in 2009. In GB zit men op
100.000 nu. De omslag wordt steeds groter
en dat zal het winkellandschap sterk gaan
veranderen.
ANGELA ZOEKT HAAR WEG
Haar nieuwe liberale partners willen furieus
belasting verlaging, maar het volk, dat eerst
erg vóór leek te zijn, vindt het nu toch wel
wat link. De voorstemmers gingen terug van
42% naar 31% , niet gering dus. Want “die
Staatsschuld” loopt dramatisch op naar
meer dan 80% (van het BNP). Dus het is
weer CDU tegen FDP en CSU… en Angela
manoeuvreert! Het veder verlagen van de
belastingen is voor de CDU nu niet meer
bespreekbaar: Westerwelle loopt vast met
zijn, wat te forse eisen. Tegenover hem
staat de rots in zijn rolstoel Schaubele, die
op de centen past. Maar hij is een oude vos,
die Merkel ruimte geeft om Westerwelle te
kalmeren. En Angela is een koele

OVER EUROPESE PENSIOENEN
Een lijstje als aftrap:
Werk.
Pens.
58,7
60,8
65,7

78
77,7
77,2
76,1

In Frankrijk zal het kastekort voor
pensioenen einde 2010 10,6 miljard zijn.
Als je de leeftijd ophoogt in 2020 naar 62 zal
dat meteen 6,6 miljard schelen. Dat is dus
een optie. Of een systeem dat pensioen
bepaalt op basis van de betaalde premies
en los van het salaris…of een uniformering
van de 38 diverse systemen in dit land.. En
rekening houden met zwaar werk is in
Duitsland en Nederland geregeld met
invaliditeitsregelingen. Kortom Frankrijk kijkt
nu flink om zich heen en ontdekt zijn
weelde. En ook dat die snel voorbij zal zijn.
Het jaar 2010 wordt het jaar van de
ommekeer… nou nog afwachten hoe fors
het dus zal gaan worden!

MERKEL HEEFT EEN HOOP HERRIE
Ze waren zo verknocht na de coalitievorming: Merkel en Westerwelle en hoe
stroef loopt het nu! “Madame NEIN” zoals
ze op vele plaatsen al heet heeft het intern
en ook in Europa niet gemakkelijk. Zoals
bleek bij de griekse en de euro-crisis. Haar
pragmatische slimme gemanoeuvreer lijkt
niet meer voldoende… en rond de griekse
affaire raakte ze zelf verstrikt in haar eigen
gedraai. Het viel ook eerder bij crisisstart op
dat ze bij de grote onderwerpen waaraan
ook forse financiële aspecten zitten, niet zo
goed inziet waar het over gaat… Duitsland
isoleert zich niet in de laatste plaats dor
haar totaal andere economisch-sociale
politiek. Europa lijkt nu gespleten op haar
zwakste aspect: het ontbreken van een
politiek-economische structuur. Ai Angela, je
reputatie van grote Europeaan is ernstig
gedeukt. Of is ook zij bevangen door de
populistische ziekte… geef het volk simpele
waarheden en dus geen cent voor die ouzodrinkers. Zou het vooral dat zijn? Wel , dan
zijn we echt de weg kwijt!

Land wett. Pens.
leeftijd
Fr.
60
It.
65
Zwe 65

61,5
61,4
62,1
63,5

Lev.
Verw.
77,5
67,5
78,9
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wetenschapper die goed calculeert en nooit
gekwetst lijkt. En daarin steekt alweer een
groot verschil met de fransen en de zuidEuropeanen. De duitse degelijkheid wordt
beproefd, maar houdt vooralsnog stand. Al
loopt de ww erg snel verder op…
Intussen zakt Angela’s populariteit erg snel
verder; zeker 52% vindt nu al dat ze haar
greep kwijt is en 61% vindt dat de regering
erg fout startte. Intussen gaat in Hamburg
een coalitie CDU en Groenen erg soepeltjes
en mede hierdoor wordt er hier en daar al
gespeculeerd op deze toekomstige combinatie in… Berlijn!

grote vliegtuigen en wapens (om de Rafale
straaljager) zijn fantastisch maar toch loopt
het te weinig storm. Tot groot verdriet van
Sarko die weet dat hier zijn groei vandaan
moet komen… Ondanks zijn ”export
warroom” een club om de export op te
zwiepen, was het de laatste maanden echt
geen succes. Wat nu?

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
GEVAARLIJK MOSKOU EN RUSLAND
De corruptie is er fors en daardoor trekt dit
land minder investeerders dan Brazilië en
China. Al veel westerse bedrijven liepen er
tegen de lamp. De voorzitter van de
Amerikaanse Kamer van Koophandel in
Moskou moest, na forse kritiek, naar Londen
vluchten. En ook Shell en BP waren al fors
de klos hier. Als je in het verdomhoekje
komt kun je hier niks meer en wordt je
systematisch tegen gewerkt. Je medewerkers worden gearresteerd, er worden
valse beschuldigingen ingebracht bij justitie
waarbij valsheid in geschrifte gewoon is. En
niet zelden wordt er gemoord. En om de
haverklap worden er invallen gedaan en je
administratie onderzocht… Het zakenklimaat in Moskou is verre van aangenaam.

GROOT-BRITANNIË ZIT STUK!
Het wil maar niet verbeteren hier:
staatsschuld op 80% en stijgend richting
Japan= 210%!), nog steeds in recessie, ww
op 10% en ook een dalende produktiviteit
(ook al in Duitsland!). Een groot verlies aan
dynamiek is dus merkbaar. Grote bedrijven
als Cadbury worden gekocht (Kraft), de
banken staan laag in de rij, en in dit land
heeft 10% van de rijkste een vermogen dat
100 keer groter is dan dat van de 10%
armste. En dat in een socialistisch land dus.
Wie er ook de verkiezingen won er moest
gewoon fors bezuinigd gaan worden,
waardoor het afzakken op KT nog verder zal
gaan. Toch heeft dit land nog vele positieve
punten o.m. in wetenschap en creatie van
nieuwe ideeën, m.n. in Londen. Maar snelle
reactie is geboden.

