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AMUSE GUEULE
GELEZEN IN EEN MARSEILLAANS CAFÉ:
“ALLE BEZOEKERS DIE HIER KOMEN DRINKEN OM TE VERGETEN WORDEN
VERZOCHT TE VOREN TE BETALEN”.
HOEVEEL BREIVIK’S LOPEN ER NU “OUT THERE” AL ROND? IN DE MEESTE
WESTERSE LANDEN BESLAAT ULTRARECHTS NU CA 20 À 25% VAN DE KIEZERS.
(Noorwegen 23%). ALLE EUROPESE LEIDERS VERKLAARDEN ZELF EERDER DAT
“DE MULTI-CULTI SAMENLEVING MISLUKT WAS”. TOT GROTE VREUGDE VAN
WILDERS, SARAZZIN, LE PEN, DE WEVER, EN DE OOST-EUROPESE RECHTSE
LEIDERS….EN VAN BREIVIK. EN OP DEZE “GOLF” DRIJFT ULTRARECHTS NU IN
WEST-EUROPA EN DAAROP ZET BREIVIK AL ZIJN KAARTEN…
HET “TESTAMENT VAN BREIVIK” (hij rekende op de dood bij zijn plan) STAAT BOL
VAN ANTI-ISLAMGEDOE EN ANTIFEMINISME. EN HIJ SPREEKT ZELFS, IN
NAVOLGING VAN DE ARABISCHE, OVER “DE EUROPESE REVOLUTIES” . MAAR
DIE GAAN IN ZIJN OPTIEK PRECIES DE OMGEKEERDE KANT OP…. DE
ARABISCHE LANDEN GAN DE WESTWERSE DEMOCRATIEËN RECHTS INHALEN?
DE ULTRA-RECHTSEN IN EUROPA HEBBEN HUN VROEGERE ANTISEMITISME
OMGERUILD VOOR EEN ECHTE FOBIE VOOR DE ISLAM! HET IS ZELFS ZOVER
GEKOMEN IN DIE KRINGEN DAT ISRAËL ALS “MEDE-VECHTER” TEGEN DE ISLAM
GELDT… DAAR WEET OOK WILDERS MEER VAN MET ZIJN PVV DIE GOED IS BEVRIEND
MET JOODSE KRINGEN.
SIMEK , EEN NEDERLANDSE JOURNALIST VAN TSJECHISE KOMAF, WEET HET OOK
MOOI TE ZEGGEN:
“OP DE TITANIC MOET JE HET FEEST NIET BEDERVEN. DUS GA IK REGELMATIG HARING
ETEN EN ELKE TWEE DAGEN NAAR DE CHINEES UIT ETEN..” HIJ WOONT DEELS OP
SARDINIÉ EN VERBOUWT DAAR ZIJN EIGEN ETEN…
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HET GEGOOCHEL IN BREIVIK’S PROFETIEËN IS OPVALLEND. HIJ VOORSPELT DE
REDDING VAN EUROPA, NA HEFTIGE STRIJD, IN 2083. GRAPPENMAKERS ZEGGEN DAT
HIJ 83 KOOS OMDAT HIJ, OOK NIKS ECHT WETEND, DE 11 (van 2011) SPLITSTE IN 8 EN 3.
DAN KOM JE OP 83 OF 38…HIJ MOET ZO’N 30 JAAR IN HET GEVANG EN KOMT ER DUS
MOGELIJK UIT MET 32+30 = 62 JAAR , IN 2041 DUS. MAAR HIJ HOOPT DAT DE STRIJD
AL IN 2038 VOORBIJ IS EN DAT HIJ DUS 3 JAAR EERDER WORDT VRIJGELATEN.
IMMERS, HIJ WEET ZEKER DAT ULTRARECHTS WINT….
WIE IS AAN DE BEURT?
DAT STOND ER BIJ EEN RIJTJE KEGELS WAAROP DE LANDSNAAM EN DE RATING
(schuldclassificatie) STOND TE LEZEN. DE EERSTE (die net omviel) WAS GRIEKENLAND
MET CCC… PAL TEGEN DE TWEEDE, PORTUGAL MET BBB- , EN DIE VALT TEGEN
IERLAND MET BBB+ . DIE DAN WEER AANSCHUURT TEGEN ITALIÉ MET A+ EN SPANJE
MET AA. BELGIË EN FRANKRIJK MET ELK AAA… STAAN NOG RELATIEF STEVIG BIJ.
OPVALLEND VEEL ZUID BIJ DE ZWAKKERE EN OOK VEEL “JONGE RIJKEN”. EINDE JULI
WAREN DE EERSTE GELUIDEN IN DE PERS TE VINDEN OVER EEN DOWNRATING VAN
DE AAA VAN FRANKRIJK…
DE OLIEPRIJS ZAKTE MET 8,5% MAAR DE PRIJZEN AAN DE POMP GINGEN MAAR MET
0,2% OMLAAG. DAT BEHOEFT GEEN UITLEG TOCH?
IN LONDEN ZIJN ER NU 60.000 CAMERA’S EN DAT IS HET OOK TOTAAL AAN KIJKDOZEN
DAT NU IN FRANKRIJK WORDT GEPLAND.
DUITSLAND IS GOED VOOR 25% VAN DE WERELDPRODUKTIE AAN WINDENERGIE.. EN
DAT GAAT ERG SNEL MEER WORDEN.
DE SOCIALE SITES OP INTERNET INKASSEERDEN 2,1 MILJARD $ AAN RECLAME
INKOMSTEN IN 2010. IN 2015 ZAL DAT 4 KEER (!) ZO VEEL ZIJN.
FACEBOOK VERLOOR 6 MILJOEN KLANTEN IN MEI 2011 IN DE VS VERGELEKEN BIJ MEI
EEN JAAR GELEDEN.
“WAAROM ZOU HET DOEN LIJDEN VAN EEN WORTEL ETHISCHER ZIJN DAN HET
BEREIDEN VAN EEN HAAS? ” (Zegt een antropoloog in het kader van de discussie over
dierenleed).
“HITLER WAS EEN GROOT VOORVECHTER VAN EEN GOEDE BEHANDELING VAN HET
DIER, MAAR GEEN VEGETARIËR. ZOALS VAAK WERD BEWEERD. HIJ WAS IN HET
WESTEN DE EERSTE DIE WETTEN DEED MAKEN VOOR DE BEHANDELING VAN HET
DIER”. (Tja, in het denken van de mensen lijkt elke combinatie te kunnen: liefde voor het dier
kan samengaan met diepe haat voor mensen).
AL 53% VAN DE WERKENDE AMERIKANEN MOETEN ER NAAST HUN HOOFDBAAN IETS
BIJ DOEN OM ROND TE KOMEN.
ER ZIJN NU 5,5 MILJARD MOBIELE TERMINALS IN GEBRUIK OP DE WERELD. IN 2015
ZIJN ER DAT 7 MILJARD EN DAT IS GEMIDDELD 1 PER INWONER!
JAPANSE MANNEN KRIJGEN VAN HUN EEGA’S 452 $ ZAKGELD PER MAAND. DAT IS 15 $
PER DAG, HET LAAGSTE NIVO SINDS 1982…
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ONDANKS DE VELE BETAALMETHODEN WORDT ER IN DE WERELD NOG 80% MET CASH
BETAALD.
VENEZUELA HEEFT 234 JAAR AAN OLIE RESERVES
RESP. 20 JAAR.

EN RUSLAND EN CHINA CA 10

WEL 33% VAN DE 174 GIGAWATT AAN ELEKTRICITEITSPRODUKTIE IN INDIA WORDEN
GESTOLEN… DOOR SLECHTE KWALITEIT VAN HET SYSTEEM. DAT IS IN CHINA MAAR
8% ZEGT MEN.
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard Enchainé;
Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

“SUPERBRONNEN”
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr

6

En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen.
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
VS JULI 2 AUGUSTUS 2011:
ALS ER NIET SNEL IETS GEBEURT ZAL DE VS EIND 2011 EEN SCHULD HEBBEN VAN 15.476
MILJARD $ EN DAT IS 99,5% VAN HUN BNP; NET ONDER DE MAGISCHE “GRENS VAN
100% .
“DE KOGELS KWAMEN VAN LINKS” ZEI MEN IN RECHTSE KRINGEN IN NEDERLAND, BIJ
HET DOODSCHIETEN VAN PIM FORTUYN. DAAR HOORT MEN NU NIET ZO GRAAG DAT IN
OSLO DE KOGELS VAN RECHTS KWAMEN. EN ULTRA-RECHTS SCHIET DUIDELIJK BETER.
“TEGEN DE INTOLERANTIE BESTAAT GEN REMEDIE, BEHALVE HET WOORD. HET
RACISME IS EEN MENTALE ZIEKTE” ( Zei auteur Umberto Eco).
IN DE VS BESTAAT “PERSVRIJHEID ZONDER EEN VRIJE PERS”. DE VEELAL COMMERCIËLE
MEDIA SPETTEREN VAN HET NIEUWS, MAAR DOEN NAUWELIJKS AAN JOURNALISTIEK. ER
IS OOK ENKEL “CONSERVATIEF” OF “LIBERAAL” , MAAR GEEN KATHOLIEK, MOSLIM,
SOCIALISTISCH ETC.
“HET IS LOLLIG IN EEN ISLAMLAND TE KOMEN WAAR MAAR ÉÉN GODSDIENST IS. JE
DRAAGT ER GEWOON EEN BURKA EN DE MENSEN WENNEN ER AAN EN VINDEN HET
PRIMA”( Zei popstar Prince… vol coke?).
“IK BEN BANG VOOR “HET VOLK”. IK VREES ZIJN VOORKEUR VOOR DE MORELE ORDE EN
NETHEID EN HET CONFORMISME” ( Zegt een Franse toneelschrijver).
“WIJ HEBBEN NOG EEN 20-TAL JAREN OM SAMEN LEUK TE LEVEN, DOMINIQUE EN IK“
( Zei Anne Sinclair die pal achter haar verguisde man bleef staan).
AQMI ZOEKT NU NAAR SAM-7 RAKETTEN: GROUND TO AIR EN HOOPT DIE VIA LIBIË TE
KRIJGEN.
FRANKRIJK STAAT NR. 2 OP DE “AL-QAIDA HITLIJST”, NA DE VS. ER TRAINEN OOK AL
DJIHADIS IN PAKISTAN EN DE 400 AQMI-STEN (N-AFRIKA) ZITTEN OOK NIET STIL. EEN
DERDE RISICO ZIJN “RADICALISERENDE FRANSE MOSLIMS”. PARIJS LET ERG SCHERP
OP ZIJN MENSEN EN ZIJN SPULLEN IN HET BUITENLAND…EN OOK THUIS.
DE MIDDENKLASSE IN 2030 IN DE WERELD: 1,4 MILJARD IN CHINA, 1 MILJARD IN INDIA,
400 MILJOEN IN EUROPA EN 360 MILJOEN IN DE VS. OFTEWEL: HET WESTE TOTAAL 760

7

MILJOEN EN HET OOSTEN 2,4 MILJARD MIDDENSTANDERS DIE DE KERN VAN DE
KOOPKRACHT VORMEN IN DE MODERNE ECONOMIE.
DEZE MIDDENKLASSERS GEVEN SAMEN 55.700 MILJARD $ UIT IN 2050 ZAL HET HUIDIGE
AANDEEL VAN AZIË DAARIN VAN 25% ZIJN GESTEGEN TOT 60%
EN IN DE VS KOMEN ER DIT JAAR CA 1 MILJOEN NIEUWE HUISHOUDENS BIJ EN DAT WAS
IN 2010 EEN MAGERE 357.000!
AL 36% VAN DE 2500 TOPONDERNEMINGEN HEBBEN HUN ZETEL IN AZIË, 31% IN DE VS
EN 25% IN EUROPA.
IN INDIA ZIJN ER AL 60 MILJOEN MOBIELTJES EN DAT IS 50% VAN DE BEVOLKING.
IN DE VS ZIJN ER 20% GEZINNEN MET KINDEREN NU EN DAT WAREN ER IN 1950 %.
“ALS DEZE TREND ZICH VOORTZET KRIJGEN WE LANDEN VOL NUTTIGE WINSTMAKERS
MET EEN AFGESTOMPTE VERBEELDINGSKRACHT” (Zei iemand die de kunst besnoeinig in
Nederland zag).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

actualiteit mikte. LP-OPINIO editie 8011 is deze keer nog, in ongewijzigde
opzet, op de site (Kiosk) te vinden.

*VOORAF
Een nieuwe wijze van distribueren
We zullen de LP-edities niet meer als
bijlage aan een mailtje aan u toe
sturen maar ze plaatsen in de KIOSK
op de site. Daarnaast krijgt u wel een
mailtje dat u laat weten dat de nieuwe
edities op de site zijn geplaatst.
Voor uw ervaringen of suggesties en
voor het rapporteren van eventuele
fouten of ongemak, houden we ons
natuurlijk gaarne aanbevolen.

Bezoekcijfers etc. van onze site
U kunt ook zien hoe het onze site
verging: de recente bezoekcijfers
zullen voortaan in elke LP-editie staan
(bij INHOUD , achteraan, staat waar u
de statistiek vinden kunt).
De afgelopen maand.
De afgelopen maand kon bepaald
overrompelend worden genoemd en
dat op meerdere terreinen en voor
meerdere regio’s. Noorwegen toonde
ons waar religieuze en culturele haat
toe kan leiden: we konden het bijna
niet geloven. De EU en de euro kregen
het nog veel warmer met die bergen
aan schulden en door die grote
onderlinge onenigheid. De VS kreeg,
onder groot protest van Washington,
van S&P zelfs een kredietwaardering
AA+ (na bijna 100 jaar triple A!).

LP heeft nu ook zijn blog
We zijn gestart met een blog die u
enkele malen per week op de site kunt
vinden. Ook hiervoor zult u vooralsnog een mailtje ontvangen dat u seint
dat er een nieuwe blog op de site
staat. Mogelijk wordt die blog ook
vervangend voor LP-OPINIO, dat
immers ook wat ook meer op de
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Natuurlijk gaf dat een enorm tumult op
beurzen en ook over de dollar, waarin
China (terecht) voorop ging. De beide
‘dollarlanden” werden nu openlijk echt
onvriendelijk naar elkaar; de belangen
zijn dan ook gigantisch te noemen.
Zie naast wat de edities u bieden over
wat ons bezighield ook de wekelijkse
blogs op de site.

INTENSIEF REKENEN, HET IS EEN
INDRUKWEKKENDE BERG MET WEINIG
SAMENHANG. SOMMIGE HEBBEN WEL 36
LEDEN ANDERE MINDER BIJVOORBELD 9
LEDEN. DOOR DE AFFAIRE FERRY KWAM
DEZE ENORME ONBEHEERSBARE EN
DURE STRUCTUUR WEER EENS OP DE
VOORGROND…

Reageer svp naar de redactie
Allereerst dank aan hen die dat al
deden. We verzoeken iedereen die wat
in positieve of negatieve zin opviel, bij
de veranderingen in de distributie en
ook bij het bezoeken van de site, dat
snel aan ons te melden. Zodat we
problemen kunnen verhelpen en
verdere
verbeteringen
kunnen
doorvoeren.

“IN AUGUSTUS ZIJN ER GEEN VAKANTIES. DUS WEL UITRUSTEN MAAR OOK
OP ONZE HOEDE BLIJVEN” (Zei Sarko
tegen zijn troepen eind juli en zijn vakantie
lag even later al in duigen).

******

******
IN FRANKRIJK HEBBEN DE HYPER
MARCHÉS EEN ASSORTIMENT VAN WEL
10.000 ARTIKELEN. ALDI DOET HET MET
1000. VOELT U HEM?

Veel leesplezier,

*****
“ONZE SAMENLEVING SLAAT OP HOL. ER
WORDT MEER GEPRAAT OVER DE DSKAFFAIRE DAN OVER HET OPRUIMEN VAN
BIN LADEN EN ZIJN VRIJLATING WAS
GROTER NIEUWS DAN DIE VAN DE TWEE
GIJZELAARS. EN DE COMMENTAREN
NEMEN DE PLEK IN VAN DE FEITELIJKE
INFORMATIE” ( Verzuchtte Delanoë burger
vader –PS-, van Parijs).

LEON en THEO

******
VAN DE REGEN IN DE DRUP:
WE HEBBEN NU HIER GEEN GROTE
PROBLEMEN MEER MET LA POSTE OF DE
BELASTINGEN,
MAAR,
TOT
ONZE
VERBAZING, NU WEL MET DE PRIVÉBEDRIJVEN ALS DE BANKEN, DE
VERZEKERAARS EN DE
TELEFOON
LEVERANCIER..…

DIXITS-VERBATIM
40% VAN DE FRANSE ARTSEN ZIJN NU
OUDER DAN 55 JAAR EN MAAR 14% IS
JONGER DAN 40 JAAR. DAT LOOPT STUK
DUS… EN IS NOG GEEN SUPER
PRIORITEIT BIJ DE OVERHEID…

*****

*******

“EEN MAAND GELEDEN WAS IK AL
VERSLAGEN EN NU WIN IK AL WEER DE

ER
ZIJN
IN
FRANKRIJK
697
ADVIESCOMMISSIES EN “RADEN”. OVER
GELUID, WATER, LUCHT, DE POOLREGIO,
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VERKIEZINGEN “ (Zei Sarkozy begin juli
2011 na de val van DSK).

Leon
*****

******

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 79-11:

“IK HEB EEN GROTE AFKEER VAN
FACEBOOK EN TWITTER. DAARMEE
TONEN VELE MENSEN ENKEL NAAR HUN
EIGEN NAVEL TE WILLLEN STAREN”. (Zei
Aubry, die Frankrijk als president wil gaan
besturen….)

