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AMUSE GUEULE
DE BIN LADEN T-SHIRTS VAN DE VS SPRAKEN EEN EIGEN TAAL:
HIDE AND SEEK (boven prent van Bin Laden) en daar onder: DEFEATED.
OUSSAMA WORLDCHAMPION HIDING
OUSSAMA HAS BEEN ZOMBIED
JUSTICE AT LAST
OP DE OMSLAG VAN DE BEDAARDE EN BESCHAAFDE “THE ECONOMIST” (VS) STOND IN
MEI: DE FOTO VAN BIN LADEN MET ER BOVEN: “NOW, KILL HIS DREAM”…
KENNEDY ZEI IN BERLIJN: “ICH BIN EIN BERLINER”. EN OBAMA ZEI RECENT IN DIT
VERBAND TEGEN EEN JOURNALIST: I’M VERY BUSY”.
OP DE OMSLAG VAN “DE GROENE (Ned.)” STOND EEN ROZE VARKEN met de kop er op van
DSK. DAT TROK IN HET ALCAZAR IN MARSEILLE (Bibliotheek) OPVALLEND VEEL
AANDACHT IN HET LEESREK.
MERKEL SCHOKTE VRIEND EN VIJAND MET: “IK BEN BLIJ DAT BIN LADEN GEDOOD IS” EN
OBAMA KREEG VAN VELEN LOF VOOR ZIJN GEMATIGDE SPEECHES.
AMADINEDAD MAAKTE HET OOK WEER BONT: VOLGENS HEM WAS BIN LADEN AL
LANGER DOOR DE AMERIKANEN GEVANGEN EN HADDEN DIE HEM ZIEK GEMAAKT. EN
VERVOLGENS GEDOOD. DAT MOETEN DIE ARME IRANIËRS NU WEER GELOVEN…
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DE ARABISCHE LENTE MAAKTE HET STREVEN EN ZELFS DE DOOD VAN BIN LADEN TOT
IRRELEVANT; ZIJN TIJD WAS AL LANGER OM. OOK OBAMA DIE NIETS DEED AAN DEZE
LENTES, KWAM TE LAAT.
OVER DE GOUDPRIJS: “ALS DE BELEGGERS BANG ZIJN WINNEN DE GOUDHANDELAREN,
EN ALS ZE GERUST ZIJN VERLIEZEN ZE” (Zei Warren Buffet en hij weet wat ie zegt).
OP DE MUREN IN BENGHAZI STAAT GESCHILDERD: “NO TO EXTREMISM AND NO TO
QAIDA” . NU MAAR HOPEN DAT MEN ZICH DIT STRAKS OOK NOG HERINNERT NA DE
OORLOG..
CHINA TELDE NU 1.339 MILJARD CHINEZEN EN DAT ZIJN ER 76 MILJOEN (= ca Duitsland)
MEER DAN 10 JAAR GELEDEN. IN 2000 WAREN HET ER 1,265 MILJOEN EN IN 1953 STOND
DE TELLER IN PEKING OP 994 MILJOEN… HET AANDEEL VAN DE OUDEREN GROEIT
SNELLER DAN GEDACHT: EEN TEKEN VAN WELVAART, OVERAL OP DE WERELD.
WEL 70% VAN DE CHINEZEN ZIJN VOOR KERNENERGIE, 38% VAN DE JAPANNERS, 58%
VAN DE FRANSEN EN 9% VAN DE OOSTENRIJKERS…
DE ZILVERKOERS IS SINDS 2011 MET 50% GESTEGEN EN DE GOUDKOERS MET 6%! EN
TOEN ZAKTEN ZE BEIDE…
TRADITIONELE CHINESE KUNST STEEG MET 300% IN PRIJS IN 2010
KATE EN WILLIAM BEZEGELEN HET NIEUWE PACT VAN DE MIDDENKLASSE EN DE
MONARCHIE IN ENGELAND. IN HET KIELZOG VAN DIANA…
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENÇAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
“TEGEN DE INTOLERANTIE BESTAAT NIETS BEHALVE HET WOORD. EN HET RACISME IS
EEN MENTALE ZIEKTE” ( Zei auteur Umberto Eco).
“AL-QAIDA CONTRA DE VS , DAT LIJKT WEL EEN GEMONDIALISEERDE WILD-WEST FILM”.
MAAR DAARIN SCHOOT JE NOOIT ONGEWAPENDE VIJANDEN NEER, TOCH?
AMERICA IS BACK…. DAT ZAGEN WE OOK AAN DE INHOUD VAN NEWSWEEK IN MEI. HET
GING ENKEL OVER OBAMA, DE SEALS, 9/11 EN PAKISTAN. DE NATIE IS DUS GEEN LOSER
MEER…
IN DE VS NADERDE MEN DE “ABSOLUTE SCHULDGRENS” VAN 99% VAN HET BNP: 14.294
MILJARD $. ALS ER GEEN COMPROMIS VOLGT MOETEN 800.000 AMBTENAREN NAAR
HUIS WORDEN GESTUURD. WAT DE TEA-PARTY EEN ZORG ZAL ZIJN… WANT DAT KRIJG
JE ALS JE HET DEFENSIEBUDGET LAAT EXPLODEREN EN DE BELASTINGEN VERLAAGT..
DE ARABISCHE LENTES ZOUDEN KUNNEN OMSLAAN IN EEN IRAANSE WINTER` ( Schreef
een journalist).
CLINTON HIELD DE “ONDERHANDELINGSDEUR” NOG OP EEN KIER VOOR HAMAS TOEN
ZE ZEI: “EEN NIEUWE PALESTIJNSE REGERING ZAL IN ELK GEVAL ISRAËL MOETEN
ERKENNEN”. EN DAARMEE WEET MECHAAL (Hamas) WAT HEM TE DOEN STAAT.
“DENEMARKEN ONTWERPT NU AL ‘DESIGN HOOGSPANNINGSMASTEN” OM DE BURGERS
TE PAAIEN. DAT HEETTE IN “DIE WELT”: “ DIE MACHT DER SCHÖNHEIT”.
“DUITSLANDS LOCALE FINANCIËN LIJKEN OP WEL HONDERDDUIZEND `KLEINE
GRIEKENLANDJES` “. (Schreef The Economist en doelde op de vele lokale financiële instituten
(Spaarkassen etc.), die zich `rijk` kochten aan gevaarlijke, nu waardeloze pakketjes. Een
gigantisch probleem in dit nu nog boomende land).
FINANCIËLE CRISIS II: “WIE MOET ER NOU EIGENLIJK NU WEER GERED WORDEN? HET
KRAKENDE GRIEKENLAND OF DIE EUROPESE BANKEN VOL MET PAKKETJES EN GRIEKS
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BANKPAPIER. OF BEIDE”?. ZELFS DE ECB ZIET AL SCHEEL VAN HET GRIEKSE
SCHULDPAPIER. DAG EURO? EN BERLIJN MAG HET ZEGGEN…
“GRENZEN ZIJN STEEDS MET BLOED GETROKKEN EN STATEN WORDEN AFGEPAALD
MET GRAFTOMBES` (Zei Ratko Mladic toen hij nog vrij rond liep)..
DE PRODUCTIE EN HET TRANSPORT VAN WATER KOST IN DE VS 2,4% VAN HET BNP, DAT
IS 5% IN EUROPA EN 9% IN CHINA.
ER WERDEN IN 2010 LIEFST 751.000 VALSE EUROBILJETTEN GEVONDEN IN 2009 WAREN
DAT ER 820.000. HET AANTAL BILJETTEN IN OMLOOP STEEG MET 13% TOT 13 MILJARD.
EUROPA HEEFT ER EEN NIEUWE INDUSTRIE BIJ!
DVD’S ZIJN IN VERKOOPCIJFER IN DE VS MET 20% GEDAALD EN IN VERHUUR MET 36%. E
WE RACEN MEDIA-TECHNISCH VOORT…
DE CHINEZEN ZIJN DE EERSTE KLANTEN IN DE BORDEAUXSTREEK EN KOPEN NU AL
VOOR 340 MILJOEN €.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDACTIONEEL.

om "terug in de tijd te gaan" regelmatig zult
gebruiken.
Le Provençal ontwikkelt zich, na bijna 8 jaren,
nog steeds en wil u waar mogelijk, steeds ook
meer en betere service bieden.
Theo en Leon

*VOORAF
LP KREEG EEN ECHT ON LINE ARCHIEF!
Elke zichzelf respecterende krant beschikt
over een archief. Le Provençal heeft er
sinds 24 mei 2011 ook een, dank zij de
inspanningen en de idee van Theo. U kunt
het archief vinden op www.le-provencal.nl
Via de home-pagina kunt u de verschillende
archief-pagina’s bezoeken.
We zijn met 5 pagina’s begonnen. 1 en 2
met de tot nu toe verschenen edities van Le
Provençal, pagina 3 met LP-Opinio, pag. 4
met de verschenen THEMA-edities en
Bijlagen en pag. 5 met Radio Interviews L1.
Dus alle edities vanaf het begin en ook nog
het Radio-werk..
Om een editie etc. nog eens te kunnen
lezen en/of te raadplegen, hoeft u slechts op
de link van uw keuze te klikken.
De editie komt vervolgens vanzelf naar u toe
en is dan met Adobe Reader te lezen. Het
interview wordt met uw mediaplayer
afgespeeld.
We hopen u hiermee nog meer service te
bieden en dat u de geboden gelegenheid

WAT ONS DEZE MAAND BEZIG HIELD….
NA BIN LADEN’S VERRASSENDE DOOD en
nu weer de totale afgang van de IMF-baas,
Strauss-Kahn. Midden in de nieuwste EUcrisis was een ontmoeting met een poetsende
dame in een hotel in NY, genoeg om een
gigant te vellen. Frankrijk politiek in de war, de
Grieken zonder een beschermende hand en
zonder een cent, en een IMF vacaturevervulling die Europa’s positie verder zal
verzwakken.
Maar de film rolde snel verder: er bleek nog
een franse staatssecretaris te zijn die wegens
seksueel wangedrag moest schuiven en nog
een
ex-minister
werd
van
pedofilie
beschuldigd. De zuivering en/of inquisitie in
de franse politieke gelederen is begonnen en
het zal hierbij niet blijven. Over Frankrijk wordt
er nu overal gesmoezeld; de lange rij “foute
politieke boys” in de VS en elders of de nog
langere rij pedofiele geestelijken lijken te zijn
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vergeten. De laatste rel telt immers altijd het
zwaarst in onze “media-geile wereld”…

In Egypte wordt nu ook de pers gebreideld,
nadat men de grens bij Gaza opende. De ene
revolutie vraagt om engelengeduld en de
andere is enkel een zeer bloedige strijd…
In New York bij de VN zit men aardig plat met
die moorddadige revoluties: want de ene
revolutie is de andere niet… omdat er
geopolitieke gezien grote verschillen en
risico’s zijn… Daarom zwijgt men (nog) over
Bahrein en
Jemen en blijft het bij een
waarschuwend, opgestoken wijsvinger over
het bloedbad in Syrië. Want niemand werpt
graag de lont in het kruitvat en wil ook niet de
schuld krijgen van DE oorlog van de 21e eeuw!

De E-coli bacterie uit Duitsland (en niet op
Spaanse komkommers!) kwam Parijs
mediatechnisch te hulp en velde een
duizendtal Europeanen en een ruim dozijn
stierven er intussen al. Een “splinternieuwe”
bacterie die wel familie leek van de
pestbacterie die ooit in Frankrijk (en elders
en zeker in Marseille) al vaak tot grote
slachtingen en massa-psychoses leidde. In
onze tijd heet zoiets overigens: een mediamassa-psychose. Of course!
En het wachten is nu nog op de Twitter en
de Facebook bacterie, na de vele virussen
op het internet. Onderwijl
plunderen
Chinese hackers westerse (én Chinese)
Gmail accounts, nadat Sony slordig de deur
van haar spelcasino open liet staan voor het
hacken van de bankdata van duizenden
van zijn klanten.
In Nederland hield Wilders een emotioneel
(slot)betoog voor het “(te?) vrije woord”, net
nadat hij (opnieuw) die grote minderheidsgroep intens beledigde met de kwalificatie
“stemvee”. Wat weer eens van weinig
inzicht in zijn eigen PVV-achterban
getuigde… Om van de dictatuur rond het
woord in de PVV-kring zelf maar te zwijgen:
daar wordt de pers, dé vertegenwoordiger
van het vrije woord, geschuwd omdat ze
“niet een moslim- maar een “linkse Kerk”
zou zijn. En de PVV is ook tegen een
wetenschappelijk congres in Leiden over de
“sharia en het westen”! Zoiets als vroeger
wel
gebeurde
over
de
“katholieke
catechismus”. De PVV is geen vriend van
de wetenschap die ze ook te “linksig” acht…

Het CO2 gehalte is weer op een nieuw
maximum aangekomen en dat terwijl de
“schone (?)” kernergie nu gehaast wordt
afgeschaft in Duitsland, Zwitserland en
Japan… Daar gaat men (even?) op méér gas
en olie in afwachting van meer wind en zon…
Terwijl in China elke dag enkele kolen
centrales het licht zien en in Beijing enorme
files groeien zoals in New York en Parijs. De
amerikanen, de chinezen en de Indiërs
hebben overigens niets op met die “CO2afremming”. Al bestellen zij wel tientallen
kerncentrales.
Ons klimaat staat op zijn kop, al weet geen
hond of het nu meer zon of meer ijs (of beide?)
gaat worden.
Op Twitter zijn er nu accounts als “yes-wecamp” ( maar deze keer zonder Obama) en
“greek-“ en “spanish-revolution”, -ja zelfs ook
al “french-revolution”- (de tweede versie is dus
in aantocht). Zuid-Europa en Ierland kwijnen
economisch weg terwijl hun jeugd (ook die mét
diploma) daar ,voor 50% werkeloos, enkel nog
denkt aan emigratie. Maar waarheen? Europa
en de VS hebben ook geen jobs en China
heeft nog werkers zat! Nog maar weinigen in
het westen zien de steeds treffender
overeenkomst tussen de Maghreb, het MO en
Europa… Terwijl we dagelijks gewoon kunnen
zien op TV hoe dat zich ontwikkelt.
Griekenland moet nu totale uitverkoop houden
zoals het al een beetje deed met de haven van
Piraeus aan de chinezen. De noordelijke EUers hebben weinig goesting in het lenen aan
die “gebronsde potverteerders in het zuiden”

Onderwijl kwijnen de Khadaffi’s weg in hun
bunker
wachtend
op de American
bunkerbuster, schieten Assad en de zijnen
honderden betogers per week gewoon dood
en liet Saleh van Jemen het tot de door hem
gewenste burgeroorlog komen in zijn land
en moest gewond naar zijn buurland om
opgelapt te worden na een aanslag.. Libië II
en Somalië II in opkomst dus. Afrikanen uit
Tunesië verdrinken op hun emigratie uit het
failliete land en met de honderden tegelijk.
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en de nog sterke euro wankelt fors. Fitch,
Moodie’s en Standard and Poor’s , delen,
-als waren ze des wereld’s schoolmeesters-,
de punten uit voor de laatste proefwerkjes
van de EU-landen en andere… Van de VS
tot de EU , van België, en via Athene en
Lissabon, Dublin tot aan Tokio. Geen G8, ja
zelfs geen G20, krijgt deze “G3” die de
wereld echt regeert, in de greep.

Onze idealen worden toch verwezenlijkt schijnt
het, maar zo bedoelden wij het eigenlijk niet.
Want wij wilden dat het bij ons blééf zoals het
al was en dat het bij de “anderen” ook zo
moest worden.
En nou ontdekken we dat dit niet zo kan
vooralsnog: wat eigenlijk erg goed te snappen
is.
Dus moeten we weer een potje knokken voor
het remmen van onze neergang terwijl “onze
broeders en zusters ter andere zijde” precies
het omgekeerde doen. Maar wel met dezelfde
bedoelingen gelukkig…. Of geloven we dat
niet echt?

Je zou door dit alles bijna vergeten dat de
groei (= welvaart) het in Azië, Brazilië en
Afrika geweldig doet, dat er eindelijk ook
veel wrede dictators worden “opgeruimd” en
dat de moslimjeugd zelfs “onze” democratie
omarmt! Wat ons eerder, met alle
ontwikkelingshulp etc., maar matig wilde
lukken…
En ook, dat de bevolkingsgroei fors afremt
in Japan en Europa, maar ook in de
Maghreb, Latijns Amerika en.. in China…
Maar weer gigantisch toeneemt in Afrika en
het MO… en vooral in Z-Azië.

Wij zijn van die ene unieke generatie, die in
grote welvaart en ver weg van oorlogen mocht
leven. Een historisch uitzonderlijke periode
van zo’n 60 jaren. En daarover kun je enkel blij
en “dankbaar” zijn… want de historie vervolgt
gewoon zijn weg.
Dus durf het zo te bekijken, met een wat meer
mondiale look. Dan moet je nu toch eigenlijk
gewoon tevreden zijn als je constateert dat de
wereld als geheel… gewoon vooruit gaat. Of
niet dan?

Als je goed kijkt, ging “Europa” nog nooit,
(wel noodgedwongen), zo snel vooruit!. Een
nieuw budgettair pact, een echt noodfonds,
een roep om een minister van Financiën
voor Europa, een roep om economische
sturing en gezamenlijke economische
policies … De verdere éénwording tegen de
meug in dus! Zo groeide Europa eigenlijk
altijd… tegen de stroom in. Maar tegelijk is
de dreiging van een scheuring in de EU ook
nog nooit zo groot geweest…

Gelieve vanuit deze optimistische en
realistische optiek, wat te lezen in deze editie.
De wereld vergaat niet, hij verandert
gewoon… zoals al eeuwen vóór ons ook.
Veel leesplezier,

Dit alles maakt eigenlijk heel helder: het
gaat helemaal niet slechter in de wereld,
het is echt niet allemaal kommer en kwel…
Ja, de wereld verandert want de onbalans
en de tegenstellingen nemen toe… Maar
dat is “een nogal westers denkplaatje”!
Want als je van de andere kant durft te
kijken zie je dat het eigenlijk prima gaat,
maar nu met de armen van gisteren. Ook
dat wij een factuur krijgen gepresenteerd;
een rekening van een al eeuwen durend
spel, dat nu qua zwaartepunt en “winning
mood” om lijkt te keren. Dus het enkel maar
hoe je het bekijken wil en, waar je woont of
leeft…

LEON en THEO
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DIXITS-VERBATIM

“La Belgique pour les nuls”. Tja België is het
gevolg van een revolte (in 1830) tegen de…
Hollanders waar half “België” toen nog bij
hoorde. Maar dank zij de Britten en de
Fransen kwam er dus het politiek nogal
geforceerde “België” uit de bus. Het duurde
toen ook al drie maanden om een koning te
vinden. En nu zijn er nog steeds zeven
regeringen… waarvan de “hoogste” al meer
dan 300 dagen demissionair is. Men zegt vaak
op de terrasjes in Brussel: Wij Belgen houden
best van ons land, maar we geloven er niet
erg in…
Ach laten we er maar weer mee lachen; het
gaat nog steeds goed maar waar men heen
gaat weet geen een belg. Het wordt dus tijd
voor een echte onnozele Belgenmop.

“LA REPUBLIQUE SE VIT À VISAGE
DÉCOUVERT” (= In onze republiek moet je
met onbedekt gelaat leven. Dat schreef een
journalist en het was meer dan een literair
aardige tekst).

*****
HOLLANDE BEGRIJPT DE FRANSEN
MAAR NIET LA FRANCE EN DSK
BEGRIJPT LA FRANCE MAAR NIET
DE FRANSEN…
*****
FRANKRIJK TELT 3 IMMIGRANTEN
PER
1000
INWONERS
MAAR
ZWEDEN ZELFS 8! EN ZWITSERLAND ZELFS 18!
******
IN DE ASSEMBLÉE ZITTEN 9 KEER
MEER LEDEN > 60 JAAR DAN LEDEN
VAN , 40 JAAR. IN 1950 WAS DAT
NOG 1 OP 1! VERGRIJZING IN DE
POLITIEK DUS.
*****
DE LOCALE INSTELLINGEN PRODUCEREN 23,6 KILO PAPIERAFVAL PER
INWONER. DUS CA 80 GRAM PER
KOP PER DAG.

*****
Henk Hofland had al langer herrie met auteur
Kousbroek en hoorde dat deze op sterven lag.
Dus belde hij hem en zei: “Hallo, met Henk.
Courage, Rudie”. Kousbroek: “Jij weet wel dat
jij en ik ruzie hebben, Henk. Courage? Wat
nou …Jij courage dus””. En hij hing op en stierf
niet lang daarna. Zo gaat dat ook tussen oude
en “wijze” mannen .
*****
De man van een stelletje dat op het strand
staat, naast een mijnheer die op een badlaken
in de zon ligt, zegt tegen hem:
” Maak dat je weg komt, je ligt in onze zon!”
Een interpretatie op het thema van: “Eigen
volk eerst”.
Zelfs de zon kan geclaimd
worden.
****
Een IMF-mopje moet ook kunnen. Een
representant van dit machtige instituut as in
Boekarest om een lening van 3,6 miljard te
bespreken daar en toonde, bij een
persconferentie, ongewild de zolen van zijn
schoenen. In een daar van zat een groot gat…
Toen dat in de krant kwam was Washington in
verlegenheid en men liet snel weten dat de
functionaris nieuwe schoenen had gekocht…
En natuurlijk niet op IMF-kosten…

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

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Het is eigenlijk hoog tijd voor Belgenmopjes
toch?Men lacht daar graag en gaat (in
wanhoop natuurlijk) best ludiek om met het
politieke circus gedoe. Zoals met de “laat
uw baard staan actie” en ook “de sex
staking door de dames tot er een nieuwe
regering zal zijn”.
En dan de “bicane belge” een fiets met twee
“voorkanten” met daarop een zwartgeklede
Vlaming die naar rechts fietste en een
roodgeklede Wallon die naar links fietst!
Wat niks opschiet dus. Er zijn ook cabarets
met de titels: “België voor de onwetende” en

*****
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****
BIJ DE ONTVANGST VAN EDITIE 77-11
Lezer B.W. schrijft nadat hij had gekeken op
de nieuwe Archiefsite www.le-provencal.nl :

Ook lezer H.M. kreeg de tip , keek en schreef:

Kijk dat is nog eens handig Ik heb er even
rondgekeken: alles gemakkelijk bij elkaar.
Met name de radio-interviews zijn handig.
Veel handiger dan terug zoeken bij L1.
Goeie zet!
Groet, B.

Hartelijk gefeliciteerd met jullie nieuwe
website. Het ziet er overzichtelijk en
professioneel uit. Vanaf febr. 2005 heb ik alle
kranten bewaard; die kan ik nu dus weggooien
. Wellicht wordt mijn laptoppie dan ook weer
wat sneller
Lezer H.

Dank, beste B. Dat geeft de burgers, met
name Theo moed! Doe er je voordeel mee
en zoals je zei: handig!
Leon en Theo.
****

Beste H. dank voor je mooie reactie. Het
weghalen van die “zware kost” die LP nou
eenmaal is zal je laptoppie vleugeltjes geven!.
Wedden?
Groet,

Lezer T.P. kreeg ook de vooraankondiging
van ons nieuwe archief en schreef meteen:

Leon en Theo

Dat ziet er prima uit. Ik heb een hele serie
Provencals op mijn harde schijf staan, maar
dit is handiger. Klein detail: de website
schrijft Le Provencal zonder cedille (= ç).
Verder heb ik ook zo’n mooie strooien hoed
als op de foto.
Beste groeten,

Lezers H. en J. zagen ook de archiefsite en
schreven:

****

Wat leuk. Het ziet er geweldig uit, zeer
professioneel maar ook mooi. Wat een goeie
webmaster. Intussen heb ik nagenoeg alle
edities van LP gefiled, maar het is wel heel
goed dat alles nu op die site staat. Enkele
ontbraken en die kan ik nu terugvinden. Veel
groeten,
Lezers H. en J.

Lezer T.P.
Dank, beste T.
Dank voor de
complimenten, die Theo is een uitkomst! En
die hoed heeft Theo gefotografeerd en
mogelijk heeft hij er ook zelf een!
Groet,

Beste H. en J. , dank voor de bemoedigende
reactie en nu zijn alle edities in een klik
bereikbaar dank zei het initiatief en de arbeid
van de webmaster!
Groet,

Leon en Theo
*****

Leon en Theo
Lezer en columnist N. reageert op de archief
website:

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

De website is super!!! En handig om nog
eens terug te lezen. Knap van jullie…
Groet, lezer N.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Merci beste N. en lees ook jouw columns
terug! De lof is vooral voor Theo die mij
(ook) hiermee verraste!
Leon en Theo

L’ EXCEPTION FRANÇAISE
FRANKRIJK: OPTIMISME OF PESSIMISME
VOOR MORGEN?
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Ook de economen lijken nu mee te doen
aan een soort van “verkiezingsstrijd” als je
de artikelen leest van Minc, Bavarez en
anderen. Ook bij hen is de verdeeldheid
groot… maar dat het er nu op aan komt is
gemeen goed geworden!
Ach, die opinies zijn niet het belangrijkste
dat zijn hun analyses en argumenten. Dus
daarom wat daarvan in vogelvlucht:
Het concurrentievermogen
Het aandeel van Frankrijk in de Europese
export daalde van 1997 tot 2010 van 17%
naar nu 13% (-25%!),en in rechte lijn
omlaag dus. Handelstekort intussen 57
miljard €. En dat ligt vooral aan het grote
verschil in de afgelegde weg qua
economische politiek tussen Frankrijk en
enkele noordelijke industrielanden, en
vooral
Duitsland
dat
boomt…De
“desindustrialisatie” is enorm intussen, de
grote industrieën komen ook echt niet terug
en het moet verder komen van de hightech.
Het sociale model
De uitgaven moeten worden heroverwogen
in het licht van de toekomst en de greep op
de financiën moet terug komen. Zie de
uitgaven voor de Assurance Maladie in 2008
verdeeld naar categorie verzekerden: 62%
(9,2 miljoen pers.) worden “gratis verzekerd”
(solidariteit) en 38% (48 miljoen) betalen..
Op een budget van 450 miljard /jaar (25%
van het BNP!) is er nu een tekort van 20
miljard. En 10 miljoen mensen “hebben
chronische ziekten” en dat kost 2/3 van het
hele budget… Zo kan het niet verder dus.
De staat: motor of last?
Als je de toegevoegde waarde bepaalt per
100 € meer staatsuitgaven dan is de lijst:
Duitsland 194 € (!), Oostenrijk 188; Spanje
165; Gem. eurozone 144; Nederland 128;
Griekenland 125; België 124; Italië 122 en
Frankrijk 119… De staatsuitgaven zijn ca
55% van het BNP en deze investeringen zijn
dus erg weinig efficiënt. Het staatsapparaat
is veel te zwaar in het land van Marianne.
Maakt de EU sterker of zwakker
Het is ontegenzeggelijk waar: Frankrijk en
anderen profiteerden enorm van de EU.
Toegang tot een enorme markt en stabiliteit
in valuta en weinig inflatie. En de
economieën kwamen dichter bij elkaar,

maar nu blijkt, nog niet dicht genoeg. Of beter
gezegd, ze dreigen weer verder uit elkaar te
gaan lopen. Ondanks de 14 miljoen banen
extra (de VS maakten er in die tijd maar 8
miljoen!). En het tekort ligt nu in de EU totaal
op 84%: Frankrijk heeft nu 83.. We zijn dus
veel meer “gelijk” geworden maar niet
genoeg… En nu gaan we weer uit elkaar
driften lijkt het.
En ons energiemodel?
Zie de elektriciteitsprijs in de EU: gem. (27
landen) 12,2 cent/KWH; Frankrijk 9 (!); UK 13;
Duitsland 14; Spanje 14 en Italië bijna 17
cent… Dat is vooral het kernenergie effect. We
moeten natuurlijk fors op het pad van
intelligentie, decentrale duurzame energie
opwekking verder gaan, want er is geen
alternatief voor de olie en het gas naast de
kernenergie. Dus zonder nucleair gaat het
niet!
Komen er voldoende talenten?
Het aantal hoger gediplomeerden in % van het
“aantal handarbeiders” is in Frankrijk: 24%. In
Finland is het 35% en in de VS 40%... Elk jaar
vertrekken er 150.000 jongeren van school
zonder diploma.
En als we kijken naar de toestand van de
landbouwers dan is te zien dat daar veel te
weinig per bedrijf wordt verdiend. Het model is
versleten, onhoudbaar. En in de ziekenhuizen
zijn enorme tekorten aan geld en, intussen
ook, aan personeel. Het niet-medische
personeel is in daling.
Oordeel nu zelf wat u ervan vindt; ik ben
optimistisch gezien de demografie en het nog
steeds bestaande potentieel: kernenergie,
transporttechnologie, auto-industrie… Maar
het wordt wel opschieten nu.
OVER DE PORSCHE-RIT VAN DSK, ETC.
Hij werd gevolgd door horden journalisten bij
zijn bezoek aan Parijs. Dus leende hij een
Porsche Panamera van zijn vriend en adviseur
(Publicitymanager bij Lagardère!) en werd
prompt, na een rit vanaf zijn fraaie
appartement Place des Vosges, geknipt bij
het uitstappen, en (gelukkig) met mevr. Anne.
Op de site van Segolene stond: La gauche
Porsche… Hortefeux (Ump) zei: “Roos in de
vuist en nu Porsche stuur in de knuist. “
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Hollande liet nog eens weten dat hij per
scooter reist (net als Hulot, maar die ook
nog elektrisch).
De eerdere foto’s van DSK die zelf zijn
lunch thuis klaar maakt en zijn pantalon
strijkt helpen nu niets meer… Hij is gewoon
PS Bling Bling geworden.

dit nieuws… En DSK zat in arrest in Harlem
intussen en kwam dus niet aan in Parijs. Tja,
en dan is de vraag: werd hij (weer?) een
beetje dol van vrouwelijk schoon, waarvoor hij
een zwakte heeft, zegt men? Is hij erbij gelapt
door een “betaalde dame”? Dat worden nu de
vragen, maar als je zijn reputatie kent, dan
weet je dat dit erg lastig gaat worden! Hoe dan
ook.
Het lijkt op een soort van “rijtje” , al is het
logisch omdat zijn aankondiging als kandidaat
werd verwacht. De Porsche, de artikelen in de
franse pers over zijn bling-bling (zijn fraaie drie
huizen, zijn kunstverzameling, zijn levensstijl)
… En nu een aanklacht van een kamermeisje
in New York. Dit is een beschuldiging die
moeilijk te ontkrachten is, tenzij je kunt
bewijzen dat de dame in een complot zat. En
zelfs dan blijft ook hangen, dat je best op haar
avances wilde ingaan…
Kortom: DSK is, lijkt het nu, “grillé” en dit zou
het einde van zijn carrière kunnen betekenen.
Die
van
IMF-baas
én
die
van
presidentskandidaat… Mogelijk kapt hij nu ook
zelf, want dit was nou net wat iedereen om
hem heen al vreesde: ook zijn familie. De 5
pagina’s met foto’s en tekst over zijn fraaie
riad in het centrum van Marrakesh, zijn mooie
appartement op de Place des Voges in Parijs
en zijn fraaie huis in de wijk Georgetown in
Washington doen er nu weinig meer toe. En
dat zijn vrouw Anne Sinclair de erfgename is
van een prachtige kunstverzameling van haar
grootvader Paul Rosenberg is ook al geen
pikant nieuws meer. Ook al zet je er ook naast
dat Fabius van de PS compleet verzuipt in
een kapitale familiale kunstverzameling; want
hij is dus geen presidentskandidaat…
Mogelijk was het ook gewoon “te” eenvoudig
en te verleidelijk: want zijn zwakke plekken
hoef je niet meer te bewijzen… Niet de “blingbling”, niet het “socialisme vroum-vroum”
werden hem (mogelijk) noodlottig, maar het
ordinaire verhaal van een kamermeisje in een
New York’s hotel. Hij wordt nu mogelijk
bijgezet in de rij van de Kennedy’s (Marilyn
Monroe), de Clintons (de stagiaire), Johnny
Halliday (de dame op de boot), etc.
En daarna werd het nog veel erger en kwam
hij terecht in de kauwen van de NY justitie. En
de hele wereld zag hem geboeid voor de