RUILTJE RUSLAND-OEKRAÏNE
Oekraïne en Moskou zijn weer vrienden
nadat de russisch gezinde Lanoukovitch
president werd. En hij stelt voor de basis
van Sebastopol te laten voor de russen voor
de komende 25 jaren. Daarvoor krijgt ie dan
30% korting op de gasprijs, niet sjlecht dus.
De oppositie onder Loulia is er maar niks blij
mee en spreekt over “hoogverraad”. De
oranje revolutie? Dat is al lang geleden…

DE FRANSE EXPORT DAALT VERDER
Eind 2009 was het handelsgat al 48 miljard.
Ik herinner mij een discussie 10 jaar
geleden en toen werd een fransman boos
omdat ik , bij een tekort toen van 27 miljard.
Het nog groter zag worden. Wat steeg zijn
de defensie-exporten , nu al 8 miljard ….
Niet verder vertellen! Net als Duitsland hebben de fransen veel last van de hoge € ,
waardoor ze lastig kunnen concurreren. Mar
er is meer: de fransen verkopen vaak enkel
hun technologie maar niet hun ingenieurs en
zijn erg inflexibel naar de markt toe, Bij de
chinezen valt qua aanpak, zeker in Afrika,
best veel te leren. De topprodukten van dit
land; kernenergie, hoge-snelheidstreinen,

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
BIER IS TOP IN PAKISTAN
Het is een moslimrepubliek dus alcohol is er
gewoon via Allah verboden. Maar op 25 km
van Islamabad staat een zeer succesvolle
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bierbrouwerij, die daar door de engelsen al
in 1860 werd gebouwd. Mijnheer Bandera
met zijn 7600 werknemers brouwen daar
heel wat bier, maar ook al gin, wodka en
ook wiskey met een totaal omzet van 30
miljoen €. In dit land zit 80% belasting op de
alcoholische versnaperingen en als je het
(als moslim) drinkt krijg je… DRIE jaar
gevangenisstraf. Enkel niet-moslims mogen
het kopen, in de ca 70 speciale winkels
waar de grote internationale hotels de grote
klanten zijn. Maar ook bij de gewone Pakistani wil een biertje etc, er best in en velen
laten het stiekem aanrukken door christenvrienden. De overheid sluit de ogen want
het verdient prima en levert de staat 18
miljoen € op. De baas van de tent zit ook
goed want hij is zorostriaan, een monotheistische godsdienst in het MO die de
alcohol niet verbiedt. De baas zegt: de
mensen in Pakistan hebben veel narigheid
dus willen ze wel effe relaxen met een mooi
glas thuis. Hij vroeg nu ook om een exportvergunning maar dat kon niet. Dat zou het
imago van zijn land als moslimland beschadigen. De islam heeft dus ook al heel
wat farizeeërs!

aardappelen met gemiddeld 60 km/uur en
hij dronk 1 liter op 30 km…

INDIA RIJDT NANO!
Hij kost ca 2000 € deze “2-CV” uit India en
is DE auto geworden van de nieuwe
middenklasse hier. Motortje van 35 pk,
loopt 1 op 20 , max. 106 km/uur en het
weegt 500 kilo. Maar 3 m. lang en 1,5 meter
breed,
zonder airconditioning, radio
stuurbekrachtiging, airbags en met vaste
stoelen en trommelremmen en kleine
wielen. Tata maakt hem. Het aantal auto’s
per 1000 inwoners ligt in India (op 450) en
nu dus al BOVEN China (350) en net onder
de …VS (500)! Tata maakte er 50.000 maar
dat gaat in 2010 naar 200.000! De
consumenten zijn middenklassers een
groep van nu ca 150 miljoen, die snel naar
400 miljoen zal gaan. De Nano is vaak de
eerste auto van deze indiërs. India gaat nu
massaal in de (kleine) auto, onhoudbare
ontwikkeling. Groeicurves die sneller zullen
gaan verlopen dan die van de 2-CV in 1948.
Die kon twee boeren vervoeren met 50 kilo

DE RODE STORM IN BANGKOK
We zien waartoe een revolutie tergen de
zittende overheid en klasse toe kan leiden.
Een complete oorlog in het centrum van
Bangkok: met echte belegering, scherpschutters, 100 doden en vele gewonden en
enorme schade. De zaak ging bij de
wegjaagoperatie breed in de fik daar in het
zakencentrum der stad. De regering liet zich
niet wegjagen en wilde ook niet weer
onderhandelen. De koning deed niets, hij
verloor zijn positie als boven de partijen
staande intussen geheel bij het gemene
volk. En de volksmenner Thaksin, verjaagde
premier en corrupt (zegt men) dirigeerde de
opstand van uit et buitenland. Deze
volksbeweging is nu even plat gegaan en er
is in half het land de uitzonderingstoestand
nu. De doden worden begraven en de
gewonden gaan genezen. Maar de rust zal
niet weerkeren zeggen insiders… Het zal
een pauze zijn.

DE AUTOWEG VAN JAVA
Indonesië heeft een te zwakke infrastructuur
wat de ontwikkeling sterk remt. Dus moeten
er autowegen komen ook op het eiland
Java. De regering drukt hard maar loopt op
tegen (arme) boeren die hun land niet kwijt
willen. Ook al is er 140 miljard bij elkaar
geschraapt voor vele projecten. Zo komt het
dat er 1200 km autoweg maar niet gereed
komen. Ook rond de havenprojecten zijn er
onteigeningsproblemen. De wet is er maar
een politicus hier durft een arme boer niet
zijn land af te pakken… dat is politiek erg
verkeerd signaal hier.
Het probleem is ook in India, ook een democratisch land zeer bekend en erg lastig
gebleken. Tata moest al vaker projecten om
deze reden opgeven. De moderniteit botst
met de eenvoudige boeren die niet anders
willen. Ook vele buitenlandse investeerders
liepen er al tegen op of vertrokken vaak
zelfs weer. Zo gaat dat langzaam in een
land tussen Middel-eeuwen en huidige tijden
in.
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Deutsche Bank en Goldman Sachs doen het
vooral in Sjanghai en Honkong natuurlijk.
Deze bank heeft 350 miljoen klanten, dat
zijn er meer dan de VS aan inwoners kent.
De chinese banken werden nauwelijks
graakt door de crisis en zagen winststijgingen van 25% en meer alle laatste
jaren. Maar nu zijn er ook verscherpte
regels in China met name ten aanzien van
de aan te houden reserves: dat moet nu
17% worden dus. Hier heeft de overheid
vele lessen getrokken uit het recente
debakel en trekt de teugels aan. De
belangstelling voor deze giga-emissie zal
erg hoog worden verwacht eenieder. China
de grootste in alles, maar hopelijk straks niet
ook in crises!