Lezer en columniste Nicole schreef ons naar
aanleiding van de nieuwe blogs.
Beste Leon,
Dank je voor je blogs, een heel mooie
aanvulling op LP. Ik lees het zeer aandachtig.
Nicole

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

*****
Lezer F. reageerde op een blog en zelfs met
twee teksten. De ene kwam bij het blog
terecht en de andere zet ik hieronder . Deze
lezer schudt teksten als deze permanent uit
beide mouwen!

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lees wat lezer Th. me toezond en wat ik
graag aan u doorgeef.

Beste Leon,
Of déze, als alternatief; of cumulatief (?).
Zie hier een Lofzang op Uw colom,
zó'n prachtig stuk; kom daar es om !

I think everyone’s asleep, let’s go!
Two voices, one male and one female, overheard
on a plane:

Als ik Uw stuk eens goed bezie,
dan rennen we naar WO III.

“I think everyone’s asleep, let’s go”
“This one’s empty … no one’s looking… you go in
first”
“It’s a bit cramped – let me sit down”
“Have you got the condom? Quick – put it on”
Sniff, sniff!
“Ah perfume – you think of everything”
“This is great…” (long sigh)

Wat zou 't ons waard zijn, wat mag 't kosten
als we de wereld van die doem verlosten ?
't Zit 'm -denk ik- niet in bommen en
geweren ,
maar in de ballen van de grote heren .....
Weg met het wapenarsenaal;
stop dat geld maar in de Moraal.

Static on the loud speaker then a new voice:
“This is the captain speaking, to those two
people in the rear toilet. We know what you’re
doing and it is expressly forbidden by airline
regulations. Now put those cigarettes out and
take the condom off the smoke detector!”

Laat Hoofd en Hart deez Kloot regeren ,
en niet wat Ik en Ego zo begeren.
En met een Rule of Law, maar dan Globaal,
wordt die doem een goed verhaal.
Lezer F. (al 'n beetje op weg naar 5
december..?)

Dank je Theo,
tja het is in het leven niet altijd wat je in
eerste aanleg denkt!

Best F. hij was te mooi om zomaar te
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vergeten en ik moest je drift om mij te
“overbloggen” even temperen..

competenties en zijn aanpak op lange
termijn.
-de nieuwe burgervaders vallen steeds meer
op: in Rennes, Orleans bijvoorbeeld.
De lijst is lang en ook indrukwekkend, maar
wat niet echt opvalt is het vermogen om
internationaal te groeien in de high-tech, in de
industrie wat voor groei nú essentieel is.
Maar het is waar: Frankrijk met zijn
bevolkingssamenstelling,
zijn
landbouw
expertise en vele hectaren landbouwgrond en
ook zijn energiekennis op nucleair gebied,
heeft goede kaarten voor de langere termijn.
Op korte termijn vereist dat wel grote
verandering van richting… en dat moet in
2012 beginnen dus.
Vive La France, van ganser harte dus.

Dank , Leon
------------------------------------------------------------

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
OPTIMISME OVER FRANKRIJK
Frankrijk exporteert van alles van kaas en
van wijn tot stripboeken. Maar er is veel meer
te vertellen en dat verhaal roept op tot
optimisme: … natuurlijk!
Hier enkele mooie dingen die reëel zijn, uit de
lange rij in het artikel in Le Point:
-de hoge vruchtbaarheid in Frankrijk : 2,01
kids per vrouw, zelfs Carla Bruni doet nog
mee…
-de zeer grote dichtheid van het openbaar
vervoer: 29.000 km spoor en 11.000 km
autowegen zijn inderdaad veel in vergelijking
met andere landen. De kwaliteit van het
spoor is intussen wel een discussiepuntje…
--de export van Franse kaas die tot 640.000
ton steeg en die 2,6 miljard € opbrengt. De
opkomende landen zijn er ook gek op zoals
Mexico (+17%) en ook Iran (+5%)..
-de wijnexport :+25% naar de VS in 2010 en
in China was er een plus van 25% van 2008
tot 2011…
-Frankrijk is de 2e ter wereld op graangebied
direct na de VS. Zo’n 17 miljoen ton in 2010.
-de Franse keuken blijft bewondering
oproepen in het buitenland. In Berlijn, in
Doha, in Beiroet..
-er komen nog steeds méér Franssprekende
in de wereld (in abs. aantallen niet in % van
de wereldbevolking). Het aantal Frans
sprekenden steeg 6% tussen 2007 en 2010
en kwam op 200 miljoen. Er zijn 468 Franse
instituten wereldwijd in 143 landen!
Frans is te vinden in de vijf continenten wat
uitzonderlijk is.
-de Franse bosbouw is een der beste ter
wereld met zijn uitstekende beheer, zijn

FRANKRIJK
VECHT
ALS
EEN
WERELDMACHT
Sommigen zeggen: de Fransen boksen een
divisie te hoog… Met een Defensie budget
van 32 miljard, achter de Engelsen met 49
miljard (!) en gevolgd door Duitsland met 30
miljard is het nog op enorme afstand van de
VS met 620 miljard (5,5% BNP).
Er zijn 4000 Fransen in Afghanistan, idem zo
veel vechten in Libië, er waken 1350 man in
Libanon, 200 in de Sahel, 900 in Ivoorkust,
200 in de Golf van Guinee, 200 in Centr.
Afrika en 950 in Tsjaad. Op de Charles de
Gaulle huizen 1860 man: 500 voor het
vliegbedrijf, 400 opratiemensen, 430 voor de
“voortstuwing”
en
nog
220
alg.
onderhoudstechneuten.
De basis in de Arab. Emiraten is 600 man
groot, voor de Somalische kust varen 200
man, in Mayotte zijn 1500 soldaten, Nieuw
Caledonië 2000 en Polynesië 1500.
Abou Dhabi kost 75 miljoen voor Parijs maar
de AE is een goede klant en koopt misschien
weer Rafales…In elk geval is er een filiaal
van de Sorbonne n het Louvre. De UK
hebben hier 300 officieren in uniform van de
AE rondlopen en de Fransen 70 . Er liggen
onderzeeërs en er staan 6 rafales. Ze zijn er
vanwege Iran, de overbuur met aspiraties.
Deze hele toestand kost in 2011 1 miljard
waarvan 600 miljoen begroot waren.. Maar
Qatar is ook nog een gewillige financier van
de Franse staatsschuld… dus was ook de
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oppositie vóór het vernieuwen van het
verdrag met de AE…
Frankrijk is sterk verspreid over de wereld en
is na de VS het grootste land met
buitenlandse km2… Waar ook steeds meer
mooie dingen in en rondom blijken te zitten.
Sarkozy heeft daar best oog voor maar de
kasa laat een ander geluid horen… Mogelijk
gaat dit grote rijk, nu de zee en oceaan zo
immens belangrijk worden, nog wat
opleveren. Wie weet…

We moeten vrezen dat het erg lastig gaat
worden en een verkiezing gewonnen door
links zal de ratingboys al nerveus maken…
KRITIEK OP HET FRANSE SCHOOL
SYSTEEM
Het s niet nieuw: het Franse systeem is uur
en niet erg succesvol qua onderwijsresultaat.
Al is dat laatste kennelijk in heel W-Europa te
horen en daarom een niet typisch Frans
probleem. Maar nu las ik dat iemand zei:
Het Franse systeem voedt op tot “élite” en
niet tot “equipe”… Wat mijzelf al eerder was
opgevallen. Want als er in een land zo breed
sprake is, ook in bedrijven en andere
instellingen, van samenwerkingsproblemen
moet je het mijns inziens zeker ook in de
opvoeding gaan zoeken. En daar wordt nu
serieuzer naar gekeken… Een dijk van een
hervorming zal nodig zijn om dit te
veranderen… Maar het lijkt van erg groot
belang voorde toekomst, zeker ook van het
bedrijfsleven.

WORDEN ALLE POLITICI NOU “SCHULDENSLOPERS”?
Lees
de
volgende
uitspraken
van
presidentskandidaten:
“Wij zijn gebonden aan ons project en
moeten wat daarin staat volgen. Dus 3%
begrotingstekort in 2013 dat is nu de regel”.
Zei Aubry die ook nog even wat meer cultuur
beloofde, ( + 30- à 50% van het budget!), en
nog heel wat meer…
“De schuld is de vijand van links en van
Frankrijk. De kandidaat die zegt dat hij niet
zal bezuinigen na 2012 zal een president zijn
die zijn woord zal moeten breken” (Zei
Hollande, die op dit punt erg prudent was
vanaf het begin).
“Wat zal moeten is het tekort echt verkleinen
en niet enkel er over praten”. (Zei Segolène
en zij doet wel eens méér iets na…)
Ook Valls en Moscovici , de oude DSK-clan,
wet het heel goed: het potverteren kan niet
meer. En wat nu steeds duidelijker wordt bij
het begin van weer een crisis: het zal ook niet
meer lukken: de ratingoffices zullen de
investeerders aanraden hun rente op
leningen te verhogen conform hun bijgestelde
ratings… Obama kreeg het al te horen, na
alle zuidelijke landen in de EU… Dus er is
ook geen enkele linkse politicus in Frankrijk
die zich er aan kan onttrekken. Behalve
Montebourg die de grenzen wil sluiten ???!!!
Rechts zeker ook bij Marine’s club de FN is
het ook duidelijk: bezuinigen zal moeten maar
dan daar zónder de euro??!!
Na de verkiezingen gaan de kranen dicht en
snel… Want pijn lijden moet in het begin dan
kun je later weer soepeltjes doen…

HET BEDREIGENDE HANDELSTEKORT
Sarko ging vaak op stap met industriëlen
naar diverse landen om Franse produkten te
sluiten; van Rafales tot kerncentrales… Met
wisselend succes. En ondanks alles en
ondanks de grote Airbusverkoop (is 10% van
de Franse export!) steeg het tekort weer
door en bereikte in 2010 ruim 51 miljard…
Duitsland stond op 139 miljard PLUS… En
2011 belooft een tekort van.. 65 miljard; de
buren scoren dan 153 miljard PLUS.
Waar het nog goed gaat dus waar het in
Frankrijk in de “plus” zit? Wel dat is nog zo in
de wijn met zijn 13,5 miljard hectoliter voor
1,63 miljard €. Ook voor de auto’s: Frankrijk
exporteert 120 auto’s voor elke 100
geïmporteerde auto’s. De afvalhandel floreert
ook: dat levert 3 miljard op aan overschot…
Dank zij de sterke euro kost de olie-import
niet méér dan vroeger. En in de luxe-sector
stijgt de export met weer 5% in 2011, na een
hausse van 12% in 2010…
Helaas daalt het overschot in de agrarische
sector sterk. Er is dus gewoon sprake van
een forse daling van het Franse concurrentie
vermogen van Frankrijk.
Links durft te
zeggen: “ Het streven naar lagere produktie
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kosten heeft het land opgesloten in sectoren
met lage toegevoegde waarde en ons land
blootgesteld aan de concurrentie van de
opkomende landen….”
Tja als dat de PS insteek is zullen zij het dus
nooit oplossen en zal Montebourg veel
stemmen krijgen en daarna gaat Frankrijk
terug richting Middeleeuwen..

zulke “chaines”geknoopt aan de huidige
zenders (zoals met M6 en Canal +) dat mag
niet van Brussel.. want het zijn “bonus
zenders”. Hier zitten nog best leuke dingen
voor de mensen in voor de verkiezingsstrijd!
DE VUILE VERKIEZINGSOORLOG
IS
BEGONNEN
Aubry werd fors aangepakt in de pers en
diende een aanklacht in. Ze werd “verdacht”
van alcoholisme, lesbienne zijn en zelfs van
ziek zijn: ze zou een hersentumor hebben! En
haar eega, een gepensioneerde advocaat
zou zich bewegen in de kringen van radicale
moslims. Immers hij verdedigde twee
moslimmeisjes in een hoofddoekjes zaak. Nu
wordt er gedacht aan het Elysée als “bron
van die geruchten” een politieke vriendin
schreef zelfs een open brief aan Claude
Guenant de minister van Biza. Of dat
verstandig is moet nog blijken en of het echt
helpt eveneens. De vuile krijg is begonnen en
het zal nu van beide kanten los gaan barsten.

SARKO: DSK LIGT ERUIT DOOR ZIJN
GELD!
Sarkozy en de zijnen weten het zeker: niet
zozeer de sex-affaire is het punt, nee, de
demonstratie van luxe die de hele wereld zag
is de doodsteek voor DSK. Die Porsche in
Parijs was het begin, de waarborgsom en de
garantie na zijn arrestatie, toen die peperdure
appartementen in New York na de zijn
vrijlating uit Rikers, die gigabedragen per
maand voor bewaking en kosten van
advocaten c.s. en alle achtergrondverhalen
over dat huis in Washington, dat appartement
in Parijs en dat Riad in Marakkech… Dat was
gewoon teveel voor het Franse en zeker het
socialistische deel
van zijn supporters.
Uiteraard kwamen daar nog bij het grote
vermogen van Anne (geërfd van grootvader)
en het dikke salaris van DSK bij het IMF. Alle
naïviteit over zijn “armoede” was in een klap
weg. Want Fransen hebben echt iets tegen
het showen van bling-bling wat ook Sarkozy
zelf al eens moest ervaren met dure diners in
Parijs na zijn overwinning en verblijf op gigajachten van rijke vrienden… Overigens is zijn
eega ook schatrijk van de familie uit…
En Sarkozy besloot de eerste discussie over
het “DSK-nieuws” met: “we kunnen ons zeer
gelukkig prijzen met deze meevaller”. De een
zijn politieke dood is de ander zijn politieke
brood. Such is life… Maar we moeten het
vervolg toch nog even afwachten…

GEEN GEDONDER IN HET VERKIEZINGS
JAAR
Je wordt gekozen als je imago goed genoeg
is, de indruk die je op “jan met de pet en co”
maakt. De tegenpartij staat voortdurend te
wachten op je foutjes om die uit te vergroten:
zo gaat dat in mediacountry met zijn
mediapeople. In Yvelines was er een
merkwaardig incident tussen kleine boeven in
de drugshandel en politie… Dat ontstond
nadat een agent meldde per mobilofoon dat
een groepje Afrikaanse jongeren een blanke
man hadden gepakt en in een auto leken te
hebben ontvoerd… Als de CRs arrveert
stoppen ze een rode Fiat waar doie blanke
inzit maar dan komen er 50 jongeren te
voorschijn met wapens. Ze dreigen het vuur
op de gendarmes te openen als die niet
meteen ophouden… De chef van de eenheid
blaast de aftocht. Wijs besluit? Best mogelijk
maar later blijkt dat hij handelde na
ruggespraak met zijn baas op het buro. Die
heeft het consigne net als vele andere
agenten, om vooral geen incidenten te laten
gebeuren die de indruk kunnen wekken dat
de veiligheidssituatie helemaal niet zo
verbeterd is als Sarkozy c.s. graag zeggen

TNT KADO’S VAN SARKOZY
De digitale TV is in Frankrijk een feit en
Sarkozy kan nieuwe zenders aanbieden op
dit systeem, gratis dan. Dat wil 87% van de
Franse kijkers zegt een enquete. Men denkt
aan een filmkanaal,een series (65%), een
documentaire kanaal (34%), etc. Dat zal TF1
verder verzwakken helaas en dat is
eigendom van een vriend van Sarkozy. En
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nu. Ondanks het feit dat er hier enkele
maanden geleden een jongere door bendes
werd ontvoerd en doodgemarteld… gaat de
politie nu niet tot actie over. En het bijzondere
is dat ook links het er bij lat zitten want de
burgervader hier is uit hun gelederen.. Zo
helpt men soms elkaar en een andere keer is
het keihard pootje lappen. Dat is de wereld
waarin we leven.

Marokko (300.000). Maar de verkoop loopt
terug: van 1 miljoen in Oost-Europa naar
850.000 , idem in W-Europa van ooit 16
miljoen naar nu 13,6 miljoen. De Europeanen
willen de kleine goedkope (45% van de
verkopen) dus met zeer kleine marges.
Daarom produceert men ook liever in OEuropa en wil men in Frankrijk blijven, dan
zal de CGT veel hogere produktiviteiten
moeten “ondersteunen”. Tja de grenzen
dicht? Wel dat wordt dan effe duur autorijden
en voor je het weet in oude slurpende
technologie…

MEER DAN 41 JAAR PREMIE BETALEN
Sarko liet de wet indienen om de jaren
premie betalen voor 100% pensioen nu
komen op 41 jaar en 3 maanden… Iets wat
haaks staat op zijn belofte om behalve
pensioenstart op 62 (ipv 60) NIETS meer te
veranderen in zijn periode… Nog sterker is
dat hij ook in de nieuwe wet opneemt dat “het
aantal jaren premie betalen samen moet
hangen met de veranderende levensverwachting. Deze wet komt er nu aan mdat
Sarkozy geen behoefte heeft aan deze
verandering
(die
moet..)
tijdens
de
aankomende
verkiezingsstrijd.
Deze
boodschap is natuurlijk ook sterk gericht op
de financiële markten en hun “organen”!
En hij zet vakbonden en PS vast: die zijn
onderling sterk verdeeld bleek ook meteen.
Punt dus voor Sarko en de zijnen.
Sarkozy moet manoeuvreren in de moeilijke
financiële situatie in de EU, moet de
verkiezingen winnen in 2012 en moet zijn
electoraat vasthouden… En het lijkt er op dat
deze pensioenmanoeuvre het erg goed doet
in deze situatie… Nu nog even zijn meest
aanhankelijke electoraat uitleggen dat hij nu
wel “moest”…

CHINEZEN IN PARIJS
Ze zijn er en ze zijn gek op de Moulin Rouge
en plus! Daar is het al 10% van de
bezoekers. N de Chinese reisburo’s krijgen
forse voordelen van de Moulin, Galeries
Lafayette etc. In 2010 gaven de chinezen 650
miljoen € uit hier en dat was in 2009 “maar”
320 miljoen en in 2006 100! De luxe
producten vliegen de winkels uit naar China
en nemen graag kado’s mee naar huis.
Chinezen reizen in groepen en met gidsen
die bepalen waarheen het gaat. En ze
krijgen commissies natuurlijk van 10% bij
Lafayette tot 2% bij Vuitton. Ze komen niet
veel bij de Franse restaurants in Parijs, maar
meer in ca 4 “kantines met chinees
eten”zoals bij Ciel de Sjang-Hai. Snelle
keuken voor 8 € daar en in 15 minuten
buiten. Het Louvre dat gaat er bij voor 1
uurtje want daar krijgt de tourleider geen
commissie!
De
Seineboten
gaan
daarentegen weer lekker met die Chinezen er
op. Dus die chinezen zijn goed gezien in
Parijs etc. maar niet zozeer in de “culturele
hoek”. En de Amerikanen zijn dunnetjes
geworden in de Lichtstad.