HET BOEK OVER DSK
Het boek (een biografie van ene Michel
Trautmann) laat zien dat hij echt een
socialist bleef en dat zelfs Anne dat is… Hij
is van radicaal rood naar Keynes gegaan en
toen hij de industriebazen frequenteerde
ging de vriendschap met Jospin, boem, uit.
Vervolgens toont het boek dat hij “het terrein
best nog goed kent”, al moest hij vroeger
wel worden geholpen met zijn volkse
contacten. Door Jospin en andere
waaronder Valls een oude vijand die nu
“pro” is. Zijn historie moet ook overwonnen
worden: hij was vroegtijdig minister af
vanwege juridische problemen. Hij werd
onschuldig verklaard aan foute transacties,
maar…
Ook gaat het even over zijn
“affaires” , die ook iedereen kent als een
zwakte.
Maar hij zou toch wel eens serieus
genomen kunnen worden, wat ook Allegre
denkt. Die van hem ooit hoorde: : Op een
dag zal ik president zijn en dan krijg je van
mij het Legion d’Honneur”. En de auteur
schrijft ook dat Sarkozy ooit tegen hem zei:
“Er komt een dag dan zijn wij beide
kandidaat”. En dat is bijna 10 jaar geleden..
En nu houden sommigen zich maar vast
aan wat hij begin 2011 zei: “Als ik in april
niet heb gezegd dat ik niet meedoe, wel,
dan doe ik dus mee” En april is voorbij en
“nee” was niet te horen. Vandaar dus die
toenemende actie in eigen kringen…
En toen kwam op de vroege zondagmorgen
het bericht dat DSK uit een Air France
toestel in NY was gehaald, nadat hij erg vlug
een hotel had verlaten waar hij inderhaast
een deel van zijn spullen had laten liggen….
Hij werd door een 32-jarige dame, die zijn
kamer kwam poetsen, beschuldigd van
seksuele
agressie.
Ze
had
zelfs
oppervlakkige verwondingen heette het…
Alle internationale zenders stonden bol van
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rechter staan, naar Rikerseiland gaan en
later zijn bewaakt appartement in de Bronkx
betrekken. Borgtocht 1 miljoen plus 5
miljoen bankgarantie, 200.000 $ /maand
aan bewakingskosten (net als bij Madoff!),
ruim 20.000/maand aan advocaten en
35.000/maand voor zijn appart. huur. Baan
kwijt, presidentskandidaat af… Nu begint de
rechtszaak en zal hij zijn geclaimde
onschuld moeten bewijzen. Velen geloven,
waaronder uw redacteur, dat het (ook) een
set-up is.
Journalisten lopen intussen al rond in het
geboortedorp van de dame in Guinee,
praten met haar familie daar, en snuffelen in
New York naar haar historie en die van haar
broer… En nu meldt Le Monde ook nog dat
de firma Gardepost Solutions (een detective
bureau) (dat werkt in opdracht van DSK’s
advocaten zegt men), de familie zou
benaderden met afkoop geld… Wat
overigens zijn schuld niet bewijst en in de
VS ook niet onrechtmatig is.
De ondergang van een geniale econoom en
politicus, op de top van zijn carrière,
gestruikeld over een (?) van zijn zwakten:
de vrouwen… Of zouden de andere twee
zijn grote bak geld (van zijn vrouw!) en zijn
joods zijn ook meespelen?
Hij zei dit
overigens zelf tegen journalisten net voor
het drama plaats vond. En de grote
belangen bij zijn politieke “vijanden” , in
Frankrijk, in Europa (Duitsland?) en in de
VS (anti-IMF-ers) zijn er echt groot zat voor.
Het is niet de eerste presidentskandidaat die
(bijna) ten onder gaat… zie Clearstream, dat
ook was gericht op de zwakte van…
Sarkozy.
Mogelijk loopt het met een (financiële) sisser
af en zullen we de waarheid nooit weten...
Het heeft allemaal niets met politiek van
doen, maar met “burgerfatsoen” en met
kwetsbaarheid als “hoogste van een land”.
Want je kunt natuurlijk als president niet
wekelijks in de schandaalpers staan, ook al
deed je (weer?) niets… We wachten af,
maar mogelijk is Dominique nu definitief
“gehangen” . Wat Aubry niet slecht uitkomt ,
en Sarkozy ook al niet, en, wie weet, ook
nog mensen bij het IMF? De geschiedenis

zal het leren, maar dit gaat hoe dan ook een
stevige impact krijgen.
Mevr. Gigou, ooit PS-minister van Justitie
vertoonde een hoogstaande balansact bij een
TV-interview en sprak over : “Verleiden is geen
verkrachting!”. Ze zei het uiterst precies en
denonceerde de kwalijke journalisten die het
recht op “onschuldig zijn tot het bewijs daar is”
met beide voeten treden. In Frankrijk is deze
affaire mogelijk een punt van ommekeer in de
“tolerante
houding
tegenover
de
rokkenjagende politici “ die het in dit land niks
moeilijk hadden tot nu toe. Waarmee La
France een van zijn “nogal bestreden
exceptions” dreigt te gaan verliezen.
Toevallig stond in dezelfde Le Point dat DSK
mevrouw Lagarde, de huidige minister van
Financiën van Frankrijk recent hoog oppoetste
als mogelijk nieuwe IMF-baas… Van belang
ook voor “eurofans” wordt er gezegd in
verband met de “broeiende eurocrisis”. En
zeker als DSK presidentskandidaat zou
worden en een geschikte opvolger zou
wensen bij het IMF, als hij in Parijs zetelen
zou. U ziet het: er komt geen einde aan de
denkbare intriges rond om DSK en zijn
zwakheden en… zijn belangen. En die van zijn
tegenstanders…Daarom alleen al is (soms)
een andere kandidaat al beter.
Intussen stelde Lagarde zich kandidaat voor
de IMF-stoel en ook zij moest al uitleggen dat
de klacht tegen haar (in de Adidas-afkoopaffaire met Tapie) haar niet noodlottig kon
worden… Want die loopt ook al. Maar gelukkig
heeft zij al een vaste vriend en… is zij een
vrouw met een nette reputatie. En haar kansen
stijgen internationaal, nu ze een rondreis
maakte door de “opkomende landen”. Zij kon
wel eens de laatste Europese IMF-baas
worden…
SAADÉ IS ER WEER BOVEN OP!
Hij is van oorsprong Libanees en nu
Marseillaan, deze baas van CMA-CMG de 2e
grootste reder ter wereld. Hij kijkt nu
vergenoegd vanuit zijn nieuwe toren in
Marseille-Noord over de wateren naar zijn
vloot en wil niet meer denken aan de uiterst
moeilijke periode van 1,5 jaar geleden. Toen
kreeg hij van de banken een toezichthouder en
moest zijn filiaal La Compagnie du Ponant
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verkopen… Na enkele linke maanden ging
hij in zee met een Turkse investeerder
Yildrim die hen 90 miljoen leende om zijn
schulden te herfinancieren wat hem lukte.
Dus groot feest bij de doop van de Austral
de nieuwe cruiseboot van… jawel, de
teruggekochte firma Compagnie de Ponant!
Aan de dinertafel was het flink druk ook met
veel politici. De man de bijna ten onder ging
aan zijn groeidrift in hoogtij gevolgd door
een razende crisis, is er weer helemaal.
Knap gedaan dus van deze eigenwijze,
koppige oude baas! Ik denk aan hem als
weer een groot schip de haven hier uit
vaart…

Dan is er nog Zinedine Zidane: Frans en
Spaans paspoort… En zijn zoon is ook
Spaans en moet hij dan geweigerd worden als
hij zich in Frankrijk zou melden voor speler in
het nationale team? Tja het zit niet zo simpel
met die paspoorten dus en deze rel is
illustratief voor de tijd waarin we leven. Welke
hoofden gaan nu toch vallen? Krijgt Jean
Marie nu nog gelijk toen hij ooit zei “dat het
franse voetbalteam meer Afrikaans dan Frans
was”?
SEGO WIL TV-DEBAT
Ze wil dat er 1 miljoen Fransen stemmen bij de
“PS-primaires” en maakt zich ook sterk voor
een TV-debat. Wat vooralsnog niet erg goed
ligt bij haar collega’s. Overigens kreeg Sego
zelf duizenden “standaard e-mails” van boze
katholieken over haar idee in de PoitouCharentes meteen Pass’contraception… Tja,
het gaat er om spannen, zeker nu DSK er aan
lijkt te komen.

DE FRANSEN WILLEN NIET MEER
BETALEN VOOR “GROEN”
Uit een studie blijkt het: de Fransen willen
niet extra betalen voor een ecologischer
leven: steeds minder Fransen willen de auto
laten staan, hun afval scheiden en meer
milieu-belasting betalen. Maar ze willen wel,
de thermostaat omlaag draaien, minder
water gebruiken, en energie arme lampen
doen branden. De besten qua ecologische
mentaliteit wonen in het noord-westen en
het zuid-westen en ook een beetje in het
“hoge, bergachtige oosten”. Dit wijst er ook
op dat de groenen bij de verkiezingen nog
wat te doen hebben…

EINDELIJK RAFALES VERKOCHT?
India wil geen Boeing en geen Lockeed Martin
dat is gezegd. En die 10 à 12 miljard gaan dus
mogelijk naar Europa: óf naar de JSF ( EADSBAE) of naar de Raffale van Dassault! Dus wie
weet krijgt de franse staat een eerste “collega”
die ook Rafale gaat vliegen. En dan ook nog
een die er meteen maar 126 wil hebben. Of je
een
emmertje
leeg
gooit.
Na
de
teleurstellingen in Marokko en Brazilië nu
eindelijk een opsteker voor Dassault? India wil
dus weer niet in het Amerikaanse kamp
winkelen en deed dat lang geleden ook al in
de vliegwinkel van de Russen met hun Mig’s…
ondanks het nieuwe samenwerkingsverdrag
over kernenergie met de VS (in concurrentie
met de Fransen) : India de grote van morgen,
doet ook als China en Brazilië: dus liever niet
aan de Amerikaanse kant verzeilen…

DUBBELE
PASPOORTEN
VOOR
SPORTERS
Het gebeurde vaak: het snel binnenhalen
van buitenlandse sporters via een Frans
paspoort om ze mee te kunnen laten spelen
in franse nationale teams. Maar vaak gingen
de dames en heren na genoten opleiding
etc. weer naar huis om in eigen teams te
spelen. Dus wilde de FFF (voetbalbond)
hier de rem op zetten. En dat werd een
grote “racistische rel”. Het lijkt zo simpel
maar de zoon van Jakim Noah heeft drie
paspoorten:
Frans,
Amerikaans
en
Zweeds… want hij woonde en studeerde in
diverse landen. En een gewichtheffer uit
Kameroen redde ook al eens de franse eer
en kreeg zelfs een medaille van de staat. En
een Chinese is al 7 jaar franse topper bij het
badminton.

DE SPANNING IN DE PS STIJGT
De primaires komen maar wie zijn nou de
kandidaten?
DSK
maakt
een
hoop
onzekerheid en onrust en Aubry is net een
brandweervrouw. Vele vinden dat de kalender
moet worden versneld, de linker vleugel dreigt
al met “niet meedoen”, Segolene fulmineert
tegen de “ego-oorlogen” (zij kan het weten).
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Chevenement zei weer kandidaat te zijn om
die PS wat op te jagen. Dat zei hij openlijk
en dat eed hij in 2002 ook.. F. Copé (UMP)
zei desgevraagd: “Nou luister, wíj zijn
langzamerhand echt flink in de war…” en
liep lachend weg. Tja de UMP sluit nog
steeds de gelederen, maar ook daar springt
af en toe een kikkertje uit de emmer. Maar
men maakt ook moedig de balans van
Sarko en Fillon op…
DSK werd in Parijs gezien rondscheurend in
een ware Porsche … hij was even op
vakantie. Dat is niet zo goed voor hem: na
cous-cous bling bling… krijgen we nu ook
nog voiture bling bling? Zijn aanhangers
bereiden, lijkt het, zijn terugkeer minutieus
voor… Maar dat hij met “het Aubryprogramma” uit de voeten zou kunnen ,
gelooft niemand. Hij sprak discreet met alle
PS-olifanten op zijn vakantie en de
“kampen” zijn nu wat rustiger, zelfs Hamon
en Emanuelli… de “legers van het duister”
zijn gemobiliseerd: er wordt driftig in de
achterkamertjes gesondeerd en er hangt
een sfeertje van “suspens”…

in sommige kiesdistricten onder een andere
naam te gaan opereren en zo, mensen die
zich voor het FN schamen, toch over de streep
te trekken. Zo vangt ze meer stemmen denkt
ze en kan ze altijd in ronde twee die stemmers
op de FN hergroeperen… Ja Marine is kien.
Ook wil ze naar Rusland zo gauw ze
afspraken heeft met enkele hote-metoten daar
en ze zoekt ook in China. Wat slecht lukte
maar er wil wel een journalist van daar een
interview met haar. Nee ze zoekt geen
samenwerking met andere ultra-rechtsen,
want ze is vooral nationalistisch en moet dus
niks hebben van een soort “internationale”.
Maar wat met elkaar praten, dat is goed en
gebeurt ook al een beetje.
Marine timmert, ook zachtjes, aan de weg.
DE SNCF KRAAKT, DE CONCURRENTIE
KOMT
Uit polls blijkt dat steeds meer frasen de
dienstverlening bij de SNCF maar niks vinden
en ze eisen nu ook, individueel en in groepen,
schadevergoedingen voor vertragingen en
fouten. Zelfs de TGV begint , terwijl hij overvol
zit, nu te slippen en de aanpak van de
vrachtservice werd echt een groot drama.
Daar is de concurrentie al sinds 2006 actief:
Euro Cargo, de Deutsche Bahn, en Europorte
rijden al op het franse spoor met vracht. Vanaf
de herfst rijden er treinen van de TrenitaliaVeolia combinatie van Rome en Venetië naar
Frankrijk. De cheminots zijn in paniek? Gaan
zij over naar de concurrentie en onder
dezelfde voorwaarden? De pogingen om een
sociaal
geharmoniseerde
oplossing
te
verkrijgen via de staat als “bemiddelaar” willen
maar niet vlotten… En de vakbonden, die in
aanhang achteruit gaan, proberen moed in te
spreken: SNCF mag, wettelijk gezien, op de
oude voet verder… maar blijft het dan
concurrentieel overeind? En ze zeggen: het
bedrijf luistert niet naar ons, de gebruikers
hebben het respect voor ons verloren en de
media zetten ons te kijk… zelfmedelijden
heerst. En Pepy de baas, blijft wat wanhopig
hameren op zijn motto: De toekomst is de
trein… hij zegt: Ik moet de moeilijkheden het
hoofd beden en tonen dat de SNCF weliswaar
niet perfect is, maar wel eerlijk en integer. En
dat wij het slachtoffer zijn van een schandaal..

FN PROBLEMEN EN PLANNEN
Marine diende een aanklacht in tegen een
journalist van France 2 die stiekem filmde
op een FN-bijeenkomst en dat werd in
“Complement d’enquête” uitgezonden. Dan
denk je: ze zou blij moeten zijn met gratis
Tv-reclame maar nee: ze is boos dus. Moest
er iets verborgen blijven?
Gollnitsch werd door het EU-parlement
ontriefd toen een grote meerderheid stemde
vóór het afpakken van zijn immuniteit als
parlementariër… Hij is aangeklaagd voor de
volgende opmerkingen: “ de islam
veroorzaakt een invasie in ons land (Fr.) en
vernietigd cultuur en waarden met het
geloof en haar macht in de banlieu’s”. Dat
vonden 511 van de 632 parlementariërs
reden zat om hen voor de rechter te laten
komen.
Wilders is een Nederlands parlementslid en
zit met hetzelfde bij de Nederlandse
rechter… Dus zo vreemd is dat nog niet.
Maar de blonde ster heeft ook plannen; één
daarvan de naam FN veranderen liet ze
toch maar vallen. Maar ze bedacht ook om
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En hij toont zich voortdurend overal op vele
stations om met reizigers en personeel te
praten. Maar de treinen komen nog steeds
veel te laat en het verbetert eigenlijk niet…
Vroeger zat men op 84% der TGV-treinen
op tijd en nu is dat ook daar gezakt naar
80%.. Het geheel dreigt, mede door
jarenlange onderinvesteringen, vast te
lopen. Want 25% van de te late treinen zijn
problemen van een verouderde, slechte
infrastructuur weet men. En nu wordt er ook
nog regelmatig koperdraad gestolen… wat
echt niks goed uitkomt.
Lijn D van de RER is berucht in heel
Frankrijk, vele secundaire lijnen zijn onder
de maat (behalve de nieuwste MarseilleAix!), het prijsstelsel is een ware chaos
geworden en de vakbonden remmen waar
ze kunnen de komst van de privéconcurrenten. Maar Pepy heeft hen
gewaarschuwd: als SNCF de regulering van
de dienstroosters niet moderniseert wordt
het behouden van de plaats een goot
probleem..
Maar ook bij de Deutsche Bahn is het niet
allemaal flitsend, en ook in Nederland zijn er
de nodige problemen op het spoor en nog
wel MET concurrentie. Ook daar rijdt men
echt vaak niet op tijd aan, zijn er ook
ondoorzichtige tariefstelsels, etc. Maar de
al sinds 2004 bestaande concurrentie in
Duitsland deed veel regionale lijnen
behouden blijven en DB regio (een
dochterbedrijf van de DB), is een groot
bedrijf met 25000 man personeel, 1,25
miljard passagiers en bijna 7 miljard omzet.
De vakbondssituatie is er echter Total
verschillend:
Duitse
spoorwegmensen
mogen niet staken… want het zijn
ambtenaren! En in het stadsvervoer is de
concurrentie zo hevig dat het de DB niet
lukte de oude arbeidsvoorwaarden aan te
houden. Maar nu zijn de vakbonden er in
geslaagd een kader af te spreken met alle
regionale
vervoerders:
DB
en
zijn
concurrenten dus. DB Schenker het
vrachtbedrijf is na zware investeringen,
Europees marktleider geworden. Met zijn
34000 werknemers, 3600 locs, 113000
wagons en een omzet van 4 miljard €. Ze
kochten al vele anderen op o,a, in Polen en

in Roemenië. En Schenker rijdt al fors
internationaal en ziet de omzet met 4%
jaarlijks stijgen. En ze zitten ook in het
wegtransport met liefst… 14,3 miljard € omzet.
Dus er bestaat wel degelijk wijsheid in de
transportwereld in Europa: SNCF weet waar
ze kijken en praten moeten, ook al ligt men
zwaar achter. We gaan dus zware tijden
tegemoet met de trein, aar aan het einde
gloort licht.
DE SNCM ZAL HET ZEER MOEILIJK
KRIJGEN
Deze rederij met ferries had tien jaar geleden
praktisch 100% van de markt en nu nog 37%..
Nu komen ook nog de “lowcost” ferries van de
Grieken en de directie is erg benauwd voor
hen. Dus zei de directeur in Marseille: Het
wordt hoog tijd dat we kiezen wie de baas is bij
SNCM: de vakbonden of de directie”.
WIE RUÏNEREN FRANKRIJK?
Dit is de kop van een groep artikelen in Le
Point van einde april en het liegt er bepaald
niet om. Een inventaris van “alle profiteurs”
dus, van boven naar beneden en van links
naar rechts.
Het begint met een grafiek van de
staatsschuld (in % van het BNP) van 1980 tot
nu: start op 21%.... en einde op … 81,5%! In
1974 was de laatste keer sprake van een
overschot op de begroting.
We maken een tochtje door het artikel heen
dus wat willekeurig en van de hak op de tak.
Het ziekteverzuim is in “le privé” 8 dagen per
persoon per jaar, in staatsdiensten is het 15
dagen en in de locale overheden 22. Dat
behoeft geen nader commentaar. En er zijn 8
ambtenaren per 100 inwoners in dit land.
De laatste 10 jaar nam hun aantal op alle
niveaus samen, toe met 650.000.
Het aantal “gekozen afgevaardigden” is in
Frankrijk:
618.384
wat
een
relatief
wereldrecord mag heten.
In een commune van 1650 inwoners wordt een
bedrag van 2,25 miljoen uitgegeven aan het
“lokale culturele centrum” (Berric, Morbihan).
Het Chirac-museum in de Corrèze waar 5000
cadeaus te zien zijn die hij ooit kreeg, kost
jaarlijks 1,7 miljoen € aan subsidies.
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Het gebouw van de regio Rhone-Alpes
kostte 164 miljoen; het budget was 96..
Er wordt jaarlijks 2 miljard aan familietoeslagen betaald die onterecht waren. Men
krijgt daarvan 86 miljoen echt weer terug..
In de Antillen krijgt men per hectare
bananenteelt 15000 € subsidie.
Rama
Yade
gaf
in
Zuid-Afrika
(wereldkampioenschap Voetbal) bij haar
bezoek met haar delegatie in 4 dagen
44000 € uit.
De sociale fraude wordt door de
Rekenkamer c.s. geschat op 10 à 12 miljard
jaarlijks.
Dat geeft niet meer dan een vage indruk,
maar bij vergelijkingen kan worden
geconstateerd dat er nog”heel wat niet zo
pijnlijke bezuinigingen” mogelijk zijn in de
overheidsuitgaven.
Nou is dat natuurlijk het geval in veel meer
landen: de Griekse toestanden zijn bekend
geworden en Italië schijnt er ook wat van te
kunnen. En iedere Nederlander herinnert
zich nog de fors uit de hand gelopen
toestanden in zijn land, zo’n 25 jaren
geleden. Dus er is niet echt veel nieuws
onder de zon, maar de conclusie is nu toch
ook, dat je niet kunt doorgaan met zo fors te
lenen als je weet wat er mee gebeurt… Er is
dus werk aan de winkel en wie nu toch het
sprookje geloven wil dat het “de
buitenlanders” zijn die “alles opmaken” kan
gewoon niet tellen en is echt racistisch
bezig.
Het is en algemene kwaal die schreeuwend
om een snelle aanpak vraagt. Als dit land
deze uitgaven te pakken zou krijgen is het
met
die
begrotingstekorten
vlotjes
afgelopen. Maar hoe doe je dat politiek in
een zo “verwende en verdraaide situatie”?
Dat lijkt DE grote klus voor ná 2012 en in de
programma’s vonden we
daarover nog
bitter weinig…
Maar de kade zal het schip keren: zie de VS
waar nu de noteringsbureaus die de rente
bepalen op de staatsleningen dit gigaland
een tandje omlaag zetten “in de toekomstige
noteringen”. Dus dat kan met de Fransen
ook niet erg lang meer duren. Al is hier het
particuliere spaargedrag erg veel beter dan
in de VS. Daar zijn staat en burger beide

“just big spenders” en in La France is dat dus
niet zo. .
SÈGOLÈNE BLOGT EN TWITTERT…
Ze staat zwakjes in de polls en zoekt nu vooral
haar heil op Internet. Ze coördineert zo’n 350
bloggers ; er is een referent in elk departement
en ze twittert wel twee keer per dag. En blogt
ook zelf (Leblogdesegoleneroyal.fr). Dat doet
ze nu niet op haar website Désirs d’Avenir om
de uitgaven voor de campagne gescheiden te
houden van andere. Uiteindelijk kost het geld
en moet ook zij proberen wat van de staat
terug te pakken als presidentskandidaat.. Haar
ex draait intussen op hoge toeren en wordt als
tegenpool van DSK afgeschilderd. Wat zal ze
zich daaraan ergeren, zeggen vele. Ze heeft
een tekort aan “presidentieel niveau en
ervaring” en dat “blog je niet even weg”.
ATTALI GEEFT FRANKRIJK NOG TOT EIND
2011.
Hij is bepaald niet optimistisch meer , deze
adviseur van Sarkozy. Hij schest de
problemen scherp zonder compromis en komt
tot de conclusie: de franse politici kunnen nog
tot einde 2011 discussiëren en palaveren over
“de torenhoge schulden en die akelig slechte
competitiviteit” en dan, als het niet gebeurt op
echt verstandige manier, duiken we de
verkiezingsstrijd in en dan is “het verstand in
de verkiezingsurn”. Hij doet je een traan
wegpinken met zijn blogs en zijn column in
L’Express elke week… Hij is definitief weg uit
het kamp der optimisten en dat neem ik best
serieus. De klok tikt de kansen langzaam
weg…
DE TSUNAMI’S VAN MARSEILLE
In het Commissariaat van de Atoom energie in
Essonne komt een nieuwe activiteit: het volgen
van de seismische activiteiten in de zone van
de Azoren tot Sicilië. De metingen van 75
stations komen hier binnen en ook van
maregrafen. Sinds de 18e eeuw waren in dit
gebied 22 tsunami's en sinds het begin van de
20e eeuw waren er 10% van alle tsunami’s hier
voelbaar. In 1908 was er een gebaseerd op
een beving van 7,5 die een golf van 8 meter
produceerde die 35000 doden meebracht in de
Golf van Messina. In 1979 was er een kleine
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aardverschuiving in Nice veroorzaakt door
een tsunami-tje. Maar wel 11 doden en veel
schade. Algerije is een risico-gebied in
deze. De drie plekken waar men goed
oppast zijn: in de VAR (onze buren), in de
Golf van Lyon (hier voor de deur), in de
Alpes-Maritimes bij Juan-les-Pins. De
regering gaat de bevolking nu wat
“sensibiliseren”, dus LP doet ook even
mee.

allemaal, ook al zagen we de jappen
honderdduizenden m3 zeewater op die
smeltende centrale gooien..
GOED VAKANTIE SEIZOEN VOOR 2011!
De Arabische revoluties doen veel mensen
wegblijven in het MO en de Maghreb en de
economische crisis doet veel Fransen thuis
blijven vanwege de poen. Dat levert in de
PCA dus +20% op vergeleken bij vorig jaar!
Ook +18% in de Languedoc, +13% in
Aquitaine, 11% in Bretagne en 9% in PoitouCharentes. Dat is prima voor de kromme
handelsbalans en de werkgelegenheid… de
een zijn dood is…
Dat wordt vol ook in Marseille dus!

EDF WINT VAN POWEO EN DIRECT
ENERGIE
De grossiersprijs voor stroom gaat bij EDF
en andere
voor 50 € en Poweo c.s.
verkopen die ons voor 100€, maar houden
er maar 43 € aan over en draaien dus
verlies nu. Nu de overheid de prijs op 42 €
zette moet men gaan samenwerken om te
kunnen doorgaan . Een fusie zou betekenen
dat men van nu 400.000 leveringspunten
(Poweo) naar 1 miljoen zou gaan en samen,
met hun 1 miljoen klanten wordt dat een
omzetje van 1,2 miljard €. Zo wordt de
concurrentie van EDF tot
eenheid
gedwongen en het is opvallend dat deze
concurrentie in Frankrijk slecht op gang
kwam , in tegenstelling tot de noordelijke
landen zoals bijv. Nederland. Wij gingen ook
ooit even “vreemd” bij Direct Energie. Met
de stroom was niks fout, maar met de
service bijna alles. De mediator kwam er
aan te pas en regelde iets. Dat accepteerde
wij voor maar 50% en dat laatste voorstel
van ons werd “geaccepteerd” door Direct
Energie. Nu is het stil dus en EDF doet bij
ons weer de stroom…

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Een controversieel levensavontuur.
Als je objectief durft te kijken is ook het
levensverhaal van Geert Wilders een groot
avontuur. En zelfs ook een gevaarlijk avontuur.
Wat zijn motieven nou ook mogen zijn en hoe
je daar nu ook over mag denken, Wilders
timmert zeer opmerkelijk aan zijn levensweg.
Hij werd uit een partij geschopt en besloot zelf
politiek te gaan maken. Helemaal alleen eerst
en even later onder levensbedreigende
omstandigheden… Die niet meer stopten tot
op vandaag, jaren later. Terwijl hij de tweede
partij van het land runt op een zeer eigen wijze
maar uiterst succesvol. Aanbeden en
verguisd… in de politieke kring en in het land,
zette hij een grote politieke verandering aan en
liet de olifanten dansen.
Hij kreeg een zeer grote internationale
bekendheid, met name in joodse kringen in de
VS en werd een der fenomenen van de
populistische golf die in Europa en de VS rolt..
Wilders richtte de Nederlandse Tea-party op
en “regeert nu het land zonder ministerszetels”. Is oppositie en bestuurder tegelijk en
geniet daar zichtbaar van.
Hij staat nu zelfs terecht en zorgde voor het
grootste “politieke” showproces van de laatste
jaren. Geen politicus kan nu om hem heen en

BOEREN EN EDF STAAN DROOG..
De droogte werd langzaam een ramp voor
de boeren geen veevoeder meer op de
velden… Maar ook EDF kreeg problemen,
want die hebben water nodig voor de
koeling van kerncentrales… En dat halen ze
uit de rivieren, die vaak op regenwater
“draaien”. Net zoals de boeren die ook
rivierwater of grondwater gebruiken. Dus
houdt ook EDF de waterstand scherp in de
gaten… Dus een echte langdurige droogte
betekent uiteindelijk ook… niet meer genoeg
(kern)stroom. En dat wisten we nog niet
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zijn koren bloeit. En hij lijkt op weg naar het
minister-presidentschap…
Voorwaar een spannend leven met veel
risico en het einde is nog niet in zicht…
Dus is zijn “story” hier noemen gewoon
terecht, ook al zijn er veel mensen die zijn
motieven wantrouwen en zijn inzichten niet
delen. Ja, zelfs mensen, Nederlanders, die
zich door hem diep beledigd voelen…
De geschiedenis zal over hem oordelen,
maar dat duurt nog wel even. En zijn story
lijkt pas halfweg, al overkwamen hem nu
ook enkele verrassingen: de Arabische
revoluties en de dood van Bin Laden zijn er
twee van… En , wie weet, is de volgende de
erkenning van Palestina en… een “echte
oplossing” voor het grote, gevaarlijke conflict
in het MO?
We zullen het zien, terwijl de geblondeerde
man uit Venlo , ons dagelijks van mediavulling voorziet.
L.S.
*****

Frankrijk heeft jarenlang vanaf de Gaulle
samengewerkt met regiems in Afrika die nu
zijn uitgepraat en verjaagd. Dat was
onvermijdelijk en werd vereist voor het slagen
in het scheppen van stabiliteit. Dat deden we
ook destijds met Oost-Europa en ook na de
revoluties in Oost-Duitsland, Polen, TsjechoSlowakije en de Baltische landen, brengt hij
terecht in herinnering.
Over Libië is hij nu optimistisch: militair zijn de
rebellen aan zet en K. verliest nu breed steun.
Daarna komt het steunen van het nieuwe
Libië, dat gaat nog veel tijd vragen.
Als je de kaart van et MO een minuut bekijkt
begrijp je waarom in Syrië een aanpak als in
Libië niet kan. En de eerdere samenwerking
met Assad heeft al veel narigheid kunnen
voorkomen. Het optreden van Assad c.s. kan
natuurlijk echt niet. In Jemen gaat het
langzaam de goede kant uit ziet hij.
Hij begrijpt heel goed dat de VS wat terug
traden: hun zorgen elders zijn nu te groot: zij
zijn ver van de Méditerranée en wij zijn de
buren. De wereld wordt snel multipolair en de
verhoudingen wijzigen rap: ook voor Frankrijk
en de VS.
Ook in Ivoorkust heeft Frankrijk opgetreden
zonder de VS of anderen , maar wel ook onder
VN-vlag net als in Libië.
Hij vindt het vanzelfsprekend mee te zijn
gegaan met B.H. Levy in de Benghazi kwestie.
Zoals dat ook Mitterand deed in Bosnië en
later in Georgië. Ook al is hij niet zijn grootste
politieke vriend en omgekeerd.
In het MO moet Israël zijn kolonisatie stoppen
en moeten primair de Palestijnen en de
Israëlis vrede maken. Nathanyahu zal risico’s
moeten accepteren om verder te komen.
Europa moet met de VS mee drukken om het
vredesproces weer op de rails te krijgen. En
Frankrijk zal frank en vrij zijn positie bepalen
over een erkenning van Palestina in
september in de VN. De hereniging is gewoon
goed nieuws en samen met de Arabische
revoluties zijn er nu unieke kansen ontstaan.
Hoe langer ik politiek actief ben hoe meer ik
het belang van Europa inzie. Onze defensie en
het behoud van ons model vereisen een
samenwerkend Europa. Daarom moeten we
nu werken aan het integreren van de Balkan.
En ik blijf tegenstander van het integreren van

POLITIEK EN HERVORMINGEN
INTERVIEW MET SARKOZY
L’EXPRESS, MEI 2011.