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA GROEIT OP EIGEN KRACHT
China blijft verbazen en groeit na de crisis
op eigen kracht en hoe! Vijf keer zo hard als
anderen… Nu echter steeds meer op
interne consumptie, vooral vanwege de
grote infrastructuur injecties die het deed.
Uit zijn grote reservepotten. Ze blijven ook
keihard nee zeggen tegen de eisen om de
yuan te revalueren en zeggen tegen
Obama: Poets jij eerst maar voor je eigen
deur! Ook gaven ze alle investeerders uit
het buitenland een position paper van 400
pagina’s waarin vele regels staan. Dat viel
bepaald niet lekker in het westen. Ook liet
het weten de TGV ZELF te gaan maken op
42 verbindingen…. Nadat ze eerst de franse
GV technologie afkeken. Zo maken ze
werkgelegenheid in eigen land en houden
het geld intern. Waar het kan zal men
proberen de export hoog te houden , ook
hier om werkgelegenheid te winnen en
sociale onrust te voorkomen. Want het spel
heet hier: hou ze vol hoop, geef ze
perspectief dan komen ze niet in opstand…
Al met al niks dom. De interne consumptie
zit nu nog op 38% van BBP en dat was
zeven jaar eerder nog 45%. China zal zeer
binnenkort Duitsland voorbij gaan als
exportland…en wordt zo nr. 1. Natuurlijk
heeft deze giga-groei ook andere kanten: er
ontstaat zo ook een risico tot grote
overcapaciteit, wat weer speculaties op de
beurs en op OG terrein geeft. En dat doet
sommigen denken aan het recente Dubaï
debakel. Maar China bewijst steeds, dat het
zijn lessen goed kent en erg goed weet hoe
in hoog tempo dit gigaland economisch op
te tillen naar heel veel hogere welvaart.
Twee-derde van het land wacht er op…

CHINA WIL VEEL OLIE UIT IRAK
Hier de drie grote oliegebieden in Irak met
het chinese aandeel: Rumalla, goed voor 16
miljard barrel is voor 37% CNPC (China)
samen met BP 38% en South Oil 25%.
Halfaya, goed voor 4 miljard barrel, is voor
50% CNBC samen met Total 25% en Petronas 25%. Dan nog Ahdab, goed voor 1
miljard barrel is 100% CNPC.
Rumalla gaat in 7 jaar van nu 1 miljoen barrels/dag naar 3 miljoen. Daartoe komen er
wel 1000 putten bij. Het blijft een iraakse
operatie met derden in de uitvoering, dat wel
dus. CNPC heeft nu al een omzet van 188
miljard $ en zo’n 1,5 miljoen mensen in
dienst (!). Het legde de hand op ca 3,5
miljoen barrels per dag in Irak en zal
daartoe voor 2 miljard $ investeren daar. En
steeds vaker zie je CNPC ook samenwerken met de vroegere giganten omdat het
nog ervaring te kort komt. Het profileert zich
als low-coster met zijn goedkope ingenieurs,
en deze olie is voor Peking een echt
levensbelang. Het zal ze hier niet gemakkelijk gaan lukken in dit instabiele vechtende
land. Maar ze kunnen in de oliesector een
flink deel van hun SURPLUS aan jonge
ingenieurs kwijt. Zo zijn die ook van de
straat!

DE GROOTSTE AANDELENEMISSIE OOIT
Waar die wordt ondernomen? Wel natuurlijk
in China het rijk der superlatieven. De
Agriculture Bank of China wil 30 miljard uit
de markt plukken en heeft daarvoor 200
miljoen $ aan commissies over. De

SARKO WIL PEACE MET PEKING
Terug naar de reaalpolitiek zei Sarko en
ging drie dagen naar China. De kwestie van
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het gekraakte olympische vuur in Frankrijk,
de Dalai Lama dat werd alles begraven.
Maar ook Peking heeft geleerd, zie
Kopenhagen en dus komt er binnenkort
chinees tegenbezoek om de G20 in Parijs te
organiseren. Dus nu gaat het effe hard er
tegen aan over de bankregels en zo en zijn
de mensenrechten even op een koele plek
gestald. Maar er zijn binnenkort ongetwijfeld
nieuwe spanningen te verwachten over
economische zaken… zoals de overdracht
van technologische kennis tijdens offerteprocessen… Nee het is pas begonnen maar
nu wel met meer realiteitsgevoel en minder
arrogantie…. Is te hopen. Twee trotse naties
botsten over de franse mensenrechtenvisie..

Twee marineschepen wisselden schoten uit
dicht bij de betwiste zeegrens tussen deze
twee Korea’s. Maar in Davos sprak de ZuidKoreaanse president woorden van overleg… tenminste als zijn noordelijke collega
ook over het kernbomprobleem wil praten!
China en de zes landen krijgen Kim Jong il
maar niet een beetje rustig en willen dus
ook het wapenembargo niet opheffen. Nu
ging ook de VN baas er nog heen om wat
pressie uit te oefenen. De achtergrond is
zeker ook dat Zuid-Korea de volgende G20
voor zal zitten… Daar moet je dus ook iets
voor doen. Maar of Kim Jong I, met zijn
disco-kapsel, zijn filmster zonnebril, zijn wat
hogere hakken en zijn modieuze groene
jasje van eigen ontwerp nu volwassener zal
worden is maar zeer de vraag.
Intussen is er het bewijs dat Kim die boot
gewoon met een torpedo deed zinken met
bijna 50 bemanningsleden er op. De toon
wordt nu echt hoog en de zuiderlingen laten
dit er niet bij zitten. Eigenlijk gaat buurman
China, die zich vaderlijk opstelt en anderen
wegdrukt bij het kalmeren van Kim, af als
een gieter. Ook Peking heeft tegen deze
gek geen remedie. Een lesje voor een
nieuwe wereldmacht.