CITROËN EN PEUGEOT VERLATEN
FRANKRIJK
Het waren maar geruchten zeiden ze, maar
niemand vertrouwt het. PSA zakte in
marktaandeel
autoproduktie
binnen
Frankrijk , in 5 jaar met … 40% (!) en Renault
met zelfs -60%! Er is in de wereld nogal wat
overcapaciteit en dus… En de kosten zijn in
Oost-Europa zo’n 10% lager bij Dacia,
Huyundai, Peugeot etc. in Roemenië,
Slovenië, Tsjechië en Slowakije. Ford kwam
ook naar Roemenië (300.000 auto’s), Fiat
naar Servië (200.000) , en Renault gaat naar

DIE REVOLUTIES KOSTEN VEEL GELD
Frankrijk heeft in de Arabische revolutie
landen
veel
economische
belangen.
Bijvoorbeeld: in Tunesië zijn er 1200 filialen
van
Franse
bedrijven
met
100.000
werknemers en in Egypte 120 bedrijven en
50.000 werknemers. De groei in deze beide
landen viel terug naar 1,5 resp. 1% (was: 3,8
resp. 5,1%!).
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Verder gaan daar de salarissen nu omhoog
(10 à 30%!) en wordt er meer gestaakt dan
ooit eerder terwijl ook de omzetten dalen. En
in Tunesië heeft de “regering” veel bedrijven
genationaliseerd die van Ben Ali en de
Trabelski ’s waren zoals Orange en Accor.
Dus Parijs rekent op de normalisatiesmet de
verkiezingen in september (Egypte) en
oktober (Tunesié). Revoluties zijn dure
grapjes. Maar als ze lukken dan gaat de groei
door het dak, is de ervaring.

FRANSE TOPPERS IN DE WERELD
Bij het IMF komt nu al weer de 5e Franse
president er aan met Lagarde na DSK. Voor
hen waren er : Schweitzer , de Larosière en
Camdessus. De Fransen hebben een talent
voor dit soort posten met een sterk publiek
karakter. Denk ook aan: Pascal Lamy bij de
Wereldhandels
Organisatie,
Raymond
Benjamin bij de Internationale Organisatie
voor de Wereldluchtvaart, Trichet bij de BCE
en Jerome Bonnafont als assistent SG bij de
VN. De Amerikanen zijn “te hard” voor dit
soort posten heet het en de britten zijn “te
dicht bij de Amerikanen”. De Belgen en
Luxemburgers doen de Europese instituties
en Nederland deed al twee keer de Navo..
De beroemde Franse topopleidingen als ENA
en de Polytechnique en ook aan de Quai
d’Orsay en de Inspectie der Financiën.
Frankrijk houdt hier een lange traditie hoog.
Wat niet noodzakelijkerwijze een voordeel
voor Parijs hoeft te zijn… zie de voorzitter
van Moody’s (noteringsburo VS) Michel
Madelein en ook Trichet verklaarde bij zijn
aantreden: I’m not a french man..
Zou deze traditie, onder het aanzwellend
geweld en druk van de “opkomende landen”
nog lang stand houden?

HET AFRIKAANSE ZWARTE OG IN
FRANKRIJK
Een Franse advocaat die de nalatenschap
van Bongo behandelt, de overleden president
aan Gabon, telde 27 kinderen. Twee van hen
willen de aandelen van de andere 25 wel
kopen en hebben daar dan een grote lening
voor nodig. Maar de baken vragen daarvoor
onderpand dus OG maar daar zit een
probleem. Omdat een deel van dat OG in
Frankrijk valt onder “biens mal acquis” d.w.z.
verworven onder verdachte omstandig
heden… En ook is er steeds meer boosheid
voor het verschil dat Parijs maakt tussen
Qatar en de arme Afrikanen… Want waarom
is het OG van Qatar dan clean, zegt men in
Gabon en Guinee? Tja, Qatar leent Parijs
veel geld en is een strategisch belangrijk
energie- en geopolitieke partner. En verschil
moet er wezen toch?

SNCF VOYAGES
Men verwachtte daar 2 miljoen meer
vakantiegangers dan in 2010 in augustus. In
totaal 20 miljoen TGV-reizigers dus. Het
eerste weekend van juli waren het er al 1
miljoen en alle beschikbare treinen werden in
jui in de weekends ingezet: 5000 stuks! Een
toename van 8,5% in een jaar. DE TGV is
booming, maar SNCF als geheel niet… Een
merkwaardig succes.

DE ARTSENBEZOEKER HEEFT HET
GEHAD
Ze zijn nu de klos in Frankrijk, die
artsenbezoekers
die
teveel
capriolen
maakten bij de medicamentenverkoop. Ze
mogen nu niet meer naar de individuele arts
maar moet zijn voorlichting nu in groepen
doen. Afgekeken van o.a. Nederland. En hun
aantal slonk toch al fors: van 22.000 naar nu
18000
in
7
jaar…
Het
aantal
artsenbezoekers per arts is in de VS 0,13, in
Frankrijk 0,11 en in Nederland 0,03…
(Duitsland 0,08). Dit wordt gedaan om meer
tegenwicht op te bouwen tegen deze slimme
mannetjes en vrouwtjes met… hun fraaie
kadotjes ook natuurlijk. Want ook daar zit
ergens de kneep natuurlijk!

STEEDS MEER FRANSEN ZONDER AUTO
Het auto huren en “samen rijden” neemt in
Frankrijk een steeds hogere vlucht. In de
herfst zijn er al 250 elektrische auto’s via
Autolib in Parijs op weg naar 4000. Tussen
2005 en 2010 nam het in gebruik nemen van
nieuwe eigen auto’s af met 20% in Parijs. En
de verhuurbedrijven bloeien als nooit tevoren;
ook de autofabrikanten zijn er al aktief in. “de
website “Covoiturage (samen rijden)” heeft nu
al meer dan 1 miljoen leden en elke maand
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zijn er 250.000 “gezamenlijke trajecten”. Wat
overeenkomt met 600 TGV’s!
En er is zelfs al een “Toys Club” voor het
huren van zeer dure auto’s. Daar kunt u een
Aston Martin huren als u voor 13000 € per
jaar eerst even lid bent geworden….

TE VEEL GEVANGENEN OF TE WEINIG
CELLEN.
Er zijn weer geen cellen genoeg vanwege
een plus in het aantal stouterikken van 7%
jaarlijks komt men in dit land niet echt tot
voldoende cellen ook al gaat er een hoop
geld in nieuwe gevangenissen zitten. Er zitten
nu 73000 mensen vast waarvan 18% “met
voorzieningen buiten woont”… Want er is nu
plek voor 56.000. In 10 jaar +50% stijging,
dat loopt dus lekker. De vraag is nou een
beetje: zijn er te weinig cellen of teveel stoute
Fransen? De toevloed komt vooral van
geweldsmisdrijven de laatste jaren… en van
strenger straffen en van … meer boeven
oppakken ook. Of ze eerder in de bak zetten
na hun veroordeling. Helaas is agressie IN in
onze nieuwe wereld….

DE WINSTEXPLOSIE BIJ DE LUXEINDUSTRIE
Frankrijk en Italië zijn wereldwijd groot in de
echte Luxe-Industrie
en tonen duizeling
wekkende
winstcijfers.
Namen
en
winsttoename in 2010 tov 2009):
Prada +150% ; PPR + 56%, LVMH +73%,
Hermes + 46%, Richemont +79%. Van
juwelen tot “haute couture is het beter dan
ooit nu. De rijken werden nog rijker en
moeten hun geld kwijt… De groei zit zoals
verwacht in het oosten waar de luxe niet aan
te slepen is. Het Comité Colbert dat 75 grote
“maison” groepeert zegt “op zoek te zijn naar
een nieuwe zingeving” en Goldmann Sachs
voorspelt hen in 2025 een verviervoudiging
van omzet tot wel 700 miljard €! En
Goldmann weet waar Abraham de mosterd
haalt…

Terug naar inhoud
DOE IETS MOOIS (spannends) MET UW
LEVEN
TER
NAGEDACHTENIS
AAN
HET
RESPECT
Hij stierf alleen, een oud familielid, en liet zijn
kroost een hoop ingewikkeld proza achter en
een huis vol met merkwaardige onderdelen
van een of meer apparaten. Hij was een deel
van zijn leven een zonderling: niet gevaarlijk
maar wel afstandelijk. Hij had vele rimpels
van het nadenken of van de wanhoop die hij
(te) vaak ondervond door de teleurstellende
resultaten van zijn experimenten. Deze man
was er van overtuigd dat je een machine kon
maken die energie produceerde maar die
daarbij geen energie gebruikte. Als een
perpetuum mobile dus. Hij wist dat de hele
wetenschappelijk wereld het voor onmogelijk
hield… en hij wist ook van illustere
voorgangers die sneuvelden in hun passie
voor deze uitvinding..
Maar hij was niet van zijn passie te genezen
en gaf al zijn munten uit aan onderdelen en
boeken en leende ook van zowel “aardige
mensen met mededogen, als van mensen die
wel iets in zijn gedachtegoed zagen…
Zo verging zijn leven vol experimenten en hij
bleef in het laatste… Niemand weet hoe want

VAKANTIE 2011: THUIS IN LA FRANCE!
Slechts 50% van de Fransen gaat dit jaar op
vakantie en de andere 50% blijft voornamelijk
in eigen land. Veel reisbureau’s zijn dicht,
failliet en enkele groten hebben hun
capaciteiten
bijgesteld.
De
Arabische
revoluties richten enorme ravages aan, zelfs
Club Med sloot al twee van zijn
vakantiedorpen in Tunesië. En twee andere
grotere zijn snel gefuseerd om te overleven…
Men regeerde snel om de gaten te vullen en
er werden veel spaanse en Italiaanse
vakanties aangeboden. De grote winnars zijn
echter de Franse toeristenindustrieën zoals
Corsica, en ook La Baule (Atl. Kust). Hotels
zitten vol voor 85à 95%... Gelukkig is er een
opleving in de “last minute boekingen” ook
naar de Magrheb nu, vooral naar Tunesië.
Grote verliezers zijn: Thailand (-17%),
Indonesië (-22%), Marokko (-38%), China (58%), Tunesië (-61%), Egypte (-68%) en
Jordanië (-90%)…
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hij was alleen in zijn laatste minuten. Hij werd
gevonden en zijn kids kregen de droeve
boodschap. Enkele kwamen in zijn huis
tezamen waar ze al langer niet waren
geweest. Ze zagen de onschuldige ravage e
chaos en liepen verloren door zijn wereld van
geschriften, berekeningen, proza, apparaat
jes en onderdelen…
Ze snapten er niets van en na enkele dagen
besloten ze het huis te legen om het te
kunnen verkopen. Alles wat er in lag werd in
een grote container bijeengegooid… en ging
“op het stort”. En na de verkoop van huis en
de verdeling vervaagde de herinnering aan
hem. Tot een ver familielid lucht kreeg van
het gebeurde. Hij was wel vaker bij de
“uitvinder” op bezoek geweest en erg
gefascineerd geraakt door deze man en zijn
drive. Hij nam contact op met de ervende
kinderen en hoorde dat… er niets, nop, restte
van alles wat er in huis was aangetroffen.
Hij kon zijn oren niet geloven… en nadat hij
alles had gehoord, huilde hij lang en zeer
verdrietig. Over zoveel harteloosheid en
gebrek aan respect. Hij ging naar het graf van
de grote man en voelde het ongeluk dubbel
hard… Hoe had het zo kunnen zijn dat zijn
eigen vlees en bloed niet had opgemerkt dat
hij een groot mens was. Immers hij was bezig
geweest met het voorkomen van zeker één
gruwelijke
wereldoorlog.
Zijn
(enige)
bewonderaar nam zich voor te gaan strijden
voor het instellen van een Nobelprijs voor de
liefde voor de Mensheid.
Het werd een lange en vermoeiende strijd
met veel teleurstellingen…. Ook hij stierf in
eenzaamheid en liet veel proza achter. Zijn
kinderen wisten een beetje wat zijn strijd was
geweest mar het zei hun bitter weinig. Dus
werd zijn proza gewogen en als oud papier
aan de fanfare geschonken voor hun
“instrumentenfonds”. Één van hen had de
geniale ingeving om de urn met de as bij te
laten zetten in het graf van de uitvinder.
Ik denk dat ik me ga beijveren om hun
dubbele graf tot een gedenkplaats te
maken…
Lukt dat me niet, verbrand dan al mijn
papieren en zet mijn as ook bij in dat graf.
Ooit komt er iets heel moois van; met die
zekerheid ga ik denk ik, rustig sterven. Want

mijn leven was het nuttigste in zijn laatste
jaren, omdat het vervuld was met respect
voor medemensen die het goed met ons voor
hadden. Dat zou ook de idee kunnen zijn van
die nog te stichten gedenkplaats. Zoiets
bestaat nog niet en mede daarom is het zo
liefdeloos op onze aardkloot. Dat kan en
moet anders dus… doe iets moois en nuttigs
met uw leven. Mijn zegen rust op u…
Leon, aug. 2011,
(puttend uit zijn familieherinneringen).
******
POLITIEK EN HERVORMINGEN
EEN
RETOUR
VAN
DSK
WERD
ONDENKBAAR
Even leek het dat de kansen zich keerden
voor DSK, toen bleek dat het “slachtoffer” niet
de hele waarheid sprak. Maar een
theoretische terugkeer als kandidaat werd
toen definitief onmogelijk door de (na 10
jaar!) ingediende klacht van Banon en de
ontboezemingen van haar moeder Anne
Mansouret, die ook al met DSK onder de
lakens was… Zij was een bobo indertijd in de
PS. Grote verwarring opnieuw in de PS die
nu uitmondt in grotere wrijving tussen de
kandidaten. Segolene eist een debat… wat
nu niet meer kan worden “geweigerd”…
Sarkozy vraagt parlementsleden om een
patriottische houding rond de broodnodige
bezuinigingen… een frontale (maar ook
terechte) aanval op het program van Aubry
en de PS waarin de uitgaven en de schulden
nog zouden stijgen. Wat de meeste Fransen
nu, na de vele troebelen in de EU en de VS
erg ongewenst beginnen te vinden. De
aanstormende crises helpen mee om in 2012
de keuzes te veranderen: voordeel Sarkozy.
In Le Point las ik nog de volgende kopjes:
“HOE HET GERECHTELIJKE FEUILLETON
DE PRIMAIRES VAN DE PS VERVUILDE”
En,
“JE WIST HEEL GOED WAAR JE OP
BEZOEK GING: JIJ WILDE DE WOLF ZELF
OOK ZIEN” (Dat zei Mansouret, Banon’s
moeder tegen haar dochter nadat die DSK
had “geïnterviewd”).
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geweldadige) trekjes vertoonde. En ze
bekende dat ze haar dochter Banon afried
destijds om een klacht in te dienen…
Mansouret was indertijd “hoog” in de PS en
dat had er alles mee te maken. Ook zei ze
dat ze over dit alles uitvoerig overlegde met
Hollande die toen Secr.-Generaal va de PS
was… En die nu ook zal worden verhoord.
Zowel binnen de PS als “buiten” leek men op
het pad te zijn om DSK totaal te ruïneren, net
vóór de zitting van 1 augustus..

Terug naar inhoud
-Affaires
DE AFFAIRE GUÉRINI BROEIT VERDER..
Het rapport werd in de PS top besproken in
het Nationale Bureau van de landelijke PS.
Men kwam daar iet tot de conclusie dat de
afdeling 13 (Bouches du Rhône) onder
voogdij moest worden geplaatst maar wel dat
“dat de oude methoden daar met
machtsspelletjes en misbruik van invloed”
moesten ophouden.
Ook het overal
neerzetten van familieleden en vriendjes
moet een einde hebben, zegt het Nationale
Bureau. Ook het feit dat veel personeelsleden
van de Conseil General bestturslid zijn van
de PS-federatie werd afgekeurd… al is dat
niet verboden. En er moet snel een interne
reorganisatie komen gevolgd door nieuwe
open verkiezingen voor bestuursleden… Het
rapport Montebourg was “nuttig maar er
ontbraken duidelijke bewijzen voor de
beschuldigingen”.
Wat al eerder was
gezegd…
Jean-Noel Guerini ademt lichtjes op nu,
terwijl zijn broer opnieuw een beschuldiging
extra op zijn lijstje gezet kreeg: gerommel in
de aankoop van copieermachines nu . De
PS-top grijpt dus nu niet door, het politie
onderzoek vordert en de politieke Guerini zit
er nog. Gaat de affaire “psjttt” doen? Wat hier
betekent: in de doofpot?