DOOR

JE DIS AUX FRANCAIS….
Dat is de kop boven het eerste interview ooit
van Sarkozy in L’Express dat werd
gehouden op zijn dieptepunt in de peilingen.
Hij voelt diep in zichzelf de zekerheid dat hij
weer wordt gekozen: deze man is de echte
jager. Ondanks de risico’s van Libië en de
opkomst van het nieuwe FN van Marine. Hij
sprak over de nieuwe buitenlandse politiek,
zijn Europese ambitie en zijn economisch en
sociale initiatieven. Hier een samenvatting.
Bin Ladens dood en het afwijzen van zijn
geweldfilosofie
door
de
Arabische
revolutionairen maken een begin “voor een
einde van een negatieve periode”, denkt hij.
Het meedoen in de verkiezingen en zelfs de
regeringen
van
religieuze
moslimgroeperingen is natuurlijk te verwachten.
Europa kende overigens eenzelfde situatie
direct na de revoluties.
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Turkije in de EU; dat zou historisch en
geografisch een fout zijn. We moeten een
federatief systeem voor alle eurolanden
nastreven met een economische Europese
regering en een confederatief voor de
landen buiten de eurozone.
Gezien de ontwikkelingen in Afrika moet
“Schengen” worden aangepast en die
landen hebben nu harder an ooit hun elites
thuis nodig. Maar “Schengen” wordt nergens
bestuurd: ook niet in Brussel. We moeten
niet weer een Sangatte krijgen nu in
Vintimille. Frankrijk zal in juli voorstellen
doen na de eerste verkiezingen in de
nieuwe democratische landen in de
Maghreb/Mashrek. Tijdelijke opheffing van
Schengen moet kunnen.
Het populisme is bepaald geen enkel
Europese aangelegenheid: zie de Tea-Party
in de VS. En zie ook Hugo Chavez. Het
mondialisme heeft de behoefte aan “herworteling” doen toenemen: men wil best
toegeven aan de grotere afhankelijkheid
maar ook vasthouden aan de eigen cultuur.
We kunnen dat niet negeren: we moeten
dus iets aan Schengen doen, we moeten de
mondialisering
reguleren
en
moeten
economisch regeren.
Intussen komt de FN op maar ze won in
maar twee cantons! En ze maakt het
mensen mogelijk om hun ongerustheid te
demonstreren in eerste rondes. We moeten
daar dus niet elitair op reageren.
We komen niet langs een legale immigratie
nu: met een WW van 23% onder nietEuropeaan en 110.000 immigranten. Maar
in Duitsland heeft men elk jaar 100.000
actieve mínder! We moeten dus een meer
economische gestuurde immigratie blijven
behouden om economisch te kunnen blijven
functioneren.
De komende jaren moeten we actief zijn
rond beperking van staatsuitgaven, ik noem
dat geen bezuiniging en we moeten ons
realiseren dat we sinds begin 90-er jaren 1
miljoen ambtenaren er BIJ kregen in
Frankrijk. Nu hebben we er 150.000
afgekregen en moeten nog verder gaan. In
het onderwijs hebben we geen kwantitatief
probleem maar een kwalitatieve wrijving.
En laten we nu goed naar Griekenland,

Ierland en Portugal kijken: wij hebben ook
1590 miljard schuld en betalen al 45 miljard
aan rente daarop. En één gepensioneerde op
twee personen dat gaat niet lukken… Lenen
zoals nu tegen 3,6% is heel wat anders dan
Griekenland dat tegen 16% lenen moet..De
pensioenleeftijd niet aanpassen kan echt niet
dat is liegen tegen de Fransen. We hadden nu
35 jaar een begrotingstekort en dat moet
stoppen. Onze fiscaliteit moet ook om, de ISF
(vermogensbelasting) is terug gebracht maar
we moeten oppassen om niet de grote
vermogens weg te jagen. Dus daarom geen
ISF tot 1,3 miljoen en daarom een plusje voor
de grote successies. We zijn de enigen met
vermogensbelasting in Europa, dus hou op
met over dat “onrechtvaardige Frankrijk” te
jammeren.
Na twee jaar discussies over vermogens
aanwas hebben we nu het plan gelanceerd om
ook de werknemers te laten delen in het
rendement.
Dus
geeft
een
grotere
onderneming dividend dan moeten ze ook wat
aan de werknemers uitkeren. Dus ik acht die
premie zeer wenselijk en dat zal gelden voor
ca 8 miljoen werknemers. En we moeten niet
lang er mee wachten.
Mijn programma van 2007 blijft voor de UMP
de lijn voor de toekomst en samen met Fillon
moeten we verder. En ik zal begin 2012
zeggen of ik weer kandidaat zal zijn.
En president van de Republiek zijn aar leer ik
bij, iedere dag.
Aldus een Sarkozy tegen journalisten van
L’Express, half mei 2011. Terwijl zijn score in
de polls weer lichtjes steeg.
Wat men ook van Sarkozy moge denken, hij
zit bepaald niet af te wachten, zoekt en wringt
om oplossingen te vinden voor de grote
problemen van zijn land. Hij is groot
voorvechter van Europa, roert zich stevig in
G20 en G8 kringen en treedt nu ook op in twee
oorlogen… Hij moge wat on-Frans lijken in zijn
aanpak, maar hij heeft tevoren gewaarschuwd
en heeft de crisis gemanaged op een
voorbeeldige manier. Veranderen is zijn
dagelijkse werk en daarbij bots je tegen menig
heilig huisje. Hij deed meer in één periode dan
vele voorgangers in twee deden. En niemand
kan ontkennen dat dit hard nodig was en is.
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De uitkomst voor 2012 is onzeker, maar nu
denken, dat hij al heeft verloren kent op dit
punt de franse historie niet. Nog nooit won
in dit land de gedoodverfde kandidaat de
verkiezingen…
LS. Bewerkt, naar een interview uit
L’Express, mei 2011.

opperhoofden vonden elkaar in grote eenheid
op hun congres en er werden heel wat
familiefoto’s gemaakt, tot ergernis van CohnBendit, de grote afwezige groene die niet
meedeed. De crisis binnen de Verts lijkt
bezworen, het scheelde weer weinig, maar er
blijft een zwart schaap aan de kant staan. Ook
in het groen, maar dan anders..

ATTALI STEEKT ZIJN NEK UIT: LINKS
VERLIEST!
Hij is geen groot optimist maar nu in eens
wel wat Sarkozy's winstkansen betreft voor
2012. Ach, in Frankrijk won nog nooit de
meest getipte dus waarom nu wel? De
Fransen zijn erg grommerig tevoren maar
ook “très sage” bij de tweede ronde: het
risico zit mogelijk nu in de 1e ronde al.
Attali zegt:
-links is erg verdeeld en “een egotripperij”
waar ze programma’s niet voorop stellen.
Dat valt iedereen op…
-links doet ook niets overtuigends met de
WW, de school en de armoede. Links wil
ook veiligheid en werk op de eerste plaats.
-Sarko heeft het objectief gezien met
inbegrip van de crisis, echt niet slecht
gedaan. Dat weten vele.
-Sarko is er klaar voor en geniet
internationaal niet weinig aanzien.
-Sarkozy deed het dus niet zo slecht al vindt
73% dat hij het niet goed genoeg deed…
Maar niet dat hij niet zijn best deed!
-als links niet gauw schakelt met
kandidatuur en campagne en de zaak niet
politiek-inhoudelijk toespitst, zal rechts er
over heen gaan. Daar rommelt het wel,
maar is de aanval haarscherp ingezet.
Maar als DSK snel zijn troeven op tafel legt,
dan komt links er misschien wel… Maar dan
niet met dat “voor elk wat “ programma van
Aubry c.s.
Ik sluit me hierbij aan: Sarkozy de
ongeliefde gaat het winnen omdat hij… de
beste is voor “deze tijden”. Wedden?

HET PROGRAMMA VAN DE PS: VERVOLG
Steeds meer experts buigen zich over het
gelanceerde PS-programma. Het maakt
economen niks blij. Deels is het, ondanks de
redelijk goede analyse, ouderwets links en
weinig creatief met dus hogere belastingen,
deels is het uiterst moeilijk implementeerbaar
(zoals depreciatie van de €!, wat de ECB nooit
zal doen) zoals ook het verlagen van de
winstbelasting voor bedrijven die veel
herinvesteren (dat zet bedrijven aan tot eigen
aandeleninkoop). En verhoging van het
minimumloon en vrijstelling van sociale lasten
zal het eenvoudige werk nog duurder maken.
En over “pensioen met 60” is iedereen
(behalve de PS) nu wel uitgedacht. Die willen
dat financieren met een extra-banken
belasting.. Mar ook al zou je de hele
bankenwinst afromen dan zou dat 15 miljard
opleveren terwijl het tekort in de pensioenhoek
20 miljard per jaar is… Helaas: et PSprogramma rammelt en is oude wijn in nieuwe
zakken. Niks goed voor het Frankrijk van
morgen:geen visie helaas. Dat kan die DSK
nooit mee doen toch?
SEGO ZAKT WEG EN…KOMT BOVEN
Ze trekt steeds minder de aandacht met haar
stunts ze staat op plek 12 en al 16% achter
DSK. Ze is snel op weg marginaal te worden in
de PS en dat is eigenlijk wel geruststellend
omdat zij degene is die nogal “puur”
mediatechnisch en nauwelijks echt politiek
bezig was. Daar heeft men dus genoeg van,
daar schiet men niks meer mee op. De DSKers zijn overtuigd dat ze haar aanhang zullen
meekrijgen als ze “opgeeft”. Zo gaat het ook in
de politie: echte inhoud wint at the end.
Maar de affaire DSK deed alles veranderen en
we zagen Sego in de armen van Aubry (en
dus frontaal tegenover Hollande…). In de PS
is het risico van een stammenoorlog, bij de

HULOT EN DE PRIMAIRES
Om mee te doen aan de primaires kost je 20
€ en dat vindt Hulot te veel. Dus gaat de
Federale Raad van de Verts dat mogelijk
maken voor “kostprijs”. Dat is pas echt
groen toch? En het lukte, de drie
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Terug naar inhoud

chaos die DSK veroorzaakte, zeer wel
mogelijk. De krokodillentranen zijn gedroogd
en de interne open oorlog is “on”.
Montebourg verklaard dat de huur van het
appartement van DSK “een shock was” en
Hollande zei “dat iedereen zijn vermogen
voor zijn verdediging mag inzetten”… Die
primaires, waar ook nog technische
problemen bij worden verwacht in het land,
gaan een grote vechtpartij worden. Sarko
ziet vergenoegd toe hoe de PS weer vervalt
in oude fouten: versplintering en gevecht om
de DSK-aanhang..

-Affaires
ALEXANDRE GUÉRINI MARSEILLE
Hij zit nog steeds vast en nu vonden ze me
ook nog zo’n slordige 13 miljoen op “contes
secrets” : In Luxemburg, Zwitserland, Spanje,
Israël, Engeland en Panama. Die Alexander
komt nog eens ergens. Hij woonde in een
huurhuis (nu ook in het gevang) zijn vriendin
zwom in een luxe-appartement en zijn broer
de politicus, onder beschietingen in de PS
intussen, vraagt zijn partijgenoten van de PS
om DSK niet te beoordelen vóór de rechter dat
deed… Hij weet waarom dat zo belangrijk is
en de onderzoeksrechter snuffelt verder.
Wordt dus vervolgd!

CHEVENEMENT ONDERHANDELT
Hij zegt dat het idee om hem de volgende
president te maken van de Senaat een
trucje
is
om
hem
van
zijn
presidentskandidatuur af te houden. Nee,
hij is kandidaat zeker weten. De PS is al
gauw begonnen met zijn clubgenoten te
praten en ze zijn erg ongerust. Dus zijn
wens om de zaak eens flink op te schudden
is aan het lukken: Over Europa en andere
fundamentele dingen moet het hoognodig
en snel gaan. En de relatie PSChevenement is er dus ook nog. Het gevaar
van een loslopende Che is weer eens
duidelijk geworden!

EEN WIJNAFFAIRE
Jaarlijks wordt er mooie , oude wijn verkocht
voor 200 miljoen €. Twee mannen deden dat
ook via E-bay en haalden 30.000 € op vóór ze
gepakt werden. Ze verkochten 2000 flessen
“oud en beroemd” met valse etiketten. En
vooral van wijn uit Pauillac en Chateau
Mouton-Rothschild. Dat is nu afgelopen en
helaas zijn er nu wijngekken met dure flessen
die ze pas over jaren openen bij speciale
gelegenheden, en die nergens naar smaakt…
Hoogstens naar een bon vinaigre. Dit moet
natuurlijk zwaar worden gestraft…in Frankrijk.
Net als het jatten van truffels etc., dit kan echt
niet.

MARINE POETST FLINK IN HET FN
Ze riep de Fransen op om “hun ketenen af
te gooien” op het FN-defillé op 1 mei: het
feestje van de nationalisten, de patriotten
als “” tegenfeest” tegen het rode festijn.
De vakbonden die al de nodige leden naar
de FN zagen omvallen, gingen in het
defensief en droegen leuzen over “ hulp aan
die arme revolutionairen en vluchtelingen uit
de Arabische landen”. Dus frontaal tegen
het vreemdelingenbeleid van de FN. Martine
gooit er intussen elk een uit die dingetjes
doet als de “Hitlergroet” en/of “mooie dingen
vertellen over nazi’s etc.”. Ze wil een sociaal
gezicht en ook een “fatsoenlijk gezicht” voor
“haar” FN. En ze scoort intussen lekker:
36% van de arbeiders wil wel FN stemmen,
en dat is ruim 10% meer dan elke andere
partij scoort in de polls… Haar koren bloeit
en dat doet haar en pa zichtbaar goed.

DE CLEARSTREAM AFFAIRE DE EISEN EN
OORDELEN
Het proces kwam in zijn eindfase en het werd
niet echt een verassing. De beide “complot
uitvoerende” kregen boetes en (deels)
voorwaardelijke gevangenisstraf. De Villepin
kreeg dezelfde eis maar de rechter verzachtte
het wat. Enkel voorwaardelijk gevang, geen
geldboete voor hem. De aanklager zei over
hem: “Laat u niet in de luren leggen door de
raaf die zich uitgeeft voor een duif”. En ook:
“Op zijn minst is het zo dat hij het kwaad heeft
“laten” gebeuren”.
Dat is zo ongeveer wat veel Fransen dachten
na alles… Dat de uitspraak valt op het moment
van DSK’s problemen, doet de nodige mensen
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denken, dat mogelijk ook DSK er in werd
geluisd…

“Ne crie pas avec les loups” (Morin)
“Coup d’arrêt definitif”
(Le Pen M.)
“Ç’est une bonne journée pour nous” (UMP-er)
“Jen ne crois pas une seconde aux
accusations qui sont portés contre mon mari”
(Anne Sinclair ega)

NOS BONHEURS FRANÇAIS
Geluk is :…..
Deze keer was er zoveel geluk om ons
heen dat er geen tijd meer was om het op te
schrijven: de ware luxe!.

Uit kringen der beautés:
Hij deed mijn BH los en peuterde aan mijn
jeans. Zei Tristane Banon die hem ooit
interviewde en hem eerst de hand moest
vasthouden. Ze wou het aangeven maar liet
het later toch maar… Maar nu wil haar moeder
dat ze het alsnog doet. Erst die Porsche, nu
die dames en ook al eerder die kostuums van
35.000 €… Dat gaat niks goed met DSK.

Terug naar inhoud
MOTS SUR DSK
Uit de krantenkoppen:
De franse journalisten:
“DSK , il est dans de sales draps” = DSK
ligt tussen de vuile lakens
“DSK, collectioneur de casserolles”= DSK
verzamelaar van “keukenpannen” “.

LES MOTS DES MARSEILLAIS
Het wordt hoog tijd om hier echt te wisselen
naar de actualiteit: u bent rijp voor een echt
cursusje “Marseillais” dus. En denk nu (weer)
niet dat het Marseillais een extravagant dialect
of verdraaiing van het Frans is: ik verzeker u
qua vocabulaire, uitspraak en qua “cultureel
aspect”, het is een echte taal dus. Wat ik nu
natuurlijk zal trachten te bewijzen… Dat zal
niet meevallen maar ik neem het risico.

De buitenlandse journalisten:
Der Tag: “Het vroege einde van een
carrière”.
Wall Street Journal: “de arrestatie dreigt de
franse politiek in de war te brengen en de
essentiële rol van het IMF in de eurocrisis te
verzwakken”.
Il Giornale, It.: “ Links gaat nu van kaviaar
over op verkrachting”.
Daily News (VS): “ De opkomst van de
schande”.
La Libre Belgique: “ Doek voor een grote
ambitie”.
El Païs (Spanje): “ de socialisten in Frankrijk
en ook het IMF kunnen DSK niet meer
“presenteren”nu deze beschuldigingen zijn
geuit”.

Het Marseillais
Er zijn twee soorten zeggen kenners; het wat
verdraaide Frans wat Marseillanen spreken
met “Parisiens” (dat zijn alle niet-Marseillanen
dus) maar ook het echte van het latijn
afkomstige
mixje
van
Catalaans
en
Provençaals en dan met de “culturele saus”
van de echte bewoners van Marseille. Ik ga u
daarmee nu confronteren in deze en de
volgende edities en zal de moppen daarbij ook
niet vergeten.
Ik baseer me op het fraaie boekje (klein maar
niet wauwelig!) dat heet: Le Marseillais (de
poche) dat mijn eega kocht omdat ze me niet
meer verstond.

Uit politieke kringen:
“Terrible nouvelle”
(Hollande)
“Tout reste à verifier” ( Royale)
“Ça ne lui ressemble pas” (Cambedelis,
PS-vriend)
“Affreux pour la France”=
(Bayrou)
“Peu recommandable”
(Debré
UMP)

Het kennismaken
Met iemand die je niet kent spreek je hier
Frans, maar er wordt altijd gepraat. Want stilte
is iets heel ergs dat komt vijandig en onbeleefd
over. Iemand die (te) weinig praat daarvan
zegt men: “es un pau-parlo”.
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U bent gewaarschuwd dus.

STADSFIETSEN KOMT IN
Ik ben er nu een jaartje mee bezig al deed ik
het ook al in Mormoiron. En ik zie om me heen
het fietsen langzaam toenemen, niet in het
minst door de Vellib huurfietsen ook hier. We
volgen de trend in andere franse grote steden
en die in New York, Tokio en Londen. Er zijn
natuurlijk ook hier verschillende “groepen”.
Allereerst de sportieve met de simpele fiets: de
doortrapper zonder enige opsmuk. Geen
versnellingen niks er op… In Marseille is dat
door zijn heuvelse ligging, bijna niet te doen
als je geen atleet bent. De echten passen ook
hun kleding aan: hun broek, hun petje de
rugzak en zelfs het krypton slot. Er zijn zelfs al
speciale juwelen voor fietsers… tot bedragen
van 20.000 € toe!
Er zijn hier ook goede en goedkope fietsen
voor 250 € en meer, maar ook een echte
cargobike voor 1800 euro waar met
hydraulische remmen, langer met een ware
laadruimte vooraan en opvouwbaar en
eventueel elektrisch. Ik zag die enkel nog op
foto’s. De hippe “doortrapper” voor de atleten
kost natuurlijk veel: 1000 € moet je minstens
neertellen.
Wees gerust ik doe niks modieus met mijn
kleine knalrode Dahon vouwfiets. Knalrood
omdat dat minder snel gejat wordt… en
vouwbaar omdat ik als ik te vermoeid raak
gewoon de metro/tramway naar huis kan
nemen. Want ik ga vaker ook strandboulevard
fietsen en dan begin ik met 5 minuten metro
richting Castellane, waar ik dan opstap.
De stadsfiets geeft een enorm vrijheidsgevoel,
is snel en gezond. Marseille heeft fietspaden
maar dan wel op zijn “Marseillaans”. Ze
houden soms zonder waarschuwing gewoon
op: verdampt dus.. en je staat plotseling
gewoon verbaasd op straat. Ook zijn er
“vergeten gaten” en stoepen die niet zijn
verlaagd… Dus je moet een nieuw parcours
echt eerst goed verkennen voor je wat harder
gaat. Ik rij met de kleine zeer wendbare Dahon
rustig over het brede trottoir van de boulevards
hier ook over de Canebière dus. Hoog uit
torenend boven het andere publiek dus met
goed uitzicht. En met goede remmen en een
echt kleine versnelling om erg langzaam te

Als je iemand enigszins kent en je weet dat
je Provençaals kunt praten dan zeg je:
Bén lou bounjou Moussu = Bonjour Mijnheer
Moussu.
Met iemand die je goed kent en die je
tutoyeert:
Té! Adiéu Médé! = Tiens! Salut Mederic.
Of
Hoú Felipe! = Salut Felipe
Of
Coumo sian?/ Couma valou bias?=
Comment ça va?
Of
Va coumo un ai que troto, ve! E tu? = Ca va
comme sur des roulettes , et toi?
Of
Plan-plan,sas! = Ca va moyennement, tu
sais!
Of
Que t’arrivo, moun boun = Qu’est-ce qui
t’arrive?
Of
Siéu creba, mai n’en levarai , vai! = Je me
suis épuisé, mais je m’en remettrai.
Of
Pamens! As uno mino coumo lou cuou d’un
pauvre! = Pourtant tu as une mine
resplendissante!
Of
E mounte vas coumo ço? = Et ou vas-tu
comme ça?
Of
Que fas aqui, tu? = Que fais-tu ici, toi?
Of
A si veire, moun béu! = au revoir, mon ami.
Of
Adessias = Au revoir
Zo dit ter inleiding. De uitspraak is een
verhaal apart. Maar troost u: het zal u nooit
echt lukken. Dus u zult een leven lang
meteen door de “ buitenlandse”mand vallen.
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
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kunnen fietsen op “wandelsnelheid” als de
omgeving dat vereist.
Je trekt best wat bekijks en vaak moet ik
vragen beantwoorden: dus heb ik altijd de
zakelijke kaartjes bij me van mijn
uitstekende fietsboer. Echte vakmensen die
ook zelf echte fietsers zijn. De derailleur heb
ik door
een versnellingsnaaf
laten
vervangen: ik kreeg vaker rondwaaiende
plastic tasjes tussen mijn ketting en dat
geeft ongelukken. Want de hele zaak
blokkeert als was het een stok in je spaken.
U merkt het, ik ben verslaafd en fiets
dagelijks enkele uren. De stad heeft nog
steeds verrassingen voor me en in één jaar
was ik al op vele plekken. Want het gaat
soms best ook snel: ik aarzel nooit om de
trambaan te nemen. Niemand er op en de
tram belt wel als ie achter me aan komt. En
als ie vóór me zit is het helemaal eenvoudig
geworden. In tegenstelling tot wat nietfietsers vaak denken: de automobilisten en
de voetgangers zijn uiterst voorzichtig
eigenlijk met “ons”. Maar dat komt mogelijk
ook door mijn grijze kop…
U begrijpt het: ik ben verkocht en een
overtuigd stadsfietser geworden: maar wel
zonder juwelen en poespas. Broekclip en
rugzakje dat moet natuurlijk, want water
moet je hier meenemen en wat
gereedschap kan ook geen kwaad.
Het ding is in 20 seconden klein gemaakt, ik
rij ermee, voor me uit, op het voorwiel en de
(rol)trap af of op daarvoor heb er er een
draagband aan gemaakt. Hij weegt ca 10
kilo en dat kan ik nog wel dragen: het is
minder dan de meeste koffers. Het enige
probleem zijn die verrekte metropoortjes
daar moet je een cursus voor nemen om er
zonder schade door te komen… Maar dat is
nu ook routine. Dus als u naar Marseille
komt kunnen we samen fietsen: u met de
Velibfiets en ik met de Dahon. En U zult
zien: het is echt leuk.

nationaliteiten
(waaronder
duizenden
Corsicanen en Italianen van vroeger tijden)
maar ook Armeniërs, Commorianen en andere
subsahara Afrikanen. Kortom omdat het een
grote multi-culti en multi-raciale stad is en daar
opvallend weinig last van lijkt te hebben. Want
terwijl er vaker duizenden auto’s wegbrandden
in grote banlieu’s was dat hier nauwelijks het
geval. De WW was hier vroeger wel 25% nu is
het de helft en als het aan de burgervader
Gaudin ligt gaat het binnenkort nog veel beter.
De haven is nu (eindelijk) geprivatiseerd en de
cruise-passagiers gaan volgend jaar naar 1
miljoen toe. Het Euromed project is
fantastisch, duurt al 10 jaar en gaat nog 10
jaar voort. Met een adembenemende
architectuur en projecten à la Defense (Parijs).
Maar er staan ook lange rijen voor de
prefectuur met mensen die papieren willen:
Marseille is de poort van Europa en dus, nu
zeker, ook de stad van hoop op een beter
leven. Ook al zit het slot er nu fors op door de
revolutiekwesties in Noord-Afrika en de
regeringspolitiek.
Het grote integratiepunt, zeker voor 2e en 3e
generatie-immigranten is OM, Olympique
Marseille dus, de voetbalclub met erg veel
gekleurde spelers er in. En tot voor kort een
zwarte directeur, dat kan hier prima. Ook hier
is het FN in opmars: 30% van de stemmen is
de schatting. Dus er staat best wat druk op
maar de integratie machine OM doet het nog
heel goed.
Der Spiegel ging rond, liet zich goed
voorlichten en was… onder de indruk. En
besefte dat er dus ook steden zijn waar je niet
zomaar zegt: de integratie, de Multi-culti, is
mislukt… Ach er is een simpel geheim
eigenlijk: als je heel veel buitenlanders hebt en
ook diverse grote en verschillende groepen,
dan is integreren niet het spel van één
minderheid die MOET, maar van een kleine
blanke meerderheid die dat meemaakt met wel
drie grotere minderheden. En ook nog al bijna
eeuwenlang. Want Marseille werd gesticht
door Phoeniciërs, die toen een minderheid
waren en die zich snel vermengden met de
locale Kelten. En jong geleerd is oud gedaan.
Dus Marseille ligt gewoon vóór en niet
achter… Maar daar moet je wel iets voor dóen.

MARSEILLE IN DER SPIEGEL
Marseille is steeds meer “in” , mede omdat
de stad cultuurstad van Europa is in 2013.
Maar ook omdat ze een wat speciale stad is:
Zoiets van 1 miljoen inwoners, 250.000
moslims,
nog
wel
een
honderdtal

26

Kom maar kijken en u bent overtuigd: wij
zijn de toekomst ook al werd OM nu net niet
lands kampioen..

zie lenen. Daarom houden wij ook van
Frankrijk, het is een land met plek voor
beschaving en “geestelijke verheffing”. Niks
verkeerd mee.

Terug naar inhoud
Je dagcrème opdoen
Ook op de roltrap: een dame met een tube in
de hand die haar gezicht besmeert. Het ruikt
prima want ze staat voor me op de roltrap.
Nog geen tijd om te lezen want la beauté gaat
echt voor. Dat is ook Frankrijk en dat is enkel
een charmante exception. Ja toch?

JOURNAL MARSEILLAIS
WAT BEELDEN UIT MARSEILLE
Integreren I
Een zwarte jongen springt zonder kaartje
over het metropoortje: zo te zien routine.
Zijn zakgeld is op dus. Maar ai, er scholen
twee ambtenaren achter het muurtje en hij
wordt bij de landing stevig vast gepakt. De
ambtenaren zijn ook zwart en hun
(gemuilkorfde) hond ook al… Het wordt dus
een zwart onderonsje en er wordt met de
identiteitskaart in de hand een proces
verbaal opgemaakt. De jongen pikt zijn
verlies lijkt het… Maar hij is dus ook niet
ingerekend door een “ witte” . Zo wordt in
Marseille aan integratie gewerkt en tegen
racisme gestreden. En, en passant ook,
tegen de “idee fixe” dat zwarte niet werken.
En handvol vliegen in één klap dus!

De okselkus
Als ik de krant moet geloven is dat een nieuwe
hype hier: de kus net onder het oksel bij lovers
natuurlijk. U hoort dat niet te doen als u apero
gaat drinken. Dus ik heb u hopelijk behoed
voor “faux pas” nu! Ik geloof er ook niet teveel
van overigens. Krantentalk.
De stakingen bij de taxi’s en RTM
Ze zijn (weer) boos “onze taxichauffeurs”. Nu
over deloyale concurrentie van goedkope
taxi’s… Dus ging de stad in de chaos met
rijen blokkerende (langzaam rijdende) taxi’s:
de hele dag was het getoeter van boze
automobilisten oorverdovend te horen. En ook
de RTM-ers (openbaar vervoer) gingen weer
moeilijk rijden, dus minder vervoer in de pits,
omdat hun salarisverhoging veel te laag was.
De gesprekken lopen zeer stroef en dat belooft
weer veel “lopen” te worden. Voor u denkt dat
dit alle stakingen zijn, nee. Er zijn er hier en
daar bij La Poste en bij de scholen. Kleintjes
maar wel furieuze en daarbij gaat het om
protesten tegen reorganisaties en minder
schoolklassen.. Marseille staat vol met
bouwkranen en zit vol met “stakingen”: de stad
van de extremen. U bent verbaasd? Wel, wij
zijn er volledig aan gewend. Dit hoort bij de
dag net zoals de pastis bij het apero hoort. Het
is een genetisch bepaalde reflex.