CHINA KOOPT JAPAN OP
China s dol op de japanse technologie, zijn
merken en know-how en dat is te merken.
Het aantal bedrijven dat daar werd gekocht
verviervoudigde sinds 2003. Peking laat op
dit gebied Washington achter zich. Vooral
kleinere innovatieve bedrijven worden gekocht en dat geeft de jappen extra-kapitaal.
Maar jappen werken niet graag voor de
chinezen, dat is niet veranderd. En ook hun
geringe respect voor het milieu is hun een
gruwel. Verder is hun managementstijl en
hun cultuur niet iets om te bewonderen
denken ze. Er mislukten ook al enkele
deelnames door onderlinge ruzies bij de
aandeelhouders. Maar de stijgende yuan zal
de druk op de jappen om te verkopen nog
vergroten… De ontwikkeling is niet te stuiten
in dit land met een enome staatsschuld en
vergrijzing.

Terug naar inhoud

JAPAN DRAAIT 180 GRADEN OM
De inwoners van Okinawa zijn boos omdat
de PM van Japan terug kwam van zijn eis
dat de Amerikaanse basis moet verdwijnen.
Hij had dat in zijn campagne luid geroepen,
na nu ca 65 jaar amerikanen op Okinawa.
Er zijn er nog 47000 waarvan 50% op
Okinawa. En de mensen die rond het grote
vliegveld wonen met al zijn lawaai zijn nu
des duivels. DE PM valt nu als een
baksteen in de polls…

NOORD-AMERIKA
THE JOB MACHINE ZT MUURVAST
De recessie is in de VS voorbij: men groei
weer. Over een klein jaar kan de VS weer
terug zijn op zijn oude BNP-nivo. Maar toch
gingen er , ook in de herstelperiode, vele
jobs verder verloren: zo’n bijna1 miljoen.
Ook blijft de OG-markt erg fragiel… Dus als
u het vraagt aan de 15 miljoen ww-ers hier
en de 9 miljoen mensen die korter werken
met staatssteun dan is er nog niks
verbeterd. De fameuze american job
machine zit muurvast.. Iets unieks van deze
crisis… nooit tevoren zag men dit beeld NA
de diepe duik…. Niet in 75 niet in 82 niet in
91 en ook niet in 2001. So it’s a brandnew
World.

DE SCHIETENDE KOREA’S

MEXICO VERGRIJST OOK..

38

Tussen 1960 en 2010 daalde het geboortecijfer hier met 71%. En daardoor zal
de (clandestiene) emigratie naar de VS
eerder stoppen dan door alle vaak draconische maatregelen! Al 4 op de 10 vrouwen zijn hier gesteriliseerd en door betere
opleiding en erg dure woningen is deze
daling ook te verklaren. In 2043 is er een
piek daarna gaat het bergaf met het aantal
inwoners vanaf 130 miljoen. Maar in dertig
jaar is ook hier 1 persoon op 4 ouder dan
60; nu is dat nog 1 op 10.
En slechts 1 op 5 der zeventigjarige heeft nu
een pensioen. Dus er komt ook snel een
pensioenprobleem. De regering stimuleert
nu bedrijven pensioenregelingen op te gaan
zetten en zal ook de zwarte economie
moeten afremmen…. U ziet hoe snel het
overal wijzigt als welvaart en onderwijs
toenemen, en hoe gauw dan weer het
omgekeerde zich voordoet. Teken van
moderniteit dus…

deel. Ze worden als geslaagd gezien hier.
Deze 13 tot 30-jarigen. Het is niet zo erg als
voor het Castro-regiem, toen dit land de
hoerenkast van Amerika heette.
De corrupte politie doet ook nauwelijks wat
en laat zich betalen. Castro is zeer boos
over haar boek, waarvan de nodige
clandestiene kopieën circuleren. En de
journaliste ontving al 8000 mails en brieven
waarin ze voor haar boek wordt geprezen.
Amir Valle zette de schijnwerper op een
akelig fenomeen dat een deel van het ware
Cuba toont..

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË GERED DOOR PEKING
Dit land/continent ontsnapte aan de crisis
vanwege zijn natuurlijke hulpbronnen, de
mijnindustrie, waar de volumes en de prijzen
omhoog vlogen. Dat brengt hen op positieve
groeicijfers en China werd zo ook handelspartner nr. 1 vóór de VS! Ook hun banken
bleven uit de gevarenzone omdat tijdig de
regels werden aangescherpt. Dat leerden
ze van de grote aziatische speculatie en
crisis in 1990 en 1997.. En ten derde deden
ze zeer fors aan een stimuleringspakket van
wel 5,4% van hun BNP (Frankrijk: 1,6%!).
Na de VS en Korea de grootste dus. Elk
huishouden kreeg 90 $ en de hulp bij huizen kopen was ook groot. Zo bleef dit land
nu 19 jaar op positieve groei. Hun economie
lijkt nu zelfs een beetje oververhit te gaan
worden. En de huizenprijzen stegen al met
14%!
Er zijn nu te weinig talentvolle jonge mensen
helaas, en via immigratie wordt alles geprobeerd, maar nu met te beperkt resultaat.
Lucky Country is in alles OK behalve dus in
genoeg jong talent… so go south mensen!

GUANTANAMO
Stilte rond dit akelige gevang. Obama is nu
een half jaar over tijd… En zijn nieuwe foute
gevangenis Bagram in Afghanistan krijgt ie
ook al niet “overgedragen”. Waar zijn die
bondgenoten nou, die dit alles wisten en
“goedkeurden”? Wel, Berlijn, dat NIET meedeed met Bush in Irak, werd eindelijk
duidelijk en beloofde Obama om gevangenen over te aan nemen. Een voorbeeld
actie in voor andere landen in Europa!