Er kwam een schokkend mailtje boven water
van ene Xavier Graff, directeur van de
Beveiliging van de Accorgroep (eigenaar van
het Sofitel waar DSK in NY was); het was
gericht aan een vriend. Een deel van de tekst
was: “ in het Sofitel NY hebben we DSK “te
pakken genomen’ (fr.: faire tomber DSK) etc
(het gaat dan verder over dopingcontroles in
de Tour de France). De schrijver waar
schuwde ook de veiligheidsbaas van de
Accorgroep, die zelf weer het Elysée inlichtte.
Deze Rene-Georges Querry zat toevallig ook
in de presidentiële loge bij de finale van de
Coupe de France dus bij Sarkozy… Maar hij
zou de DSK-move pas na de wedstrijd
hebben vernomen en toen pas Ange Mancini,
coördinator van de Inlichtingen van het
Elysée hebben gebeld…
Niet nodig om te zeggen dat dit toch wel erg
toevallig is… en dus smaakt naar veel meer.
Trouwe lezers van LP weten dat in onze
kolommen steeds is gesproken over een
mogelijke intrige tegen DSK… En dat is met
het bovenkomen van dit mailtje bepaald niet
verminderd.
******

******
DE AFFAIRE DSK GAAT VOORT
De advocaat van Banon was in de VS en de
advocaat van de poetsdame denkt over het
indienen van een klacht in Frankrijk… De
moeder van Banon ene Ann Mansouret werd
ook gehoord en zijn bezoedelde het blazoen
van DSK fors. Ook zij was onder de wol met
DSK zei ze tijdens haar verhoor wat weer
zeer scherp ontkend werd door de tweede
vrouw van DSK. Die haar vriendin was en
Mansouret is de meter van DSK’s dchter…
Ook verklaarde Mansouret nog dat DSK bij
sexuele opwinding sterke autoritaire (lees

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-moeten nadenken over wat het deze maand
was. Of is dat een teken van verwennerij?
-de roms zien rond de Porte d’Aix en lezen
dat , vooralsnog, enkel de inflatiestijging van
je pensioenen is “bevroren”.
-bejaarde zwervers zien en beseffen dat jij
deze moeilijke toestand kon voorkomen.
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-de zeer tamme poezen in het Parc
Longchamps zien die geaaid willen worden
omdat ze hongerig zijn
-vroeg door de stad fietsen met de frisheid
van de ochtend om je heen
-nog steeds flinke hellingen kunnen nemen
met de lage versnelling van de Dahon en
desnoods even te lopen als het te “hot” wordt
-geluk is dus gewoon tevreden zijn en
intussen de capriolen van de wereld mogen
aanschouwen.

We kijken allen op de in-/uitgang van de
Vieux Port richting Mare Nostrum. Boten en
bootjes varen af en aan: vol toeristen, met
gewone waterminnende Marseillanen en ook
een enkele visserssloep. Recht tegenover
ons, zien we het “tweelingfort” Saint Nicolas
genaamd, dat uit een hoog en een laag fort
bestaat. De forten zijn door Lodewijk XIV
gebouwd, die voor alles zijn “investeringen” ,
vooral de enorme scheepswerven (hier vrolijk
les galères = de galeischepen met
gevangenen aan de riemen genoemd), wilde
beschermen. Want Marseille had het, net
zoals andere grote steden in Europa (zoals
de Hanzesteden), het niet erg op die
koningen die meestal enkel belastingen
wilden vangen. Dus zette Louis er een hoop
kanonnen op, die gericht waren op de stad en
niet op de haveningang… Want de vijand zat
dus vooral ín de stad!
Een beetje naar links zie je de stokoude Abdij
Saint Victor, waar al in 380 na Chr. de eerste
christenen kerkjes en kapellen hadden tot er
in de 13e eeuw deze grote abdij werd
gebouwd. Die vele eeuwen HET spirituele
centrum was voor het katholieke volk om de
Mare Nostrum heen. De crypte, die nu erg
“beweegt en verzakt” en onder intensieve
controle staat (en die daarom recent gesloten
werd voor publiek , behalve als je mijn neef F.
bij je hebt), is een juweel voor hen die oud en
vroeg-christelijk graag eens van dichtbij willen
beleven. De kerk kreeg later ook nog
kantelen en werd zo ook een onderdeel van
de verdedigingswerken van deze stad die zo
vaak werd aangevallen in de loop der tijden.
Nog meer naar links, hoog uittorenend boven
alle stadsbebouwing ,Notre Dame de la
Garde, de grote basiliek met de gouden
Maria on top van wel 12 meters hoog. Een
juweeltje van neo-byzantijnse bouwkunst uit
half 19e eeuw. Natuurlijk ook gebouwd op de
fundamenten van een vroeger fort… het was
immers altijd erg link hier. Rijke steden
plunderen leverde best wat op en het aantal
vloten van vijandige heersers maar ook
gewoon de piraten waren gek op
handelssteden. Bijna vergeet ik, helemaal
links, het Paleis van Eugenie te noemen, dat
zij geschonken kreeg van haar man Lodewijk
Napoleon III (die het van de stad had

Terug naar inhoud
DES MOTS DES MARSEILLAIS
Hier het derde deel van onze course voor het
echte “marseillais”.
“BARJAQUER”= bavarder en dat is kletsen,
babbelen over van alles en nog wat. Niet
noodzakelijkerwijze complimenteus bedoeld.
‘BASTONNER”= komt van bastoun = baton =
stok/knuppel. Dus het betekent iemand met
de stok “behandelen”.
“BATACLAN” = van alles en nog wat, veel
dingen. Van een coquette vrouw zegt men
wel: “Elle va mourir étouffée sous son
bataclan”. (Ze komt nog om onder haar
kleren).
“BAZARETTE” = erg veel praten. “C’est une
bazarette, pas possible”.
“Bé”= bien, goed maar ook een stopwoordje
bij het begin van een zinnetje. Zoals , hé in
het nederlands.
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
MIJN SOLARIUM FORT SAINT ANDRÉ
Ik zijg neer op de oude stenen bank en leun
achterover tegen de eeuwenoude muur die
heerlijk warm aanvoelt van de winterzon. De
eerste kilometers van mijn dagelijkse
fietstocht op mijn trouwe Dahon minifiets
zitten er op: nu pauze dus. Om me heen ook
tegen de muur “tout Marseille” dat wil zeggen
alle zonaanbidders en ook, zwervers die
willen opwarmen. De echte zonaanbidders
zitten zelfs nú in blote bast zo lekker is het
hier in de zon, uit de wind.
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gekregen) , maar ze sliep er nooit een
nacht… Ze had het niet zo op de uitvinders
van de Marseillaise.. En ze gaf het later ook
weer aan de stad terug… Die er nu een
conferentiecentrum in liet maken voor medici.
Vanaf die plek kijk je noordelijk naar de grote
havens waar de ferries en de cruiseschepen
liggen en sinds kort ook de machtige toren
van CMA-CMG, de tweede grootste reder ter
wereld na Maersk.
Je kijkt hier ook recht het bassin de carenage
in. “Care” dus, voor schepen: het was dus
ooit de reparatiehaven. Nu is het, net als de
Vieux Port, een jachthaven met veel
dobberende zeilschepen , de witte horde voor
ontspanning op le grand bleu.
Ver, aan de horizon, zie je grote schepen
passeren die oostelijk of westelijk varen:
Marseille was (en is) DE poort naar het
oosten, de Oriënt.
Om me heen is het een gekwebbel van
jewelste, allerlei volk laat van zich horen hier.
Oudere echtparen, helio-fanaten, soms
homostelletjes, immigranten , een enkele
toerist, mogelijk ook een enkele “pute”
(prostituee): het is echte Marseillaanse
melange. Dus van alles door elkaar en vooral
luidruchtig. Tot en met het geklots van het
water tegen de kades.
Hier kun je goed nadenken en schrijven als je
wat gevoel hebt voor historie, voor het
gerommel van de mensen (nu en vroeger) en
als je niet te verlegen bent. Want je wordt
vaak aangesproken hier, zeker als je
aankomt, als grijze opa, op een knalrode
vouwfiets van speciaal model. Iedereen wil
weten waar die fiets vandaan komt en daarna
ook wie er op zat… Het is dus gewoon een
van mijn trucjes om kopij te krijgen, dat
snapte u al.
Ik heb hier erg interessante gesprekken
gehad over de meest diverse onderwerpen
en in meerdere talen. Hier kun je
commentaren horen op “ces riches avec leur
bateaux die voorbij varen” , op het weer dat
net niet goed genoeg is (te warm of teveel
wind), op de politieke toestand waarbij de
heer Sarkozy er best flinks van langs krijgt,
tot ik dan ook Aubry en Segolène noem die
vervolgens ook worden bijgezet bij het
“politieke schrot”. Ook sprak ik vaker met

immigranten, die hier zitten vol verlangen
naar thuis… dat net achter de einder ligt. Of
met een SDF die heel tevreden was met zijn
huidige leven: geen gezeik aan je kop, zei er
een. Lekker niks doen, wat bedelen , een
mooi slaapplekje scoren en hier in de zon
zitten met wat pils en/of een fles erg beroerde
rosé… Wil je een doorsnee van de wereld erg
dichtbij en vergelijkend zien, dan is “met de
rug tegen Fort Saint André” een uitstekende
plek.
Ik ben weer bijgekomen en stap, groetend, op
mijn Dahon. En rij nu de haven in via de Quai
du Port en op weg naar mijn terrasje van de
Samaritaine om de krant te lezen.
En u ziet het, aan mijn leven mankeert ook
niet erg veel gelukkig, en het zien van alle
typen mensen maakt je ook snel nederiger en
dankbaar. De zon stemt de mens milder en
verkleint de ellende van het mislukte aardse
paradijs.
Leon, febr. 2011
Terug naar inhoud

JOURNAL MARSEILLAIS
BOUILLABAISSE IN MARSEILLE …
Frappant hoe sommige mensen , bedrieglijke
praktijken niet schuwen… en netjes in de
kaart
spelen
van
de
industriële
voedingssector….
Een reportage op de Belgische televisie ,
waarbij een culinair recensent op tour gaat
doorheen Marseille . Hij heeft als doel te
ervaren ‘de kwaliteit in de resto-sector.’
Slechts 1 restaurant stond hem toe de
keuken te betreden , alwaar een
enthousiasmerende kok, aan buitenlandse
gasten de kneepjes van het vak aanleert . Dit
wat betreft een voortreffelijke ‘bouillabaisse’.
Kostprijs voor een culinair hoogstandje
situeerde zich rond de 55 euro .
Wat maakt dat bij andere restaurants deze
appetijtelijke schotel ook voor 15 euro te
verkrijgen is … Enkel schouderophalende
reacties van het personeel , wanneer de
recensent
vragen
stelt
rond
de
dumpingprijzen .
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Op de vismarkt zijn ze loslippiger… er wordt
weinig verse vis gekocht, maar ’ bekijk de
afvalcontainers eens bij nacht…’was de
commentaar.
Dus zag ik op mijn scherm, de recensent in
de container duikelen en warempel haalde hij
verpakkingen boven van - kant en klaremaaltijden, diepvriesvis , blikken soep om
een bouillabaisse te maken . Alles enkel,
in de microgolfoven
en op
het bord,
van mogelijk nietsvermoedende gasten.
Met een journaliste , die undercover ging ,
kregen we een duidelijk beeld van de
voedingsindustrie … een overvolle hangar
waar
restaurantuitbaters
volle
karren
klaargemaakte voeding aankochten.
De
journaliste die zich voordeed als een
beginnend restaurateur, liet zich uitnodigen
door een ‘ancien’. Hoe hij zijn resto runde,
of het financieel haalbaar is… Tja, drie Sri
Lankanen inhuren , die geen kok zijn
(goedkoop) maar handig in het bedienen van
de 10 microwaves … beetje verse peterselie
bij de hand en de klus is geklaard.
Winstmarges … gigantisch… was het
antwoord op haar vragen.
Volgens aangesproken voedingsdeskundigen
en een toxicoloog was de inhoud van de kant
en klare maaltijden soms schrikbarend
ongezond…
conserveringsmiddelen,
additieven die niet echt bijdragen aan een
gezonde meditterane levensstijl…
Deze reportage gezien te hebben , dacht ik
aan Léon en Mieke , die als Marseillanen,
ervaring hebben met de kwaliteit van
Boullabaise …?
Mogelijk weten zij hier
meer over , al vraag ik niet dat ze in de
containers zullen duikelen… 
Nicole

Punt een: er moeten de juiste vissen in de
echte bouillabaisse zitten met name minstens
een rotsvis de rascasse geheten. Wat die
vers kost kun je elke morgen op de vismarkt
op de Quai des Belges (Ja Nicole!) in de
Vieux Port zien. Dan begrijp je ook die hoge
prijs van “echte bouillabaisse beter.
Maar een eenvoudigere en juist toebereide
bouillabaisse voor een wat betere prijs, daar
is ook echt niks mis mee.
Dus kom het proeven en wij garanderen dat
er geen vuilnisbak tussen zat…
Leon
MARSEILLE IN BEELDEN
-Twee schoenen aan de Pôle d’Emploi
Ik loop er elke dag langs, van metro Colbert
naar het Alcazar, en het viel me dus meteen
op: over het uithangbord van het centrale
arbeidsburo (de Pôle d’Emploie) hingen twee
met de veters aan elkaar geknoopte
schoenen. Grappig en intrigerend.. Er is hier
dus een ww-er, diep teleurgesteld, vertrokken
zonder schoenen aan? Hoe kwam hij zo hoog
bij dat bord? Was het mogelijk een Arabier,
want bij hun zijn schoenen gooien en ergens
aan hangen óf met schoenen slaan, dat zijn
allemaal uitingen van grote boosheid… Tja, ik
ben het maar niet gaan vragen. Na een ruim
weekje waren ze weg. Dus die Arabier zijn
geste had geholpen… dat hoop ik voor hem.
-De sharia en fietsendiefstal
Ik koop mijn noten, amandelen en pignons
steeds bij een Arabische grossier op de
Boulevard des Dames. Daar kom ik bij het
fietsen vaak langs en dus moest ik de eerste
keer aan de eigenaar vragen of ik mijn Dahon
even binnen mocht zetten om te kunnen
kopen… Hij zei: mijnheer, wees niet ongerust
zet hem buiten neer en er gebeurt niets. Ik
garandeer het U!” Dus deed ik het en hij had
intussen een collega gecharterd die een
oogje op mijn fiets hield gericht… Toen ik
hem bij de kassa sprak had hij nog een
toevoeging. “Als ze uw fiets stelen, monsieur,
zal ik ze persoonlijk de handen afkappen”, zei
hij met een grijns. Ik realiseerde me dat ik
hier iets uit de “heel fundamentele sharia”
hoorde en zei als grapje: “Maar bij het fietsen

Dank je Nicole, très amusant, ton histoire!
We zullen maar eens wat beter op gaan
passen al durf ik wel een adresje aan te
bevelen nl CHEZ PAUL Vieux Port Rive
Neuve, waar ze gruwen van vuilnisbakken.
Ach het kant-en- klaar-koken (dus vooraf
bereid) neemt een steeds hogere vlucht ook
in de zeer goede resto’s. Op zich hoeft dat
ook geen probleem te zijn voor sommige
gerechten. Het heeft alles van doen met de
keukenkosten…
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heb je ook je voeten nodig”. Zijn antwoord
was kort en duidelijk: “D’accord Monsieur, on
coupera aussi les pieds”.. En toen hij mijn wat
verschrikte reactie zag moest hij flink lachen.
Sindsdien gebaart hij mij meteen als ik met
de fiets voor zijn winkel stop… hij wijst op de
“stalling” en maakt het gebaar: zijn linkerhand
snijdt hij er symbolisch af met zijn
rechterhand als mes… Waarbij hij breed
grijnst. Ik koop er dus al een jaar mijn noten
en heb mijn fiets ook nog… Die sharia heeft
wel wat, denk ik dan. Vele compatriotten
zouden wel erger dan handen afhakken
willen voor dieven, als je hun uitspraken
geloven wil!

mee verdienen. En pastis onder het spelen is
verboden; kom je echt te laat dan krijg je
strafpunten. Het is een spelletje meer zegt
men hier, maar een volwaardige sport.
-À double vitesse
Dat zie je als mensen (ik doe het ook vaker,
heerlijk!) de roltrap op of af gaan dus op
dubbele snelheid. Het is een apart gezicht
wat je ook kunt beleven op die roltapijten
(transportbanden) in de hallen van vlieg
velden. Het is usance in Marseille dat je op
de roltrap rechts staat en dus links ruimte laat
voor deze speedomane stadsgenoten. Als je
van St, Charles wat erg diep ligt naar Colbert
of Joliette gaat moet je heel wat roltrapmeters
omhoog en omlaag… En ik verzeker u dat
het u , naast een prettiger gewicht en beter
conditie, wel 30% van de reistijd oplevert…
Tenminste als niet de metro vertraging heeft.
Anderen gaan naar de “gym” ik ga gewoon
oerend hard op de roltrappen van de metro.
Elk zijn gekkigheidjes och?