Integreren II
Ik zit dagelijks in de kiosk van Alcazar en
lees in het tweede zaaltje de Amerikaanse
pers en de maghrebiaanse/Arabische. Dat
ligt hier in hetzelfde lees rek. Om me heen
veel Arabieren en Afrikanen die vaak
kranten in het Arabisch lezen. En we zijn
echt niet bang van elkaar en de gang van
zaken is hoffelijk en zelfs amicaal. Ik heb
zelfs niet meer door dat ik daar feitelijk ook
zit te integreren en de andere ook niet. Dat
gaat zo in een stad van meerdere grote
minderheden…
Op de roltrappen van de metro
Een boek lezen
De dame stijgt op de roltrap en leest. En
fanatiek terwijl ze de lange roltrap van het
metrostation Estranger opgaat. Je ziet hier
overal wachtende lezen in boeken, vaak ook
vrouwen. Het is een onderdeel van de
franse cultuur dat zie ik ook in het Alcazar
waar ik vele families met hun kids boeken

Hotel La Renaissance
Het ligt bij het station in de “Arabierenwijk” en
heeft een fraai en nieuw uithangbord in geel
en rood. Een kamer is er 28 €… Het ziet er uit
alsof het van vóór de Renaissance is en ook
zelden een opknapbeurt onderging. Hoe daar
een kamer er uit ziet laat zich raden al moet je
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beseffen dat dit een prijs is uit “de
Marseillaanse parallel-economie” ; die van
onze armen. En ook moet gezegd zijn dat
de
kwaltiteit-prijsverhouding
vanuit
“renaissance tijd” moet worden bezien: ik
wed dat de kamer is zoals de standaard
toen was zoals de prijs dat ook nog is… En
verder voegt het een komische noot toe aan
het bonte palet wat Marseille is. Dus is uw
geld op en wilt u toch rustig slapen, dan
weet u nu een leuke plek!

reisden, de deuren gesloten vinden… Op de
dag van de cultuur hier ging ik 's avonds naar
dit museum dat tot middernacht open zou zijn.
Aangekomen zag ik een dozijn mensen voor
de poort staan in redelijke opwinding: ze
konden er niet in. Omdat ik de enige
Marseillaan bleek te zijn, ging ik even wat
lawaai maken aan het hek waarop de
bewakingsdienst (geprivatiseerd!) verscheen.
De vriendelijke dame verwees me naar “la
mairie”, er was niemand van het gewone
personeel opgekomen… Ze begreep dat het
schandelijk was en dat er weer mensen voor
aap stonden.. Maar .. “je suis desolé” hoor je
zeggen, en dat is het dan.
Ik legde het boze groepje uit wat ik had
begrepen en die raakten nu echt in een boze
bui. We dropen af, richting terrasjes van le
Panier,die wel open waren. Zo gaat het hier al
jaren en iedereen vraagt zich af hoe dat in
2013 moet als de stad “culturele hoofdstad van
Europa is”. Ik denk dat je een tentoonstelling
moet organiseren dan die gaat over “de strijd
om voldoende culturele activiteiten in onze
maatschappij”, daar zet je dan veel gemeenteambtenaren “aan het werk” en dan moet je
maar hopen dat die gaan staken en ziek
worden. En de tent dicht doen dus. De rest
beman je dan met “privé-personeel” om
iedereen te plezieren. Het kost een baal extrageld maar dat moet je voor een ongestoorde
cultuur presentatie maar over hebben.. Ach ,
het hoort bij deze stad: de kapitalisten moeten
onder voortdurende druk geplaatst worden en
daartoe bestaat er traditioneel maar één goed
middel: trek de stekker er uit! Tja en als we
dan weer voor de gesloten deuren staan
nemen we een pastisje op het geopende
terras. Dat is nog privé gelukkig. En , kom niet
aan “onze tradities” dus, wij vinden dat je die in
ere moet houden. Daarom komt er ook ooit
een “musée de l’action sociale” in onze stad.
Wat,- we beloven het u-, steeds netjes open
zal zijn!
En ik probeer nu, met list en bedrog, toch een
keertje in die tentoonstelling over het
“oriëntalisme” te komen; dat gaat me lukken ,
er moet ergens een gaatje in die organisatie
zitten. Ik hou u op de hoogte. Stelt u zich voor
dat dit n Nederland zou gebeuren waar nu de
cultuur
wordt
budgettair
bijgeknipt…

DE ACTIES IN DE CULTURELE SECTOR
Marseille heeft tientallen musea en dus ook
de nodige ambtenaren om dat te
bedienen… Maar ja wat “die nodige” zijn
moeten i hier uiteraard inzet van sociale
onenigheid. De kern van de protestanten zit
in de “Vieille Charité” een fraai oud
ziekenhuis dat in de Panier staat. Daar is
het een voortdurende keten van acties die
wekelijks de krant halen. Allereerst zijn er
steeds veel zieken, dus afwezigen, die geen
vervangers hebben… Tja en dan moet je
een deel van het museum sluiten natuurlijk.
Al vele toeristen en ook gewone
marseillanen kwamen er aan (soms na lnge
reizen dus) om te vernemen dat die
prachtige tentoonstelling was gesloten uit
protest tegen: …vult u maar in. Weer een
actie van “collectif culturelle”
dat een
rapport stuurde aan de burgemeester
waarin staat dat “het schip aan alle kanten
water maakt”. Dat er nu al … 40 jaar (!) te
weinig personeel is en dat men onmogelijk
zo normaal werken kan…
En de salarissen zijn natuurlijk “onder elk
fatsoenlijk nivo” .. Wat er echt aan de hand
is? Wel in dit museum zit de meest militante
groep werknemers en dus wordt hier
“geconcentreerd” alles acties uitgevoerd in
een soort continu-dienst (daarvoor is nog
net WEL genoeg personeel gelukkig). D
laatste
fraaie
tentoonstelling
over
“orientalisme “ werd door de burgemeester
geopend onder .. gejoel van stakende
suppoosten. De burgervader en zijn gasten
waren “not so amused” en in zijn speech
geef deze man de protestanten dan ook flink
er langs. Daarna komen de weken waarin
vele bezoekers, die soms een dag of meer
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Ondenkbaar?
Misschien komen er
binnenkort daar ook stakingen of zijn er te
weinig ambtenaren over om te kunnen
staken?.

naar visigoten, protoslaven
lappen trekken op jacht naar de kruin
vandalen bevolken mijn onderbuik
mijn vlees puit uit, begint te smelten
bask! saks! merovingers
haken zich vast aan tere ribben

Terug naar inhoud

ik val uiteen, kom samen in horden
ik word een goede barbapappa
voor al mijn reizende voorvaderen

COIN DES POETES
Twee gedichten over Europa, een van de
Dichter des Vaderlands (Nasr uit Nederland,
2011) en eentje van uw redacteur uit
2005.Niet dat ook maar enig literair vergelijk
mogelijk zou zijn, gewoon voor de lol dus
En natuurlijk nu eerst Ramsey Nasr.

hier gaat de mikmak van europa
mijn buurman had een continent bedacht
maar ik zoek een kamer voor mijn gasten
een huisje voor gemengde komaf
of gewoon een vat om in te slapen
ik zoek een plek vol ongemak
liefst hoekig zoals vroeger: slecht geregeld
tochtig en half, maar échtgeef me houvast tussen kelder en dak

HET HUIS VAN EUROPA
mijn buurman heeft een continent bedacht
een glooiend rijk met weinig eigenschappen’
geen wind of echo: instapklare vlaktes
maken het leven lang en af

bouw voor mij een oestig huis
tegen een merelveld vol schone mythen
tegen de klaprozen van poperinge
en de gouden kiezen van auschwitz

de burgers zijn beschaafd aan alle kanten
volledig rond en eengemaakt
gelijken zij hun munten, talen, hun tomaten
vredig rollen ze over straat

tegen een uitzicht op mist en zuiverheid
bouw mij een moeilijk, pijnlijk huis

ook in mij gedijt dat eindeloos
verlangen naar orde, huiselijkheid
buurman en ik, wij aanvaarden elkaar
vormen het schuim op onze idealen

Ramsey Nasr (Dichter des Vaderlands,
Nederland, 2011)

maar soms wanneer de wereld brandt
vlak voor het slapengaan
soms denk ik zachtjes aan mijn afkomst
dan ruik ik u op afstand

ONS EUROPA.

*****

Hoop van generaties,
Gegroefd door veel kwaad,
Je groeide en werd onze toekomst,
Een werelddeel voor vele behoeftige.

daar onder gladde jongenshuid
ontwaakt in honderdduizendvoud
een ronduit tegenstrijdig gat

Drager van ideeën en idealen,
Zoals: Vrede en Welvaart
En van: nooit meer ”Blut und Boden”,
En ook van: nooit meer dood en verderf.

een hol gevuld met Kelten en
Katharen
etrusken, moren, magyaren
het stinkt naar melk en mannenvacht

Maar toch je viel in handen,
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Van bureaucraten en politici,
Werd verwaarloosd door je volken,
Die je voeding moesten zijn,
En die vergaten naar je om te kijken.

En velen hebben nog geen schuldgevoelens,
Voor jou, het Europa van nà hen.
Wie zal de brokken ooit kunnen lijmen?
En zo ja, tot wat dan eigenlijk?
De deur voor het verval staat wijd open,
En verre machtigen zagen het meteen,
En begonnen al met hun manoeuvres.

Je buren uit het Oosten,
Die van achter dat nare gordijn,
Waren dol van vreugde,
Nu ze erbij konden zijn.
Ze zagen eindelijk perspectief,
Na langdurige nood en ellende.

Oh, oude man, zwaar van historie,
Waar ging het allemaal mis?
Zelfs je geroemde cultuur,
Bewaarde je niet voor de vervormingen.

Maar jij, oud Europa,
Was in het slop geraakt,
Je welvaart stond onder zware druk,
Te veel vreemden maakten je bang,
En je verloor je oude waarheden.

Produkt van te veel suiker en honing?
En van sluipende ontworteling?
En nonchalance?

En daar slopen ze weer binnen,
Het egoïsme en het onbegrip,
De intolerantie en de angst,
Weg alle moois dat was beoogd,
Dus werden nu de centen herteld,
Zoals onder koude kruideniers,
Je werd “Just Business”.

Europa, quo vadis?
Leon Speetjens, 2005
(Naschrift: intussen schrijven we 2011 en
moeten constateren dat wat al in 2005 de
koers leek, niet is veranderd, in tegendeel.
Dus aan actualiteit heeft de tekst weinig
ingeboet ).

De dreun doet nog natrillen,
En er wordt al sluiperig gevochten,
Maar veel erger is,
dat de schone hoop, het ideaal,
Wreed om zeep werd geholpen,
Door onverschilligheid, angst en onbegrip.

Terug naar inhoud

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE G8 IN FRANKRIJK
Ze waren in Frankrijk bijeen en spraken
onder meer over de Arabische revoluties…
En kwamen tot forse steunvoorstellen voor
Egypte en Tunesië, de “voorbeeldlanden”.
En ook het IMF beloofde stevig mee te
doen. Ze begrijpen erg goed dat daar de

toekomst ligt en dat de stabiliteit daar van
eminent belang is.
Echter
de
landen
van
deze
G8
vertegenwoordigen nu nog maar 15% van
de wereldbevolking; dat was in 1975 nog
60%! Ook is er in Azië veel meer hang naar
de G20 dan naar de tanende G8… Als e de
G20-landen
splitst
in
de
groep
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“ontwikkelde” en “ emerging” dan zie je op
het punt van groei: 1-4% voor de eerste
groep en 4-10% voor de tweede… En kijk je
naar de staatsschulden dan zie je: 80-115%
en stijgend , resp. 38-22% en afnemend.
De G8 loopt dus een beetje o de laatste
benen maar is in de EU-crisis van eminent
belang.
OVERAL BETOOGT: DE BOZE JEUGD
We zien ze nu ook in Madrid op een groot
plein kamperen, en ze zijn regelmatig in
gevecht met de politie in Athene. Zelfs in
Parijs waren ze even bezig, maar werden
snel weggedrukt door de politie. In Egypte
herbegonnen ze met betogen op het
beroemde Tahrirplein en in Casablanca
lopen ze in protest in het centrum. De
werkeloze, verloren jeugd, een hele
generatie, toont haar woede en wanhoop.
En het is een schok om te constateren dat in
het zuiden van het “ooit zo rijke Europa”, de
situatie van de jeugd nauwelijks beter is dan
in de arme Maghreb en het MO. De helft
van hen kan geen eigen leven beginnen…
De Unie voor de Middellandse Zee zou een
onderafdeling voor : de verloren jeugd”
kunnen oprichten. En zelfs in Frankrijk is de
jeugd WW in de bandeliers rond de 50% en
dat al enkele generaties. Europa ging op
weg naar beneden richting een (straks
weer)
opkrabbelende
Maghreb:
de
verschillen zullen snel gaan verdwijnen rond
de Mare Nostrum.

internationale recht bezig gegaan, zeker als
we horen dat de seals (bij een
schermutseling met Pakistaanse militairen)
toestemming hadden op die te schieten…
In elk geval zullen er hier en daar
aanklachten tegen de VS/Obama gaan
worden ingediend, dat lijkt wel zeker. Pikant
blijft daarbij ook Guantanamo waar ook het
nodige blijft scheef zitten juridisch en moreel
gesproken. Waarbij de laatste opmerkingen
van Cheney en Bush (die de “juistheid van
waterboarding verdedigen) over “het goede
van martelen” ook niet fraai klinken. En het
argument dat daarom nu Bin Laden gedood
kon worden is juridisch en moreel wel heel
erg aanvechtbaar. Als het verhaal al
überhaupt juist zou zijn.
Zij die dit “geneuzel” vinden moeten hopen
dat deze handelswijze niet ooit tegen hen of
hun dierbaren zal worden gebruikt om dan
te merken dat er geen enkel recht hun zou
helpen…Bin L. is niet meer, maar Obama
c.s. zijn hier nog niet klaar mee..en zullen er
nog vaak mee om de eigen oren worden
geslagen. Zelfs als de conventie van
Genève zou gelden dan mag wat de seals
deden zelfs niet… krijgsgevangenen kill je
niet als ze niet willen schieten op je… Dat is
verboden in het oorlogsrecht.
De VS wil nu graag ook met drie eega's van
B.L. praten die vastzitten in Pakistan. Zijn
laatste echtgenote schijnt wel te praten en
ze zei dat zij voor 5000 $ was “verkocht”
door haar familie aan B.L.…

OBAMA VERVOLGD VOOR MOORD?
Was Bin Laden een “soldaat in oorlog” of
een burger die actie voerde”? Voer voor
juristen van het soort “Guantanamo” . Zijn
familie: vijf vrouwen en ca 20 kids (!) zitten
zonder hem en een zoon schreef een brief
aan de NY Times waarin hij betreurt dat zijn
vaders lijk in zee terecht kwam en ook dat
hij niet, zoals Saddam en Milosevic (en
anderen zie Neurenberg WO II) , een proces
kreeg en zijn gerechte straf? Hij kondigt aan
een onderzoek aan de VN te gaan vragen
over de omstandigheden van zijn dood…
En Pakistan is niet blij met “de schending
van zijn grondgebied” . Dus strikt genomen
is Obama nogal op gespannen voet met het

NU EEN GROTE GRIEKSE CRISIS?
Het lijkt te gaan gebeuren: een Europees
land met een giga-schuld die snel nog
toeneemt, kan zijn verplichtingen niet meer
nakomen , want “de markten” lenen niet veel
meer of wel maar tegen giga-rentes (van >
15%!). Het moment van de lege kas
naderde eind mei 2011 en we hoorden dat
Athene op 330 miljard € staatsschuld zat:
150% van zijn BNP! Daarvan is 50% door
“het buitenland” geleend en ook 50% door
de “eigen banken”. Dus was er gerede
paniek in de EU en dus ook een “geheime
vergadering in Luxemburg”die meteen
uitlekte. Boosheid bij de niet-uitgenodigde
dus… En in kringen van de experts
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rommelde het stevig. Wat moet je nu doen?
Het is uiteraard primair een financieeleconomisch probleem en zeker ook een
(geo)politieke aangelegenheid gezien de
druk op het EU-verband en zijn euro. Wat is
nu wijsheid?
Vóór de EU zou het land u “gewoon
overgaan tot afstempelen”: een wat grappig
woord voor gewoon niet terugbetalen…
Maar de schuldeisers zijn naast de eigen
banken vooral ook de banken van de EUlanden (zeker ook Duitsland!) en ook de
ECB heeft nogal wat Grieks staatspapier..
Vallen de Grieken dus om dan vallen er in
de hele EU banken om… en dan dreigt een
euro-tsunami. Niet dat die paar % die de
Griekse economie voorstelt dat op zich
waard zou zijn, nee omdat dit land er één is
van de PIGS (mag niet meer gezegd
worden!) want dan gaat het om ca 8% van
de EU-economie. Op zich nog steeds een
“te behappen omvang” rationeel gezien. Dus
toch maar weer wat in de Griekse kas
storten om tijd te winnen? Dan kunnen die
banken nog even hun basis versterken…om
de klap op te vangen dus. Maar dan wordt
het schuldprobleem nog wel even wat erger!
Dus de IMF er tegen aan met zwaardere
eisen aan Athene! Maar trekken de Griekse
verhoudingen dat nog wel? De spiraal naar
beneden zal nog verder door gaan: het land
is namelijk failliet en niet goed meer voor
zijn schulden…!
Dus failliet gaan én meteen uit de euro dan
maar? Want dit land was eigenlijk nooit rijp
voor de eurozone. Economisch een te
zwakke partij en gewoon niet passend bij de
“noordelijke (N)eurofamilie.
Tja dan is er een precedent en komt ook de
rest op gang… In Buitenhof zagen we een
opperhoofd van de Rabobank netjes
worstelen met dit probleem. Hij was met alle
wateren gewassen natuurlijk. Maar ik
hoorde het “onder de mooie teksten door”:
nu nog even niet, maar straks zal het
gewoon MOETEN. Dus bereid u zich voor
op de Griekse= de eurocrisis en denk dus
even na waar uw geld vandaan komt, waar
u het moet stallen en waar u het wil
uitgeven…in de toekomst. En probeer
daarbij te gokken wie er (om te beginnen)

Neuro-achtig dan wel Zeuro-achtig uitzien.
En als u naar Griekenland op vakantie wil,
wacht dan nog even tot U uw (N-Z)euro’s
kunt omwisselen voor de supergoedkope
drachme. Als u dan gaat zijn wij er ook, heel
Europa dus, en dan zult u zien hoe gauw de
Griekse toeristenindustrie weer op volle
toeren draait… Griekenland is gewoon de
“Caraïbic van Europa”. Punt uit.
In de NY Herald Tribune werd de nieuwe
aanpak van de EU breed uitgemeten: een
donatie van 68 à 80 miljard voor 2011+2012
om Athene genoeg tijd te geven weer tot…
groei te komen. De neergaande spiraal te
onderbreken dus. En de Europese baken
haalden intussen miljarden weg bij de
Griekse collega’s… en dat is ¼ van de
“output” van het land. Er wordt maximaal
druk op Europese banken uitgeoefend om
hun over te halen Griekenland te blijven
financieren. Zoals dat ook in 2008 met het
Akkoord van Wenen gebeurde met de
problemen toen in Hongarije, Roemenië en
andere O-Europese landen. Dit alles terwijl
de Grieken al 30% inkomensverlies leden
en de vakbonden en de jeugd hun geduld
verliezen. Papandreou heeft nog een
stevige parlementaire steun, maar de onrust
groeit snel… En bureau Fitch verlaagde
weer de Griekse notering…
SCHULDEN ALOM
De
eurozone
kent
een
stijgende
schuldenlast sinds 2000 van 4500 miljard
naar nu 7500 miljard. In de VS van 4000
miljard naar ruim 9000 miljard… €. In % van
het BNP nu: 82% resp. 91% (VS).
Standard’s and Poor luidden al een belletje
over de “toekomstige notering van de VS”
(Japan lijkt ook AA- te krijgen binnenkort),
en de geruchten over een dreigend failliet in
Griekenland zijn niet van de lucht. De cijfers
zijn gebaseerd op de koers van 1,45 $ per
€.. Zou dat nog 0,87 zijn geweest dan zat de
VS in de vergelijking nu op 11000 miljard €
schuld: ruim het dubbele van de EU. En de
rust is echt niet weergekeerd; iedereen
verwacht binnen enkele weken grote
problemen in Athene… na Portugal recent
en nu weer de WW van bijna 22% in

32

Spanje. De spiraal gaat naar beneden;
riemen vast dus. Let op uw centjes.
Voila het top tien lijstje van de
staatsschulden in de EU (% BNP, basis
BNP einde 2010 en welk deel door derden
is geleend):
Ierland
-32,4%
83%
Griekenl.
-10,5
75%
UK
-10,4
30
Spanje
-9,2%
35%
Portugal
-9,1%
80
Polen
-7,9
?
Slowakije
--7,9
?
Letland
-7,7
?
Litauen
-7,1%
?
Frankrijk
-7%..
59
Duitsl.
-6
60
Totaal EU
133%
46
Japan
VS

-12
-11

kunnen verschijnen dus. Mr. Beers van dit
bureau lichtte een en ander toe in een
interview met Business Week. Wat de VS
betreft moest men wel reageren op de grote
politieke herrie in de VS over de
economische koers, die nog lang niet over
is. De klanten willen dan van Standards
horen wat ze daarvan vinden… dat is de
essentie van de job immers? Dus
publiceerde men een uitvoerige analyse op
de website met de visie van het moment…
Waar iedereen dan maar zijn eigen wijsheid
mee moet bepalen, want lang niet altijd volgt
elke klant de denkbeelden van Standards.
Let wel: die info is gratis en voor iedereen
beschikbaar. Dus Beers bestrijdt de
“misvatting” dat Standards gewoon “allesbepalend” is voor de risico-inschattingen
over
“geldleners”. Risico beoordelen is
essentieel bij geld lenen, zowel bij
particulieren als bij bedrijven en ook landen.
En dat is gewoon ook een “adviesjob” zoals
vele andere. En voor een advies geldt: Take
it or leave it. En bewijzen dat er ook “leading
opinions” kunnen bestaan, zijn nauwelijks te
geven. Het echte risico blijft er voor de
lenende partij… en dat kan niemand
wegnemen. Aldus Beers.

7 (!)
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De plannen vliegen rond, iedereen maakt
zich zorgen vooral over de hèlft (!) van de
Europese banken vooral de Duitse!), over
“strafrentes van 15 tot 23% (!) en het IMF
kijkt vol schrik toe. Dit is Europa anno 2011
en dat zit niks lekker. Let op uw bank dus…
In de VS werden interessante cijfers
gepubliceerd over de achtergronden van de
giga-schuld en … Bin Laden’s aandeel
daarin. Het “militaire aandeel in de
schuldstijging” ging van 50 miljard in 2000
naar liefst 110 miljard in 2010… Terwijl het
niet-militaire deel liep van 30 miljard naar…
bijna 50 miljard. Bin Laden heeft de oorlog
financieel gezien dus gewonnen…De VS
bijna failliet aan “the war against terror”.

POSITIEFS VAN DE JAPANSE CRISIS?
Japan was al langer ingeslapen en gleed in
zichzelf gekeerd en grijs, af in een zachte
deflatie. En toen boem die twee rampen…of
eigenlijk die drie. Nu is er nog grote chaos
en teruggang in productie en groei, maar dat
gaat sprongsgewijze veranderen. Zoals na
de aardbeving
hier in Kobe zal de
productieve investering opspringen . In 1995
vloog ze naar 6% vanaf bijna nul! En dat is
werken
geblazen
en dynamiek
en
aanpakken… Een zet voor de duffe boel
daar. Maar er zijn ook andere kanten naast
het afschuwelijke gezondheidsprobleem.
Japan zal zijn handelsoverschot niet in
Amerikaanse bonds omzetten ( het land
heeft nu meer dan 10% van die bonds..) en
de rente zal dus ook hiervan stijgen… En
yen zal wat minder in trek raken… Zo’n
crisis veroorzaakt van alles : goede en
slechte dingen en ook intern en extern.
Zoals we wel nog weten van na WOII en het

DE NOTERING VAN JAPAN E.A.
Japan krijgt nu mogelijk een AA- als
notering , dus van “stabiel” (AAA) naar
“onzeker” (AA-). De schade van de rampen
daar ligt nu rond 170 à 400 miljard; er is
een dalende consumptie (-8,5%) en de
autoverkoop zakte ook met -33% (!)..
Standard’s And Poors gaven aan “termijn
waarschuwing “ aan de VS met haar
superschulden en stagnerende economie:
ook hier zou in de nabije toekomst AA-
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Duitse Wirtschaftswunder… en, wat later
ook de Japanse economische hegemonie
vooral op autogebied… Oud nieuws dus.
Maar die vergrijzing dan? Wel zelfs daar
wordt nu politiek eindelijk open over
gepraat: en men zegt het al “de immigratie
is onont-koombaar”. Zo’n dreun doet echt
veranderen dus.

ook weer meer “betalen” om de eerste te
blijven, enzovoort. Het de snelste zijn met je
computers die “automatisch”
beurstransacties doen (dat is tegenwoordig al
50% van alle handel!) is ook al een sport.
Wie het snelste systeem heeft om op
variaties in beursgedrag te reageren,
verdient vermogens in milliseconden bij de
zakenbanken (speedtrading). Waar dus je
hightech je moet garanderen dat je “haantje
één” blijft. En het “opzettelijk verstoren” van
het systeem door “schijntransacties” te
plegen, die andere computers even kunnen
vertragen, net voordat jijzelf die transactie
weer annuleert, levert nu ook al vermogens
in seconden op. Onze wereld is een
dolgedraaide boel geworden en niets is te
min voor het grote graaien. Immers, zo zijn
wij allen.. En daar verandert ook een
(langzame) overheid maar weinig aan.

CHINA EN ZIJN ECONOMISCHE CIJFERS
Je kunt veel geld pakken als jij net voor de
anderen weet welke economische cijfers
een overheid of bedrijf zal gaan bekend
maken. Zo ook in China waar de regering nu
een groot project heeft gestart om “lekken”
te voorkomen. Het gaat hier om cijfers als
werkeloosheid, inflatie, groei en consumptie
… die voor beurspeople en anderen van
belang zijn in hun “beursgedrag”. Omdat de
cijfers moeten worden opgemaakt uit vele
deelcijfers en ook eerst moeten worden
rondgezonden
naar
vele
overheidsinstellingen voor commentaar/beoordeling
vóórdat tot officiële publicatie wordt over
gegaan, zijn er vele mensen in de
gelegenheid om ze “te lekken” naar anderen
(tegen contra prestatie meestal) die er veel
mee kunnen verdienen. Een studie naar dit
gelek van cijfers en het effect op de beurs in
Sjanghai liet zien dat de lekken “bijna steeds
klopten” en dus ook forse winsten
opleverden. Peking zette intussen forse
straffen op dit “lekgedrag” en nam vele
maatregelen, zoals een zeer korte tijd
tussen “interne” en “externe” publicatie. Net
zoals andere landen eerder deden. In
Duitsland werd het aantal mensen dat werkt
aan de “cijfer productie” en dat tevoren
kennis neemt van gevoelige overheidscijfers
ook al terug gebracht. Idem in het Britse
statistische overheidsbureau, waar deze
cijfers nu pas 24 uur vóór publicatie worden
verspreid binnen de overheid. Allemaal heel
zinvol en te prijzen, maar of je dit echt kunt
beheersen blijft overal de grote vraag. Zie
ook de vele “voorkennis processen” in het
bedrijfsleven.
Het
is
een
kenmerk
van
onze
hypernerveuze en razendsnelle “speculatie
maatschappij”: wie “hét”, vóór de ander weet
is ook het eerste het rijkste. En dan kun je

DE ANTI-TRUST ONDERZOEKEN VAN DE
EU
De grootste zakenbanken worden nu in
Brussel, door “de anti-trust mensen”
nauwkeurig onderzocht op “gebrek aan
transparantie”,;
daaronder
zijn
ook
Goldmann Sachs en Barclays te vinden.
Wat deden zij met “hun afgeleide producten,
die derivaten” in die markt van 600 miljoen
waarmee rendementen maar ook risico’s
werden overgedragen “op” anderen nou
precies? En daarbij staan de beruchte
Credit Default Swaps weer eens in het
middelpunt van de belangstelling. Werd de
zaak ordinair, maar erg gewiekst, gewoon
enorm belazerd? Is er een echte schatrijke
bankmaffia die “God’s Work” deden of meer
dat van de “devil”? Zullen we het ooit
weten?
DE ULTRA-RECHTSE VLEK IN DE EU
Ultra-rechts is in opmars in de EU in en
buiten de parlementen. Ik zag een illustratief
plaatje en zet het u even voor en in volgorde
van kiezersaandeel in de verkiezingen:
Land
% verkiezing in parlem/reger
Zwitserl.
31%
reger.
Oostenr.
26,7%
parl.
Noorwegen
22,9
parlem
Finland
19%
reger.
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Nederland
Denemarken
Litauen
Hongarije
Bulgarije
Italië
België
Slowakije
Griekenl.
Letland

15,5
13%
12,7
12,2
10,1
8,3
7,8
6
5,6
5

parlem.

er zijn nog grote verschillen aangaande
andere vrouwen rechten (als vrijheidsgraad
in het dagelijkse leven) : Saoedi-Arabië en
Oman liggen hier fors achter, het oosten
dus. Hoe westelijker je komt hoe meer
“liberté” dat is de koers ongeveer.

parlem
parlem
parlem.
Parlem.
Reger.
parlem.
Parlem
Parlem.
reger.

EUROPA HERBEGINT MET ZIJN TEXTIEL
De arbeidskosten lopen op in China c.s. en
het transport werd knap duurder. Dus zien
we in Frankrijk dat Leclerc en Systeme U
zijn textiel terughalen naar Servië en Turkije,
wat dichterbij dus. En anderen komen terug
naar Frankrijk et hun wat “luxere textiel”.
Benetton begint ook in Servië, en de
leverancier van Carrefour gaat lekker naar
Tunesië en Roemenië.. En de fabrikanten
zeggen: het basisproduct in de textiel dat
relatief weinig menselijke arbeid vraagt, kan
weer concurrerend in Europa en “omgeving”
worden gemaakt. Zoals al vaker gezegd:
Noord-Afrika en Oost-Europa zijn onze
buurmarkten: voor productie en export…
Lekker dichtbij en ook niet best goedkoop…

En dan Frankrijk met iets van 18% wat sterk
lijkt te stijgen. Het zijn nog geen gigantische
aandelen,
maar
omdat
er
overal
fragmentering optreedt in links en in rechtse
kampen, zie je steeds vaker dat ze of de
meerderheid volmaken in regeringen óf de
meerderheid
produceren
vanuit
het
parlement samen et een conservatieve
minderheidsregering. En dus aardig wat
macht pakken de facto.
Maar als het zo gaat als nu in Nederland is
er ook een lichtpuntje: de PVV daar blijkt nu
in heel wat punten mee te gaan met
voorstellen
die
TEGEN
hun
eigen
verkiezingsprogramma
waren…
Wat
aangeeft dat ze “zijn geïntegreerd” ofwel
“ingepakt”. En dus weer meedansen in de
oude rijen. Hoop of geloof? Dat zal in de
komende 10 jaar moeten blijken. En, deze
groeperingen zijn mordicus tegen de EU
maar vaak (nog) niet als ze er net bij
kwamen. De anti-Europese en antiimmigratiekrachten zijn fors in opmars in
onze democratieën. Zoals mogelijk, religieus
gezien, ook in de Arabische landen…
Maar daar volgen ze op dictaturen.

INTERNET/MEDIA
DE e-G8 WAREN IN PARIJS
Sarkozy c.s. begrijpen erg goed hoe
interessant het Internet met zijn “atouts” is
en daarom nodigde het Elysée de hele rij
bobo’s uit. Van Zuckerberg van Facebook
tot Schmidt van Google via Larry Page een
mede-oprichter van Google. Ook Jimmy
Wales van Wikipedia en Jeff Bezos van
Amazon waren van de partij. En ze spraken
met Sarkozy, Lagarde en Mitterand (cultuur)
over van alles en niet op de laatste plaats
over de mogelijkheden van hun bedrijven in
Frankrijk. Iemand zei: Sarkozy snapt dat
Internet op Lange termijn belangrijker is dan
transport en kernenergie… En even later
maakte Google al bekend een R&D-centre
in Parijs te gaan opstarten. En er werd ook
een compromis gevonden voor het
numeriek toegankelijkheid maken van
franse boeken door Amazon.
Ook stelde hij de internet bobo’s voor een
soort van Numerieke Raad op te richten om
de vele problemen rond het net, zeker ook
de vele morele, te gaan sturen. Want er is

VROUWENRECHTEN IN DE ARABISCHE
LANDEN
Daarover zijn er vele misverstanden en/of
onwetendheid en zeker “vooroordelen”!
In deze “achterlijke islamlanden” kregen
vrouwen op de volgende momenten het
“kiesrecht” :
Frankrijk… 1944 (!): Syrië 1949; Libanon
1952; Egypte 1956; Tunesië 1959; Algerije
’62; Marokko ’63; Libië ‘64; Jemen ’70;
Bahrein ’73; Irak ’80; Oman 94; Qatar ‘2003;
Koeweit 2005, de Arab. Emiraten in 2006 en
het is er nu zelfs in Saoedi-Arabië. Let wel;
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ook veel onenigheid in politieke kringen over
internet en de erbij horende discussies over
“ethiek en moraal”, zoals over de privacy en
zoals die er ook zijn tussen de VS (Obama
wil veel data blijven behouden voor
terrorisme bestrijding) en Merkel, die zich
verzet zich tegen data verzamelen over
burgers die daarvan niet op de hoogte zijn.
Sarkozy zet weer eens wat in beweging
voor de lange termijn en doet ook wat fraais
voor zijn eigen imago in relatie tot 2012. En
24 en 25 mei werden een succes en er was
een eerste aanzet tot wereldwijd overleg
over de betekenis en de problematieken
rond het nog steeds boomende internet.