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DE HOEREN VAN HAVANA
Een cubaanse journaliste heeft 10 jaar
gegevens verzameld over de enorme
hoerenindustrie in dit land. Ze woont in
Berlijn en bracht net haar boek: het
Babylonische Havanna, uit. Daaruit blijkt dat
de uitroeiing poging voor dit kwaad in 1997
niets heeft veranderd: wel zeker 20.000
jineteras zijn in deze business in dit land van
12 miljoen. Hun manier van geld verdienen
is ook helemaal geen schande: in tegen-

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
LANDJE PIK DOOR IRAN
In 1971 pikte Iran drie eilandjes in en
behield ze. Ze zijn van de Arabische
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emiraten doodsvijanden van de perzen. Ze
liggen uiterst strategisch in de Perzische
Golf niet ver van de straat van Hormoes
waar Iran recent flink oefende op zee. Er zit
natuurlijk ook nog mooi spul daar in de
bodem en strategisch zijn het juweeltjes.
Die A. heeft best een leuke defensiepositie
daar tegenover Oman en de AE… Komt nu
goed van pas.

glas water dronken. De empathische reactie
die meetbaar is in de harsens reageert minder heftig als…. De waterslurper een
afwijkende huidskleur heeft. Dus let wel: het
gebeurt hetzelfde bij alle huidskleuren. Ziet
u als banke zwarte Piet dan is uw reactie
niet warm en ziet zwarte piet U dan: idem.
En hoe racistischer iemand is hoe minder
warm zijn hersenreactie….. Wel nondedju,
racisme is dus toch (ook)
een beetje
aangeboren?

IRAN EN BRAZILIË SAMEN
Iran herinnert eraan dat rond 2025 de
kernwapens de wereld uit moeten zijn dat
zegt het TNP duidelijk. En ook zegt het dat
de voorgenomen sancties tegen haar, een
land dat meedoet aan het TNP en “zonder
verkeerde bedoelingen”, contraproductief
zullen werken. In de Veiligheidsraad zit nu
ook Brazilië als niet-permanent lid. Lula
ging half mei naar Teheran en wil daar
praten over die sancties die Lula niet
zomaar ziet zitten. Iran is blij met deze
“steun” en hoopt dat die zal helpen om “de
onderhandelingen voort te zetten”. Obama
heeft niet alleen vrienden in de amerika’s!

GELUK IS GEWOON OCYTOCINE
Die mannen moet je gewoon even gevoelig
maken voor emoties als vrouwen en dan
zijn het allemaal “ex-macho’s”. Deze stof
komt vrij in de hersens als je verliefd bent of
bij de bevalling en het zogen. Ze speelt een
centrale rol bij het opbouwen van relaties
tussen partners en moeder en kind. Autisten
hebben gewoon te weinig van deze stof is
recent ontdekt en wat van dit spul inhaleren
blijkt wonderen te verrichten. In de VS kun
je dus al kopen Liquid Trust een vernevelaar
voor ocytocine die u op uw kleding sprayt
als een parfum en u heeft zomaar iedereen
te vriend. Ik ga er een barreltje van inslaan
dus!

Terug naar inhoud

MEER ZON VOOR DE VROUWEN VAN SARABIË
Toen hij aankwam in 2005 met 80 jaren
waren de verwachtingen bij de dames hoog
gespannen.
Maar
hij
liberaliseerde
mondjesmaat: vrouwen mogen nu auto
rijden…, met veel tegenstand van de oppositie. En de politiechef van Mekka hief het
scheidingsverbod
mannen-vrouwen
in
publieke plekken op. Hij kreeg daarna
ontslag en, werd weer in functie hersteld. Er
gebeurt wel iets in dit wahabitische land,
maar mondjesmaat. Van de studerende
jeugd is 60% vrouw en het % vrouwen in het
publieke leven neemt ook snel toe. In
Koeweit mogen vrouwen zelfs in het
parlement gekozen worden… De demografie eist zijn tol en de ook steeds hogere
opleidingsgraad, ook van vrouwen, doet ook
fors mee. Maar het tempo is nog
bescheiden.

TRENDS/TECHNOLOGIE
DE AS-SNUIVER VOOR VLIEGTUIGEN
Hij was er al langer en werd bij de vulkaanuitbarsting in Nieuw–Guinea al getest in
vliegtuigen. Maar als te duur etc. beoordeeld
door de constructeurs.
Prata in Noorwegen bezit deze wijsheid nu
en staat in de belangstelling. Want ook
omdat er nauwelijks enigheid van oordeel
heerst over wanneer WEL/NIET vliegen lijen
deze snuifapparaten op vliegtuigen om de
as-concentraties te meten, echt nodig.
Allereerst om wat data te verzamelen
natuurlijk… Zo ziet u het weer: de ene zijn
dood is de ander zijn brood.
RACISTISCHE HERSENS
De uni van Toronto ontdekte dat onze hersens ongemerkt reageren op de huidskleur
van iemand die we zien. Ze lieten vele
proefpersonen een film zien waarop veel
mensen van diverse huidskleur allemaal een
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GIFOPSPORING MET KIKKERVISJES
Waterkwaliteit bewaken is uiterst belangrijk
dus alle drinkwater leveranciers geven daar
veel geld aan uit. Nou vond er iemand een
genetisch gemanipuleerde kleine beestjes ,
kikkerbabies, uit die licht geven als ze vergif
tegen komt in het water waarin ze leven. .
De franse fabrikant Watchfrog vertelt er veel
over: ze kunnen zware metalen etc. vinden
maar ook foute moleculen voor de mens, die
je eerder praktisch niet kon detecteren. Het
procedé is 10 keer zo goedkoop als het
gewone en in de VS is het op weg een groot
succes
te
worden.
Nadat
Veolia,
waterleverancier in Frankrijk, dat ook al liet
zien. Er wordt per klant ca 150.000 €
omgezet en de omzet schiet omhoog. De
biotechnologie bespaart weer eens een hele
hoop geld…

kost 350 € en is in 2010 al op de markt. Rij
intussen voorzichtig!
GIFT UIT HET HEELAL
Einde 1998 vond een fransman een brok
steen en bracht dat bij de wetenschappers.
Die zagen een meteoriet van 4,5 miljard jaar
oud . En hij is op zijn reis niet veranderd!
Deze 1,3 kilo ondergaan nu honderden
testen en men vond al organisch materiaal
op koolstofbasis. Dat zou wel eens wat
kunnen opleveren om het ontstaan van het
leven op aarde beter te begrijpen… Wilt u
dus bij uw wandelingen vooral goed uitkijken
naar zwarte stenen en die op de juiste plek
inleveren? Niet bij de pastoor dus, die
schrikt er maar van.
BABY LUISTERT MEE
Babies in moeders buik, horen van alles:
van het moederlichaam en ook van buiten.
Dus ook gedonder en muziek. Dus dacht
Nuvo ik maak een apparaat om de baby
echt mee te laten luisteren naar moeders
favoriete muziek, want muziek dat is erg
goed voor babies. Het is een gordel met
een dubbele string aan de voorkant, waarin
vier speakers zijn ingebouwd. En je kunt je
I-Pod, je MP3 etc. erop aansluiten en zes
een I-Phone. Dus baby kan worden opgebeld door verre papa! Tja, hoe gek kun je
worden OF hoe mooi is het (baby)leven nu?
Weet ik veel!