-Behulpzame delinquent
Hij helpt een dame met hoofddoek en
kinderwagen bij het nemen van de lastige
trap. Hij is Arabisch zie ik. De dame dankt
hem en we zien hem beide op atletische
wijze het metropoortje nemen zoals je over
een horde springt. En weer leer ik dat je je
altijd in de mensen vergist…

-Frauderende moslima
Ja ik zag het meteen: de jonge wit geklede
zeer slanke en behoofddoekte moslima ging
langs het molentje van het poortje van de
‘’’metro–UITGANG! Dat had ik nog niet
eerder gezien en ik begreep dat je met hoge
en slanke bene handig langs dat draaiding
kunt… en dat van de uitgang draait vrij mee,
want dan is deblokkeren met een kaartje niet
nodig… Dus het bewijs is nu geleverd en
mijnheer Bosma kan het voor zijn volgende
boek noteren: die verrekte moslims met
hoofddoekjes op deugen echt niet, maar wat
veel erger is: ze zijn ook nog slim! Dus gauw
eruit met ze want straks pikken ze ook nog
onze goeie, hoge banen in. Zoals die in de
politiek, waar je struikelt over de intello’s
vervuld van haat en ressentiment.
Ik stel voor de kopvoddentaks nu gewoon te
verdubbelen en een onderzoek te laten doen
of mogelijk het dragen van een hoofddoek tot
hogere intelligentie leidt. Zo ja dan stel ik voor
dat er subsidie wordt gegeven op het dragen
van een hoofddoek. En ook voor het dragen
van de burka, want die mensen laten
tenminste niet die rare huidskleur zien!

-Bedelen op een pizzadoos
Ze zit er vaker, op de Canebière. Met blote
voeten waarvan de huid er erg “onrustig
uitziet”. Blond en met gegroefd gelaat, de
bierfles naast zich en een plastic kuipje voor
de munten op de grond. Ze zit, voor de kou,
op een gebruikte kartonnen pizzadoos.
Steeds opnieuw zie je dat zo’n beeld bij
mensen gêne en nadenkendheid oproept…
Hoe kom je zover van een beter levenspad
af? Maar dat blijft voor de passanten een
geheim;
want de redenen hiervoor zijn
legio…
-De 50e wereldkampioenschappen Jeux de
Boules.
Het eindigde met de finale in een speciale
zandbak in de oude haven aangelegd voor de
Mairie. Met een immense tribune want er
komt heel wat volk op af. Na een kleine week
vechten om de eer in het Parc Borely. Er
kwamen bijna 14000 deelnemers dus ca
4600 “triplettes” (teams). In 1962 begon het
met 1100 spelers… Het is geen simpel
gezellig potje balletjes gooien meer… Er zijn
zelfs al professionals die er hun boterham
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Terug naar inhoud

affectie dan ook. Ook lijkt “liefde” soms erg
goede maatjes te zijn met hypocrisie.

COIN DES POETES
Een attente lezer en vriend, deed dit gedicht
aan ons toekomen van de hand van een
geestelijke. Dat moet wel een jezuiet zijn
geweest.. maar ik ben gelukkig beleerd hij
was OFM… Gemiste roeping dus.

ZONDER MERKBARE LIEFDE
Soms schrijnt het in je,
Als je de liefde ziet,
Het schuurt over je ziel
Die nog altijd hunkert.

WAAR EEN HAAN..
Waar een haan met gele sporen
En een klaproos van een kam
Toornde op een sneeuwwit lam
Wat toch, had ik daar verloren?
En iets verder in een gloren
Stond een meisje bij de beek
Dat zo arg’loos naar mij keek
Dat ‘k me als een verdwaalde waande,
En, bedremmeld verder gaande,
In de spiegel van die blik
Blozen moest voor ’t eigen ik…
Wie kan door zó blank te kijken
Iemand zó de vlag doen strijken!

Ze was niet echt voelbaar,
Bleef te ver verwijderd,
Toonde zich slechts mistig,
En ik leerde haar niet kennen.

Jacques Schreurs OFM

Terug naar inhoud

Mogelijk zonder enige opzet,
Wie weet, ook moeilijk voor de ander,
Die wel probeerde te geven,
Maar ook niet wist hoe.
Twee liefdes die elkaar nooit vonden,
Maar die oh zo verlangden.
Leon, april 2011

******

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

Tja, als ik over de liefde nadenk, wordt het
altijd moeilijk. Omdat het zelden voorkomt dat
“liefde” voor meer mensen hetzelfde betekent
(of wordt ervaren) en omdat de liefde de
mensheid meer pijn deed, dan welke andere

-In 2011 kosten de oorlogen in Irak en
Afghanistan 1283 miljard $
-van 2001 tot 2004 werd er (onder Bush)
besloten tot belastingverlagingen voor:
1760 miljard $
-de hulp van de staat bij de subprime crisis
(vnl Obama) kostte 800 miljard $
-op het laatste moment werd het
schuldnivo 1000 miljard verhoogd
-er komt nog een verdere ophoging van
1500 miljard nadat een commissie ook
voor dat zelfde bedrag aan bezuinigingen
vond…
Een bekend econoom zei ervan: Zij die nu
uitgavenvermindering eisen zijn als de
dokters uit de Middeleeuwen die de patiënt

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISISSEN ZIJN ER WEER OVERAL..
Eerst wat kerngetallen over de VS-schulden
positie.
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een aderlating deden ondergaan. Die
verzwakte daardoor enkel verder”….
Dit als opening na weken van “politiek
terrorisme van republikeinse kant” , de
specialiteit van de Tea-party zijn zowel
Boehner als Obama goed gegrild… De
afgang werd op het nippertje voorkomen, het
was een droeve klucht. En er is eigenlijk niets
opgelost… het echte politieke werk is “weg
geschoven”… Een commissie moet namelijk
binnen enkele maanden de uitgaven
verlaging invullen… Met een stagnerende
groei en een niet plat te krijgen ww en een
tegenstander die zijn “kop wil” moet Obama
nu zijn verkiezingsjaar in…
Een failliete VS toonde zich en vele mensen
die niet zo precies kijken en lezen schrokken
zich een hoedje. Het “oude en verloren
Europa” wat ene Rumsfeld ooit hardop zei. Is
er eigenlijk beter aan toe dan het grote
machtige rijk aan de overkant…
Dagong het Chinese (privé) ratingburo,
(bestaat al vanaf 1994!), zette de VS nu weer
een trapje lager zij gaven de VS er veel
eerder geen AAA meer… Vooruitziende blik
dus en nu is het A komende van A+… De
directeur van Dagong gaf zijn Amerikaanse
collega’s , die zelfs nu AAA handhaven (al
tekent Moody’s er nu, negatief perspectief” bij
aan) er fors van langs. Hij zag een grote
incorrectheid in het zwaar afwaarderen van
staten en steden in de VS door de VS-buro’s
en het handhaven van AAA voor de federatie.
De grote crediteur Peking met zijn Nationale
bank toont zich ook al ongerust.
China is DE bankier van de wereld met nu
3200 miljard dollar in de kluis… een instroom
van 1,7 miljard per dag en met een groei van
9,5%... Tot zover Obama’s VS..
En dan nu de EU… Paniek in Italië en Spanje
die nu liefst meer dan 6% moeten lappen
voor hun leningen… Zapatero wam van
vacantie terug en Berlusconi moets erg
duidelijk zeggen dat hij echt fors gaat
bezuinigen: 48 miljard liefst (Rome zit op
120% staatschuld, echt waar!).
Ter
vergelijking: de Grieken zitten op 140%, de
portugezen op 93% en de VS op 101%...
Spanje “maar” op 63,6% maar dat was één
jaar geleden “maar” 55%... dat loopt dus erg
hard op. De rente ligt voor de Grieken op

15%, voor de Ieren op 12, voor de
Portugezen ook op 11, Frankrijk op…
3,17% en Duitsland op liefst … 2,41%.
Tot nu toe was het verhaaltje altijd:
Griekenland, Portugal en Ierland dat is
samen maar 6% van het BNP van de
Eurozone… Helaas zijn Spanje plus Italië
goed voor bijna 30%... En als de eurozone
hun moet uitkopen dan krijgen we echt
problemen; dat zal niet lukken dus.
Dus moeten we ernstig vrezen dat landen
er wel eens uit zouden willen stappen…
dat overigens met veel kosten gepaard zal
gaan voor henzelf. En de daarop volgende
verliezen voor hun crediteuren, als gevolg
van hun onmiddellijke devaluatie, zullen
ook zwaar aankomen bij banken, pensioen
fondsen en andere landen…
We staan vlak voor de streep van de
volgende crisis: nu is het hele westen zo’n
beetje aan de beurt… we krijgen een hete
nazomer en een gure herfst helaas.
En van de weeromstuit stijgen nu de yuan
(eindelijk!) en de yen… De zaak is lekker
in de war geraakt dus.
DE LESSEN VAN “NOORWEGEN”
Je kunt die vreselijke moordpartij in
Noorwegen natuurlijk “simpel afdoen” als
een daad van een idioot en verwijzen naar
eerdere idioterieën van dit soort. Maar het
ook uiden als weer een incident in een
wereldwijde ontwikkeling die vele al eerder
verwachtten. Waaronder Attali, de Franse
auteur en geopolitieke expert. Immers we
zien ze van VS tot Frankrijk, tot Brazilië, in
Israël, Nigeria en Pakistan. In het vaak
verkeerd begrepen spoor van Samuel
Huntington.. En nu staat de schijnwerper
op Scandinavië, op Finland met zijn partij
“de echte Finnen” en de partij in
Denemarken; op de FN in Frankrijk en het
Vlaamse Bolk in Vlaanderen de Tea-party
in de VS en de PVV van Nederland. En
niet te vergeten ook op Oost-Europa en
Duitsland, naast Hongarije en ook (al veel
langer) Oostenrijk.
In het noorden en het zuiden zie je
groeperingen die hun “hebben en
houden”niet (meer) willen delen met
“anderen” en die hun privileges willen
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behouden. En ze vinden elkaar in groot
egoïsme en geweld, en haat tegen “anderen”.
En zo groeit een nieuwe totalitaire stroming
met
steeds
verdere
theoretische
onderbouwing. En deze beweging komt
frontaal tegenover de groeperingen te staan
die het zoeken in tolerantie, delen en
altruïsme.
Een land kan niet zo lang zonder een “project
een doelstelling”dat de politiek een hogere
zin geeft die de materiële realiteit overstijgt…
Dat is nu, zeker ná Noorwegen, de hoogste
prioriteit voor de leidende politici.
Jean-Marie Le Pen kon het weer niet laten in
zijn commentaren: hj vindt Breivik ook
mentaal ziek, maar acht de overheid van
Noorwegen ook “naïef”. Ze heeft zelfs
agenten die ongewapend zijn, sneerde hij en
een incompetente politieleiding… Het land is
ingeslapen vreest hij. Vooral in Nederland en
Denemarken waar ultrarechts “gedoogt”
wordt et debat steeds luider nu. Gek genoeg
niet in de Oost-Europese landen en ook niet
in Finland met zijn extreme rechtse partij…
Het zou kunnen dat het enkel in
“gedooglanden” wordt aangedurfd om de
ultra’s openlijk te kritiseren. Elders is men
kennelijk nog “te bang” voor deze clubs en
ook om uit te komen voor je afwijzing van
rechts.. In Nederland is volgens polls al 67%
bang voor de islam…

-ondanks de “positieve stresstests” (enkel
op liquiditeit gericht) dreigt er een nieuwe
bank crisis en een verlamming van de
banksector.
-de vlucht in andere activa is al begonnen:
in de Zwitserse franc, in de Duitse
obligaties en in het goud (dat 470%
omhoog ging terwijl de Parijse CAC 40beurs 50% van zijn waarde verloor).
Het ligt niet aan de markten en niet aan de
noteringsburo’s, maar aan de afwachtende
en incoherente handelswijze van de leiders
der democratieën de laatste jaren, stelt hij
keihard.
Het is weer eens zoals tussen de zomer
van 2007 en herfst 2008: toen hun latente
houding
een
mondiale
deflatie
veroorzaakte erger dan die van de 30-er
jaren.
In de VS werd tot op de laatste dag een
potje krachtvoetbal gespeeld waarbij de
grens naderde en bij overschrijding zou
een nieuwe mondiale krach een feit zijn.
Zelfs als het nog net zou lukken (wat op 23
juli zo leek) moet een degradatie van de
VS-schuld (90% van het BNP) als een
reële mogelijkheid worden gezien.
In Japan maakt de politieke impasse, dat
nu de wederopbouw weer loopt maar met
ook hier een oplopen van de enorme “bom
van de staatsschuld”: nu al meer dan
220%!
De passiviteit en de onenigheid in Europa
deed de Griekse troebelen (maar 2% van
het eu-BNP = 350 miljard schuld) omslaan
in een soevereine schuldencrisis en een
euro crisis en toen zelfs een politieke crisis.
De Eurozone werd een zwabberende boot
waarvan de bestuursorganen hun kracht
verloren en de regeringen “redde wie zich
redden kan speelden”. En terugvielen in
mat populisme en elke solidariteit
verspeelden.

15 SEPTEMBER 2011 EN 15 SEPTEMBER
2008
Dat zette econoom Bavarez boven zijn artikel
op 21 juli 2011 (in Le Point) en dat is
suggestief zat. Na de zeepbel van de privékredieten van 2008 volgt nu die van de
publieke schulden; samen goed voor 42000
miljard en in de buurt van 100% van het BNP
van de ontwikkelde landen. Hij schetst de
huidige toestand puntsgewijs:
-de centrale banken hebben hun hele
manoeuvreerruimte opgeofferd wat de
rentevoet en het opkopen van openbare
schuldtitels betreft.
-de ECB heeft al 45 miljard aan Griekse
schuld in haar boeken wat potentieel 15
miljard verlies is en ze financierde Ierland al
tot 90% van zijn BNP.

Het besturen van de eurozone werd,
samengevat gezegd, :
“Te weinig, te laat en te chaotisch”.
Hoe meer de eurozone het crisiscentrum
werd hoe meer ze zich als onbestuurbaar
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toonde. Een toonbeeld van onvermogen. De
slechts
“kleine
schuld”
van
Ierland,
Griekenland en Portugal (7% van het EUBNP) werden zo tot een besmetting voor
Spanje en Italië die 2800 miljard schuld
hebbenen die goed zijn voor 30% (!) van het
EU-BNP.
Zo werd ook Frankrijk het volgende wild om
te jagen en de verschillen met Duitsland
werden allengs snel groter… Alle regels van
“Maastricht” gingen aan de kant zonder dat er
nieuwe voor in de plaats kamen. En toen ging
ook nog de ECB-rente omhoog: een rampje
voor de meest zwakke landen…

verzekeraars en.. pensioenfondsen. Want
op die obligaties zat een verrekt leuke
rente van Athene! Begin juli nam de zenuw
toestand snel toe toen Moody’s en
collega’s weer puntjes aftrokken bij de
Portugezen nadat ze de Grieken “praktisch
op default zetten”. En ook al flink schoten
op het EU reddingsplan waarmee de
paniek echt uitbrak. Natuurlijk is nu al een
enorme schade aangericht: wie leent die
Grieken nou nog geld… dat wil je enkel
nog als ze al miljarden aan je moeten
terugbetalen… en dat anders niet kunnen.
Een bank is geen Sinterklaas maar moet
de tegoeden van zijn klanten beschermen
en er rendement mee maken… en dat is in
Athene niet voor de hand liggend nu. Dat
Juncker nu nog steeds denkt dat wij gaan
geloven wat hij nu weer gaat verzinnen.
Berlijn roept boze dingen naar Moody’s en
collega’s, Parijs op haar manier ook al en
Brussel kakelt ook voortdurend… Enkel de
aanblik doet elke mens met wat te
beleggen fondsen naar een andere plek uit
zien…

De euro staat, na negen jaar. Voor het
moment van de waarheid:
federalisme of een ontploffing van de €-zone.
Zonder een economisch federalisme (en
sterke economisch/fiscale coördinatie) en een
authentieke EU-regering met strenge regels,
is de euro verloren. Dit kan enkel nog worden
gestopt met een ware politieke revolutie die
dwars staat op de nationalistische tendensen
en op de publieke opinies.
Daarom lijkt een ontploffing van de euro-zone
onvermijdelijk en zal er dus een “nieuwe”
overblijven geconcentreerd rond Duitsland.
Alleen daarom is de euro ook nog populair
nu… Er omheen gedevalueerde valuta in
overige Europese landen…….
Dus de euro overleeft het, maar niet de
eurozone… En daarmee ligt ook de bijl aan
de wortels van de EU.
Als we nu niet bliksemsnel de Griekse
gordiaanse knoop ontwarren is er geen retour
meer mogelijk…

WANNEER GAAN DE LANDEN NOU
FAILLIET?
Er werd een simulatie gemaakt op basis
van data van Moody’s
en onder de
aanname dat elk bekeken land gewoon
met ongewijzigd beleid voortmodderen zou
de komende jaren. En failliet werd
gedefinieerd als: als de rentelasten meer
worden dan 33% van de fiscale in
komsten… En dan volgt de volgende
hitparade:
IJsland gaat in 2011 nog, Ierland in 2014,
Roemenië in 2017, Griekenland/Polen in
2019, Spanje in 2022 , Rusland in 2025,
Egypte in 2027, UK en Mexico in 2030,
Tsjechië in 2031, Australië in 2039…; de
VS en Nederland in 2040…, Frankrijk in
2044, China 2055, Japan in 2076… en ,
jawel, Duitsland in 2079 ook.
Natuurlijk gaat dit zo niet maar even
gebeuren en wordt er ingegrepen in de
meeste gevallen: zie nu al in de EU en
elders… Maar het geeft wel een mooi idee
over de mate van kwetsbaarheid van onze
vrienden en vijanden… Dus ben je

Aldus de zwanenzang van een beroemde
Franse econoom, Bavarez geheten, op 21 juli
in Le Point, die het ook in 2007 al bij het
rechte eind had…
Europa quo vadis?
WAAR ZIT DIE GRIEKSE STAATSSCHULD
NOU?
We zagen al de miljarden die bij de baken
zitten: Duitsland voorop en gevolgd door de
Fransen… Maar er is een “gat” van ca 140
miljard dat ergens in andere obligatie
portefeuilles
zit…
Mogelijk
dus
van
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Nederlander wat je inkomen betreft en woon
je in Frankrijk dan ga je er pas aan net vóór
China in 2044…. Tenzij ome Hein eerder
langs kwam wat niet erg onwaarschijnlijk is.
Dus mij kan niks gebeuren!