Europe, Radio Liberty en The Voice of
America . Men heeft een dossier van wel 68
kandidaten voor hulp nu. Ook voor het
steunen van diverse sites zoals Persian
Free Network. Ook de Stichting Heinrich
Böll is hier actief. Niet alle revolutionairen
zijn enthousiast met buitenlandse inmenging
en willen het beperken tot het financieren
van bijeenkomsten geleid door “hen zelf”.
Immers het State Department heeft ook zo
zijn eigen doelstellingen hier mee en dat
hebben ze goed gezien natuurlijk. Internet is
een machtig wapen geworden in de
revolutionaire strijd , net als vroeger de
“oude media” dat waren. Eigenlijk heel
logisch al duurde het even voor het “kwartje
viel” bij Clinton.

HULP VS AAN REVOLUTIE INTERNAUTEN
In Syrië is minder internetkennis dan bij de
revolutionaire jeugd van Tunesië en Egypte.
De VS vindt de berichtgeving op het net
enorm belangrijk voor de revolutionairen zelf
maar ook voor hun eigen beeldvorming; dus
subsidiëren ze met 28 miljoen het opleiden
en ondersteunen van “internet key
personen”. Men wil verzet tegen wat al heet
”onderdrukking 2.0”. Want de dictators
keren zich steeds massiever tegen de
media , doen aan infiltraties en stichten
chaos waar mogelijk. Al 5000 internetters
werden geholpen, o.m. door opleidingen;
een laatste vond plaats in Beiroet voor
Egyptenaren, Tunesiërs en Syriërs. De VS
wil nog verder gaan in deze “internet-oorlog”
en
subsidieert
ook
Amerikaanse
verenigingen zoals MobileActive.org in N.Y.
die werkt aan een z.g. “paniekknop” op
mobieltjes die je in geval van dreigende
arrestatie kunt indrukken. Dan stuurt je
mobiel
een
alarmbericht
aan
een
contactgroep zonder dat die boodschap is
terug te vinden. En alle gevoelige info wordt
ook
uitgeveegd.
Dat
is
nu
al
geïmplementeerd op Blackberry’s die onder
Java werken en de eenvoudige Nokiamodellen. Die subsidies gaan niet altijd aan
de juiste personen, dat is risico dat er bij
hoort.
De republikeinen vinden zelfs dat de
regering hiermee te laat is begonnen en
vragen nu ook subsidies voor Radio Free

INTERNET EN DE DICTATOREN
Internet en zijn toepassingen speelde een
katalyserende rol in de Arabische revoluties,
maar is “op zich” geen wondermiddel zonder
bijwerkingen. Al in 2001 op de Philippijnen
viel Estrada door internet acties tegen hem;
in 2004 in Oekraïne deden de mobieltjes en
de bloggers ook hun werk al en in Moldavië
en Iran zagen we dat ook. Maar
Amadinedjad viel niet “door een Facebook
revolutie”, nee, zijn regiem wist zich er ook
zelf goed van te bedienen. Het is daar ook
een “propaganda-instrument” van belang
geworden. In Tunesië en Egypte was het
van groot belang voor de revolutionairen:
daar was men al goed op gang met internet
en zijn vele mogelijkheden, idem in Syrië
waar echter het regiem erg digibeet blijkt te
zijn. Heel vaak zijn het de diaspora’s van de
revolutielanden die leading zijn: de al naar
het buitenland gevluchte mensen voeren de
oppositie vaak aan.
Vergeet echter ook niet Al-Jazeera dat een
imminente rol speelde via zijn satelliet-TV
én via het internet. Ook Wikileaks deed ook
het zijne, maar was minder bepalend. Wat
ze “toonden” was vaak gewoon een
bevestiging van wat men al wist.
Dus wacht u voor “cyber-utopisten” die u
vertellen dat “internet de mensen verandert”!
Immers de “zittende machten” bedienen zich
heel vaak ook van deze technologieën: de
satellietschotels gericht op Arabische
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zenders getuigen er van en ook de vele
websites en blogs van moslimradicalen en
radicale regiems, die zich vaak ook richten
op “hun diaspora”. De auteur van het boek:
The Net delusion: how to liberate the World,
(Morozov, Wit-Rus uit de VS) legt uit en
waarschuwt tegen te licht optimisme en
foute beelden. De politiek en de
mentaliteiten zijn punt één bij veranderingen
en technologie helpt wel bij de diffusie en de
coördinatie van acties dat is zeker. En de
boze andere zijde remt via Internet even
hard… Sinterklaas bestaat niet en wonderen
ook niet...

geworden en dat is ook al zeer veel vroeger
te zien geweest : met informanten,
spionnen, verklikkers en “coalitie” met de
maffia om het een beetje “in bedwang te
houden”.

SONY VERLOOR VAN DE HACKERS
George is een jonge man en hij had alles
van doen met Sony en het z.g. Streisandeffect. Dat krijg je als je ergens tegen vecht
en dan het omgekeerde effect verkrijgt: niet
dat iets stopt, nee dat iets, door de
publiciteit, massaal uit de hand loopt.
Honderden miljoenen mensen die graag
gamen doen dat op sites van Sony of ze
kijken films f luisteren naar muziek. En van
hun werden alle data gejat door hackers die
de computers van Sony, die erg zwak
beveiligd waren, binnen drongen. Ze
hadden
een
eerdere
hackers-aanval
bemerkt en dat aan de politie gemeld… En
dan krijg je, zie zoals bij het aanpakken van
Wiki-leaks, ruzie met de horde van de
super-hackers. Onder aanvoering van
George Hotz deze keer… Hij publiceerde
zijn kunstje op een hackerssite en zijn
collega’s gingen massaal mee in de aanval.
Dat was erg amateuristisch en dom, weten
anderen zoals Google en Microsoft: je moet
hackers nou net te vriend houden en ze
uitnodigen je te “hacken maar dan in
coöperatie”. Dat hebben ze nu begrepen en
ze sloten een overeenkomst met Hotz die
alle trucjes van de sites weghaalde. En die
nu voor hun werkt om verdere zwakheden te
vinden. Wie echt begonnen is en die nu voor
1000 adressen+financiële data, 7000 $
vraagt , is niet bekend. “we are legion” is het
enige wat men terug vond..En weer werd
bewezen dat het motto geldt: “If you can’t
beat them, joint hem” en ook: “ met dieven
vang men dieven”. Zo is onze wereld

INTEL HEEFT EEN NIEUWE CHIP
Ze kunnen bij Intel nu de basis elementen
verticaal “stapelen” in plaats van ze
horizontaal te etsen in een laagje van 22
nanometer dik. Dat is revolutionair zegt men
en zal ook het energieverbruik gaan
drukken.. Het ding wordt bijna 40% sneller
en.. 10% duurder. Intel is zeer trots en zegt
dat er nu weer een wereld open gaat… we
zijn pas aan het begin dus, opnieuw
wachten ons grote sprongen!

TE JONGE FACEBOOKERS..
Om op Facebook te mogen moet je 13 jaar
zijn. Dus proberen jongeren dan 13 de zaak
voortdurend te flessen om “mee te mogen
doen”. Dat leidt er toe da er dagelijks
20.000
(!) te jonge abonnee’s worden
afgesloten. Want ben je niet op Facebook
dan doe je in onze wereld niet meer mee…

GOOGLE’S ANDROÏD IS WINNING
Microsoft was vanouds DE (onaantastbare)
leverancier van het “operating system” het
basis besturingsprogramma van computers
etc. Wat in een grijzer verleden DOS was
van IBM. …Maar nu ook mobieltjes ware
PC’s zijn geworden en tabletcomputers snel
veld winnen op de PC, schiet het gebruik
van Androïd van Google als besturings
software omhoog. In 2008 nog 0 bij de
mobieltjes en nu al 38% marktaandeel en
volgend jaar al 50%. Google heeft
simpelweg iets beters nu dan Microsoft…tot
groot profijt van de I-phone fabrikanten.
Maar de concurrentie kondigde ook de
aanval aan: Nokia gaat voor zijn phone’s nu
zijn Symbian verlaten voor het Phone
systeem van Microsoft… Dus een deal als
Microsoft ooit voor zijn Windows sloot met
de PC-fabrikant IBM in 1980… De war is on
dus. En we zien hoe de techno vooruitgang
wordt opgezwiept door deze titanen
concurrentie waarbij de creativiteit en de
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strategische inzichten de essentials zijn om
overeind te blijven..

Tja de chef van het IMF gaat uit de seksuele
bocht en hup daar zakken die beurzen al
weer met diverse %-ten en bijna overal. En
de euro viel op 1,40 $. En Italië kreeg
meteen een tikje van de noteringsbureaus
en kwam in de rij bij de andere te staan. Nu
is weer de vraag wat alles gaat doen als we
de kandidaten en de keuze voor het IMF
kennen..

MICROSOFT GOING DOWN
Ze verliezen het in de jumpy wereld van
tablets en I-Phones en de managers
verlaten het wat stuurloze schip; zelfs de
roten van gisteren moeten weg of werden
van hun plek getild. Windows 8 komt er pas
in 2012… De rij van flops is akelig groot:
Hun MP# speler, hun I-Phone, hun TV, hun
tablet en hun site Soapbox (aanaval op
Youtube) werden in no time weer van de
markt gehaald. Enkel op de markt voor
programma’s voor servers gaat het nog
prima. Hun nog goed lopende cash-cows
zijn: Office en Windows… die 12 en 13,5
miljard aan winst draaien, maar ja dat is nu.
Wat doen we voor morgen in deze woelige
wereld? Bill Gates is het een zorg, die heeft
zijn handen vol aan de liefdadigheid. Of
jeuken zijn handen ook om terug te gaan
zoals bij Michael Dell, Steve Jobs en Yerry
Yang? Steve Balmer heeft grote zorgen zijn
beurskoers blijft hangen… Het is weer eens
aangetoond, de ware factoren voor succes
liggen niet voor de hand en dus kun je er
niet effe een consultant tegen aan gooien.
Al is dat best ook wel eens gelukt. It’s the
magic boss, stupid!

DIVERS
HET FOUTJE VAN WARREN BUFFET
Hij bood zijn excuses aan aan de
aandeelhouders
van
“zijn”
Berkshire
Hathaway want hij was onvoorzichtig met de
gevolgen van de Japanse en NieuwZeelandse rampen die zijn winst met 58%
deden zakken. En hij lette ook niet op zijn
luitenant Sokol die aandelen inkocht en die
nu van “voorkennis” wordt beschuldigd. Hij
nam al zijn ontslag en kan dus niet Warren’s
opvolger worden, wat iedereen dacht. Die
wel 40.000 binnen haalde onder de rijkste
ter wereld. Mea culpa dus van Warren, de
wijze.
AUTO’S
ZIJN
EN
BLIJVEN
EEN
AZIATISCHE ZAAKJE
De productie van auto’s schot in 2010 in
Azië naar 43 miljoen (was 20 miljoen in
2005!) en zakte in Europa naar 18 miljoen
(was in 1990 nog 21 miljoen) en in de
Amerika’s naar nu 15 miljoen (was 20
miljoen in 2000). Sinds 1960 werd Azië op
dit gebied steeds wakkerder, in 2010 kwam
daar India ook nog stevig bij en schoot
China naar de 17 miljoen auto’s door. In
Europa is de markt verzadigd er is geen
groei meer. En de volgende cijfertjes
waarschuwen u voor morgen: in de VS zijn
er 85 auto’s per 100 inwoners, in Europa 55
en in China… 5!!

EU KAPITTELT APPLE EN SONY
Mevr. Redding is boos op de slordige
manier waarop Apple en Sony omgaan met
gegevens van hun klanten. Apple wat betreft
zijn geolocalisatie-data en Sony wat betreft
de bankgegevens van hun Play Station
Network klanten. Want deze data zijn
allemaal ook veel geld waard: en niet alleen
voor bandieten.. Het begint te lijken op een
groot gevaar voor onze privacy en een
enquête toont dat de ongerustheid bij
gebruikers groot is: 56% vindt het kunnen
misbruiken van geolocalisatiedata linke
soep. De EU eist nu adequate maatregelen
van beide maar wat kan men er echt aan
doen? The Big Brothers are watching us
and nobody can stop them?

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
UITSPRAKEN OVER “ENERGIE MORGEN”

DSK DEED DE BEURS EN DE EURO
TRILLEN
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“Je
kunt
niet
tegen
de
meeste
energievormen zijn en dan ook nog klagen
over de energieprijs” (Zie de baas van Total)

Overg.

“Het is niet wenselijk dat de mensheid tegen
kernenergie is. Ik zou wensen dat de landen
alles doen om er voor te zorgen dat ze een
veilige productie van kernenergie kunnen
realiseren” (Zei DSK van IMF.. recent)
“Ik behoor tot hen die een zeker vertrouwen
hebben in de nucleaire ingenieurs. Ik
beweeg en ben geen dogmaticus” (Zegt
Hulot, groene kandidaat…)
“We moeten ons richten op het verlaten van
kernenergie. Met doelen op middellange
termijn lukt dat niet. We moeten 40 jaar
nemen en één of twee centrales, zeer goed
beveiligd”open houden” ( Zegt Segolène,
kandidaat PS)
“Een socialist kan niet uit de kernenergie en
zijn industrie stappen. Wij zijn daarin de
beste, en het zou economisch niet serieus
zijn
en ecologisch ook onverantwoord”
(Zegt Francois Hollande)
MERKEL: STOP KERNENERGIE, WIE
NOG MEER?
Ze maakt een enorme haast met het
sluitingsplan voor alle centrales…En ook in
Beieren gaat het erg vlug bij de CSU. Daar
ligt nu een plan wat er als volgt uitziet:
nu
58%
15
0
0
10
5
2
0

0

Dat is zachtjes gezegd heel ambitieus en
serieus… voor Beieren.
Maar het is nog allemaal politiek niet voor
elkaar. Zeker niet in Berlijn. Daar wil men in
twee fasen naar 0 kerncentrales: fase 1: in
2020 35% ecostroom en in 2030 al 50%...
De kerncentrales worden in drie stappen
met elke stap drie centrales afgeschakeld…
Maar er is in 2016 een evaluatiemoment
gepland, wat nu al “die Hintertür” heet. En er
worden nog allerlei andere plannen en
wetten om heen gemaakt over voordelen
voor investeerders in eco-energie…
De industrie kijkt verbijsterd toe en ook
ongelovig
en
de
stroomproducenten
rekenen zich plat; ook aan te eisen
schadevergoedingen…
Recent startte
Angela en zee windpark met 21 turbines van
Een BW…
Tja het heeft alles te maken met de politieke
toename bij “die Grünen” en de afgang bij
“die Freie Democraten” natuurlijk. Maar het
is stuntwerk dat kun je zeggen. En een
Europese energiepolitiek is verder weg dan
ooit. Als er nu een ongeluk in Frankrijk met
een kerncentrale zou optreden, dan zijn de
rapen heel erg gaar… Angela is ergens
rechtsaf geslagen en gaat nogal “Alleine”.
Het besluit van de regering viel: stop met
kernenergie in 2022! Dus dan moet een
omvang gelijk aan het hele stroomverbruik
van Nederland op andere wijze worden
geproduceerd! Vooral met gas eerst en dan
“supergroen”… Maar de groenen zijn er niet
zeker van of dat “groen produceren” wel
snel genoeg zal gaan en stemmen dus
mogelijk nog niet zomaar in met deze wet.
Duitsland gaat vol met molens en
zonnecellen… een energierevolutie is
gaande en de rest van de EU kijkt wat
verbijsterd toe… terwijl ook daar de groenen
zich meer roeren: zie nu ook Frankrijk en…
de PS?
Duitsland is voor 26% kernenergie in zijn
stroomvoorziening: en dat is veel minder
dan in Frankrijk (75%), België (52),
Oekraïne (48), Hongarije (43), Zwitserland
(39), Slovenië + Bulgarije (36), maar méér
dan in Spanje (18), UK (18), Rusland (18)

“Er moet een nationale discussie over
energie komen met alles op tafel. Ik kan me
voorstellen dat we van nu 80% naar 50%
terug gaan” (Zegt D. de Villepin, rechtse
kandidaat).

Energ.srt
Kernen.
Waterkr.
Wind
Biomass.
Zonnecel.
Aardgas
Kolen
Olie
Geotherm.
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2020
0
17
10
10
16
46 (!)
0
0
1
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en Polen (0!). Het totale aantal centrales in
Europa is 195, waarvan er 143 in de EU
staan. Éen centrale verzorgt ca. 2,4 miljoen
huishoudens met stroom, en in Frankrijk ligt
er ook al 1,2 miljoen m3 radio actief afval
opgeslagen. Het is met zijn 53€/
Megawattuur de goedkoopste stroomproduktie, vóór waterkracht met 62 €.
In Frankrijk zit de windproductie vooral in
het n-westen (Bretagne 600 Mwatt, Picardie
782) en het z-midden en het centrum (MidiPyreneeën 434 Mwatt, Auvergne 130,
Rhone-Alpen 138 en Centrum 600) . Zonne
–energie is vooral het z-westen en het
zuiden ( west 224 Mwatt, z-west 239 en
Mediterrannee 280). Dat is niet eens 1
kerncentrale nu. Het totaal aan groene
energie komt nu 14% en het plan is 23% in
2020. Men rekende ook uit dat een forse
investering in isolatie(thermische renovatie)
zo’n 25% vermindering van verbruik kan
opleveren… Duitsland zit nu al op 14000
Mwatt en gaat naar 52000 Mwatt in 2020.
En in Frankrijk begint nu. Zachtjes
aanzwellend ook het groene debat: bij de
groenen en de PS… En de Zwitsers
stoppen in 2034 besloten ze. Ooit was de
energiepolitiek een basis item voor de
Europese eenwording!
Europa quo vadis met je energievoorziening?

tussen Noorwegen en Rusland. Eén vondst
op 74 is niet daverend: al was de een een
gasveld en de ander gas+olie (dat de
Italianen exploiteren). Nou is de aardkorst
in de Barentszzee omhoog gekomen en dat
kan de olielaag verplaatst hebben. Maar nu
is het beet en het veld is erg simpel te
exploiteren. Om de hele industrie weer op
peil te krijgen moet er nog meer gevonden
worden en de noren gaven de olieboeren al
grotere aandelen. Shell had vroeger maar
17% maar nu kreeg Eni 65%. Nu zit de
noren op plek 15 in de lijst net boven Nigeria
en onder Venezuela. De russen liggen op
kop met 10 miljoen barrel/dag, dan komen
de Saoedi's met 9,5, de VS 7,5, Iran met 4,
China met 3,5, Canada met 3, Mexico met
bijna 3 de AE met 2,5, Irak met 2,5 (+2% tov
2009, de enige + met Brazilië), Koeweit met
2,5 en dan onderaan Brazilië met 2 (+7%)
en Algerije sluit met 1,5 miljoen/dag. Dus bij
al die –tjes van soms meer dan 10% zelfs in
het MO (beh. In Irak) gaan de noren zeer
verrassend weer mogelijk naar het oude
niveau. Dat is goed nieuws voor de rijke
noren die nog wat meer in de oliepot kunnen
stoppen.
TOTAL GAAT IN ZONNE-ENERGIE
Ze lijken te aarzelen met de tweede EPR
maar kochten wel 60% van Sunpower in
Californië die 2,2 miljard doet in
zonnecellen. En net eerder kochten ze de
50% van EDF in Tenesol, waar ze nu
geheel de baas zijn. Het gaat nog niet om
groot
geld
maar
er
lijkt
een
koersverandering te komen. Sunpower is
nr. 3 op de wereld na First Solar (VS), de
Chinese Suntech en de Japanse Sharp.
Maar de cellen van Sunpower zijn wel de
hoogst renderende (uit silicium) en dus
relatief duur. Dus meer voor kleine
oppervlakken.
First Solar is goedkoper in prijs en vereist
grotere oppervlakken (zonne boerderijen).
Maar wat minder omzet: 300 miljoen.
Tenesol is meer een assembleur en minder
een conceptgericht bedrijf. OTAL dus in
zon? Ongetwijfeld maar er moet nog veel
meer “bij” om echt iets voor te stellen. Hou
ze in de gaten dus.

DE TWEEDE EPR IN FRANKRIJK?
Total heeft het plan terzijde gelegd wat de
tijdslijn betreft al roept de regering ferm dat
er niets is veranderd. Aar de Margerie doet
het gewoon toch en ziet niet in 2014 het
karwei 3e EPR starten. Het spel herbegint
na de Japanse klapper.
DE POOL REDT DE NOREN
Atatoil ontdekte olie op een diepte van 330
meter zo’n 193 km ten noorden in de
Barentszzee. Goed voor 500 miljoen barrel
per jaar denken ze en het is in olieland de
laatste sensatie. Want veel pogingen eerder
gaven weinig hier. Net op tijd voor de
(schatrijke) noren nu hun productie sinds
2000 met 48% zakte. De laatste vondst was
uit 1997 in diep water en daarom ging en
maar verder zoeken in de Barentszzee
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bedrijf. Het zijn “Afrika-mannen” zegt men
daar en er loopt zelfs zijn tweelingbroer bij.
EDF gaat moeilijke tijden tegemoet, net als
Areva, waar Anne zich lijkt te redden in de
nieuwe
omstandigheden.
In
de
energiewereld is het nu ook crisistijd.

DE DERDE WEG IN ZONNE-ENERGIE
We kennen allemaal de zonnepanelen: zon
erop en er komt stroom uit en ook de water
verwarmende installaties waar de zon water
warmt. Maar er was altijd al een derde
waarbij je door warmtetoevoeging aan
materiaal direct stroom maakt: dat zijn z.g.
thermo-elektrisch materialen. Nou wordt bij
de “gewone zonnecel” ca 20% van de
zonne-energie die er op valt in stroom
omgezet en en bij de “watervariant” is dat
40%. Helaas was het maar een paar % bij
de thermo-elektrisch materialen. Nu blijkt
dat je door heel dunne laagjes speciaal
materiaal op te brengen toch kunt komen tot
ca 5%: niet daverend maar interessant.
Dus maken japanners nu zonneboilers
(waterverwarmers) die in veel landen op de
daken staan, die zijn gemaakt van
behandeld
thermo-elektrisch
materiaal
waardoor je beide dingen “tegelijk” doet:
warm water eruit én stroom. Het kan nog
verder worden verbeterd en zo krijg je per
cm2 oppervlak toch weer een heel aardig
rendement en: warm water + elektriciteit uit
één apparaat. De derde weg dus.

Terug naar inhoud
RELIGIES
NA EEN MAANDJE BOERKAVERBOD
Op het vliegveld Orly stapte een dame uit
met een Amerikaans paspoort en ze kwam
uit Djedda naar huis (ze woonde in
Frankrijk). Ze droeg de niqab en kreeg een
waarschuwing in de aankomsthal; ze deed
de sluiers weg en mocht verder, deed hem
weer voor en.. kreeg een PV. En ging face
ouvert verder…
Bij een crèche mocht een moeder niet met
haar kind naar binnen want ze was
onherkenbaar… (verder geen details
bekend) en een winkelier sommeerde een
gesluierde klant de sluier weg te nemen: wat
ze deed en ze winkelde verder.
In totaal ca. 30 x werd er in een maandje in
Frankrijk opgetreden tegen burkadames en
de politie vindt het eigenlijk geen probleem,
so far… In Marseille zagen wij er geen een
meer sinds 11 april gewoonlijk zagen we er
één, twee per week (dezelfden?). Is de wet
dus een succes? Of was ie echt niet nodig?
U mag zelf kiezen maar het stormpje in het
glas water duurde verrekte kort hier. Of de
wet schade berokkende aan de wijze van
denken is niet duidelijk.
In Evian waar de president van de
Arabische Emiraten een paar fraaie huizen
heeft, lopen (zijn) vrouwen gesluierd af en
toe… Daar werd nog niemand geverbaliseerd. Frankrijk leent bergen geld in
Qatar, maar dat heeft er niets mee te
maken. Al zouden die 1000 € boete het
lenen wel wat doen verminderen, ja toch?

VERNIS OP HET VLIEGTUIG HELPT!
Ryanair maakte het sommetje nadat ze
enkele vliegtuigen met een vernislaagje van
1 micron hadden bespoten. Dat maakt zo’n
ding 115 gram zwaarder, maar bespaart,
lijkt het, tot 2% brandstof. Ze moeten wel
oppassen met die openingen, die in zo’n
vliegtuig
zitten,
dat
doet
men
elektrochemisch. Er vliegen al 8 Boeing’s
“gevernist” rond als proef. Alle kleintjes
tellen, zeker bij Ryanair.
EDF ONDER DRUK
Proglio heeft het lastig: er zijn nogal wat
zorgen. De KWH-prijs is geblokkeerd door
de overheid, er zijn buitenlandse problemen
(overname blokkade in Italië) en dan is er
nog het “Japan-effect”. Waardoor nu ook
reactorbouw wordt vertraagd of gestopt…
Hij lijkt zich wat f te sluiten op de 9 e etage
van het hoofdgebouw in Parijs en hij heeft
een kleine kring van “getrouwen” om zich
verzameld die niks lekker liggen in het

HOOFDDOEKJESVERBOD
OP
DE
CRÈCHE
In Parijs is er een dagelijkse grote rel bij
enkele crèches. De moslimmoeders met
hoofddoeken op mogen er namelijk niet
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(meer) in om hun kids “te droppen”. En dat
is wettelijk verboden: de school is publieke
ruimte en dus… Er staan steeds meer
demonstranten ook steeds meer nietmoslims, die dit echt belachelijk vinden
ondanks de letter van de wet. Dit soort
randverschijnselen toont hoe ver het is
gekomen… Wat moeten die kindertjes hier
nu van denken? Dat kun je toch niet
uitleggen? Het ministerie zwijgt en de
directie is superstar… Zo komen we er wel:
op het spits drijven dat helpt!

bestreed… En dan ligt ook hij, voor je het
weet, ergens op de tweede rang. Zelfs een
heilige paus is niet meer zeker op vandaag
van zijn eeuwige rust.
WIE
HEEFT/MAG
HET
HOOGSTE
GODSHUIS?
We weten al dat de Zwitsers minaretten niet
mogen, wel kerktorens. En dat ook in
Keulen een rel is over een moskee vlak bij
de grote Domkerk met (te) hoge minaretten.
En uit de historie van de synagoge in
Carpentras weten we dat ze daar , in het
getto, een etage van de nieuwe synagoge
moesten slopen omdat die te hoog was zo
vlak naast de oude kathedraal… En wie
kent niet de prachtige torenhoge Haya
Sophia in Turkije? En als u in de nieuwe
moskee van Casablanca, aan zee in
Marokko, komt dan wordt u echt stil van zijn
enorme afmetingen als u er binnen staat…
Dus dat vechten om het grootste/hoogste
Godshuis is bepaald een “oude sport”.
In Marseille is het nu ook al raak: de te
bouwen grote moskee ligt stil, omdat de
centen niet kloppen… De financiers (m.n.
Algerije) hebben ruzie met de “leidende
moslimgroep in Marseille”, religieuze ruzie
wel te verstaan. Dit nadat er eerst al ruzie
was geweest tussen de katholieken hier,
met hun prachtig liggende kathedraal Notre
Dame de la Gard, die we hier vanaf het
terras zien schitteren, en hun immens grote
Major en de moslims die een nog grotere
moskee wilden bouwen… Het terrein is er al
de plannen ook maar de centen nu (even)
niet… Tja en dan denken wij ook wel eens
terug aan het protestante Bennekom waar
we woonden in de Bijbelbelt. Daar waren
wel 20 (!) verschillende protestante
gemeenschappen die ijverden in de “juiste
leer”.
Voor ons oud-katholieken erg
overdreven, al wisten we best wel van de
herrie in de kathokerk zo’n 1000 jaar
geleden (het grote schisma) en later tijdens
de Reformatie…
De conclusie is dus onvermijdelijk dat er
niets is veranderd ook niet in de religies: wie
is de grootste en wie heeft de grootste blijft
DE discussie en de diverse “goden” kijken

DE OPSTANDING VAN DE DODE PAUS
Hij werd zalig verklaard, heilig zelfs, onze
eerste Poolse paus, die zoveel ophef
veroorzaakte in zijn periode. Hij zocht
toenadering tot de andere religies maar
deed weer weinig aan het pedofiele gedoe
in zijn roomse kerk. Dus er zijn vóór- en
tegenstanders van zijn … herbegraving.
Want zijn fans willen hem in de volle Sint
Pieter zien liggen, maar dat is teveel eer
voor zijn vijanden. Dus moest er een andere
paus Innocentius de XIe uit de Kapel van de
Heilige Sebastiaan in Rome om plaats te
maken voor JP II. Want hij had ook wat
foutjes vroeger: hij had niet weinig
bijgedragen aan het verslaan van de turken
bij Wenen in 1683 dat was natuurlijk zijn
glorie, maar hij had ook, en voor pecunia, de
Hollandse protestanten van Willem van
Oranje geholpen om te rommelen tegen de
katholieke Stuarts in Engeland. Wat niet zo
mooi was. Tja en daarom is JP II nu de
betere en krijgt die “zijn oude plekje”…
In elk geval gaat de relikwieën industrie nu
op volle toeren draaien: stukjes kleding van
JP II, maar ook haartjes van hem en..
bloeddruppeltjes (wat kunstmatig vloeibaar
wordt gehouden in de flesjes). De
verongelukte auto coureur Kubica kreeg al
bloed van deze paus bij zijn ziekenhuisbed
te staan: men vroeg om (nog) een wonder.
Het heiligheidscircus draait al weer op volle
toeren en de litanie van alle Heiligen
groeit… Een opsteker voor Rome na al die
pedofiele schande. .
Dus is het ook voor JP II oppassen
geblazen als straks de huidige paus heilig
wordt verklaard omdat hij de pedofilie wél
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toe uit de diverse paradijzen. En schudden
de wijze hoofden, hopen we.

ontgroenende landen
verzorgingskosten…

SAOEDI-ARABIË: VROUWEN ZONDER
RIJBEWIJS
Een dame die via een site liet weten
regelmatig auto te rijden en dat ook nog met
videootjes liet zien, werd in Saoedi-Arabië
gearresteerd. Want daar vindt men, zoals in
nog meer wahabitische landen, dat rouwen
net achter het stuur mogen. De praktijk is
dat je er een waarschuwing voor krijgt als je
wordt gepakt… Maar als je op Facebook
laat zien dat je rijdt en je rechten opeist, dan
wordt het meteen anders. Dan kot de
zedenpolitie en neemt je mee; deze wordt
overigens zelf opgeroepen door de clerus
(en via twitter (!)) om goed op te letten in
haar werk. Er zijn enkele advocaten actief
om dit onrecht aan te klagen en en van hen
diende recent een door duizenden
ondertekende petitie in. Een moeder moet
haar kids hier elke dag “verkleed” naar
school rijden… Terwijl in Mohammeds
tijden, de vrouwen zonder problemen
mochten ezels drijven. Er zit toch nog een
foutje in die Koran interpretatie in het land
waar bijna de meeste olie vandaan komt.

Terug naar inhoud

met

uiterst

hoge

WEST-EUROPA
OPSTEKER VOOR DE EUROPEANEN
ONDER ONS
Europa ligt onder vuur in… ultra-rechts en
rechts
en
ultra-links
Europa.
Het
geweeklaag is niet van de lucht: de euro als
ellende brenger! Hoe onwaar is dit na de
recente crisis ervaring en zie nu de Grieken,
de Portugezen etc. Die zouden al lang
economisch dood zijn zonder Europa en de
euro. Marine Le Pen en de Nederlandse
PVV denken er anders over: de euro daar
moeten we mee stoppen… Het volksverlakken op zijn top dus. De crisis was nodig
dit besef opnieuw te doen ontwaken: de
ECB, de verbeterde relatie Du-Fr en ook de
euro zelf hebben aan glans gewonnen door
de crisis… De Europese idee moet altijd dor
ellende zijn betekenis hervinden: landen
willen dan pas hun eigen zwakte en het
voordeel van het “grotere verband” openlijk
erkennen. Behalve dan die blinde, easy
going populisten die ons nog in een echte
crisis zouden storten als zij het voor het
vertellen kregen. Er is nog een crisis nodig
om dit inzicht te versterken en, we worden
helaas mogelijk op onze weken bediend in
twee maandjes of zo… De realiteit zal het
ons leren, en ook allemaal.