DE ZON IN DETAIL
De Hubble telescoop maakte ooit een stel
foto’s van de zon die de hele wetenschappelijke wereld in opschudding deden
raken.
Nu gebeurde dat weer via de
satelliet SDO die op 11 febr, door NASA
werd gelanceerd. Die beelden waren
namelijk in HD kwaliteit en nu ziet men
details van de zonneprocessen die men
eerder niet kon zien. De klimatologen zijn
zeer blij want omat zij nu veel meer kunnen
zien over de invloed van de zonneprocessen op ons klimaat….. En nu kunnen
we ons ook beter beschermen tegen de bijeffecten van zonne-erupties op de navigatieen de communicatiesystemen op onze
aarde. Hoera voor Nasa dus en nou weer
eens kijken wat die klimatologen er nu van
gaan bakken. Ze zijn gewaarschuwd: we
letten nu beter op!

WIFI IN UW HUIS
Straks zullen al uw electronische apparaten
via WIFI (draadloos) communiceren met
andere. Ook uw TV dus, daarvan zullen er
in 2014 12 keer zoveel zijn. Ook camera’s,
videoplayers, spelconsoles zullen via WIFI
gaan werken. En nogal wat leveranciers van
witgoed zien het ook aankomen. Zoals een
kolkast via WIFI die met barcodering uw
voorraad erin bijhoudt en dat kan laten
weten
aan
uw
mobieltje
bij
het
boodschappen doen.

HOU HET HOOFD KOEL
Bij een motorongeluk is er 8 van de 10 keer
hersenletsel, waardoor temperatuur en
volume in de schedel oplopen. Dat kun je
met koeling voorkomen… Dat bracht een
engelse helmenfabrikant op de idee om in
de dubbele wand van de helm twee zakken
met vloeistof te stopen die bij breuk zich
vermengen en dan kou opleveren.
Gedurende 45 minuten nog wel. Het ding

DE VLEUGEL ZEILBOOT
Wateracen in een zeilboot maakte ik een
keer mee: op de Mediterrannée met een
zeilboot met spinnaker: een sensatie, wat
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ging dat hard! Nou blijkt dat als een zeil bolt
door de wind, dus minder strak gaat staan,
dan verlies je power. Daarom werd op de
BMW Oracle superzeilboot een echte
vliegtuigvleugel gebouwd van, jawel 62 m.
hoog… ( 1,5 eer die van een A380!). Hij
bolt niks en gaat dus keihard. Dat gaan ze
nou in zeezeilen echt beproeven bij een
volgende wedstrijd.

de cognitieve en mentale ontwikkeling zijn
anders. Het bewijst dt er wel degelijk
contact tussen deze beide voorouders is
geweest: uit liefde of door verkrachting
natuurlijk. En al voor de Homo Sapiens uit
Afrika hierheen kwam dus en de wereld
veroverde. Dus zijn we ook een beetje
Neanderthalers… Weer pech voor die
domme racisten.

HET ERGONOMISCHE BEELDSCHERM
Het is een tv-scherm waarop je met je
vingers alle beeldmateriaal kunt manipuleren. Zoals je dat ook op de I-phone al
ziet en ook op de I-Pad die net uitkwam. En
wij zijn het hier l op TV bij programma’s. Erg
indrukwekkend dus. De programmatuur is
nederlands (het heet Lyar) en het totale ontwerp is Frans en heet Eyelight. Een bedrijfje uit Grenoble, Hilabs, verkoopt het en
het loopt storm. Een locale makelaar toont
er zijn aanbod op. U tikt een leuk huis aan,
dan ziet u de plattegrond en u tikt op de
keuken en hup daar is de foto van dit vertrek
al en zo schiet u door het aanbod heen.
Een ware revolutie in presentatietechniek en
besturing van het visionaire proces. Wat
wordt, een stukje van, de wereld toch weer
mooi!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
DE VIJFTIG PLUSSERS: EEN NIEUWE
GROEP
De grens tussen jeugd en ouder vervaagt
snel. Het lijkt erop dat de 50-64 jarigen
jeugdig temperament en rebellerige geest
ontwikkelen die vroeger voor de jongeren
leek te zijn.
Wel 21 % van de ouderen is opstandig; bij
de 18-24 jarigen is dat 14%... Een gevoel
van onrechtvaardigheid vindt je bij 29% van
de 50-64 jarigen en bij 11% van de 18-24
jarigen. En 27% der oudjes vindt sex belangrijker dan slaap , wat bij de jonkies 16%
is. Het lijkt of de waarden zijn geïnverteerd!
De ouderen verplaatsen de grens van echt
oud zijn naar: 80 jaar. Zo wordt de tranche
van 50-80 jaar dus een nieuwe periode in
een mensenleven.
En wat sex betreft: 95% was na zijn 50e nog
volop sexueel actief en dat was in 1992 nog
89% en 62% in 1970.
De 55-jarige mannen hebben nog 15 jaar
met libido over; de vrouwen 10 jaar. Bij de
75-85 jarige mannen is dat 41% en bij de
dames in die leeftijd 11%.
Tenslotte nog even de kwantiteiten van
deze leeftijdsgroep in de bevolking:
Het aantal 100-jarigen eerst. Met het jaar
1900 als index 100, komen we in 1960 op
977 (!),in 2010 op 15.000 en in 2050 op
60.000…
En het % 60+-ers in de franse bevolking:
1900 17%; 1960 21%, 2010 23% en 2050
32%. Dus hou rekening met ze die halve en
hele oudjes!