staat op 690 miljard). De VS op 640 en de
Britten op 480 miljard.
De staatsschuld va Parijs is 1501 miljard,
Duitsland doet 2079 en Italië 1843… En
het begrotingstekort was in 2010 148,8
miljard en dat is liefst 31,4 miljard meer
dan voorzien…
En Aubry beloofde in Avignon zonder te
blozen een verhoging van de culturele
uitgaven met… 40 à 50%! Terwijl het land
op de tanden moet bijten om AAA te
behouden…
Daarom deed Sarko
vliegensvlug het aantal bijdragejaren voor
100% pensioen op 41 jaar en 3 maanden
zetten in een haastig wetsvoorstel. Want
de basis voor de te betalen rente voor
staatsleningen steeg even rapjes ten
opzichte van die voor Duitsland… en, viel
weer snel terug. Frankrijk wordt bespied…
Nog steeds ziet de regering een terugval
van het tekort naar 3% voor 2014
mogelijk… op basis van 2% groei
natuurlijk. Maar is het tot dan maar 1,75%
dan wordt de cumulatieve staatsschuld
gewoon,boem, de magische 100%! En nu
de inflatie stijgt in de EU en u moet weten
dat de schuld is geïndexeerd in veel
gevallen voor inflatie… Nu al betaalt Parijs
50 miljard aan rente en dat is het hele
Defensiebudget.
De salarisuitgaven van de overheid zijn
voor het eerst sinds jaren licht gezakt door
100.000 posten niet weer in te vullen. In
Zweden en Canada zijn al vaker privébedrijven rijkstaken gaan overnemen
wardoor de staatsuitgaven terugliepen van
52 naar 44% resp. 72 naar 55%. Een goeie
truc dus.
Trichet zei het al vaker: een tweede crisis
overleeft de EU niet! En dus moet Obama
slagen… in de VS met zijn conflict over het
schuldplafond.
Dus één foutje in de financiële besturing en
we zijn de klos . Sarkozy zet dat fors in om
in 2012 te winnen! Dat is wat anders dan
terugkomen op pensioen met 60 zoals
Aubry wil, en wat Valls niet wil…En
onderwijl van al deze risico’s roept Aubry
dat zij “groei zal maken” en ze bedoelt dat
ze 50 iljard uit de fiscale niches zal

FRANKRIJK OOK OP HET RANDJE?
Na de attaque op Italië, de derde economie
van de EU wordt ook Parijs nu nerveus en ok
in de pers rommelt het…Allereerst de Franse
positie tussen andere:
-De staatsschuld eind 2010
Frankrijk zit nu op 84,7 miljard (net na Spanje
met 68,1) en nog vóór Portugal 101,7; Ierland
112; Italië 120,3 en Griekenland 157,7…
-Het begrotingstekort einde 2010
Frankrijk doet 5,8 % van het BNP (net na
Spanje 5,3 en Italië 4), en vóór Portugal 5,9;
Griekenland 9,5 en Ierland 10,5%.
-Deel schuld bij de niet-residenten
Frankrijk zit hier op 67% van het BNP (net na
Italië met 45 en Spanje met 45) en vóór
Griekenland met 74; Ierland met 81 en
Portugal met 85%..
-Aandeel van de publieke uitgaven 2010
Frankrijk prijkt op plek 1 met liefst 56,2% van
het BNP, gevolgd door Portugal met 50,7%;
Italië met 50,6 ; Griekenland met 49,6 Ierland
met 48,7 en Spanje met 45%.
Eerst maar de PLUSSEN van Frankrijk in
vergelijking met anderen:
-de spaargraad is wel 16% bij de Fransen :
Duitsland heeft 17%, België idem en Ierland
18..
-de schuldpositie van de Franse huishoudens
is (54% van het BNP) wat erg goed is. De
Ieren doen 126%, de Spanjaarden 85%, de
Portugezen 83%, de Italianen 34% en de
Grieken 58%..
-de schuldenlast van de ondernemingen is
ook erg modest gelukkig.
Tijd voor de zwakke punten:
-Parijs heeft de hoogste voorheffing van de
EU 48,9%!
-Tussen 2000 en 2010 ging het handelstekort
met 5x om hoog… En het wordt nog steeds
erger.
-De Franse banken staan flink in de PIGSobligaties en staat nu op 800 miljard (Berlijn
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peuteren. Zo niet dan moet…de groei die met
schuld wordt gefinancierd….Wat haar niet zal
gaan lukken: de val staat open en de echte
rijken hebben al hun maatregelen genomen.
Frankrijk 2012 dat wordt een cruciaal jaar…

geldschieters/investeerders/beleggers” van
onze wereld en hun klanten. Hun “advies”
staat overigens genoemd in de bankregels
in de wereld: en heeft grote gevolgen.
Veelal moet men de waarden afwaarderen
en is het ook verboden om er nog aan te
kopen voor de oude prijs… Dus het advies
is in de bankwereld soms ook een echt
vonnis.
Maar er zijn nog meer instellingen
betrokken, andere actors en arbiters dus.
Zoals de ISDA (Int. Swaps and Derivatives
Association) die bij “default” hun “credit
occurence” uitspreken. En dat zet het
uitbetalen van de fameuze Credit Default
Swaps in gang. Het uitbetalen van de
verzekering van de “default waarden”. Dan
moeten
dus
de
verzekeraars
de
crediteuren die de dupe werden de schade
vergoeden… En dit mag van de ECB
natuurlijk nu echt niet gebeuren….
Er zijn natuurlijk ook de accountants die de
balanswaarden moeten beoordelen en
bezien of de obligaties voor hun
“historische waarde” op de balans kunnen
blijven
staan.
Of
moeten
worden
afgewaardeerd. Als ze dat laatste vinden
moeten de banken hun verliezen nemen.
Ze zijn daarbij dus sterk afhankelijk van het
zicht op de “reddings plannen” en daar is
nu net een slepende politieke herrie over
bezig in de EU…
Vreemd is altijd dat, ook al hebben de
economen op de wereld al 10 keer
gewaarschuwd voor dreigende faillisse
menten, pas als de buro’s spreken er echt
wordt gehandeld.
En dan is het zelfs de ECB, volgens de
eigen regels, verboden deze default
obligaties als onderpand voor een
geldlening te nemen… Dus dan kunnen de
Griekse banken ook geen geld ophalen bij
de ECB tegen nationale obligaties…
Iedereen in de EU begrijpt nu (pas) goed,
dat het “overlaten van de rating” aan die
drie particuliere Amerikaanse bureaus ,
een strategische fout van groot kaliber is.
Er zijn intussen een Frans en ook een
chinees bureau actief…, maar hun oordeel
wordt nog niet echt serieus gevonden.

HET GENADELOZE RENTESPELLETJE
Griekenland en Ierland betalen voor hun
leningen nu bijna 15% terwijl het EU-gem. ca
5% is en Frankrijk en Duitsland betalen… ca
3%... De beide laatste profiteren van de
eersten omdat de beleggers/investeerders
hun risico willen minimaliseren nu.. De duivel
doet “het” zoals bekend, altijd op de grootste
hoop… Dus Berlijn verdient ook nog wat
extra aan dat vermaledijde Athene. Kongsi
van de ratingboys met de groten in de EU..
niet gezocht door Parijs en Berlijn, maar het
werkt wel zo. Solidariteit is een schaars iets
geworden. Ook in de EU.
De rente-en valuta-ontwikkeling einde juli
was:
-Spanje ging van 1,9 naar 2,5%
-Italië van 3,2 naar 4%
Frankrijk wat hoger en Duitsland wat lager….
En de dollar verloor weer op de euro.
Maar er is ook een ander rating-office,
Gadong in China, onafhankelijk… dat
spreekt. En het gaf aan de VS al lang
geleden LAGER dan hun fraaie AAA! Verder
is de directeur uiterst kritisch over de “drie
Amerikaanse collega’s” die naar zijn mening
bevooroordeeld zijn… (net zoals hij over Azië
en China in het bijzonder?).Hij vindt dat ze nu
de EU-landen gewoon pakken (ze deden
opnieuw Spanje en Cyprus in de ramsj..) en
de VS, die niet minder in de problemen zit,
gewoon ontzien.
China is DE grote bezitter van Amerikaanse
staatsschuld (1/4 v.d. schuld), net ná Japan
( ca 15%) , de Arabieren en vele kleinere
schuldeisers.
Als het aan Gadong ligt is er dus geen
nieuws wat het grove spelletje betreft tussen
de repu’ s en de democraten… De Tea-partij
komt nog op de koffie in China bij Gadong!
WIE BEPAALT HET “DEFAULT”?
Het
zijn allereerst de agences die het
“default uitspreken”, als adviseurs van de
klanten. En dat zijn de “gemeenschap van
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DE KWAAIE WOORDEN VAN TRICHET
Het werd hem echt te veel en hij zei
publiekelijk: “ Dat kleine steeltje oligopolisten
moet echt worden opgeruimd… Het clubje
functioneert op en proselytische manier”.
Dit is zeer ongewone taal voor deze president
van de ECB die alle reddingsplannen naar de
diepte ziet gaan. Op elke move reageren ze
vanuit eenzelfde “wantrouwen” en dat maakt,
in de toch al lastige EU, elke keer de
tegenstellingen en paniek weer groter. Maar
hij zette zich ook echt schrap en verklaarde
zich van de waardering van de Portugese
schuld niks aan te zullen trekken: de ECB
zou in zijn uitwisseling met de Portugese
banken
schuldtitels
gewoon
blijven
accepteren ondanks de negatieve herwaardering. Trichet legt hun oordeel dus
gewoon naast zich neer… En hij verzuchtte
ook dat de EU te langzaam was geweest met
het creëren van een Europees buro… Een
grote strategische omissie komt aan het licht
en is niet erg snel te herstellen.

toekomst”
die uitwijst dat we onze
middelen MOETEN hergroeperen voor een
gezamen- lijke defensie.
Als Europa niet begrijpt dat degene die een
ander dreigt ook ons bedreigt , dat de
wereld klein is geworden en dreigingen
globaal zijn in de toekomst en niemand van
ons zichzelf alleen kan verdedigen, zal het
niet echt verder komen. Dus wachten op
een reële dreiging uit het oosten of het
zuiden? Als de militaire spanning nodig
blijkt zowel vanuit logische als financiële
overwegingen, ben je aangeland in een
historisch gevaarlijk tijdperk.
ÉÉN TGV MÉÉR EN EENTJE MINDER
In China werd de TEGV van Peking naar
Sjanghai ingewijd, 5 uur reistijd voor 23,5
miljard € en de eerste trein van dit Chinese
typen voor de vele die gepland staan. Hij
rijdt wat langzamer dan gepland maar
toch… En op hetzelfde moment horen we
dat de TGV van Lissabon naar Madrid
door Portugal is geschrapt… Om zijn
aandeel van 3,3 miljard te bezuinigen. Dus
in 2,5 uur even naar elkaars hoofdstad
sprinten is er niet meer bij… Maar ja, wat
moet je daar ook gaan doen? Uithuilen?
Het is een droeve illustratie van de
ontstane werkelijkheid: de tgv’s vliegen ons
om de oren in China c.s. en worden
weggestreept in de Europese plannen…
Een erg scherpe illustratie van wat ons
overkomen is…

VOOR EUROPA EN DE EURO IS
DEFENSIE NODIG!
Attali kent de geschiedenis goed en weet veel
van macro-economie en geopolitiek dus moet
je hem best serieus nemen. Al is ook hij geen
absoluut profeet. Hij zegt: de afgrijselijke
Amerikaanse financiële crisistoestand (die
vooral door militaire uitgaven is ontstaan), zal
enkel door een nieuwe bedreiging echt
kunnen worden opgelost. Een bravoure in het
MO of in de Chinese Zee… die nieuwe
belastingen zal vereisen. En ook Europa zit in
een soortgelijk schuitje: zonder een
gemeenschappelijk Europees budget lukt het
niet en dat komt er enkel als… er een
noodzaak
ontstaat
voor
een
gemeenschappelijke
defensie.
Dus
tengevolge van een bedreiging voor datzelfde
Europa…
Kijk ook even naar Polen , dat die russen, die
de rest van Europa ziet als “bondgenoot” ,
echt nog steeds ziet als echte bedreiging.
Waardoor ze niet staan trappelen om in de
euro mee te gaan…
Dus Europa moet weer op koers komen door
een
gemeenschappelijke
en
gedegen
analyse van
“onze bedreigingen in de

WIE IS DE SCHULD VAN DE RAMP MET
AF 47?
Er waren al drie rapporten van de
autoriteiten intussen nu steeds meer
gebaseerd
op
de
gevonden
flightrecorders… We zijn op twee jaar na
de ramp. Intussen is onbestreden dat het
bevriezen van de pitotbuizen die de speed
meten het begin was van de troebelen:
Airbus heeft daar op al actie genomen…
En nu kwam ook het gedrag en de aanpak
door de vliegequipe aan de orde, mede op
basis
van
hun
(geregistreerde)
conversaties. Daaruit blijkt dat de piloten
nooit ebben begrepen dat ze bezig waren
neer te storten… Niet constateerden dat ze
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hoogte verloren en niet vlak vlogen maar met
de staart licht naar benden… En ook de
passagiers dus niets “konden” vertellen van
het komende dramatische moment. De hooggeautomatiseerde machine kon met al zijn
computers en instrumenten geen duidelijke
starus produceren van de vlucht…
Nu is er veel onvrede met de eerste
“conclusies omtrent de bekwaamheid van de
piloten”. De vakbonden stapten al uit het
onderzoek, iedereen hoorde op TV de
letterlijke conversatie die erg chaotisch
klinkt… En die aantoont dat men de ramp niet
onderkend heeft..
Tje mogelijk zal de echte oorzaak bepaling
wel nooit lukken… Er komt in 2012 een
eindrapport. De potentiële schuldigen en hun
verzekeraars verschansen zich al. Was het
vooral het vliegtuig en zijn systemen (Airbus
en leveranciers dus)? Waren het de piloten
(dus Air France-KLM dus) ? Of beide?
Er is al besloten om iets toe te voegen aan de
pilotenopleiding en hun training op deze
machines…

Facebook en hun ouders niets vertellen
wilden… Werelden ontdekken elkaar en
lijken heftig te kunnen botsen… En kids
ontdekken soms omgekeerd geheimen van
hun (groot)ouders die een heel andere kijk
op de persoon doen ontstaan.
Dus beste (groot)ouder meldt u aan als
“friend” van uw (klein)kinderen op
Facebook
en ga
de verrassende
confrontatie van de oude en de nieuwe
wereld aan. Een unieke kans om te
ontdekken hou oud u echt bent… in uw kijk
op de wereld. Heeft u al hogere bloeddruk
en/of hartproblemen dan blijf er liever maar
weg. Zij die Facebook en andere sociale
sites “onnozele onzin van geen grote
betekenis” noemen kunnen hun erg naïeve
opinie nog tijdig bijsturen op het moment
dat ze “echte vrienden” worden met hun
(klein)kinderen. Weet in welke wereld u al
langer woont en kijk in de spiegel van
Facebook c.s.; uiterst leerzaam en het
houdt u echt jong! Of u voelt zich “in een
klap” wel erg oud… Ik spreek hierbij uit
ervaring, en leerde veel over hoe snel onze
wereld verandert en hoe je beter “bij” kunt
blijven. Dus maak uw account aan zoals
honderden
miljoenen
andere
aardbewoners vóór u al deden.. En u krijgt
er een hoop vrienden (en vijanden) bij.

INTERNET/MEDIA
PA EN MA ALS “FRIENDS” OP FACEBOOK
Het Franse artikel hierover had als kop: “Ciel,
mes vieux sont sur Facebook!’ (Mijn hemeltje,
mijn oudjes zijn ook op Facebook!). Ouders
gaan nu massaal ook op Facebook en kijken
naar wat hun kroost daar laat zien… Dat
levert nogal eens verassingen op…en ook
oorlog in de familie. En sommige kids
ontdekken op Facebook dingen van hun
ouders , die hun erg schokken..
De meeste kids weigeren hun (groot)ouders
maar niet als “friend” van hen te staan
geregistreerd… maar als de oudjes dan foto’s
uit de jeugd en leuke “anekdotes uit hun
jonge jaren” op Facebook droppen, begint er
een gevoelige situatie te ontstaan…
Kortom de (groot)ouders herontdekken hun
(klein)kid en vaak geeft dat grote
verrassingen en conflicten… Niet zelden
komen (groot)ouders daar aan info die het
(klein)kind echt niet aan hen kwijt wilde…
Sommige ontdekkingen leiden dus tot grote
ruzies: de ouderen begrijpen ook helemaal
niet waarom de kids zich zo bloot geven op

DE
MEDIA
BAROMETER
VAN
GÖTEBORG
De Universiteit van die stad publiceert het
mediagebruik al sinds 1979 jaarlijks en
signaleert een snel stijgend gebruik van de
“sociale sites” in de categorie 25 tot 44
jaar. De TV blijft voor de jongeren en de
ouderen nog het overwegend bezochte
medium, ondanks internet Radio luisteren,
boeken en tijdschriften lezen zijn in een
vrije val geraakt bij de jeugd en de
dagbladen zijn er nauwelijks nog voor de
25-44 jarigen..
Hier wat statistiek voor U:
TV 26% (van de totaal bestede tijd), Radio
24%,
Internet
22,
Video/Dvd
22,
Dagbladen 7, Boeken 6, MP3 5,
Tijdschriften 4 , CD’s 3 en SMS 1%...
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Ooit zei iemand tegen me: “Dat internet dat is
een techno geintje wat zo weg zal zijn…”.

oude Harvard student die tegen software is
van eigenaren en die voor het “sharen van
alle software pleit”. Of Loyd Blankenship
ex-hacker, bijgenaamd The Mentor, die
hackers verdedigt en het welzijn ziet in het
totaal beheersen van alle computers.
We wachten dus op:
-het controleren van de temperatuur van
douchewater op de universiteit van Taiwan
(is al gebeurd uit een café in Parijs)
-of het totaal ontregelen van het
treinverkeer als spelletje
-of de gasdistributie afknijpen aan een
grote stad
-of het in de war sturen van ultracentrifuges in Iran (gebeurde et het virus
Stuxnet)
-of God weet wat want er zijn ca 5 miljard
“dingen” verbonden aan het Internet.
Hackers zeggen dat ze zulke dingen alleen
doen met een “duidelijk motief”. Helaas
wordt de kloof tussen “de autoriteiten” en
deze rechtvaardige wrekers steeds groter.
En daarop doelde dus ook Leon Panetta
de nieuwe CIA directeur, ie hierboven. Dus
zijn er hele “cyberlegers” in opbouw overal
ter wereld.