Terug naar inhoud
AFRIKA
SINGH OVER AFRIKA
Hij kondigde 3,5 miljard aan aan leningen
voor Afrikaanse landen en weet als snelst
groeiende land ter wereld, wat hij zegt. En
dat was: “ Afrika beschikt over alles om een
ware motor van de groei te worden in de
wereld van de 21e eeuw”. India is de
oostelijke buur van Afrika, dat de directe
zuiderbuur van Europa is. Onze markten
voor morgen: voor export en import en voor
immigranten om onze demografische
onevenwichtigheid bij te lappen. En, zeggen
de kenners, ook om de dynamiek, door
jeugdige energie en creativiteit, te behouden
c.q. op peil te brengen. Allemaal pijlers voor
welvaart en een beetje groei.. Dat zal zeer
hard
nodig
zijn
in
vergrijzende,

DE 80 EUREGIO’S VAN DE EU
Je hebt een echte atlas nodig om ze weer te
geven, die 80 euregio’s die er zijn in alle
windstreken van de EU. Zonder politieke
macht maar bestemd om locale belangen te
dienen via administratieve en juridische
constructies. Er kwam er laatst weer een bij
tussen Italië en Oostenrijk die Tirol, Trentin
en Hoog-Adige betreft. Maar er is er ook
een tussen Rusland en Finland, Finland en
Estland,
Denemarken-Letland-LitauenPolen-Rusland-Zweden,
België
en
Nederland, Duitsland en Nederland, Spanje
en Frankrijk en Duitsland-Polen-Zweden…
En nu gaan we Schengen dus “inkorten”.
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Het lijkt wel een Echternach processie…
twee stappen vóóruit en dan weer één
achteruit…

herstructurering met EU-geld waarover in
Luxemburg wel degelijk werd gesproken…
Prompt reageerde de bureaus en de
notering werd verlaagd op korte en lange
termijn..’
Kort gaat van b naar C en lang van BB- naar
B. De Grieken en de EU waren woest: er
was immers niets veranderd sinds de laatste
noteringswijziging? De stemming bederft
flink intussen. In Portugal dienden 4
economen al vast een klacht tegen de
bureaus in en Trichet voelt met hen mee. De
spiraal gaat voort en het wonder zit in België
dat zonder echte regering nog steeds de
dans ontspringt… Maar hoe lang nog?
De dag dat de EU-inspecteurs kwamen om
de zaak te checken i.v.m. die extra-lening
van 50 à 60 miljard totaal, staakten de
Grieken en demonstreerden. Zij gaan terug
naar Brussel om te adviseren over een
“deblokkering” van 12 miljard want Athene
moet met spoed en dus nu 13,7 miljard
hebben…
De EU-ministers waren bij elkaar en men
vond dat de Grieken nu echt haast moesten
maken met die privatisering die snel 50
miljard moet opleveren. De Nederlandse De
Jager was de voortrekker en kreeg steun
van Duitsland en Oostenrijk…Helaas deed
men niet wat The Economist adviseert:
versterk nu eerst (en snel) die banken in
Griekenland en de andere EU-landen. Dan
pak je de gevolgen van het Griekse falen
eerst aan en kun je de gevreesde tsunami
stoppen. En daarna de Grieken stevig voor
hun probleem plaatsen: of snel meedoen of
anders laten failliet gaan. Daar zorgen de
kapitaalverschaffers onder sturing van de
noteringsbureaus dan wel even voor. De EU
moet stoppen met de blufpoker…
Intussen is gebleken dat IMF fors aan de bel
trok bij de EU: men wil zekerheden van
Brussel voor hun aandeel in de lening. En
Brussel wil nu ook “zekerheden” van
Athene, waar men het iet snel eens leek te
worden. Het geheel kraakt niet weinig…
“De euro is nu afhankelijk van het
“vermageringsdieet” van de Grieken”, grapte
een franse krant. En toen: “ De generatie
van 700 €, die nu moet betalen voor het rare
gedrag van haar voorgangers, aarzelt nog

SCHENGEN REVISITED
Denemarken voerde al , hup, douane
controles in nadat vooral Frankrijk en Italië
lawaai
hadden
gemaakt
over
hun
vluchtelingen probleem door de Arabische
revoluties. Het werd even een wilde boel tot
Brussel opriep tot een bijeenkomst hierover
eind juni en Frankrijk dreigde met eenzijdige
ingrepen. Het gaat nu allereerst over
versterking van “externe EU-grenzen”
natuurlijk maar ook over de “interne”.. Het
mooiste van de EU, het vrije verkeer, komt
ook al onder beschieting te liggen. Straks
weer francs, lires en drachmen en een
Neuro waarin de mark doorklinkt. Die
kunnen we dus maar beter de meuro
noemen dan. En “meur” is een vervoeging
van mourir (= doodgaan).
PANIEK OVER GRIEKENLAND
In 2012 moeten de Grieken herfinancieren
en ze zijn bang dat dit niet zomaar op de
markten gaat lukken. Ondanks het plan om
veel staatsbezit te gelde te gaan maken
voor mogelijk wel 50 miljard. Fase 1: de
spoorwegen, de racetrack en de nationale
loterij en fase 2 dan een groot vliegveld
(Qatar ziet dat wel zitten) en het Olympische
dorp… Maar er is groot protest bij de
vakbonden wat de regering echter niet meer
kan honoreren. Dus wordt er ook (weer)
over een steunplan nagedacht ook in de EU.
Samen met het IMF nog eens 110 miljard €..
Dus kwam er een “geheime vergadering van
de “grote EU-ers” en die lekte natuurlijk uit .
Der Spiegel maakte er een mooie rel van.
Zij zette het gerucht neer dat de Grieken…
UIT de euro wilden! Grote ontsteltenis
overal, de euro zakte 1%, ontkenningen van
Grieken en Juncker ten spijt. En de nietgenodigden (die wel moeten lappen), waren
natuurlijk erg kwaad.. zeker Nederland.
Maar de geruchten bleven circuleren, zelfs
in de liberale partij van Duitsland (waar men
zich tegensprak!) en de Britse minister van
Fin. riep al dat meedoen door hun echt niet
zeker was. En ze doelden op de
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tussen woedende actie of emigratie”. En de
rente op staatsleningen schiet naar 16,5%
(Frankr. 3,4%..). En intussen schept de
gemeente Athene dagelijks 3500 kommetjes
soep uit voor de armen die niets meer te
eten hebben en moet de oproerpolitie de
woedende medeburgers er regelmatig op
slaan.. als die weer over koken. Het
oplossen van deze crisis wordt intussen op
iets van minstens 10 jaar geschat: een
begrotingstekort van 11% dat is niet zo
maar weg en een staatsschuld van 143%
van het BNP (wordt 166%!) dat verdien je
niet zo maar even “terug” ook al is er dan
inflatie.

68%.
Milaan
ontglipte
bij
55%
oppositiestemmen en Napels zelfs met 65%.
De cavalière heeft het toch te bont gemaakt
en moet nu toch over pensioen gaan
nadenken terwijl zijn Ruby proces er aan
komt. Tijd voor een ander Italië?
PORTUGAL BUIGT NAAR RECHTS
De opkomst was uiterst slecht: 40 % bleef
thuis bij de verkiezingen, de malaise is
groot. De socialisten gingen terug naar iets
meer dan 25% en rechts-liberaal won met
overmacht. De nieuwe premier gaat zeer
snel formeren om de gierende crisis het
hoofd te bieden en hij beloofde de
Portugezen… neg meer van het menu van
Socrates!
En
waarschuwde
de
“noteringsbureaus”. Het land is in een
economische maar ook politieke impasse.
En weer een premier en regering die het
lastige werk deden moeten naar huis. De
Europese ziekte waart rond.

ZAPATERO IN ZIJN LAATSTE DAGEN
Zapatero heeft gezegd dat hij niet meedoet
in de volgende ronde en hij bleef bij de
locale verkiezingen eind mei ook op de
achtergrond. Het wordt een nationale test
voor de landelijke partijen. Twee ministers
van de socialistische partij zijn al bezig hun
kandidatuur voor te bereiden in hun partij
die terugviel o ca 32% in de polls komende
van 42% in 2008. De Parti Popular schoot
omhoog naar 44% komende van ca 40%.
Belangrijk werd de uitslag van 22 mei in dit
land met 5 miljoen WW-ers en zijn
drastische bezuinigingen wat het voor de
socialisten bepaald niks makkelijk maakte.
In Barcelona verliest men mogelijk het
burgemeester schap en in Sevilla wint de
Parti Popular zonder twijfel. En nu start de
run voor de topman/-vrouw in de
socialistische partij.. zonder Zapatero.
Intussen wonen jongeren in Madrid op een
groot plein en protesteren tegen de hoge
WW (50%) en hun uiterst magere betaling.
En de verlaagde ambtenarensalarissen, de
verhoogde BTW en de verlaagde WWuitkering. De onrust groeit in dit over het
algemeen, kalme, wat apathische land. De
uitslag van de locale verkiezingen was als
gevreesd: PSOE 28% en Conservatieven
38% een enorme klap.

BREEKT DUITSLAND UIT DE EU?
Duitsland heeft de laagste WW sinds 20
jaren en oververhitting dreigt. De boom van
de export kent geen grenzen tot grote schrik
van de ECB. Die eind 2011 verder lijkt te
gaan onder Italiaanse leiding… nu Merkel
zwijgend instemt. Wat te doen met die
1,25% rente nu de inflatie verder dreigt op te
komen? Het enorme economische (en
intussen ook politieke) verschil van
Duitsland (en enkele noorderlingen) en de
zuidelijke EU , wordt weer groter. De N-Euro
aan de horizon?
Het “elite-overleg” van EU-ministers (zonder
Nederland!) leidde tot het gerucht dat
Griekenland “uit de euro zou willen
stappen”, dus terug naar de drachme en
dan
lekker
devalueren.
Het
werd
schreeuwend door Juncker ontkent en later
ook door Athene… Maar het toont keihard
hoe enorm het Griekse probleem is en hoe
link het wordt rond de Europese banken en
hun Griekse leningen… Krijgen we de
Zeuro (via de drachme) nog
vóór de
Neuro? Grapte iemand.

BERLUSCONI VERLOOR DE CONTROLE
Hij verloor in enkele steden, waaronder
Milaan en Napels de burgemeestersposten.
De opkomst was bij ronde 1 60 en bij 2 toch

ANTI-EUROPEES GEDOE VAN DUITSE
KANSELIER
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Merkel is natuurlijk een wat steile
protestantse dame die niet zo houdt van
“feestvieren”. Dat is haar afkomst maar nooit
zou iemand gedacht hebben dat ze in staat
was tot het uiten van erg domme
vooroordelen. Tot een populisme wat echt
ondermaats is, zoals dat door veel Duitse
politici, uit de linkse en groene kringen nu
met schrik wordt geconstateerd: de antiEuropese kanselier is nu echt opgestaan?
Ze zei in een klein stadje op een CDUbijeenkomst dat “we in Europa wel een
beetje solidair moeten zijn ook waar het
gaat om pensioen en vakantie nemen”…En
wees op Griekenland, Portugal en Spanje ls
de wat feestvierende ( Club Med-landen”die
het “er te fors maar van nemen”. En dat was
heel erg dom, want de werkelijkheid is erg
pijnlijk anders. Duitsers “vieren” 30 dagen
betaald vakantie (net als de Denen), dan
komt Italië met 28 dagen, dan Frankrijk en
nog enkele met 25, vervolgens de Grieken
met 23 en
de Spanjaarden en de
Portugezen, met 22! En wat dat pensioen
aangaat: Duitsland plant nu om de leeftijd
naar 67 te schuiven (nu 65 jaar) in 1929
(idem Zweden), en bij de Grieken,
Portugezen en Spanjaarden is het nu 65
jaar, dus het Europese gemiddelde. Maar
kijk je naar de werkelijke startdatum van de
pensioenen dan is dat in Spanje 62,6 jaar
en ook in Portugal en in Griekenland 61,4
jaar… En Duitsland? Wel daar gaan ze met
61,7 jaar met pensioen. Angela als ordinaire
cliché verkoopster: wie had dat nou
gedacht. Erger anti-Europees dan dit kun je
nu niet vinden en het toont op akelige wijze
hoe ze, slecht ingelicht, afstand neemt van
de zuidelijke broeders en zusters in de
EU…. Pijnlijk is hier bij nog een
understatement…

einde komen aan de eurozone. Ook al is dat
voor
pro-euro
Duitsers
een
ware
nachtmerrie. De Fransen zijn liefst voor 65%
vóór Europa en de €, al zaagt Marine nu ook
aan de poten van de EU.
DUITSLAND WORDT ERG GROEN
De Grünen hebben een Landespresident in
Baden-Würtenberg, zouden wel eens Berlijn
kunnen afpakken van de SPD en zitten
landelijk op 23 à 28% van de stemmen. De
SPD zit op 26 en de CDU op 35 en extreem
links op 7% en liberaal zelfs op 4%. De
spectaculaire winst heeft alles te maken met
de conjunctuur: de ramp in Japan en ook de
chaos rond het station van Stuttgart (300
bomen vellen!). De groenen hier zijn politiek
zeer competent geworden in tegenstelling
met andere landen als Frankrijk. Ze lijken
het beste alternatief voor de zittende partijen
en strijken die winst vol op nu. Joschka
Fisher deed een knap stuk werk eerder en
liet een solide groene club achter. F moet je
ze ook zien als een toenemend bange, antiprogressieve groep die de rem er op gaat
gooien?
In Stuttgart won Kretschmann van de CDU
maar nu moet hij zijn kiezers plezieren. En
dat is direct uit de kernenergie gaan en het
gehate stationsproject (waarbij bomen
sneuvelden. Dat zal nog niet meevallen dus.
DUITSLAND ZONDER INTERNATIONALE
TOPPERS
Het valt nu wéér eens op : dit grote land in
de EU, de economische motor, heeft
niemand die “over de grenzen” op een
toppositie, in de grote internationale
instituties, wil of kan gaan zitten. Zie de
opvolger van Trichet (wordt een italiaan), de
opvolger van DSK (Lagarde is kandidaat) en
kijk ook in Brussel, in de VN , bij de
Wereldbank etc. Bijna geen Duitser te zien.
Da heeft natuurlijk een historische reden
(=WO II), net zoals het troepen inzetten in
het buitenland nooit gebeurde vóór
Afghanistan en nu ook niet werd
meegedaan aan het bedwingen van Kadaffi.
Duitsland is erg “op z’n eigen” lijkt het; zie
ook zijn standpunt over kernenergie…
Daarin staat het, met Japan en Zwitserland,

MERKEL CONTRA SCHAUBELE: EN DE
EU?
Schaubele is de echte EU-man en Merkel
twijfelt enorm daaraan. Immers ook het volk
is erg kritisch op EU en €… De Griekse
kwestie wordt steeds meer de steen des
aanstoots, maar vooralsnog werkt die enkel
dure vertraging in de hand. The Economist
zegt: Als men nu niet hard ingrijpt zal er een
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praktisch alleen in de wereld. En we zien nu
ook dat het in de EU niet breed
verantwoordelijkheid wil dragen en ook niet
erg integrerend en ontwikkelend bezig wil
zijn: in tegendeel! Het land heeft duidelijk
last van navelstaren terwijl het een van de
grootste exporteurs ter wereld is. Berlijn
vertoont Chinese trekjes, al is de reden
daarvoor een heel andere dan in Peking.
Die is zelfs omgekeerd zou je kunnen
zeggen..
Duitsland, de Europese motor is zó, het
oudste land in het “oude, vermoeide
Europa”. En ook de sterkst vergrijsde in de
club en dat heeft er ook iets mee van doen.

power”. Dus: met een leger moet je vooral
dreigen en niet schieten…
Dus gaat de discussie ook over “veranderen
van het leger” en daarbij wijst men op de
steeds meer opkomende “cyberwars”.
Waarbij het virus STUXNET wat Iran in zijn
PC’s heeft zitten HET voorbeeld is. Dus
wapenontwikkeling verstoren door PC’s te
saboteren dus via “hacking”. China is er fors
mee bezig en ook de VS weet wat bedoeld
is. Dus “minder Leopards” en meer
“hackende militairen”?
Het lijkt er ook hier op dat er nog iets
dramatisch moet gebeuren (zoals de
Japanse kernramp in het nucleaire vlak)
voordat Europa wakker schrikt en ontdekt
dat het de mede-Europeanen hard nodig
heeft om veiligheid te garanderen tegen een
acceptabele prijs en daardoor mede
welvaart en invloed. Dus een Europese
legermacht die ook “preventief” kan ingezet
worden op plekken waar booswichten
acteren die ook ons straks kunnen gaan
aanvallen. À la 9/11..
Europa “groeide” ook eerder nooit zonder
grote druk: het oude opgeven doe je niet
zomaar… Dus wachten we op de klapper en
bezuinigen intussen op Defensie PER land;
de wal moet het schip (weer) keren. Zo zijn
wij Europeanen nu eenmaal..

HERRIE ROND SARASSIN IN DE SPD
Hij mocht weer terug in zijn oude club, de
financiële
oproerkraaier,
die
erg
controversiële dingen opschreef over
“rassen en hun verschillen”. Nu is er
uiteraard een tweespalt zichtbaar geworden,
die er natuurlijk eerder al was: linker en
rechter vleugel bijten elkaar in de SPD.
Parteichef Gabriel contra general-sekretär
Nahles dus nu… en dat wordt een
titanengevecht. Ook hier is de populistische
ontwikkeling en de anti-moslimidee de reden
voor forse tweespalt. En het komt Angela
die ook lastig er bij staat, niks slecht uit.
Maar intussen zakt de aanhang ook hier van
de traditionele partijen en dreigt er steeds
meer politieke versplintering. Een Europese
tendens. Waar blijft hier “Etwas wie die PVV
in Holland?”.

ANDERS: BEZUINIGEN IN HET UK EN
FRANKRIJK
Bij de Engelsen gaat er nu de beuk echt i:
400.000 ambtenaren eruit komende 4 jaar
(Fra. 150.000); sociale overdracht omlaag
(UK;
fors
terug,
Fr.
ongewijzigd);
Collegegeld fors omhoog in de UK (Fr. maar
175 €!); forse bezuinigingen op cultuur in het
UK (Nauwelijks bezuiniging in Fr.); UK
gezondheidsuitgaven terug naar 9% van het
BNP (Fr. blijft 11,2%) en de belastingen
omhoog in het UK ( max. 50% hoogste
tarief; Fr. max. 41%). Kortom grote
verschillen in aanpak tussen beide landen.
Parijs kijkt scherp toe omdat Engeland nu
steeds vaker als een soort van gidsland
wordt gezien omdat de economie daar meer
lijkt op de franse dan op de “booming”
Duitse…Terwijl ook in het UK een rechtsliberale regering regeert net als in Duitsland

HOE MOET DAT NU MET DIE DEFENSIE?
In veel landen wordt geknepen in de
uitgaven, ook in Defensie-uitgaven. Terwijl
de wereld steeds onveiliger wordt… zeggen
sommigen.
Anderen
zeggen
het
omgekeerde overigens. Zij zeggen nee, hij
is wel veel onzekerder en onoverzichtelijker
geworden. En er zijn méér “ambitieuze
staten” (Iran, Turkije, China, etc.). Een
lastige discussie dus. Omdat een Europese
Defensie niet wil vlotten gaan sommige
landen, waaronder Nederland, dus maar
hun eigen gang en snijden stevig. Ondanks
het gezegde: “No soft power without hard
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en in Frankrijk… De verschillen in de EU zijn
goot en worden groter…wat niet goed is in
een monetaire unie. Het UK en Frankrijk zijn
ook partners in Libië…en werken nauwer
samen in het militaire, terwijl Berlijn
uitstapte.

ontmoetingsplaats van intello’s en activisten.
Er is een journalist die aandelen van
bedrijven kocht en zo aan info kon komen
over die bedrijven. Uit dis info citeert hij
vaak en scherp en toont erg veel corrupt
gedrag aan zo. Er zijn nu bloggers die
dagelijks tienduizenden bezoekers trekken
en die ook op twitter en Youtube veel
bekeken worden. En nu blijkt dat de
regering mensen betaald om te reageren in
andere zin en bloggers te bedreigen of
chaos te zaaien. Sommigen nemen daar
tegen nu al maatregelen. Het verhaal van
een moeder wiens baby stierf door lange
wachttijd op een ambulance, kreeg een
enorme golf van verontwaardiging los en er
werd door de locale overheid gereageerd:
meer ambulances sindsdien dus daar.
Internet zorgt nu voor een echte publieke
opinie al blijft de groep vooralsnog beperkt
tot de elite. De elites merken nu ook dat de
corruptie
etc.
langzamerhand
elke
tolerantieniveau overschrijdt…

BELGIË LOOPT LEKKER
Yves Leterme regeert maar zijn regering
mag geen nieuwe uitgaven doen… Dus het
begrotingstekort loopt terug: 3,6% in 2011
en voor 2012 2,8%! Het was 4,6% in 2010.
De groei was 1% (Europees gemiddelde
0,8%) De dreiging van Standard and Poor
werd niet uitgevoerd… Ook heeft deze
regering geen last van ruzies WalenVlamingen, dat is niet de moeite waard nu.
En de Belgische F-16 vliegen hun rondjes in
Libië. Ondanks de “scheerstaking”en de
“fritesrevolutie” tegen de politieke impasse
gebeurt er maar weinig. De koning
benoemde opnieuw Elio di Rupo de z.g.
“Regent van het koninkrijk” om te trachten
een regering te formeren. Uiteraard is het
meer een grapje dan serieus want dit land
kan niet echt iets veranderen met zijn
“zakenkabinet”. De politiek is dood.. En er is
nog weinig animo te bemerken.

DE TOP VOOR MIDDEN- EN OOSTEUROPA
Deze top werd in Polen gehouden en
Obama was er eregast. Daar waren liefst 21
landen
waaronder
Duitsland,
Italië,
Oostenrijk, Oekraïne, Kroatië en Tsjechië…
bijeen. Servië kwam niet omdat de president
van Kosovo er wel was, idem Rusland,
Roemenië, Slowakije, Griekenland en
Cyprus… De VS vond het jammer dat
Roemenië niet meedeed want daar moet
hun antiraketsysteem ook staan. Al 75
landen erkenden Kosovo, maar de
achterblijvers frustreren nu ook de OostEuropees samenwerking. Merkel en co
glorieerden hier in Polen en dit toont ook
hun geopolitieke hang naar het oosten.
Sarkozy en anderen zien toe… Ook al heeft
Sarkozy “zijn” Unie voor de Mediterrannée.
Polen wil een centrale rol in Oost-Europa
spelen en wil ook graag Amerikaanse
troepen in het land. De stap van Servië rond
Mladic helpt nu ook om Polen afstand te
laten nemen van zijn “Russisch verleden”.
En ook Duitsland ziet Polen als zijn bug
naar Oost-Europa. Zoals Sarkozy zijn

Terug naar inhoud

OOST-EUROPA
RUSLAND KREEG EEN PUBLIEKE OPINIE
Het komt voor een belangrijk deel door het
groeiende internet want de officiële pers
wordt sterk gecontroleerd. Nu bemoeien
zich vele bloggers met de narigheden in hun
land: de corruptie, de bureaucratie en de
slechte overheidsservice. Recent werden
video’s getoond van een scheurende
directie-auto vlak nadat er door een
snelheidsduivel een erg zwaar ongeluk was
gebeurd. De reacties waren zeer omvangrijk
en hevig. Er zijn verhalen over drama’s in
slechte
ziekenhuizen,
over
vieze
weeshuizen, over corruptieschandalen en
die trekken steeds meer de aandacht van de
op het net aangeslotenen ( ca 20-35% van
de gezinnen nu). Het net wordt de
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landen heeft als bruggen voor zijn Unie van
de Mediterrannée…

ZUID-AZIË
DE NIEUWE AS: PEKING-PAKISTAN
Ze zijn buren en wat ook niet onbelangrijk is:
ze hebben beide India als buur waarmee ze
het niet echt goed kunnen vinden. Pakistan
was ook een onderdeel van India in Britse
tijden en liep daar na de autonomie weg: het
islamdeel nam graag afscheid van het
hindoevolk. Dus dit alles verbindt geopolitiek
extra. Nu de verhouding van Islamabad met
de VS onder druk staat , na de Bin Ladenaffaire, is het moment daar om meer contact
te zoeken, want de grote financiële steun
die Pakistan uit Washington krijgt (vooral
voor het leger, wat ook nog veel uitgeeft in
de strijd om Kasjmir), maar eigenlijk vooral
om Al-Qaida c.s. tegen te houden, staat op
de tocht nu de kas in de VS de bodem laat
zien. China moet (gelukkig)
ook niets
hebben van die Taliban en vindt een
besmetting van zijn volk met dat fanate virus
niet erg wenselijk , dus het stelt bij het
overleg hieraan hoge eisen van “veiligheid”.
Maar om te beginnen gaat de handel tussen
beide sterk groeien, daarna praat het altijd
gemakkelijker.
Vlak na deze berichten was er weer een van
de eeuwige grensincidenten tussen India en
Pakistan bij Kasjmir: er viel een dode
Indische militair bij. En India besloot te
kiezen voor de westerse straaljagers en niet
voor de Amerikaanse… De steeds
intensievere “geopolitieke ontmoeting” der
giganten China, India en de VS toont zich
en daarbij moet ook de sterke economische
samenwerking Brazilië en India (en ook
China) niet worden vergeten. De giganten
van morgen zoeken hun plekjes, hun
vrienden en hun markten. En Europa mag
nu de straaljagers leveren nadat vroeger de
sovjets dat mochten doen. Nou ja, het lijkt er
ook op dat Oost- en West-Europa elkaar
ook meer (moeten) gaan zoeken. Duitsland
(en eigenlijk heel Europa) moet meer gas
van de russen (zeker als de reactoren in
Duitsland uitgaan…) en men wil liever
minder uit het MO worden bediend. Ook wat
de olie betreft (Rusland is nu de grootste
leverancier ter wereld van olie!). En die
russen zijn ook de buren van de chinezen

OOST-AZIË
CHINA, VS EN AFGHANISTAN/PAKISTAN
China en de VS zijn beide bezorgd over de
toenemende instabiliteit in die beide landen
omdat ze beide dat terrorisme vrezen. Daar
komt nog bij de lastige verhouding India en
Pakistan o.m. over Kasjmir. De VS werkt
samen met India op het nucleaire en India is
een machtsconcurrent van morgen voor
China. Deze situatie wordt steeds sterker
een ware test voor hun vermogen om
samen te werken als grootmachten. Er zijn
nu steeds forsere gezamenlijke interressegebieden. Daarom zoekt China samenwerking met Pakistan (en vis hun met
Afghanistan) en trekt de VS sterk naar
India… China zal zijn “afstandelijke
geopolitieke rol moeten aanpassen n beide
zullen een odus tot gezamenlijk optreden
moeten vinden. Daarbij geldt dat China
buurman is van de landen in deze regio…
en de VS zit ver weg.
GEDONDER IN BINNEN-MONGOLIË
In Binnen-Mongolië, waar meer Mongoolse
inwoners zijn dan in zelfstandig Mongolië,
was het altijd rustig. Ook als het in Tibet en
elders onrustig was. In een keer is dat nu
veranderd nadat er een paar incidenten
waren. Een Mongoolse inwoner klaagde
over onrechtvaardige behandeling en legde
zelfs bommetjes: hous-made. En hij riep
steun op in het internet bij jongeren en
studenten. En de onvrede sprong snel op en
werd erg lastig. De veiligheidstroepen
veegden diverse campussen schoon en
praatten met internetters… Die à la
“Arabische revoluties” steun probeerden te
vinden. De overheid dreigde hen en
beloofde ook meer gerechtigheid. Maar in
de Partij werd het hierover onrustig: het
“sociale management” van de overheid werd
gekritiseerd. Maar de tweespalt in de partij
groeide en dat geeft zorgen in Beijing. Tje
China heeft ook zo zijn problemen en die
worden niet kleiner. Maar bij hun gaat het
elke dag beter en… er zijn geen jattende
dictators bekend.
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en niet persé hun grootste vrienden. Dus ligt
een toenadering van Oost en West-Europa
in het verschiet. En de VS wil blijven
meedoen voor in het nieuwe peloton dus,
richt het zich steeds meer op de BRICS.. en
dus minder op het “oude Europa”. De
nieuwe prent vult zich zo langzamerhand in.

een reorganisatie van het Staatsapparaat en
de fiscaliteit, worden Tusk vergeven… Want
er is geen hamerende oppositie in het land.
WEER EEN DODE JOURNALIST
Men vond hem dood en al begraven en hij
vertoonde sporen van marteling. Mogelijk
was hij, bij verrassing van zijn beulen, aan
de marteling overleden want hij was erg
verzwakt. Hij was een topjournalist die vaak
schreef in Asia News en die erg goed op de
hoogte was van de radicale groepen, de ISI
(geheime
Dienst)
en
hun
regeringscontacten.
Hij werd al eerder neergeschoten en “wist”
dat men hem ooit zou vermoorden. Pakistan
doet weer eens een duit in het zakje van
haar vreselijk slechte reputatie als het om
de journalistiek gaat. Hier is het superlink
voor betweters dus zeker voor journalisten:
hier bedondert iedereen , iedereen. ..

DE LINKE GRENS INDIA-PAKISTAN
Aan de ene kant staat een leger van 1,1
miljoen soldaten en aan de andere kant van
550.000. En de budgetten, vooral in
Pakistan voor oorlogstuig, liegen er ook niet
om. Daarvoor zijn de nodige redenen: de
steen des aanstoots is Kasjmir en de sterke
opkomst van India. Ook zijn toenemende
invloed in de wereld, ook via de betere
contacten met de VS (zeker op nucleair
gebied) . De steun van Pakistan aan
radicale islamgroepen in Noord-India en de
sten aan de taliban in Afghanistan van India
zijn er ook niet vreemd aan.
Twee oude vijanden na de splijting van het
oude grotere India en die levend in twee
verschillende religies en culturen, nog
steeds geen modus voor vreedzaam samen
leven vonden. En buurman China kijkt toe
en trekt de banden aan met Pakistan, want
het is ook de grote machtsconcurrent
morgen van India en omgekeerd. Laten we
hopen dat de hele oorlogsboel niet hoeft te
worden gebruikt..