DE SUPERVIDEO: ALLES SCHERP!
De nieuwste videocamera uit Toronto kan
dat: alle pixeltjes zijn even scherp als hij
opneemt. Dat gaat nog veel vooruitgang
opleveren met name in de medische
wetenschap. Is de voorspelling. Vooruitgang
alom.
NACHTKIJKEN MET EEN GEWONE BRIL
Je kunt het op je brilleglazen laten aanbrengen straks en ook op je voorruit. En je
ziet helder bij nacht. Een dun laagje diodes
en het donkere gedoe is voorbij. Er is nu
een bedrif NIRVision geheten wat u er alles
over kan vertellen.
HOMO SAPIENS + NEANDERTHALER
Er zijn maar een paar genetische verschillen
tussen deze twee voorouders der mensheid.
Dat vond men in Berlijn op de Max Planck
uni uit: slechts enkele genen die punten op

******
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Dus de passiviteit die eigen is aan het principe van de voorzienigheid moet dus plaats
maken voor een actief risicobeheer.
Mondialisatie, open maatschappijen, de
informatierevolutie en de biotechnologie
brengen universele risico’s met zich mee
van industriële, financiële, sanitaire, klimatologisch en ook terroristische aard.
De multipolaire wereld is vloeibaar, instabiel
en onzeker. Zie de financiële markten en de
vulkaanuitbarsting. Ook Europa faalde
compleet in zijn coördinatie van de vulkaanuitbarsting en haar gevolgen. Er moet eindelijk een operationele capaciteit komen om
crises te beheersen.
Dus: stoppen met die fictieve protecties die
niet gefinancierd zijn, op naar een geheel
van meer verantwoordelijkheid bij de burgers en ondernemingen. Het weer weerbaarder maken van de burgers dus.
Er moet een halt worden toegeroepen aan
de catastrofe-denkers en het geloof dat de
mens in staat is veel risico’s te beheersen
moet weer terug komen.
Ziehier de noodkreten van Bavarez en ook
Allègre, die mij uiterst lucide lijken.

GEEN PREVENTIE; DAN DUS ENKEL
IMPROVISATIE
EERST DE HARTEKREET:
-Niets is méér verkeerd, dan het idee van
een voorzienigheid, die nooit voldoende
omvangrijk genoeg kan zijn..Zie de waterval van rampen en crisissen: de
H1N1-griep (die bleef steken), de storm op
de franse westkust (met 55 doden en het
sloopbesluit van woningen daar), het verbod
op genetische manipulatie (waardoor Frankrijk nu fors achterligt in de landbouw), de
bankencrisis (die er kwam wegens tekort
aan toezicht), en ook nog de de spuwende
vulkaan…wat een rij in korte tijd!
De afwezigheid van elke risico-evaluatie, te
weinig preventie bij risico’s en ook zeer
onhandig geïmproviseer, leiden tot grote
teleurstelling bij de bevolking, beschuldiging
van de overheid en… ook tot veel hogere
kosten!
Te veel voorzienigheid leidt tot verwaarlozing van risico’s, en aan vervangen van
bedachte actie door ongeleide emoties.
Deze ideologie gaat uit van de subjectieve
angsten in plaats van het goed ingeschatte
risico. En door de besmettelijke angst worden vaak de risico’s nog groter ook. Deze
aanpak leidt tot een verlamming van de
overheid, van de maatschappij en ook van
het denken.
De voorzienigheid en de bescherming zijn
de twee idolen van een geloof dat het burgerschap bedreigt. Een slachtoffercultuur
leidt tot een radicaal individualisme , dat
goed burgerschap verkleint en tot de eis dat
overheid het allemaal moet opknappen. De
staat doet niks meer aan risico-studie want
ze verdwaalt in “brandweer” spelen en dus
ook een rol die ze niet kan waar maken.
De veiligheidsdemagogie keert zich tegen
de overheid in een maatschappij die gebaseerd lijkt op wantrouwen en verdenking. De
algehele voorzienigheid is niks anders dan
het ontkennen dat we samen moeten leven
en leidt zo ook tot de desintegratie van deze
maatschappij.

******
BOODSCHAPPER VAN DE SHOA
Hij heet Karski en hij kreeg in 1942 (!) de
kans om via een geheime gang, met twee
joodse bewoners (Feiner en Kirschenbaum)
van het ghetto in Lodz een kijkje te nemen
in de afgrijselijke vervolging aldaar. Hij was
de verbindingsman tussen de poolse
verzetsgroepen
en
de
regering
in
ballingschap in Londen. Hij kwam terug met
een ongelooflijk verhaal, wat Roosevelt echt
niet kon en wilde geloven! En met hem vele
anderen… Daardoor werd er veel later
ingegrepen; zo’n boodschap is te erg voor
normalere mensen.
Karski is eigenlijk nauwelijks geëerd na de
oorlog al is hij natuurlijk wel ereburger van
Israël. Hij ging in de VS wonen en werd
daar nog hoogleraar en stierf recent daar. ..
En hij werkte ook nog voor de Amerikaanse
regering tegen het opkomende communisme na WO II.
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Karski leert ons wat: van het allerergste getuigen is een ondankbare taak Je kunt niet
slagen… Mijn ouders hadden , in een afgesloten kast, een fotoboek over de concentratiekampen. Dat liet mijn vader me mondjesmaat en selectief zien… Ik was heel erg
onder de indruk en mogelijk veroorzaakte
deze inkijk dat mijn interesse voor WOII zo
sterk werd. En voor hen die nu weten van
de afschuwelijke genocides die er gewoon
nu nog dozijnsgewijze zijn in Afrika vooral.
En voor het oordeel te snel komt: wat er in
Sebrinica is gebeurd, waar de serven 8000
mannen in de rug doodschoten, na ze van
vrouwen en kinderen te hebben gescheiden,
komt ook wat in de buurt van een kleine
shoa. En never forget, dat beide moordpartijen moesten worden gekapt met een
oorlogsaanpak… nog meer doden om de
andere moordpartij te stoppen. Weet u nu
weer waarom Europa toch niet zo dom is?

gepubliceerd: in 1990, 1995, 2001 en 2007.
En een volgend is voorzien voor 2013-2014.
De discussie over hoe het toch zo verkeerd
kon lopen is nog in volle gang en de
voorstellen voor veranderingen in de aanpak
zijn er legio. Waarbij de mate/wijze van
(on)afhankelijkheid van de VN-organisatie
een belangrijk element blijkt in de discussie.
Wil het IPCC weer verder kunnen en zich
van alle blaam zuiveren voor haar volgende
publicatie het licht gaat zien, dan moet er
nog veel gebeuren. De publiciteit is volop
wakker geworden en ook de wetenschap
schrok op en ziet nu uiterst kritisch toe. Het
zal nooit meer zo kunnen gaan als het jaren
wel kon. Met een erg vreemde interne
communicatie en veel onduidelijkheid over
wetenschappelijkheid
versus
politieke
sturing.
De aangerichte schade is groot en da is erg
triest omdat het hier toch ging over een
centrale instantie binnen de VN die bezig
was met een belangrijk onderwerp. De
organisatie zal minder amateuristisch
moeten worden gemanaged, dat is wel
zeker. En de politieke component in de
besluitvorming zal veel doorzichtiger moeten
worden.