DE ONDERGANG VAN MYSPACE
Drie jaar geleden trok Myspace nog 76
miljoen bezoekers dat zijn er nu nog maar 38
miljoen. In 2005 kocht Murdock de site voor
580 miljoen, maar het spul gedijde niet in zijn
conglomeraat.. , de waarde is nu nog 100
miljoen.
Managementfouten
enn
ook
juridische problemen met pornografie op de
site. En wat Myspace ook niet deed was
regelmatig nieuwe applicaties aanbieden aan
de klanten zoals wel Facebook met succes
doet. Tja het gaat razendsnel in deze wereld
en het laat zien hoe complex en gigantisch “in
het groot” het er aan toe gaat in de
supermondiale wereld die “sociale sites” heet.
Vele zien het nog niet maar Facebook c.s. dat
is al lang “het communicatiekanaal van de
nieuwe wereld”. En Myspace laat zien hoe
snel je het verkeerd kunt doen en hoeveel je
kunt verliezen als je de crux niet snapt.
50% DOET HET BUITEN DE PC OM
In Frankrijk ging dat razendsnel: in enkele
jaren gaat 50% van de raadplegingen van het
Internet al om buiten de PC en via andere
terminals… Het is niet meer bij te houden en
de PC krijgt een soort van vaste huisrol en
hoeft niet meer mobiel te zijn. De laptop heeft
zijn langste tijd gehad…

HACKERS EN KLOKKELUIDERS EN
ANDEREN
Assange, die naar Zweden wordt
uitgeleverd,
zoekt geld, om zijn site
Wikileaks overeind te houden en om het
proces tegen Mastercard en Visa te
kunnen betalen. Want die blokkeren uit
wraak
nog
steeds
hun
financiële
transacties en al sinds dec. 2010.
Dus biedt hij diners met zichzelf aan voor
2500 €…. Wordt hij later nog uitgeleverd
aan de VS dan wacht hem mogelijk zelfs
de doodstraf!
De hackersgroep The Anonymous kwam
hem te hulp en die voerden nieuwe acties
uit tegen de rechterlijke instanties. En in
Sydney loopt er nu een theaterstuk dat
aantoont dat er zonder Wikileaks ook geen
Arabische revoluties zouden zijn gekomen.
Als je de groten der aarde aanpakt speel je
een link spel, maar soms worden groten
ook terug gepakt zoals bij DSK in New York
nu gebeurt. Maar daar zijn topadvocaten al

HACKERS
DE
SCHRIK
VAN
DE
MACHTIGEN
De CIA directie zei dat er een grote kans is
dat de volgende “Pearl Harbor” een
cyberattack komt op de energievoorziening
en de financiële stromen in de VS.
Men doelt daarbij dan mogelijk op clubs als
Lulszec die sinds enkele maanden gevoelige
personele info steelt uit de files van grote
bedrijven, of The anonimous die streed tegen
de Scientologie Kerk omdat ze tegen elke
hierarchie zijn maar niet persé The Joker, die
de rol speelt van vriend van de Slachtoffers
van de Internetpiraten en die dus de identiteit
van Lulszec publiceerde.
En enkele glorieuze namen zijn: Hakim Bey
de verdediger van de absolute vrijheid die op
Columbia studeerde ooit , Richard Stallman,

31

bijna zover dat DSK naar huis kan in Parijs…
want de beschuldigende partij lijkt crimineel
van achtergrond te zijn. Ook al bevalt dat
zwarte racisten daar in het geheel niet…

ingegrepen vanwege de nogal beperkte
kwaliteit van de route.
Op deze manier kun je de capaciteit van
een autoweg met een factor 4 kunt
vergroten… dat is nog eens wat anders
dan rekening rijden dus. In het educatieve
park Vulcania in de Auvergne rijdt een
soort bus zonder chauffeur vol met
bezoekers al jaren rond en raakte niets en
niemand.
Er wordt steeds meer van die technologie
nu al in auto’s gebouwd zoals de self
parking, een voetganger detectiesysteem,
een GPS systeem dat de auto automatisch
op de autoweg houdt maar je moet wel
elke x minuten , vanwege de wet, je
handen aan het stuur doen… Vraag blijft of
de mens dit nou zo graag wil… maar ook
of een overheid dit niet gaat verplichten om
te beginnen op de overvolle autowegen vol
files. De technologie is proven intussen nu
nog alles er “om heen”… Het wordt nog
leuk op de wereld en het spaart een hoop
ongelukken en brandstof. Want ook bij
batterijgebruik is dat niet onbelangrijk. Dus
bereidt u zich maar langzaam mentaal voor
op autorijden met uw robotcar..

DIVERS
AIRBUS SCOORT OOK BIJ AMERICAN
AIRLINES
American Airlines heeft nu alleen Boeiing
vliegers maar bestelde recent 260 A320’s
voor 23 miljard, een enorme opsteker. Die
werd bereikt met stevige prijsvoordelen en
gunstige financieringscontracten, dat is te
begrijpen. Resultaat is dat nu alle vier de
amerikaanse vliegmaatschappijen Airbussen
hebben: Delta en United ca 25% US Airways
had al 62% Airbus en nu komt ook American
Airways op 25% Airbus. Ze moeten vor een
deel oude 320 ’s nemen omdat de zuinige
nieuwe a320 NEO niet snel genoeg leverbaar
is. Airbus denkt er nu over om een
montagesite in de VS op te richten.
Het Europese Airbus scoorde begin 2011 een
orderpakketje van ca 1000 vliegtuigen en zet
daarmee Boeing fors onder druk.
DE GOOGLECAR REED 2 TONKM
ONBEMAND
De Googlecar rijdt rond op de Google
compound in Californië nadat er 220.000 km
mee werd gereden op de openbare weg met
een ingenieur er in.. omdat het wettelijk moet.
Maar hij greep nooit in, in al die ritten, de auto
kan het alleen af dus. De auto zit vol met
voelers, camera’s radars, bewegingsmeters
enzovoort en verder is het een Prius waar
alles elektronisch wordt bediend. De Google
directie weet het allemaal goed: deze auto
kan ook in de mist rijden, hij is nooit moe of
dronken,
hij zorgt voor veel minder
verkeersdoden en een veel lager verbruik en
parkeert zonder problemen. Google is niet de
enige die hier mee experimenteert dat zijn er
zeker een dozijn anderen die de
mogelijkheden ook zien. Mercedes reed al in
1995 van München naar Kopenhagen met
een robotcar en de chauffeur greep niet één
keer in. En een robotauto van de Uni van
Milaan reed van Italië naar China 13000 km
en er moest elke 160 km gemiddeld worden

WIE FOKT DE MEESTE MILJONAIRS
Het is een wat zinloze hitlijst puur goed
voor wat amusement dus… Er zijn mensen
die dat bijhouden: dus in welk land groeit
het aantal miljonairs het hardst… dat is de
goeie vraag. Wel dat is Honk Kong (33,3%)
Vietnam volgt meteen (33,2%), Polen komt
dan… 28,7%, en dan Sri Lanka (27,1 %.
Zweden , Koeweit, Bahrein, Indonesië ,
Singapore en India komen dan zo van 26
tot 21 % groei. Frankrijk is er ook met 3,4%
groei volgt ver achterin samen met veel
westerse landen.
De wereld heeft er nu 11 miljoen zegt men
en waarvan er 400.000 in Frankrijk wonen
en vóór de Fransen zitten in aantal
gemeten: de VS, Japan, Duitsland, China
en het UK.. Het boeit u niet? Wel dan wordt
u het ook nooit…
FOXCONN LAAT DE ROBOTS WERKEN
IN TAIWAN
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Er werken 1,2 miljoen mensen bij deze giga
fabrikant van elektronische spullen. Voor
Apple maken ze alle Ipads en iPhones en er
zijn er nog meer. In een fabriek spreekt men
over “de fabriek van de zelfmoorden”: de
arbeidsomstandigheden zijn erg inhumaan.
Volgens diverse mensenrechten situaties…
Dus werd er besloten om snel een fabriek te
bouwen met 1 miljoen robots er in… voor wel
5,9 miljard $. De ontwikkelingswerkers
worden wel behouden en ook de technische
diensten en de controle/operatingsmensen
voor dit giga-produktie-apparaat. Maar op de
werkvloer werken… robots. Men begint
binnenkort met 10.000 gaat dan naar 300.000
in 2012 en in 2014 zijn er 1 miljoen.. U moet
natuurlijk bedenken dat die 1 miljoen robots
ook ontworpen en gefabriceerd moeten
worden; ook dat is elektronica. Darin gaat
Foxcon dan natuurlijk ook investeren daar zit
werk en omzet in… Maar er is een “sado van
honderdduizenden” in de pure fabricage. De
oude gang naar minder dure mensen blijft
doorgaan ondanks massa WW in vele
landen… Want laag opgeleide mensen zijn
nauwelijks aan werk te helpen en zijn sociale
risico’s… Voor je het weet staakt men of heb
je een affaire aan je imago bungelen…

India wacht op zijn executie.. en zo’n ding
heet een FLNG ( Floating Liquified Natural
Gas ship). Het geproduceerde gas gaat
met tankers naar de afnemers en er is
geen peperdure gas pipe nodig zo. Een
forse reductie van de productiekosten zegt
Shell. En ook adieu die gigantische
politieke gevechten over die gigagasfabrieken aan kusten waar mensen
doodsbang van zijn.. it soort fabrieken
gaan we zien voor de kusten van Afrika,
Brazilië en Australië. Er moet natuurgas op
een temperatuur van -162 gr. C. worden
gebracht… om het vloeibaar te krijgen.
Daar zijn meer dan 200 mensen voor nodig
die gebruik kunnen maken van een
zwembad,
een
bioscoop
en
een
golfsimulator. Hij wordt gemaakt door
27000 werklieden bij Seoel. Shell nam een
optie voor de koop van 10 van deze
megafabrieken en Samsung hoopt er de
marktleider mee te worden en zijn rivaal
Huyundai te vloeren op dit gebied. Ze zijn
geen kleine jongens: ze leverden dit jaar al
aan Total het grootste platform ever voor
de kust van Nigeria.. Een ding van 2
miljard = 20 supertankers. In deze race van
gigaschepen moet ook worden genoemd:
de grootste containerboot ooit voor Maersk
waar 18.000 containers op kunnen en dat
Daewoo maakte. De bouwers verzekeren
iedereen dat dit nog veel groter zal
groeien: het is pas het begin. De fabricage
van olie en gas gaat overal het water op…
De pijpen liggen nu dus onder deze boten
van de putten naar boven.. En de af- en
aankoppeling daar beneden bij slecht weer
of rampjes moet snel en safe kunnen
gebeuren… Laten we dat hopen dus.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE GIGA-GASFABRIEK DIE DRIJFT
Samsung (Z-Korea) maakt deze immense
boot. Van bijna 500 meter lang. Groter dan 4
voetbalvelden en veel groter dan de Charles
de Gaulle, de Queen Mary en de Blue Lady
van 315 m. lang. Het ding kost 5 à 6 miljard $
en wordt in 2016 opgeleverd en er werkten
dan ca 600 ingenieurs aan het concept. Deze
bootfabriek blijft 25 jaar boven het gasveld
drijven en zal 50 miljoen liter koud oceaan
water per uur gebruiken om het natuurgas te
koelen.. Hij drijft tussen Indonesië en
Australië straks en steekt wel 100 meter
boven het water uit. Hij is van Shell en het
project heet “Prelude”. Een primeur van
600.000 ton, 75 meter breed en bijna 500
lang. Wel 10 m. langer dan de Knock Nevis
een tanker die nu voor sloop op een strand in

RUN OP HET STEENGAS
BHP Billiton kocht Petrohawk voor 15,1
miljard $ en gaat daar nu fors het steengas
exploiteren. Het wordt toegevoegd aan
Chesapeak Energy gekocht voor ,8 miljard
begin 2011. Deze bedrijven gaan in Texas
en Louisiana fors aan het werk op 400.000
hectaren. De ecolo’s zijn erg boos en
spreken al over “het Saoudi-Arabië van het
steengas” en ze zijn vooral actief in
Pennsylvania.
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De VS die zich nog steeds niet veel aantrekt
van N-verdragen gaat ook hier fors zijn gang
en neemt grote risico’s met zijn zeer
vervuilende exploitatiemethodes. De energie
onafhankelijkheid en prijs staat gewoon
voorop. Zeker nu ook de VS onder de
schuldenlast dreigt te bezwijken…

sloot, op te vangen. Met name een
droogteperiode die voortduurt zal de
koeling van
de Franse
reactoren
bemoeilijken en daarmee de productie
kunnen beperken. Zo krijgen we mogelijk
de eerste energiecrisis die is veroorzaakt
door de groenen…

GOUD JATTEN IN ZUID-FRANKRIJK
Elke dan zijn er in Marseille, Nice en
Montpellier wel een half dozijn goudroofjes te
melden: de wat oudere dames van
toeristische huize worden daar vliegensvlug
van hun goud afgeholpen… De dieven zijn
uiterst vaardig geworden in het wegtrekken
van colliers en armbanden van goud…
Zomaar op de stoep of door bij het stoplicht
het autoportier te openen. Het is een oude
truc die nu bij een goudprijs van 24 € per
gram echt de moeite loont. Met een
opbrengst van 5/6 gram kun je al het geld
voor een leuke avond in de nachtclub
verzamelen. De politie let scherp op de
handelaren die bij elk ingekocht sieraad de
gegevens van de verkoper moeten kunnen
tonen…en de gepakte rovers worden onder
zware druk geplaatst om hun afnemers te
noemen. Dus dames laat uw goud thuis, koop
wat pseudo bling-bling en let er op dat de
sluiting meegeeft…
De goudprijs is genoteerd in $ per troy-ounce,
wat ca 31 gram is. Dus ca 30 ounces is een
kilotje en die deed net vóór de Amerikaanse
AA+ zo’n 50.000 $. En de troy-prijs daalde
direct erna van 1682 naar 1655 $... De zaak
is goed in de war dus.

RENAULT HEEFT ZUINIGE MOTOREN
Als
je
de
grafiekjes
over
de
Renaultmotoren ziet voor de Scenic over
de jaren vanaf 1996 dan maakt de
vooruitgang best veel indruk. Vermogen
van 90 PK naar nu 130; verbruik van 7
liter / 100 km naar nu 4; CO2 uitstoot van
200 gram naar nu 120… dat is opmerkelijk.
Dan praat je echter ook over een
investering van 230 miljoen maar het gaat
ook over 70% van de Franse markt en 52%
van de Europese. De levensduur is ca 7
jaar voor een automodel en ca 10 jaar voor
een motor zegt men. En er is sprake van
downsizing in deze motoren: steeds kleiner
en met meer power, dus ook gewichts
besparing.
Renault maakt wereldwijd nu
bijna 3 miljoen motoren . Helaas krijgt zijn
ontwikkeling voor de elektrische auto een
tik: de batterij ontwikkeling zit 18 maanden
achter op schema…In Frankrijk maakt men
150.000 motoren in de fabriek van Cléon
en Renault maakt 29% van de motoren op
de wereld. En de Renault met 0 gram CO2
is niet ver meer… Dus als de mens het
klimaat bedierf is het straks wat de auto
betreft niet meer waar… Intussen is wel de
kernenergie in Duitsland, Italië en
Zwitserland afgezworen en komen de
kolen en het gas en de olie er weer aan,
zolang de zon en de wind ons niet kunnen
helpen tegen een mooie prijs…

OLIE, GAS EN KOLEN: DE RACE
Het olieverbruik stijgt nog steeds maar het
gasverbruik race’t naar boven en zal via
deze trends in 2040 de olie inhalen… De
kolenlijn buigt af vanaf 2015; na een korte
explosie gaat die dalen tot onder de olie en
gas-verbruiken. De landen die de kernenergie
afzworen zullen de druk op kolen en gas
extra doen toenemen en ook op de productie
van kernenergie bij hun buurlanden waar ze
door bediend worden. Er is nu in de Duitse
industrie de nodige ongerustheid dat Frankrijk
niet in staat zal zijn om de extra-vraag van
Duitsland dat nu zijn oude kerncentrales

HET DORP VAN DE ZELFVERZORGING
Er wonen 150 mensen en om het dorp
heen staan nu al 43 windmolens. En in een
oude Russisch legergebouw draait een
biogas fabriekje. Dat is genoeg voor hun
verwarming (die draait op koeienpoep) en
1% van de windmolenstroom is zat voor
hun elektriciteit… De rest wordt door de
firma van de windmolens verkocht via het
landelijke net. Diezelfde firma investeerde
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in een fabriekje voor zonnepanelen waardoor
er geen werkeloze meer is in het dorp… en
de jeugd blijft er weer wonen. Geen liter olie
is nodig en geen m3 gas… Men draait op
eigen productie. Het distributienetwerk voor
elektra en verwarming is eigendom van de
gemeente… en die geeft de firma
Energiequelle toestemming tot exploitatie en
bouw van de windmolens… De burgemeester
ontvangt duizenden bezoekers die naar het
wonder komen kijken in een fraai
demonstratiecentrum… Al 6000 per jaar
willen er alles van weten. En de elektriciteit
hier kost maar 17 c/kwh in plaats van de 23 c
elders… Zo kan het dus ook al ziet het dorp
er niet erg landelijk meer uit met 43
torenhoge windturbines…

Michel… Nu staat er voor 6300 Mwatt aan
zee windmolens, die heel wat duurder zijn
dan molens op het land, De rentabilteit
hangt af van de vast te stellen inkoopprijs
van de stroom. Die staat nu , voor
windmolens op land, op 81 € per Mwatt en
op zee wordt 130 € /Mwatt betaald. Een
berekening laat zien dat 6000 Mwatt, bij
een rendement van 34% (tijd dat ze
draaien), en bij een inkoopprijs van 180
€/Mwatt (prijs in Duitsland), een gem.
stroombudget doen ontstaan van 600 euro
voor de klant: 52 € meer dan nu het geval
is. Duurzaam is duur…

Terug naar inhoud

BOEREN OP TERPEN
Het was hun eigen bedenksel toen hun
polder
tot
wateroverloopgebied
werd
“uitverkoren”. Ze wilden namelijk blijven en
dat risico van één overstroming in de 25 jaar
best accepteren boven op hun terpen… De
overheid betaalde hun nieuwe boerderijen (uit
de bedrijfsschaderegeling) die boven op de
terpen komen te staan en de 100 miljoen om
die terpen op te werpen kwamen via het
waterschap op tafel. Zo redden de boeren
van Waspik zichzelf en ze zeggen trots: hier
is geen dijkgraaf meer nodig. Want als het
water in de rivier te hoog wordt loopt het
gewoon over de dijk… en alles op de terp
blijft stokdroog. De wetenschap van
grootvaders bleek erg bruikbaar en velen
komen kijken naar dit wonder… Weer een
initiatief van bewoners die hun eigen
probleem oplosten met help van een niet te
bureaucratische overheid. Bravo!