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
OBAMA’S NIEUWE AMERIKA
-Obama wil nog een rondje en dat nú
uitleggen valt niks mee. Na 9/11, de
oorlogen, de implosie van het kapitalisme en
de dreiging van China, is het niet eenvoudig
koers te vinden. Nu blijkt ook nog de
hyperschuld van het land, het omvallen van
het eigen eco-model en de opkomende
landen drukken de VS richting steeds verder
richting “de oude wereld”. Dan ook nog de
torenhoge WW, de zakkende notering van
de schuld, de toenemende angst voor de
islam, en daarbij ook nog de enorme herrie
in de politiek en een Tea-party die zich
rondwentelt in een mythe van nationalisme
en een staatsidee van “geen belasting en
een heel kleine overheid…
Met dit alles voor zich moet Obama een
“nieuw Amerika” uitvinden op zijn weg naar
een tweede verkiezing.
-De VS blijven trouw aan het Keynesiaanse
model. De schuld rijst de pan uit en men
riskeert nu inflatie en een zwakkere dollar.
Maar het maakte mogelijk om een verlaging
van de WW te bereiken en een op peil

OOST-EUROPA
POLEN HEEFT GEEN KEUS MEER
Tusk zal zonder twijfel gemakkelijk winnen
in oktober omdat er geen echte opponent is.
Het verdwijnen bij het grote vliegtuig ongelijk
van een Kaczynski en vele toppers met
hem, onthoofdde de conservatieve partij. Hij
zit goed met zijn liberale partij met een groei
van 5%, zonder bankproblemen en de in
waarde gedaalde zloty waardoor de export
het ook goed doet. En het manna aan
buitenlandse deviezen van de geëmigreerde
Polen (9 miljard $) plus de steun uit de
Europese fondsen, dat doet ook het zijne.
En men klimt ook mee met de groeiende
Duitse economie. De zwakke punten als het
uitblijven van een infrastructuur verbetering
in het transport en ook het niet lukken van
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blijvende groei: er kwamen 1,8 miljoen
banen bij. Maar die schuld moet nu toch
kleiner en dus moeten sociale uitgaven
omlaag, ook de defensie uitgaven en een
verhoging
van
de
belastingen
is
onvermijdelijk. Die zijn nu 25% van het BNP
en dat moet normaal op 35% liggen en ligt
in Europa zelfs op 39%. Daarbij moeten de
rijken betalen die nu 23% van het nationale
inkomen beuren wat in de 60-er jaren 10%
was.
-Maar het verandert al weer snel: de
gezinnen hebben minder schulden (nu
120% van de inkomens, was 135% in 2007)
men spaart ook weer. De OG-markt klimt uit
het dal. De grote banken zijn uit het gat en
draaien weer lekker. Het oude beeld van de
VS duikt weer op. De beurs ging omhoog,
en ook de investeringen. . De R&D schiet
omhoog en de VS hebben weer de 5
grootste technologische bedrijven (IBM,
APPLE,
GOOGLE,
ORACLE,
MICROSOFT). En ook de meest belovende
als Facebook. De investeringen in de
infrastructuur zijn er weer volop, in de
biotech, in het milieu ook. De afhankelijkheid
van de olie begint te minderen de importen
zullen n 2025 met 1/3 zijn verminderd. Dank
zij natuurlijk gas, biobrandstof, schone
auto’s. De economie kent weer productie,
innovatie en export.
-De VS richten zich op Azië en de
Amerika’s; langs een as van Canada naar
Brazilië, via Mexico . Men startte een
strategische dialoog met China
en
buurstaten, met India, Japan, en Indonesië.
En het keert zich af van Europa, de
Middellandse Zee en Afrika. Obama wil
weer vol meedoen , stapt uit de oorlogen,
richt zich op de opkomende landen, en wil
absoluut niet kappen met een stevige positie
op de aardbol. Nee, de VS gaan, maar
langs andere wegen nu, gewoon door.
Dat zit in het hoofd van Obama en dat
peuterde die steeds verrassende Nicolas
Bavarez, econoom van wereldnaam, er uit.
Dus wen er maar vast aan: Europa (in de
breedte), met MO en ook Afrika het grote
buurland
zullen het met elkaar moeten
gaan vinden en met minder Amerika….

OBAMA REORGANISEERDE
Hij benoemde Petreaus (uit Afghanistan) tot
CIA-baas en Panetta van de CIA tot
Defensieminister na Gates. Waaraan te
zien is dat in operationele termen gezien er
weinig verschil meer is tussen leger en CIA!
En daarmee werd ook de Nationale
Veiligheidsraad omgeroerd… Een reactie op
de uiterst moeilijke toestand in de woelige
wereld.
DE VERKIEZINGSKAS VAN OBAMA
Hij startte zijn campagne al op voor
herverkiezing in 2012 en dus ging ook de
grote geld inzamel machine weer draaien. In
de VS is dat gewoon en… openbaar:
iedereen kan zien wie wat geeft en aan
welke kandidaat. Tenminste, zo luidt de wet.
Wat gegevens over O’s eerste campagne
kunnen nu geen kwaad en kunnen al te
naïeve volgelingen wat realistischer doen
zijn bij wat gaat komen. Hier de banken en
de hightech bedrijven als voorbeelden van
gulle gevers:
-Goldmann Sachs 995.000 $; Citigroup
702.000. En Microsoft 833.000 $ en Google
803.000.
-En welke staten brachten wat bij elkaar?
Californië 20% van het totaal uit die hoek
(77 miljoen $), New York 13% Illinois 7%,
Massachusets 5%.. Overige 55%.
-En welke postcodes?
New York: 2,8 en 2,3 miljoen; Washington
twee keer 2,3 miljoen; Chicago 2,5 miljoen.
Vaak gaat het via diners waar Obama
spreekt en waar een kaartje om “mee te
prikken” iets kan kosten bijvoorbeeld 35.800
$ per vorkje..
Nou heeft Obama nare dingen over
Wallstreet gezegd en dus krijt hij nu echt
minder is daar te horen. Want zo werkt het
vóór wat, hóórt wat. Ook als je Mister
president bent.
Obama haalde de eerste keer nogal wat
méér op dan zijn republikeinse collega’s…
en dat lijkt nu weer te gaan gebeuren: alles
staat nu in de startblokken ook de kleine
inzameling via het internet. En de
fundraisers echte pro’s zijn al begonnen:
ook voor hun is het nu “pakken wat je kunt
pakken”. Want ze worden ingehuurd en hun
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selectie gaat niet met het partijprogramma in
de hand. Forget it.
Dit is Obama ook en vergeet het dus niet: hij
is een echte Amerikaan, zeker nu hij ook
nog zijn geboorteakte liet zien op TV. Want
hij kon er niet meer langs; zijn kleur zat hem
wat dwars. En dat is ook America..

en ook Texas moest zijn budget met 13%
doen inkrimpen. Op andere pekken is de
stadsverlichting uit, wordt het vuil minder
opgehaald en zijn er protestbetogingen. En
in Ohio, Wisconsin en Indiana verboden
onderhandelingen tussen vakbonden en
overheid. Terwijl in Washington een
titanenstrijd plaats vindt over het federale
budget dat een tekort toonde van 1294
miljard $ voor 2010 (cum. schuld: 14200
miljard). Voor 2011 is het tekort 1645 miljard
$ (10,9%) en er worden 300 miljard aan
rente betaald...
In Prichard ziet het dus niet goed uit wat een
eventuele steun van “boven” betreft… Dus
onderhandelen de advocaten van de
gemeente met de gepensioneerden om hun
een aanbod te laten slikken van… 1/3 van
hun oude pensioen.

IS DONALD TRUMP SERIEUS?
Hij profileert zich als republikeins kandidaat ,
maar Obama zette hem recent nogal voor
schut. Toen hij zijn geboortebewijs toonde
aan het volk en zei: Nu kan Trump zich met
de echte VS-problemen bezig houden.. En
er werd hard gelachen in de zaal. Hij zegt 7
miljard zwaar te zijn; Forbes zegt 2 miljard.
Zijn TV talks maakten hem beroemd maar
zijn ideeën nog niet echt. Hij maakt zijn
recept om de VS te redden niet bekend: hij
wil net dat het door andere wordt ingepikt…
Iets te doorzichtig dus. Zijn partij is (nog?)
niet echt trots op deze kandidaat!

FBI POKERT IN CONCURRENTIESTRIJD
In 2006 werd on-line pokeren in de VS
verboden, omdat Las Vegas er erg veel last
van had. Dus ging de site Poker Stars naar
het Eiland Man en de stortingen van de
spelers werden gemaskeerd als “aankopen”.
Nu zijn de sites Poker Stars, ull Tilt en
Absolute Poker aangeklaagd door de FBI
voor “witwassen”. Er werd al 3 miljard “in
beslag genomen” en de hele wereld van de
On Line Poker staat nu op zijn kop. In
Frankrijk is er nu ook een rel: de overheid
zou sites te gemakkelijk vergunningen
hebben gegeven. En, de profs wisten al lang
van deze “vorm van ontduiking” af…

GEEN PENSIOEN EN SALARIS MEER
Het stadje Prichard in Alabama is failliet
gegaan: het was in de 50-er jaren zeer
welvarend met zijn 45000 inwoners. Maar
nu zijn de blanken vertrokken, de fabrieken
gesloten en de belastinginkomsten zijn tot
bijna niets terug gevallen. Eind 2009 was
het op, en men vroeg faillissement aan. En
nu krijgen de gepensioneerden al 18
maanden geen pensioen meer… als we ze
dat zouden betalen kunnen we geen
brandweer overeind houden en ook geen
verlichting laten branden, heet het. De
laatste burgemeester nam een forse
salarisverhoging liet zijn personeel met 60
jaar met pensioen gaan en nu hebben de
144 gepensioneerden, die jarenlang 5,5%
van hun salaris aan premie betaalden, geen
inkomen meer. En ze gaan nu met de
bosjes persoonlijk failliet. Sommigen leven
hun laatste spaargeld op.
Vooralsnog is Prichard een uniek lijkend
geval, maar dat zal niet lang duren. Want er
is in de pensioenkassen al een gat van 3000
miljard $ en overal vallen er nu ontslagen
vanwege bezuinigingen. Pensylvania stopte
ook
al
het
betalen
van
de
ziektekostenverzekering voor 41000 armen

POLITIEKE REVOLUTIE IN CANADA
De verkiezingen van begin mei waren
historisch: de eerste meerderheid ooit voor
de Conservatieven. Harper blijft en de
Liberalen zitten op plek drie nu en de NPD
( Nouvelle Parti Democrate) is oppositie nu.
En in Quebec stortte het Bloc quebecqois in
en verloor ook van de NPD. Mogelijk zullen
in de toekomst, de wensen van de
Quebecqois voor meer autonomie en meer
ruimte voor het Frans, terug te vinden zijn bij
de andere partijen. Zelfs Canada blijft niet
meer de oude…
GUANTANAMO
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Nu B.L. dood is moet Guantanamo snel
dicht vinden steeds meer mensen. Het
onrecht wat daar nog bestaat moet snel
eindigen en er moet zeker niet opnieuw
“waterboarding” gaan worden gebruikt.
Zoals Cheney en Bush suggereerden omdat
het succes daarvan “nu was gebleken”. Dat
martelen gewoon in elk recht illegaal en
door de meeste volkeren ook immoreel
wordt gevonden kan Obama niet nog langer
negeren. Dat lees je in veel gerenommeerde
bladen, zoals ook in Le Monde, wat je
bepaald geen linksig obscuur blaadje kunt
noemen. Want altijd geldt: gedaan onrecht
heeft ooit een rekening. Een juridisch
gefundeerde of een bloedige geweldsactie.

voor onrust zorgt; ook in de onderlinge
verhoudingen. Australië en Nieuw-Zeeland,
de groter buurlanden maar ook Frankrijk
(Nieuw Caledonië is vlakbij) kijken nu weer
bezorgd toe nu de spanningen opnieuw
stijgen. Want Tonga verleende weer asiel
aan een gevluchte hoge militair..
De stranden en de zon zijn ook niet in staat
hier de vrede te bewaren.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ISRAËL OP STEUN BEZOEK IN DE
WERELD
Netanyahu was, daartoe uitgenodigd door
bevriende republikeinen, op bezoek in het
Congress. En hij nam fors stelling ook tegen
Obama’s
laatste
opmerkingen
over
erkenning van Palestina in de grenzen van
vóór 1967… (met enkele nuances dan wel).
Dat kan niet om veiligheidsredenen, zegt hij
en Jeruzalem is ondeelbare hoofdstad van
Israël… En Hamas , dat is gewoon Al-Qaida
II, wilde hij ook kwijt. Wel wilde hij pijnlijke
concessies doen om weer te kunnen praten.
Hij kreeg applaus want onder de
evangelische
christenen
is
Israël
onaantastbaar in haar ideeën. Hij zei ook
nog: “Het wordt tijd dat Abbas voor zijn
eigen volk gaat staan en zegt dat ze Israël
als staat moeten erkennen. Net zoals Israël
dat al eerder deed over Palestina” . En dat
was een juiste opmerking.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
VUURDOOP VOOR DILMA
Ze had een heerlijke aanloop nadat Lula
haar het stafje over kon geven. Maar nu
moet ze in haar kokend snel ontwikkelende
land met een groei van tegen de 9% de
gierende
inflatie
de
baas
worden.
Oververhitting deed een inflatie ontstaan
van nu al 6,5%. Remmen in hoogtij dagen is
erg link, maar het moet. Business wil niet
remmen en het volk eigenlijk ook niet, maar
inflatie is uiteindelijk ieders vijand. Dus moet
ze onpopulaire dingen doen nu en dat geeft
in haar coalitie ook spanningen. Ze werd
ook nog even flink ziek en Lula moest toen
even n de partij wat kalmte scheppen.
Dus Dilma moet nou even aan de bak, maar
in haar land gaat het eigenlijk even TE
goed! En kom daar maar eens om in
bijvoorbeeld Europa!

DE NACHTMERRIES VAN ISRAËL
Het zijn super-woelige tijden ook en zeker
voor Tel Aviv. Nethanyahu ging naar
Londen en Parijs om “bij te praten” en had
minstens drie onderwerpen:
1.Hamas-Fatag
Een zware klap voor de vrede , denkt hij…
En Mechaal (Hamas)zei het al: De enige
strijd is die tegen Israël… Dat maakt erg
bang.
2.De Arabische revoluties
Egypte werkte mee aan de verzoening en,
gat de grens met Gaza openen. Wat
transport van wapens en terroristen mogelijk

Terug naar inhoud
OCEANIË
RUZIE TUSSEN FIJI EN TONGA
Ze zijn beide eiland-landen en buren.
Vanouds is Tonga al de asielplek voor
weggejaagde of gevluchte Fiji-prinsen en
machthebbers. In Fiji was er in 2006 een
laatste militaire staatsgreep die nog steeds
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maakt…. En dan komen ook nog die enge
Broederschapsboys in de regering in Caïro.
3. Erkenning van Palestina
Dat plan voor september in de VN
verontrust ook. Zelfs Frankrijk denkt er
over… en dan ook nog erkenning van de
grenzen van 1967… Dat zou een ware ramp
zijn.

Egypte en Tunesië trachten ze de
revolutieschade
zoveel
mogelijk
te
beperken… Bij alles letten ze sterk op Iran
en ze proberen dus ook het soennitische
Golffront te versterken. Vandaar de
uitnodiging aan Marokko en Jordanië om lid
te worden… En met de VS wordt snel
onderhandeld om meer wapens te
verkrijgen. De Saoedi's koersen op
behoudend, men wil een volgende revolutie
voorkomen… Erg lastig voor Europa en de
VS, maar ja, de olie zit daar onder het
zand…

Tja, die starheid wordt nu met het Hamas
breekijzer bewerkt en dat lijkt te gaan
helpen. Tel Aviv is ook totaal verrast door de
Arabische lente; dat komt ervan als je te
hoogmoedig bent. Men ligt in Israël nu
plotseling een hele ronde achter al zeggen
de amerikanen en de Duitsers nog dat ze
Palestina erkennen geen goed idee vinden.
Nee, alles is in een klap anders voor
Nethanyahu..

DE ASSADMAFFIA VAN SYRIË
De Assad’s zijn vanouds bloeddorstig en
houden voor alles hun clan en zijn
voordelen overeind. En steunen daarbij op
angst en dreiging van diverse soort.
Daar zijn de minderheden à la Libanon die
bang zijn voor hun religieuze hachje: de
christenen ca 9%), de druzen en de
ismaëliten (dissidente takjes van de sjiieten)
en ook de 100.000 tot Syriërs geworden
Koerden.
Maar ook de soennitische
bourgeoisie die belang heeft bij “stabiliteit”
en de daarbij horende buitenlandse
investeringen en het toerisme. Ze hadden
vaker grote herrie in de familie: hun vader
liet zijn broer (die tegen hem complotteerde)
uit het land gooien en zijn zonen hadden
ook al aanvaringen met hun corrupte
zwager die de bijnaam “le voleur” draagt.
Hij bezit 60% van de locale industrie zegt
men. .
Ze schaften recent, na 40 jaar!, de staat van
beleg af en zetten daar “terroristische
wetten” voor in de plaats: die nu dienen om
de terroristische bendes salafisten te
bestrijden. En spelen nu keihard het spel
van hun belangen over de rug van de arme
soennieten die al meer dan 800 doden
moesten tellen en begraven. Zo lang het
kan zolang de omgeving en ook de
internationale gemeenschap, belang heeft
bij “stabiliteit” bij de buren van de
kruitvatlanden in het MO, zal de clan
doorgaan met zakken vullen en het
onderdrukken
van
de
soennitische
straatarme meerderheid (70%). Want de
minderheden vrezen zeer voor de revanche

ETNISCHE SCHOONMAAK VAN ISRAËL?
Tussen 1967 en 1994 raakten al 140.000
Palestijnen hun huis kwijt in “ruil” voor een
werkvergunning voor 6 jaar. Zo ging in
Cisjordanië de bevolking met 14% omlaag.
En iemand die “te lang” wegblijft mag niet
meer terug komen in Oost-Jeruzalem. De
9400 kolonisten daar controleren al 77%
van het oppervlak en pompen ook 45
miljoen m3 water weg (1/3 van het totaal).
Deze informatie komt uit Haaretz een
Israëlische krant, die ook erg kritisch was
over deze gang van zaken. Het is eigenlijk
niets nieuws; want de fanate (veelal
Amerikaanse kolonisten), lezen in de bijbel
hun gelijk en vinden deze methodes dus
gerechtvaardigd. Zouden zij nog weten hoe
hun geloofsgenoten zich voelden op
Kristallnacht en daarna? De geschiedenis
geeft enkel “selectieve” argumenten , het is
maar wat je vindt en wat je wil overslaan.
DE SAOUDI’S MANOEUVREREN
Ze zijn erg actief en er op uit de status quo
zo veel mogelijk te handhaven in eigen land
en bij de buren. Men is via de Golfraad
actief in Bahrein (niet zo best die invasie),
ook in Jemen (samen met de VS proberen
Saleh we te krijgen), In Syrië (ze houden
niet van Assad maar kunnen hem nu niet
afvallen) en ook in Libië (druk op K.). In
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van de langdurig onderdrukte soennieten en
dan stort dit land zich in een chaos mede
omdat de regerende nu die minderheden
zijn….
Maar ook al kunnen ze nog een eind komen,
hun dagen zijn geteld. Want dit bloedbad
wis je niet eenvoudig uit. De dagen van
Assad c.s. zijn geteld maar het tempo wordt
vooral bepaald door de “ontscherping” van
de dikke bom die “het MO-conflict” heet
en/of de ontwikkeling in de verhouding Iran
Saoudi-Arabië…

herbenoemde hem weer. Sinds dien
saboteert A. de kabinetsvergaderingen etc.
A. staat nog steeds sterk in het parlement,
op het platteland en bij de republikeinse
garde, maar verliest nu steun omdat hij door
de sancties de subsidies op benzine, en
voedsel moest afbouwen. De verkiezingen
van 2012 naderen en A. is daarin geen
kandidaat meer: dus wordt er nu
gemanoeuvreerd voor een “beste opvolger”
door de beide kampen. De strijd lijkt te gaan
om richtingskeuze: liberaler tegen over
orthodoxer. Het rommelt daar nu ook en Iran
zit zich stevig te bemoeien met de
revoluties:
Syrië
en
Bahrein
zijn
speerpunten.

WAT DOEN MET DE PALESTIJNSE
HERENIGING?
Ze is een feit en er zijn al meerdere geluiden
zeker uit de VS die gebruik willen maken
van deze Palestijnse move. Immers,
onderhandelen
met
een
gespleten
Palestina, waarvan de helft naar Iran luistert
is eigenlijk onmogelijk. Time ziet twee fasen
als noodzakelijk:
Fase 1, laat de nieuwe overgangsregering
aan die eenheid vormgeven en kijk vooral
naar de daden en let minder op de retoriek.
Ook Egypte zal verder druk zetten met de
“beloofde”opening van Rafah (Gaza). En de
raketaanvallen op Israël zouden moeten
minderen… Die eenheid is nog echt een
probleem en niet gebakken.
Fase 2 zou dan moeten zijn dat de regering
geweld afzweert en Meshaal lijkt al op dat
pad te gaan. Intussen moet het westen en
de VS druk zetten op Israël en ook de VNaanvraag voor erkenning van de Palestijnse
Staat als drukmiddel gebruiken.

MOSLIMS ZIJN BOOS OVER HET
ZEEMANSGRAF
Bin Laden ging , gewikkeld in een wit laken
en na de rituelen voor een islamitische
begrafenis, verzwaard over boord van het
Amerikaanse oorlogsschip in de oceaan.
Het is niet de traditionele begrafenis, die
gebeurt altijd in de aarde. Al is het geen
formeel voorschrift in de boeken. Heel wat
moslims, ook gematigde, zijn hierdoor
geschokt. Boukabar de president van de
moslimraad in Frankrijk, vond het feesten
over een dode niet erg kies al was hij het
zeker niet eens met diens ideeën en
waarschuwde dat er voor Bin Laden wel 10
andere nog in leven zijn… Maar hij hoopte
vurig op betere en vrediger tijden nu. Tja ik
vroeg me gewoon af wat deed men vroeger
met een dode moslim zeeman onderweg…
Want je moet ook binnen 12 uur begraven
worden. Dus er moeten uitzonderingen
mogelijk zijn. We zullen daarover zeker wat
horen in de toekomst.

Dit alles speelt zich af met voor een wankel
decor waarin in Syrië de burgeroorlog dreigt.
En dit kan zo maar leiden tot onrust in
Libanon en elders… De opmaat voor een
zwaar MO-conflict.

DE NESTEN VAN AL-QAIDA NU
Na de dood van B.L. even de balans
opmaken: waar zit dat Al-Qaida nou
eigenlijk op de wereldbol? Wel dat zijn vijf
plekken zegt men: In de Maghreb en de
Sahel ( Aqmi geheten daar in Algerije, Mali,
Niger en Mauritanië), dan nog in SaoediArabië en Jemen ( de laatste is de
vluchtplek uit het eerste land), Pakistan (in
de tribale zone waar B.L. dus niet zat! Daar

RUZIE IN DE IRAN-TOP
Amadinedad heeft openlijk herrie met de
geestelijk leider Ali-Khameini, die de
eindbesluiten neemt over zaken van
“nationaal belang”. Die brstte uit toen A.
ontdekte dat zijn kabinetschef werd
afgeluisterd door de minister van Geheime
diensten. Die ontsloeg hij en Khameini
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is het Laskhar-e-Taïba) in Somalië ( in de
grote anarchie tussen de piraten) en in ZuidOost Azië ( Indonesië, de Philippijnen, waar
Abu Sayyaf de grote man is). Alle middelen
en ook de trainingskampen zijn er nog.
Dé erfgenaam zou Aymann al-Zawahri, de
Egyptische dokter en rechterhand van ‘.L.
moeten zijn, die natuurlijk eerst ,met een
klapper, zijn plek moet markeren, met een
vervolg op “Marrakesh”. En we weten dat de
“cellen” decentraal en autonoom opereren
en enkel een zetje hoeven te krijgen vanuit
“het ideologische centrum”. In Engeland
werden er al weer 5 opgepakt vlak bij de
kerncentrale van Scellafield… We kwamen
direct in fase “knalrood” na B.L. ’s
zeemansgraf.

het vrouwenkiesrecht kregen we pas…begin
20e eeuw, ruim 100 jaar ná de revoluties.
Dus u weet wat ons allen wacht.
DE 2e BOSPORUS VAN TURKIJE
U gelooft het niet? Wel, de oppositie in
Turkije ook (nog) niet. De regering wil (het is
nu vlak vóór de verkiezingen) een 2e
Bosporus laten graven zo’n 60 km
westelijker van de nu bestaande, die erg is
(over) belast met gevaarlijke transporten
(veel olie ook). Jaarlijks vaart er 140 miljoen
ton olie door die engte, zo’n 50.000 schepen
in totaal, wat niets ongevaarlijk is en dat
kun je met een kanaal van 50 km lengte,
150 m. breed en 25 m. diep goed
veranderen. Het kan wel 160 schepen, ook
grote, per dag aan. Het is vlak bij de stad
Silivri die dan een tweede centrum zou
krijgen en ook nog een vliegveld voor 60
miljoen passagiers per jaar. Is die Erdogan
gek geworden of is het een visionair? Het
past in elk geval goed bij twee zaken: de
a.s. verkiezingen en de grote ambities van
de turken, die even flink slipten rond
Kadaffi… En let wel, het kanaal komt ook
aan de “Europese” kant dus… dicht bij
Griekenland en is ook een bijdrage aan een
bloeiende economie rond de Middellandse
Zee..

DE PETRO-STATEN MOETEN NU OOK
OM
De Oliestaten kunnen nu niet meer
achterblijven: Bahrein, Oman en SaoediArabië zullen ook moeten moderniseren. De
Saoedi's kunnen het nu niet meer laten bij
donaties van 10 miljard voor Oman en
Bahrein.. bij “gekochte rust” dus. En men
kan ook niet eenvoudig overgaan tot een
dictatoriaal regiem, na “op afstand plaatsen”
van de olie-monarchen zoals ooit gebeurde
in Egypte en Syrië. We hebben gezien wat
dat uiteindelijk opleverde: de ene Koninklijke
dictatuur werd daar gewoon gevolgd door
de andere. En de broeders Qatar, de A.E en
Koeweit zijn al veel verder op de weg naar
democratisering. In Koeweit zijn de
salafisten een “gewone politieke partij” die
democratisch
meedoen;
een
grote
uitzondering vooralsnog in het MO. Hier zijn,
na een moeilijke aanloop, nu ook
vrouwelijke ministers en alles wordt hier
“gekozen”. Van parlement tot bestuur van
de sportclub. Een hooggeleerde van de Uni
van Koeweit legde het allemaal nog eens
uit: maar ook hij waarschuwt voor een
mogelijke “regressie” ná de revoluties. En
wij weten van de periode ná de franse
revolutie ook nog hoed dat verliep: na de
revolutionairen
kregen
we
opnieuw
monarchieën van wat moderner soort,
voordat er werkelijk, ruim een halve eeuw
later, echte democratie kwam in Europa. En

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
HIGHTECH DRUGSSMOKKEL
Yann Tassin is Frans en was de grootste
drugstransporteur ever. Zegt ie in zijn
boek”Coke à bord” en hij kletst niet uit zijn
nek, weet de politie. Men vond in de
Columbiaanse
jungle
namelijk
een
Russische onderzeeër…maar er waren al
vele geruchten over U-boten vol drugs en
zelfs onbemande op afstand gepiloteerde
onderzeeërs
die
werken
voor
de
drugsmaffia. En Yann blijkt ze te hebben
gebouwd, hij was een ervaren zeeman en
scheepsdeskundige en werd al gauw
“ingehuurd”. Hij begon in de 70-er jaren met
een vloot van 6 grote zeilboten en hij vond
de “bombardementen” uit. Grote zakken met
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drugs met buitenboordmotoren worden de
zee op gestuurd naar de grote zeilschepen
en daar aan boord gehesen. En idem bij het
ontladen… Per bootreisje 400 kilo coke. Hij
deed zo 6 ton per jaar en was de chou-chou
van Pablo Escobar. In de 90-er jaren lukte
dat niet meer: de VS was op drugsjacht
gegaan en ook de overgang op speedboten
liep fout. De radar pakte ze.. En zo kwam
hij op de idee met de U-boten. Tien dagen
van Colombia naar Mexico met een
vissersboot er achter als back-up als er
panne zou ontstaan onderweg. En er kon in
een maand tijd een nieuwe worden
gebouwd als je het elektronische circuit
maar had. Hij wordt opgespoord en
gedwongen een deal te maken met de DEA
uit de VS: strafvermindering tegen
uitwisseling van de ingezette hightech. Hij
kocht in Guinee Bissau een eiland om er
sport en toerisme op te starten. Maar hij
werd nog even in Frankrijk ingerekend voor
een oud drugsgeintje dat hij was vergeten..
En moet nu effe brommen. Daarna gaat hij
op zijn eiland haaien vangen, dat is zijn
favoriete sport..Yann gaat straks stil leven,
zegt ie..

verlaten. Want er zijn geen grote
hoeveelheden vertalingen van en naar het
Esperanto. Dus de computer is gewoon een
razendsnelle “domme” vertaler die “gewoon
afkijkt bij de profs”. Tja je moet gewoon
gebruik maken van je sterkten; in dit geval
razendsnel en onvermoeibaar..
Ziet u weer zoiets “kroms” staan bij uw
(machine) vertalingen dan weet u hoe het
komt… Óf een stommiteit van de computer
óf eentje van een “overleden” professionele
vertaler. Ik zal eens een halve LP er
doorheen gooien en vertaal dat dan in het
Swahili, wat ik een leuke taal vindt. En dan
zie ik ook geen fouten..
BANG VOOR TV’S AAN HET INTERNET?
Tja, de traditionele TV-zenders knijpen ‘m
best wel voor de nieuwste trend: Tv's
verbonden aan het internet. Wat nu al in
2010 in Frankrijk enkele 100-duizende
families doen. In 2011 worden er 9 miljoen
tv’s
verkocht
waarvan
2,6
miljoen
koppelbaar aan het net. En in 2012 schat
men dat op 5 miljoen. Dat is een soort van
tsunami-effect op deze sector en zet de hele
zaak op de kop…Reclamebusiness etc. ook
dus. Er zijn al heel wat (modernere) zenders
die digitaal zenden en ook op het internet
actief zijn. Zowat alle internationale
nieuwszenders bijvoorbeeld… Wel u ziet dat
ons weer een revolutie wacht. Uw PC wordt
een mobiel tabletje en uw TV wordt de
“familie-PC en het amusementscentrum”.
We gaan het nog beleven en in 3D
natuurlijk.

VERTALEN DOET GOOGLE STATISTISCH
Google vertaalt al met 57 van de 600 talen
op de wereld. En het gaat steeds beter, zegt
men. Hoe vertaalt een computer nou?
Wel hij knipt de te vertalen zin in stukjes en
gaat dan in gigantische databases gewoon
zoeken naar “hetzelfde of bijna hetzelfde”.
Die data-bases zijn gevuld met menselijke
vertalingen van eerder veelal door
beroepsvertalers van de VN etc. Maar er
wordt ook elders op het net gezocht, waar
(helaas?) ook steeds meer (rammelende)
machine vertalingen rondzwerven. En na
veel (maar supersnel) zoeken kiest hij op
grond van kansberekening: wat is statisch
het meest aannemelijke, is dus de laatste
vraag en dat is de vertaling een feit. Idem
met het aan elkaar plakken van vertaalde
stukjes van een zin… Dus in zekere zin
“leert” die computer van alle mensen die
hem voor gingen.
De idee om alles met Esperanto als
tussentaal te vertalen is dus geheel

BEWAAK JE HUIS MET VISIONCAM!
Het is een videocamera op een statief dat
draaien kan en die met wifi werkt via uw PC.
Hij zendt via Internet beelden aan uw 3G
telefoon of bij alarm een mailtje. Er zit een
micro en een speaker in dus u hoort alles in
uw huis en u kunt tegen “iemand praten in
uw huis”. Natuurlijk kijkt hij prima in het
donker… en hij kan ook gebeurtenissen
filmen en doen vastleggen. Een soort van
webcam dus speciaal voor bewaking van uw
spullen, ook in de garage als het moet of in
de tuin…Hij draait 300 graden en kan 70
graden elevatie aan. Kijk op internet bij:
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LDLC.com, RueduCommerce.com, Pixmania.com of grosbilli.com
Hij kost: 149 €. Ga dus rustig op stap of op
vakantie en kijk af en toe in uw huis… en
weet dat u wordt gewaarschuwd bij onraad.
Natuurlijk moet u wel zorgen dat uw PC
aanstaat en dat die niet wordt gestolen…
maar dan heeft u de dief al gezien normaal
gesproken!

bewegende en de andere op geostationaire
satellieten wat scheelt in de stabiliteit van de
communicatie. Een enkel model heeft nu
ook een telefoonfunctie en bimode: GSM en
Satelliet. Iridium kost 1280 € en 1.30
€/minuut (werelddekkend); Immarsat 550 €
en 0,94 €/min. (niet voor de Polen) en
Thuraya wil 1069 € voor zijn telefoon en u
betaalt 1.34 €/minuut. Kijk op: www.iectelecom.com

TELEFONISCH PRIJSVERGELIJKEN
U houdt uw mobieltje op de barcode van
een product, al winkelend, en vraagt om een
prijsvergelijking met aanbieders in de
buurt… En u weet in no-time waar u aan toe
bent. Dat kunt u met het programma Prixing
dat u download op uw mobiel … Het wordt
nog een paradijs voor de consument en
voor telecombedrijven!