Terug naar inhoud

-CO-2 (HYSTERIE )
DE IPCC VERLOOR EEN REPUTATIE
Ze is in Geneve maar een 12-tal medewerkers groot, deze afdeling binnen VNverband, dus onder een afdelingshoofd (de
Boer, een Nederlander die congé nam
recent). Dit apparaat wordt aangestuurd
door een presidium onder voorzitterschap
van de indiër Pachauri, die niet heel erg
handig publiek manoeuvreerde.
Extern werkten voor haar zo’n 450 auteurs
met nog 800 co-auteurs en dan ook nog
2500 experts-lezers. De auteurs worden
door de landen voorgesteld en door de
afdeling geselecteerd.
Dit in een structuur van drie groepen:
-Een voor de klimaatfysica
-Een voor de gevolgen van de klimaatverandering
-En een voor het opstellen van maatregelen.
De negatieve discussie ging overigens
vooral over het werk van de laatste twee
groepen.
Dat alles binnen een budget van 4,3 miljoen
€ in 2009. Er werden al vier rapporten

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
REGULARISATIES ZIJN ONVERMIJDELIJK
Stel dat je alle clandestiene immigranten in
de VS in bussen zou laden om ze terug te
brengen. Dat zou dan een konvooi worden
van 2900 kllometers!
Met meer dan
200.000 bussen om de 12 miljoen te vervoeren. En dat zou 300 miljard $ kosten.
Dus zelfs de grootste immigrantenhaters
snappen dat dit niet KAN. Dus is er nu een
onderzoek gaande naar het hoe en wat en
HOEVEEL van te ondernemen “regularisaties”. Dus het normaliseren van hun
verblijf in de VS, zoals dat enkele keren ook
al in Spanje gebeurde en elders… De
eeuwige historie van de immigranten
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herhaalt zich: ze komen stiekem, werken
zich blind voor een krats, worden toch
gehaat en worden als het slechter gaat
aangezien als OORZAAK!
Terwijl het
andersom was: aan hen werd enorm
verdiend. Tja en dan komt de dag dat je dat
moet erkennen en ze gewoon als burgers
moet toelaten… zoals in ItalIië al moest
(tegen de meug in), in Spanje al vaker
gebeurde en ook in Noord-Europese landen
wel voorkwam.

Denemarken gewoon in bijvoorbeeld de
vleessector. Nu ook in de VS zie je firma’s
die dat doen en zo los je het probleem beter
op dan met die muur en de milities. Het
project is er nu ook landelijk en wordt
ondersteund met een biometrische kaart
voor gastarbeiders om verwisselingen te
voorkomen met illegalen. De huidige hoge
ww is natuurlijk een tegenkracht hiertegen
en er zijn nogal wat negatieve ressentimenten onder de amerikanen. Dus
neemt nu op kortere termijn de betekenis
van muur en milities weer toe, moderne
slavernij verschijnselen.

DIE ELLENDIGE MUUR
Hij scheidt Arizona van Mexico, is 3,5 m.
hoog en behoort de clandestiene tegen te
houden. Om dat te doen lukken mag in deze
staat elke burger een clandestiene zelf
oppakken en overleveren; niet erg fraai,
maar hoe anders de stroom in te dammen?
Omdat Washington niet helpt hebben de
burgers van Arizona zelf ingegrepen. En het
land dreigt nu met eigen wetgeving ; ook
andere landen zien er wel wat in. In 1994
lanceerde Clinton het project Gatekeeper,
de muur plus patrouilles die in Arizona de
45% van alle clandestienen moesten tegenhouden; in 1992 waren er dat hier nog maar
8%.Er is nu een militie met 4000 agenten
die langs de muur patrouilleren. En uiteraard
is er ook een leger van professionele
handelaren die voor geld emigratie aanbiedt.
Het zijn nu al jaren van grote hypocrisie: het
aantal immigranten dat officieel binnen mag
is maar een fractie van wat men eigenlijk wil
hebben. Er waren er in goede tijden hier
wel 400.000 . Het statistisch buro berekende
dat tussen 2008 en 2018 zo’n 8,1 miljoen
immigranten nodig waren.
Met lage
kwalificaties en door dat met veel clandestienen te realiseren druk je natuurlijk ook de
lonen van de wel gekwalificeerden.
Toch kan het zo niet verder gaan en er zal
meer immigratie moeten komen MET erbij
een programma om deze mensen beter te
kwalificeren. Want in de VS bestaan de
meeste laag betaalden ter wereld die 66%
minder verdienen dan het mediane salaris.
Dat is in de VS 25%, in Duitsland 23, in UK
22, in Nederland 18 en 9% in Denemarken.
Het opleiden van mensen naar beter is in

Terug naar inhoud
Wilt u ook eens OPINIO 66-10 proberen?
Mail even en hij komt er meteen aan!

DE INHOUD VAN LP-Opinio EDITIE 66-10
(Stuur een mailtje aan speetjensml@orange.fr)

REDACTIONEEL
OPINIO EDITORIAL
Geopolitiek in Teheran, stoute vulkanen
en spuitende olieputten. De moderne
SGP en het nieuw geluid uit Geert’s
PVV. Een ook het oude Europa dat in
zijn voegen kraakt met torenhoge
schulden en zijn “vluchtige”
euro…
Maar, ook….

COLUMNS
NICOLE’S CORNER
EN ROUTE POUR LA FRANCE
A CAMELEONS VIEW
WE ZIJN ALLEMAAL ZELF MUTANTEN

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
DE IDEOLOGISCHE VAGABOND
WE GAAN “TROP VITE” ZEGT JLS-S
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WEBSITE: TIPS VOOR ZELFDODING

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

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt
nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen
lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom wijzigden, dat
nu niet meer kunnen… “Elk voordeel heb ook zijn
nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125%
of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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