GELUK EN ZELFMOORD GAAN SAMEN
Uit een Engels-Amerikaans onderzoek
kwam het wetenschappelijk vast te staan:
hoe gelukkiger een volk is hoe meer
zelfmoorden er zijn… Neem Zwitserland:
een geluksindex van 36 en een zelfmoord
index van 35 en de Grieken hebben voor
geluk index 1 en voor suïcide 7… De Belgen
zitten op 23 voor geluk en voor ophangen
op 36… Denemarken: geluk=41 en kill
yourself = 24. Hoe dat kan? Wel dat is nog
wat gissen maar de verklaring is vooralsnog:
in een gelukkig land voelt een ongelukkige
zich “dubbel” ongelukkig en gaat eerder aan
een touw denken… New Yersey had de
merkwaardige score 47/47… Raar toeval.

EINDELIJK EEN PRAKTISCHE ROBOT
Hij kost (nu) maar 2100 € en straks, in
seriebouw, ca 700. Hij wordt gemaakt in de
VS en hij luistert naar u via uw stem en ook
via Wifi. Geheel zelfstandig gaat hij rond,
kan dingen verplaatsen , de hond uitlaten,
E-mails lezen, en uw huis bewaken. Eind
2011 te koop en u kunt ook de optie: schoot
the burgler er bij krijgen. Dan bent u hem
wel even kwijt voor het politie-onderzoek…
Tenzij de inbreker een collega was…

DRIVE-IN OPBARING VAN OVERLEDENEN
Het kon niet uitblijven: in de VS kun je nu in
je eigen auto afscheid nemen van een
geliefde overledene. Die ligt achter glas aan
de asfaltweg in de drive-in… van 6 tot 20.00
uur. Te gek? Ach als je de emotie even stalt
en nadenkt vanuit de pragmatiek dan ga je
zien dat het bij de VS past en dat ouderen
die afscheid willen nemen vaak gediend zijn
met dit “gemak”. Het zou wat rauw worden
als je ook nog donuts zou kunnen kopen om
die al kijkend op te peuzelen… Of als er
getoeterd wordt achter je om op te schieten.
Ik zou het niet snel doen maar ik heb dan
ook geen eigen auto meer…

NUMMER KIEZEN MET JE HOOFD
Je moer er nu nog een band voor om je
hoofd doen die vol zit met voelers en
draadjes maar het is ze gelukt: je denkt het
nummer en de telefoon weet welk hij moet
bellen. Hij heet dan ook de neurofoon en hij
weet, als je een fractie van een seconde
echt aan een cijfertje denkt, welk dat is. Dat
is goed nieuws voor verlamden en ook voor
de moderne mens, die geen zin heeft zo
ouderwets op toetsen te drukken!
DE SATELLIET TELEFOON
Wil je opbellen op een boot midden op de
oceaan of op een berg van 800 meter hoog
dan kan dat enkel met een satelliet telefoon.
Iridium, Inmarsat en Thuraya zijn de
operators en stellen wat ergonomisch betere
modellen voor nu. De een is gebaseerd op

HET APEN-ESPERANTO
Een Amerikaanse onderzoekster vond wel
66 gebaren die chimpansees gebruiken in
hun onderlinge communicatie. Ze zat
honderden uren in chimpanseegroepen in
Oeganda en ontdekte ook nog dat veel van
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die gebaren ook door grotere apen, gorilla’s
en orang-oetans worden begrepen. Dus
geen universele apentaal maar wel een
gebarentaal. En als chimpansees doof
worden maakt dat voor hun chatjes niks uit.

hebben nog een hele weg te gaan… En
omdat bij hun goede instituties ontbreken
zal het nog best heel moeilijk worden. Dus
vallen en opstaan is te verwachten.
Wij zitten zelf ook weer eens in een periode
van verval, en dat komt steeds omdat de
mensen gewoontedieren zijn. Dat maakt
hen blind voor wat er om hen heen
verandert en zo zijn ze niet “in staat” om
tijdig mee te veranderen. Daarna volgt
onvrede door de fricties die ontstaan en dat
gaat gepaard met nog meer irrationeel
gedrag. Dus komt er ook vaker geweld
achter aan voor er echt wordt bijgetrokken..
Populisme is in wezen een sentiment van
diepe onvrede en het ontstaat door het
verlies van gemeenschapsgevoel. Er moet
dan
dus een nieuw gevoel van
“samenhang” gezocht worden.
In de VS hoor je “er bij” als je duidelijk en
zonder
reserve
enkele
“waarden”
onderschrijft. Dat maakt je Amerikaan. In
Europa is dat te weinig, daar wil men dat je
ook aan diverse culturele voorwaarden
voldoet. Ook in de VS zoekt de bevolking,
na het bedrog van Wallstreet, naar een
soort van New Deal (= nieuwe samenhang,
waarden), maar dat lukte Obama niet door
een te zwakke positie in de volksvertegenwoordiging. Vandaar dat ook hier “het verval
(zie ook de Teaparty)” verder voort woekert.
Het komen tot een democratisch land c.q.
het
behouden
van
democratische
verhoudingen, valt dus niet mee. En een
democratie gewoon “in poten in een land
zonder de juiste voorwaarden” kan natuurlijk
niet lukken. Dus zullen we hoogstens enkele
stappen in democratische richting zien bij de
Arabische landen en zullen er ook grote
verschillen kunnen ontstaan tussen landen.
Dus de kern van zijn betoog is: De mens
moet veranderen omdat de wereld
verandert, maar dat staat hem tegen. Want
hij moet “zekerheden en gewoonten”
opgeven en onveiligheid accepteren. Dus
houdt hij “blind” het oude vast tot het niet
meer kan, en move’t vaak pas na veel
geweld.
Dus: “Its men themselves stupid!”

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
ENGE GESCHIEDSSCHRIJVING
In Nederland schreef de directeur van het
Nationaal-Historisch Museum een boekje
over “200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
en “verdronk” in een “eng” verhaal over de
Republiek. Geen woord over het feit dat dit
niet de hele wordingsgeschiedenis is van
heel Nederland… Het Limburgse had daar
part nog deel aan en dat werd voor het
gemak gewoon “weg gelaten”! Limburg
werd gewoon als een van de “Antillen”
behandeld en gewoon qua historie vergeten
dus, door die mijnheer van der Schulp. Tja,
dat noem je nou arrogantie en ook
professioneel geklungel. Een Limburgs
auteur werd er terecht boos over en zette
boven zijn artikel: “Jullie historie niet de
onze !
Als je met belastinggelden feestelijk
gedenkboek schrijft bij het 200-jarige
bestaan van het Koninkrijk, is het een
gotspe om een hele provincie qua historie
gewoon “onder het feesttapijt” te vegen.
Natuurlijk is dit eerder gebeurd en ook niet
de laatste keer. Maar het is wel oliedom en
bevordert de binding ook bepaald niet. Zo
dit de 2e kamer halen? Het zou wel
moeten… Kijk maar naar België, waar ze nu
meer dan een jaar geen regering kunnen
vormen… Daar is de eenheid ook nooit echt
beleefd en nu dreigt de splitsing ook na 200
jaar. Dus dit voorbeeld bij de buren maakte
bij de feestauteur ook al geen diepe indruk.
De kaasstolp is er wel degelijk dus.
FUKIYAMA EN ONS VERVAL
Ach, zegt deze Amerikaanse filosoof, het
westen had 1500 jaar nodig om te komen
waar we nu zijn dus die Arabische landen
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KADAFFI: IMMIGRANTEN ALS WAPEN
Hij kreeg vroeger van Italië in 5 jaar 5
miljard om “ze” tegen te houden, die zwarte
mensen uit de Sub-Sahara die uit Libië naar
Italië etc. wilden om hun geluk te
beproeven. K. deed zijn werk redelijk
goed… Maar nu is hij heel boos op Europa
en laat dus dagelijks wrakke boten
vertrekken, ja, dwingt mensen op die boten
de havens uit te varen, onder dreiging van
politie en marine. Die worden ervoor
betaald. Het zijn nu vooral ook immigranten
die al langer in Libië werkten en woonden uit
alle buurlanden, Somalië, Eritrea, Ethiopië,
Bangladesh en Ghana… Vele verdrinken
onderweg en de rest wordt vastgehouden
op Lampedusa en Italië dumpt ze dan
elders…
Het wapen van Kadaffi is erg scherp, maar
de buren Tunesië en Egypte hebben het
leeuwendeel al op hun grondgebied…
En het zal ná K. ook echt niet ophouden
hoor: Afrika is namelijk bezig aan een
verdubbeling van zijn bevolking, op naar
bijna 2 miljard dus. Europa (Oost en West
incl. Rusland zal ondanks moeite niet de
600 miljoen blijven halen….

volgden in Oostenrijk de forse conflicten
tussen fascisten en socialisten in 1934,
begon de Jodenhaat en lijfde Hitler in 1938
Oostenrijk in: via de Anschluss. De “kleine”
Kredit Anstalt , toen al “te groot om failliet te
gaan, maar ook te groot om te worden
gered” (zoals Lehmann Brothers), bleek de
lont in een giga-kruitvat. De kettingreactie
was niet te stoppen vooral omdat er
internationaal geen eensgezindheid was
door politieke spanningen tussen vooral
Frankrijk en Duitsland…. Zoals nu
Griekenland/Portugal “klein zijn” en opnieuw
spanningen aanwezig zijn tussen dezelfde
landen… in de EU.
Maar toen was er geen G20, geen Eusteunfonds en geen eurozone. Daarom zal
het nu niet zo’n vaart lopen, zegt men.
Maar anderen zeggen ook dat het “ van
groot belang is om het dreigende failliet van
staten als Griekenland en Portugal te
voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen”
om een grote financiële catastrofe “à la
Kredit Anstalt en zijn gevolgen” te
voorkomen… We zullen niet dezelfde fouten
gaan maken… Maar we zullen er wel
andere maken, zegt een expert, ter
“bemoediging”.
We zijn er echt nog niet klaar mee: de
komende maanden moet blijken of
Griekenland gered gaat worden… In Berlijn
en Parijs en Brussel is de stemming al
nerveus nu…

1931: HET FAILLIET VAN DE KREDIT
ANSTALT
Ze was er al in 1855 en was een grote
financiële instelling van het OostenrijksHongaarse Keizerrijk met haar hoofdkantoor
in Wenen. En bleef groot en machtig na het
einde van dit rijk, in het veel kleinere
Oostenrijk. En toen gebeurde in 1931 het
grote ongeluk na de giga-inflatie van begin
20-er jaren. Toen een biertje even 4 miljard
mark kostte…. In 1923 werd Oostenrijk en
deze instelling net gered door een
bewindvoerder (een Hollander) benoemd
door de de Statenbond door middel van een
bezuinigingsplan à la Griekenland en
Portugal van nu. Maar in 1931 barstte toch
deze tijdbom en veroorzaakte een
wereldwijde financiële paniek ondanks
wanhopige reddingsplannen. In enkele
maanden verspreidde zich de ramp van
Europa tot in Egypte en de VS. En daarna

THUIS BIJ BIN LADEN
Zijn koelkast stond vol Coca en Pepsi, en er
waren luxe schoonheidsproduct en verse
eitjes en veel blikken olijfolie van
topkwaliteit. Er was een boerenknecht voor
de beesten en de groentetuin en een
keukenmijnheer. Maar geen internet of
telefoon, wel satellietschotels. De buren
waren erg verbaasd en er kwamen
honderden een kijkje nemen bij de
compound van duizenden m2 oppervlakte.
Met zijn drie etages en hoge muur van 5
meter en dan nog een tweede muur… Het
gebouw van 1 miljoen was ca 5 jaar oud…
gebouwd voor Bin die uit een S.A.
aannemersfamilie komt en die gierend rijk
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is. Alarmsystemen en verlichting alom, maar
daarmee hou je geen 80 seals tegen.
Van buiten niks mooi maar van binnen
tapijten en mooi meubilair en veel ruimte
voor de vrouwen en ca 5 kinderen van Bin
en zijn bedienden.

GETALLEN OVER VLUCHTENDEN
Er vluchtten al 720.000 mensen uit Libië
naar Tunesië en Egypte en daarvan gingen
er 10.000 naar Lampedusa. Het zijn bijna
geen economische vluchtelingen: het is
oorlog in Libië. De Hoge Raad voor de
vluchtelingen houdt haar hart vast… Over
wat er nog komen gaat. Fort Europa is
keihard…

Veel vragen bleven er:
Waarom geen beelden van de dode Bin?
Waarom hem niet gevangen genomen?
Waarom een zeemansgraf?
Waar zijn de mensen om hem heen nu?
Wat was de rol van Pakistan nou eigenlijk?
Vele antwoorden gaan volgen , van de VS
en anderen. Maar de mythe is geboren en
zal blijven, wat je er ook van zegt of laat
zien. Bin is grote geschiedenis geworden en
daar moet je wat voor doen…

DE IMMIGRATIE ZAAIT VERWARRING IN
DE EU
Er kwamen al 25000 Tunesiërs via Italië
waarvan er 2800 werden aangehouden in
Frankrijk en Italië gaf 20.000 immigranten
humanitaire visa voor 6 maanden.. En er
zitten 25 landen in het Schengen akkoord,
wat Brussel nu gaat verengen op
aandringen van Italië en Frankrijk. De
nieuwe regels voorzien in “tijdelijke
grenscontroles” in geval van “grenslekken
bij het buurland dat ook een grensland van
de EU is” en “bij extreme aankomst van
vreemdelingen”. Er zijn vele uitvoeringscondities maar Frankrijk was zeer content.
Sarko-Brussel: weer 1-0 dus.
Intussen worden in Parijs en ook hier in
Marseille, duizenden opgepakt en is er een
ping-pong spel bezig tussen Nice en Italië.
En er is in Parijs een oud gebouw, in grote
staat van vervallenheid, waar er honderden
in zitten, bewaakt door politie en niet
toegankelijk voor pers, hulpdiensten en
politici… Het gebouw werd eerst door de
illegalen gekraakt en is nu hun gevang
geworden. De burgemeester van Parijs
protesteerde en kreeg het zwijgen
opgelegd.. ook door de eigen PS. De
immigranten
zijn
intussen
uiterst
teleurgesteld en het wordt hoog tijd om met
de landen van herkomst, in hun
revolutionaire periode, gauw afspraken te
maken. Maar hun economie is zwaar in de
problemen nu, het toerisme zit op 50% dus
de WW rijst de pan uit. En wat doen ze daar
dan (ook)? Wel, ze sluiten ogen en oren, ze
kunnen nu ook niets. Dat is de toestand
lente anno 2011. Een immigrant hier zij het
duidelijk: “Ben Ali en Sarkozy dat is gewoon
hetzelfde”. Niet waar maar toch vanuit de
“ander “ gezien dan wel. Ik zie elke dag rond

Terug naar inhoud
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING

CO2 OP EEN MAXIMUM
Droogte in Frankrijk en China, de G8 deed
niets aan klimaatproblematiek, Duitsland
sluit “schone kerncentrales” en gaat over op
“vuil” gas, de olieverbruiken stijgen, “groen
denken is in” maar groen is ook steeds meer
tegen kernenergie… Dit alles leidt tot +2
graden temp. stijging eind van de eeuw.
Willen we dat voorkomen dan moet er vanaf
2015 aan CO2 uitstoot verminderd worden.
Er zijn nu pas afspraken gemaakt voor 60%
van de vereiste verminderingen. Slechts 7
landen van de EU zijn serieus met plannen
bezig en Brussel is ook niet echt actief.
China, de VS en India gaan hun gang en
willen zich aan bijna niets binden. De wereld
heeft het te druk met andere zorgen terwijl
het CO2 op een historisch maximum kwam.
Dat ziet er niet goed uit, al blijft de oude
vraag of menselijk gedrag de klimaatverandering
via
CO2-stijging
echt
voornamelijk veroorzaakt€, voor velen nog
onbeantwoord…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
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de Porte d’Aix politie en clandestiene hun
spel spelen… de vette kat met de magere
muis. Très inégale.

zoals de Fransen en Italianen vroegen aan
Brussel (wat hen nu ook gaat volgen), is wel
een beetje helpen maar toch niet écht..

DE VLUCHTELINGEN UIT LIBIË
Er vluchtten wel 600.000 mensen weg voor
de oorlog, naar huis terug dus: 285.000 naar
Tunesië, 237.000 naar Egypte, 54.000 naar
Niger, 17.000 naar Tsjaad, 14.000 naar
Algerije en 3000 naar Soedan. Het leger
bracht ze weg en bij elke wegcontrole
kregen ze “een boete” van 100 $.
Aangekomen, soms in de armste landen
van Afrika, waren ze vaak nog berooider
dan bij het vertrek. Met hun retour valt ook
de geldstroom naar hun families in die
landen weg. En wij in Europa maar klagen
over 25000 vluchtende via Lampedusa..

MIGRATIE EN SCHAARSTE
Gezondheidszorg is schaars en dus duur,
ook voor immigranten. In Frankrijk krijgen
immigranten een korte verblijfsvergunning
voor behandeling “waarvan zij niet kunnen
profiteren” in hun eigen land. Dat zijn er ca
28.000 dat is 0,8% van de hier levende
immigranten. Nu ligt er een wetsvoorstel dat
dit recht enkel nog laat bestaan als die zorg
“in hun land niet bestaat” maar ook indien in
Frankrijk die er “lokaal niet zijn of erg duur”.
Dat betekent dus voor nogal wat
immigranten een doodvonnis in de praktijk.
Tja met het geld raakt ook hier de
humanitaire hulp op…

MIGRATIE EN ECONOMIE
Ook in Frankrijk met zijn relatief hoog
geboortecijfer wordt nu door overheidsinstanties gewaarschuwd voor beperking in
de immigratie. Want dat doet het actieve
deel van de bevolking afnemen; zelfs in dit
land dat na Ierland het hoogste
geboortecijfer in Europa heeft ( 1,95
kid/vrouw nu). Er moeten dus 100.000
immigranten per jaar bij om op peil te
blijven. Dat komt naar buiten nu de minister
de immigratie wil beperken tot 50.000 wat
het aantal actieve in 2040 met 1 miljoen
doet dalen en in 2060 zelfs met 1,7 miljoen.
Maar nu is de regering bezig met 2012 en
niet met later…
Immigratie is ook big business: in Spanje, in
Engeland, in Frankrijk vooral. Er valt goud te
verdienen met “migratie-dienstverlening”.
Valse papieren, transport+onderdak etc. zijn
duur en vaak betaalt de familie van de
“uitgezondene” een klein vermogen om die
in het beloofde land te krijgen. Nu de crisis
toeslaat in het westen gaan ook steeds
meer schurken in deze sector en graantje
meepikken. De wedstrijd is weer eens
begonnen: de staat knijpt de grenzen dicht
met veel geld en de maffia zoekt (en vindt)
de gaten vóór veel geld… Mede daardoor
gaat het allemaal niet lukken: zie de drugs
en andere contrabande als sigaretten,
namaak etc. Dus Schengen aanpassen

WAT
TE
DOEN
MET
AL
DIE
VLUCHTELINGEN?
Discussie alom, zelfs over het (deels)
opschorten van Schengen. Italië schreeuwt
moord en brand en lijkt te overdrijven: want
de totale huidige stroom is niet veel groter
dan eerder vóór de evoluties, zeggen
“tellende experts”. Wel verschuift elke keer
het zwaartepunt; van Turkije-Griekenland
naar Lampedusa-Malta en Marokko –Libië
etc. Italië (en eerder ook Spanje) spelen het
spel riskant met hun humanitaire visa en
hun massa-reguleringen.
Grenscontroles helpen nauwelijks bij het
echt verminderen van het volume, ook al
zijn veel landen “aan hun politieke taks” wat
vluchtelingen betreft. En de economische
leugentjes zijn ook niet van de lucht: in heel
Europa zijn er nu illegalen (waarvan 2/3
legaal binnenkwam!) die voor en krats
werken in landbouw, bouw en als
huishulpjes. Zie ook de VS met zijn
Mexicanen, Israël met zijn Palestijnen, Italië
met zijn vele huishoudhulpen en ook
Frankrijk/Engeland met zijn goedkope
krachten in de bouw. Er zijn gewoon geen
landgenoten te vinden voor dit (zware) werk!
Daarbij weet iedereen dat er naast “beter
opgeleide immigranten” ook gewoon “laag
opgeleide” noodzakelijk zijn voor het
vergrijzende Europa. Dus moet er eigenlijk
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minder populistisch en rationeler worden
gediscussieerd. En dat houdt ook in: het
ophogen van de immigratiedrempels leidt er
onvermijdelijk toe dat al gearriveerde
buitenlanders zullen blijven! Want ze zijn
bang niet meer terug te mogen komen. Dus
zo dwing je zelfs “sociale zekerheidimmigratie” af en verdraai je “(tijdelijke)
arbeidsimmigratie”. Kijken naar de VS kan
ook hier geen kwaad: een legale immigrant
krijgt de eerste 5 jaar van zijn verblijf “never”
een sociale uitkering… Dat is andere koek,
die natuurlijk humaan gezien niet iedereen
smaakt.
We zitten politiek in een naar parket met al
die populisten, zwakke meerderheden en
vergrijzende bewoners die steeds vaker
TEGEN immigratie zijn…

voor max. drie jaren. Meestal zijn het
“zogenaamde“ drie-jarige stagecontracten.
Nu vertrekken deze immigranten uit angst
voor stralingsgevolgen uit de rampstreek en
zelfs ook ver daarbuiten. En er vallen vel
arbeidsplekken open die in het “vergrijsde
Japan” niet meer te vullen zijn. Het begint
nu een echt nijpend probleem te worden in
vele sectoren: men probeert het werk met
minder personeel te doen en dat veelal in
“lagere jobs” natuurlijk. De rampen hebben
nu ook geleerd dat het niet gaat lukken zo,
dat het echt anders moet. En da is nu, na
vele jaren van afwijzing, een essentiële
verandering aan het veroorzaken in het
Japanse immigratiebeleid. Japan ons
vóórland in “vergrijzing” moet om. En in
Berlijn zijn ze nu erg blij met het opheffen
van de arbeidsimmigratie begrenzingen voor
immigranten uit Oost-Europa. Per 1 mei
ging de stop er uit en zullen er honderdduizenden méér uit het oosten naar
Duitsland komen om te werken. En dus niet
meer uit Turkije c.s. Nederland was hierin al
meegegaan.. uit economische noodzaak en
ondanks het sterke pleidooi van minister
Kamp, die de Hollandse WW-ers aan de
pluk en oogst wil zetten. Andere tijden.

DUITSLAND HAALT ZE UIT HET OOSTEN
Duitsland wilde niet tot 1 mei jl. dat er
mensen kwamen werken uit “het oosten van
de EU”. Dus niemand van de 73 miljoen
Esten,
Litouwers,
Polen,
Tsjechen,
Slowaken, Hongaren en Slovenen waren als
werkers welkom. Nu zijn er al 425.000
waarvan 315.000 Polen en jaarlijks komen
er nu 100.000 à 150.000 binnen van daar
denkt men. De vakbonden zijn ongerust en
eisen een minimum uurloon van 8,50 €. Er
zijn in dit land nu al 7,3 mini-banen (deeltijd)
van ca 400 € per maand… in het
hotelwezen,
de
restaurants,
de
gezondheidszorg en de detailhandel. De
Oost-Europeanen zullen vooral het “vuilere
en zwaardere werk”moeten opknappen
zoals ook elders in de EU. De industrie is
heel gelukkig met de opening van het
oosten: er was geen “hond meer te krijgen”
en dat is vanaf nu anders. Het recept tegen
de vergrijzing is gevonden in het christelijke
(ex-communistische)
oosten…
Dat
integreert beter. Al zijn er nogal wat klachten
over in… Nederland.

CANADA
ZOEKT
TOPPERS
IN
FRANKRIJK
Sarkozy mag wel oppassen: hij zoet elders
immigranten met kwalificaties… zoals de VS
en wie niet eigenlijk. Om de zaak fris en
dynamisch te houden. Maar de Canadezen
doen dat idem in Frankrijk: men wil zeker
500 kandidaten in de financiële en
informaticasector uit la Douce France halen.
En u weet dat in Quebec Frans wordt
gesproken en mogelijk ook, dat er al langer
een emigratiestroom naar Quebec bestaat
en dat die maar voor ca 50% slaagt. Dus
moeten die Canadezen nog wel wat leukere
dingen voor de franse jeugd bedenken.

Terug naar inhoud

IMMIGRANTEN VERTREKKEN: RAMP NR.
3 IN JAPAN
Japan is voor 98% etnisch “zuiver” en
immigratie is daar een heikel politiek item.
Men kent wel arbeidsimmigranten, vaak uit
China, maar die hebben een vergunning

-DEMOGRAFIE
EEN BEETJE WERELDDEMOGRAFIE
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De VN zette haar prognose hoger neer: in
2100 zijn we met 10,1 miljard mensen op de
wereld denken ze. En in 2050 zijn het er al 9
miljard.. Omdat het geboortecijfer wat
minder daalt in de aankomende landen dan
werd verwacht. Hier de moves per
continent:
Azië: klimt naar 5 miljard en zakt dan naar
4,6..
Afrika schiet door van 2 miljard in 2050 naar
3,6 miljard
Latijns Amerika gaat van 0,6 miljard in 2050
naar 0,7 miljard in 2100.
Noord-Amerika komt op 0,53 miljard in
2100.
Oceanië groeit nog een beetje tot 0,07
miljard.

gaat om de culturele ontwikkeling en niét de
religieuze. Al propageerden indertijd de
veroverden Arabieren wel in vele landen het
paternalistische systeem.
Hij herinnert er ook aan dat in Frankrijk na
de revolutie van 1789 nog bijna 90 jaren
verstreken voordat er een echte democratie
ontstond… Wat aanwijzingen geeft voor de
tijd dier daar nu, in het MO en in de
Maghreb verwacht mag worden.
Wel er zijn nu toch méér hoofddoeken? Ja,
maar dat is een bewijs van de onzekerheid,
van de verwarring die de verandering
brengt. Het is eigenlijk het bewijs van die
verandering, goed bezien.
En hij geeft nog een “toegift”: het culturele
verschil tussen Duitsland en Frankrijk was
(en is) ook heel groot. De Fransen zijn
individualistisch en egalitair in hun denken,
de Duitsers autoritair en denkend in
“ongelijkheid”. Dus veel minder liberaal en
democratisch ook. Daarom is die Europese
eenheid ook nog niet even “gebakken”
waarschuwt hij. De reformatie stimuleerde in
Duitsland heel sterk de alfabetisering terwijl
in het katholieke Frankrijk nog heel lang veel
ongeletterde waren. Voila een kijk op de
“rivaliteit” van deze twee Europese reuzen.
En wat betreft een moderne democratische
doorgaande ontwikkeling is hij niet erg
optimistisch over… de VS! Deze Mr. Todt
heeft zich sterk als profeet laten zien onder
andere bij het “voorspellen” van de val van
het communisme en de “neergang” van de
VS. Dus knoop het in uw oren.

Europa passeert van 0,5 miljard in 2050
naar iets van 0,67 miljard in 2100
Dat wordt een beetje vol, zeker bij onze
Zuiderburen! Noord-Amerika + Latijns
Amerika + Europa komen samen op iets
minder dan 2 miljard… terwijl Azië en Afrika
ruim 8 miljard gaan doen in 2100. Dat wordt
verrekt stevig gekleurd mensen!
TODT (Demograaf) OVER DE ARAB.
REVOLUTIES
Hij weet het zeker, die revoluties zijn
ontstaan door drie zaken:
1.De verhoogde alfabetisme zeker bij
vrouwen.
2.Het verminderde aantal kids per vrouw
3.Het veel minder endogaam trouwen dus in
de eigen familie.
Een lijstje met cijfers laat zien dat in de
revolutielanden het aantal kids per vrouw ,
dat in de 60-er jaren ca op 8-9 lag en nu op
2 à 3. Behalve in Jemen waar het nu nog op
5 ligt. En het endogaam huwen liep ook met
tientallen procenten terug.
Dus de traditionele familie waarin vader de
baas was en de vrouw onmondig
veranderde sterk. Wat ook gebeurde en
gebeurt nu in China en India… Waaruit blijkt
dat dit gebeurt onafhankelijk van het geloof.
Immers India is Hindoestaans, China
Confuciaans en de Maghreb is islamitisch.
Dus wat dat geloof er mee te maken zou
hebben is eigenlijk hartstikke onduidelijk! He

CHINA WORDT OOK GRIJZER
China heeft een zeer machtige Commissie
voor familieplanning waar het nu ook forse
discussies geeft over de kromtrekkende
demografie. De club beschikt over 12000
ambtenaren overigens die ook de 1-kid
politiek controleren en je beboeten bij meer
kids. Men zit in China nu op 1,7 kid/vrouw
nu en in Peking zelfs op 0,7… (2,1 is
“stabiel”). Verder is de verhouding jongensmeisjes bij geboorten: 118 tegen 100. Wat
betekent dat in 25 jaar geen vrouw te vinden
zal zijn voor 20% van de mannen. Maar zegt
Peking: hadden we de 1-kind politiek niet
gehad dan waren we nu met 400 miljoen
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mensen méér… En dat is gigantisch dus:
1/3 van de huidige bevolking is politiek
“voorkómen”. There’s no country like China!

Wereldbank). Immers : Geld is de hoofdader
van de vrede”.
De Arabische landen dat zijn ca 420 miljoen
mensen; de EU is 500 miljoen. En hun
export is nu 7 miljoen en dat is die van een
landje als Zwitserland. Alles moet in het
werk gesteld worden om de opkomende
dreiging van chaos, -zie de religieuze
conflicten die oplaaien in Egypte; de
stammentegenstellingen en de etnische
spanningen-, af te wenden. De risico’s
hierop zijn realistisch

DE FRANSE DEMOGRAFIE KLOPT!
De actieve bevolking zou jaarlijks met
110.000 personen moeten groeien tot in
206. Dan zal Frankrijk 30,1 miljoen actieven
tellen in 2030 en in 2060 al 31,2 miljoen. Dat
komt door later pensioen, een hogere
geboortecijfer en de opgetreden stop in het
langer studeren.
Dus de verhouding
actief/inactief zal minder fout gaan lopen
en , dat helaas ook, de WW zal nog
moeilijker omlaag kunnen gaan. Bij de
buren in Duitsland gaat et nogal
andersom…

*******

DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 78-11
(Te
bestellen
via
speetjensml@orange.fr)

EINDELIJK MEER HUISHOUDENS
De crisis stopte van alles: ook het
zelfstandig gaan wonen van jongeren. In de
VS , in 2011, werden er weer 1 miljoen
huishoudens bij gesticht e dat was in 2010
slechts 360.000. Bijgevolg steeg ook weer
het
woningbouwprogramma
naar
nu
648.000 en op weg naar 900.000 in 2012,
en komende van 587.000. Dat heeft ook een
mooi plus-effect op de consumptie: +2,8%
(was 1,8%) en men verwacht voor 2012
+3,2%. Daar komt nog bij de stijging van de
echtscheidingen naar het “oude niveau” van
7,4 per 100 huwelijken. Dat was terug
gevallen naar 6,8 door de crisis. De
advocaten zijn daar weer blij mee dus.
Tja, weer een teken dat de crisis terug
wijkt… Maar het gaat nog steeds niet echt
heel goed, dat lijkt veel meer tijd nodig te
hebben. U ziet hoed de demografie de
economie beïnvloedt en hoe een crisis de
demografie ook wijzigen kan.
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DE G8 WILDE WEL HELPEN
De G8 kwam met 72 miljard hulp in de vorm
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andere banken (onder coördinatie van de
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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 helpen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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