RELIGIES
DE MOSLIMS VAN NOORWEGEN ZIJN
BLIJ
De moslims zeggen enorm blij te zijn dat
de eerste verdenking, bij de bomaanslag,
niet bleek te kloppen. Ze doen ook van
harte mee in de rouw ook in een
moskeedienst in Oslo. En ze spreken van
vreugde dat ze nu niet ongelukkig zullen
worden in hun nieuwe vaderland, dat ze
omschrijven als “hun paradijs”. Dit is een
van de weinige positieve kanten aan deze
enorme tragedie met een echt “9/11 effect”
voor de noren!
GEEN ARABIER IN HET PASTOORSHUIS
Hij wilde het mooie huis kopen naast de
kerk in QuilleboeuF, Kaled Lebh. Voor
zichzelf zijn kids en zijn ouders uit Tunesië.
De prijs was rond 118.000 € en hij tekende
de “promesse”. Maar de burgemeester
wilde niet dat “un arabe” dit kopen zou
want die zou het wel eens in een moskee
kunnen ombouwen! Kaled was al heel lang
burger van dit stadje en woonde vlakbij het
pand dat hij graag wilde kopen. Hij kreeg te
horen dat de eigenaar nog een
probleempje had, en het duurde maar lang
voor hij weer iets hoorde. En toen werd
hem verteld dat de eigenaar de koop
stopte… Wat alleen mag als er iemand
opduikt die méér biedt… en die was zei de

DURE WINDMOLENS IN FRANKRIJK
De eerste offertes voor off-shore windmolens
kwamen er aan: Parijs wil ook meer van deze
duurzame energie en kondigt een eerste
tranche aan van 3000 Mwatt. Op weg naar
6000 Mwatt via 1200 windmolens off-shore:
20 miljard investering en dat zijn dus 4
EPR’s! Maar.. wel slechts de helft van het
door deze geleverde vermogen… Wat debat
opriep en ook Unesco bracht tot het weigeren
van windmolens in zee bij Mont Saint
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makelaar. Maar Kaled kreeg geen naam en
de koper bleef anoniem. Dus is er nu een
proces aanstaande, tegen de makelaar en de
eigenaar. En Kaled heeft een dure Parijse
advocaat genomen, want hij snapt dat er iets
echt tegen zit… De succesvolle zakenman
laat zich niet ringeloren en de burgemeester
heeft er nu een kwaaie burger bij.

maar Victoria zag er ook wat in dus. De
gemeenteraad van San Francisco vertelde
trots dat zelfs joodse inwoners lieten weten
het met dit verbod eens te zijn.
KERK IN DE BAN
De premier draait er nu geen doekjes meer
om:
de kerk trachtte en tracht haar
pedofiele avonturen te verbergen en te
kleineren. En de minister van Jeugd en
kind doet niet voor hem onder in afkeuring.
Ook staat er elke zondag een man in
soutane met twee rode hoorntjes op zijn
kop (duivelse hoorntjes…), voor de
Kathedraal van Dublin, om te manifesteren
wat hem als kind is aangedaan door geile
priesters. Er wordt de kerk narcisme
verweten, elitarisme en ongevoeligheid. En
machtsmisbruik om te trachten zijn plek en
reputatie ten koste van alles te
beschermen… Overal duiken nu mensen
op met de meest afschuwelijke verhalen
van jarenlang getolereerd misbruik als
kind. Kardinaal Sean Brady ging toen hij
zich moest verantwoorden, een maand op
vakantie en een andere bisschop nam
ontslag en verdween. Van de 26 diocesen
waren er nog maar 6 die tekenen van spijt
lieten horen. Nog steeds denken hoge
priesters dat ze aan justitie kunnen
ontsnappen en een katholiek tijdschrift
roept nu, ongeduldig op, tot een collectieve
ontslagname van alle bisschoppen. Op het
platteland gaan er nog mensen naar de
kerken, in stedelijke gebieden stromen
kerken leeg.
In de seminaries zaten
vroeger duizend leerlingen; het zijn er nu
nog maar 56. De crisis is enorm en leidt tot
een snelle secularisatie van de traditioneel
katholieke staat. Er komt een wet die elke
kerkelijke functionaris verplicht tot aangifte
van verdenking van pedofilie ook het
biechtgeheim daarvoor wordt afgeschaft.
De staat wil ook een vrijwillige terutrekking
van de kerk uit het basisonderwijs dat ze
nu voor 92% (!) controleert. En men
suggereerde de congregaties om 500
miljoen aan te bieden aan een fonds voor
schadevergoeding van slachtoffers. Rome
moet binnen korte tijd nu op een
beschuldigend rapport van de commissie

DE GIGA-MOSKEE ZONDER MINARET
Hij was al klaar voor het gebed bij het begin
van de ramadan en staat in Straatsburg.
Zoals gewoon bij moskeebouw duurde het
allemaal erg lang mede omdat er grote
onenigheid onder de geloofsrichtingen was.
Een kenmerk van alle giga-gebouwen door
de eeuwen heen: lees ook over de
kathedralen-bouwers… in Europa. Er was
oorspronkelijk een cultureel centrum en een
minaret voorzien maar daarvoor werd de
bouwvergunning niet gegeven.. De Italiaan
Portoghesi is de architect en hij is er voor de
40 à 60.000 moslims van deze stad. Kosten
8,7 miljoen €, waarvan de gemeente ¼
betaalde conform de wetgeving in Frankrijk
mbt religieuze gebouwen. Tja ook hier, net
als in Keulen, grote politiek-religieuze herrie
over de plek , het ontwerp en de hoogten van
een moskee. De oude wedstrijd is nooit
gestopt. Ik ken er een uit de 13e eeuw in
Carpentras waar de joodse gemeenschap in
hun getto een etage van hun synagoge
ontwerp moesten weghalen. Want de er
naast liggende kathedraal (waar de
pauselijke nuntius de mis deed, (immers het
Comtat Venaissin was pauselijk gebied
gedurende 700 jaren), was te laag om dit te
verdragen. Dus moest de synagoge (de
oudste in Europa!) een kopje kleiner… Want
de joden hadden officieel NUL rechten in dit
pauselijke paradijs…. E is wel wat veranderd
natuurlijk maar, nog lang niet alles…
BESNIJDENIS IS ENGELS VAN OORSPRONG
In de Victoriaanse tijden was het in Engeland
echt “done” om je te laten besnijden. Om
masturbatie tegen te gaan en nachtelijke
zaadlozingen. Dat blijkt nu in San Francisco
het besnijden wordt… verboden! Uiteraard
deden de joden en Arabieren het al langer
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Cloyne reageren. En het ministerie van Buiza
wil zelfs haar ambassade in het Vaticaan
sluiten.
De kerk liet zien waar blinde macht zonder
controle toe leiden kan en heeft nog steeds
de grootste moeite om te erkennen dat ze
heel ernstige fouten maakte. Ierland
ontkerkelijkt in hoog tempo… een zwarte
pagina
in
haar
geschiedenis
wordt
omgedraaid. En Benedictus denkt nog na…

VN-hulpdiensten op hun terrein namelijk
De mensen moeten bij hun huizen gewoon
wachten op regen, zei een woordvoeder,
en niet naar de centrale kampen komen...
Er zijn nu al 370.000 mensen in een kamp
in Kenya net over de grens samen
gedromd.
In de pers is er niet al te veel plek voor…
er is zoveel ander nieuws zoals het
struikelende
Amerika
met
zijn
schuldplafond dat onze crisis weer op lijkt
te roepen…
Het is niet meer o dat enkel westerse
hulporganisaties de klus kunnen klaren: nu
komen er ook helpers uit Brazilië en de
Golfstaten en op Haïti zagen we ook al
chinezen helpen. De Amerikanen, met een
lege kassa, riepen al openlijk om hulp van
China en de Saoedi’s in Oost-Afrika op.
Voor dat het een beetje draait zullen
kerkhoven vol doden te betreuren zijn, met
vooral kindergraven er op…

Terug naar inhoud
AFRIKA
HONGER IN OOST-AFRIKA
Vooral in Somalië het land van de droogte en
de grote chaos is de honger enorm: mensen
sterven als ratten… Op een kaartje van de
drie landen (Somalië, Kenia en Ethiopië) zie
ik grote gebieden met de kwalificatie:
humanitaire urgentie… en getallen per regio
van de aantallen bedreigde medemensen:
4.560.000 in Ethiopië, 3.700.000 in Somalië
en 2.400.000 in Kenia… Ook staat er in
kleuren op de kaart hoe de toegang voor hulp
is gekwalificeerd: Zuid-Somalië (50%) staat
als “ontoegankelijk” geboekt: te onveilig. De
rest van het land is “moeilijk toegankelijk” . In
de twee andere landen is de toegang veel
beter gelukkig.
Het is de eerste officiële hongersnood die de
VN uitspreekt sinds 1980… Zo’n 30% van de
kinderen daar zijn nu al ondervoed en op elke
10.000 kinderen sterven er nu dagelijks al 4.
Er moet dit jaar zeker voor 1,14 miljard $ aan
directe voedselhulp in en de Wereldbank
stortte al 500 miljoen. Somalië kreeg zo 44%
van de 750 miljoen die in 2011 nodig zijn,
Kenya 56% van de vereiste 605 miljoen ,
Ethiopië 52% van de 588 miljoen en Djibouti
€36% van de benodigde 39 miljoen… Er zijn
zeker 10 miljoen mensen in direct gevaar, de
tochten naar de grote steden is nog gaande,
en we zien weer die spiermagere (Biafra)kindjes met grote ogen op weegschalen. Het
is primair een droogte probleem.
Eind juli was er 400 ton voedsel ingevlogen in
Somalië maar hoe dat op zijn plek moest
komen in het binnenland, wist nog niemand.
De shebab daar willen onder geen beding

FRANKRIJK BLIJFT IN IVOORKUST
De regering daar vroeg Sarkozy om met
zijn militairen in het land te blijven, toon hij
bij het intreden van Quatara was. En net
besloot Frankrijk dat het niet meer in
Libreville wilde blijven… Hij was overigens
de enige president die op deze
plechtigheid aanwezig was.. Hij begrijpt de
oprechte bedoelingen van Qatara, de
financiële expert, die nu het land weer
rustig moet krijgen terwijl de restanten van
de Gagbo troepen nog rondwaren en er
massagraven worden gevonden. Het
herstellen van de eenheid en het
organiseren van de verzoening zijn zware
taken die hem wachten. En zijn premier
Soro is nu full-time bezig de orde te
herstellen.
Een nieuw begin in de verhouding
Ivoorkust-Frankrijk tekent zich af: Frankrijk
was de enige die meehielp om Gagbo de
gek te wippen en krijgt nu de credits
daarvoor. En dat zal ook in Libië gaan
gebeuren, en daar zit ook een hoop olie.
Frankrijk snapt waar de Abraham de olie
haalt en waar het zijn producten kwijt
moet…En waar het zijn immigranten voor
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morgen, Frans sprekend ook, kan vragen te
komen? Regeren is vooruitzien.

én 25% was voldoende voor benoeming…
Een nieuwe truc van een ongelofelijk soort,
en de jonge Senegalezen zijn er zeer
ontevreden over. Via Facebook wordt ook
hier oppositie gevoerd en gediscussieerd.
En er zijn al opstanden die ook worden
neergeslagen en er vielen gewonden.
Onder
meer
de
chef
van
de
mensenrechtenclub van Afrika, Alioune
Tine. De beroemde zanger Youssou
N’Dour Maar op 23 juni moest Wade
constateren dat zijn wet niet werd
aangenomen, hij stopte en zoekt nu naar
andere wegen om zijn zin te krijgen. Maar
het volk had er nu genoeg van en “Gorgui”
zoals hij hier heet, kreeg grote zorgen. De
koopkracht daalt hier ook en de grote
projecten zoals nieuwe wegen, havens en
vliegvelden zijn voor de bevolking niet
genoeg om gerust te zijn. Ze zakten van
plek 157 naar 167 op de “landenarmenlijst”. En de voortdurende coupures
van water en Electriciteit zijn ook niet
acceptabel meer. De inwoners van een
stad vernielden al uit woede het kantoor
van de Electriciteitsonderneming. De
opponenten vonden elkaar in de Beweging
van 23 juni. En zij willen dat Wade zich
terugtrekt als presidentskandidaat!
Senegal mag nu dus best in het lijstje van
de Afrikaanse/Arabische revoluties…al is
het een sub-saharaland…

DE FRANSEN ZIJN WEER AKTIEF IN
WEST-AFRIKA
De recessie ten gevolge van de oorlog was
zeer -7% BNP, alles sloot en er werd fors
geplunderd, voor wel 50 miljoen wordt
geschat. Fillon was in Ivoorkust op bezoek
met 30 businessmen en was zeer aktief in het
hernemen van Frankrijk’s plaats hier. Parijs
bracht 200 miljoen om de 160.000
ambtenaren te betalen en gaat nu volop aan
de slag om de infrastructuur te herstellen.
Tussen 1999 en 2009 stopte Parijs wel 6
miljard n dit land en nu is er ook weer een
militaire adviseur aanwezig bij Quattara in het
kader van de reconstructie van het leger. Ook
helpt men bij het opzetten van de diensten
rond de president, de premier en de regering.
De blanke adviseurs zijn er weer.. en Bolloré
(transport spoor en zee) , BNP en Soc.
Generale als banken en ook Total hervatten
hun activiteiten. Vooral in Abidjan dat is
ontworpen voor 1,5 miljoen inwoners en er nu
4 miljoen heeft.. En Bouygues begint nu
eindelijk zijn project van 220 miljoen dat al in
1999 zou starten…
PERES NIET NAAR AFRIKA
Hij wilde op bezoek in Ethiopië en Ghana in
juli maar dat kan niet: de beveiligingskosten
zijn te hoog nu. Men is erg bang dat hij zal
worden gedood als wraak voor de killing van
Ben Laden. De 200 Israëlische zakenlieden
die met hem mee reizen zouden moeten nu
anders op stap om de relaties Afrika-Israël op
te peppen en zo ook de invloed van Iran in dit
continent af te remmen. Als Peres samen met
Wilders zou gaan, die erg op Israël is gesteld,
zou dat de helft van de kosten kunnen
schelen. Ook bij de terroristen want dan
zouden die twee vliegen in een klap kunnen
slaan…

DE OLIE VAN SOEDAN
Olie zit er in het zuiden van Soedan dat
zich nu, na een referendum afscheidt van
het noorden onder Al-Bashir, berucht van
Darfour en aangeklaagd door het intern.
Tribunaal. En na strijd over het gebied
Abyei zet nu de VN 4200 VN-soldaten in
om de vrede te bewaren. Maar de
oliepijpleidingen lopen grotendeels van het
zuiden via het noorden naar de haven van
Port-Soedan. Twee stuks gaan van zuid
via Karthoem naar Port Soedan en daar
door heen spoelt 80% van alle zuidelijke
olie. Het noorden doet dus de logistiek en
de verkoop… Er is een zuidelijke pipeline
in aanbouw naar Kenya naar de stad
Lamu. Het gaat nu spannen over de
verdeling van de olieopbrengsten die 98%

WADE (85) FOR PRESIDENT!
Hij wil nu wel nog een derde keer op 85-jarige
leeftijd, en denkt ook stiekem dat hij zijn zoon
van 42 jaar later kan doen opvolgen. Daartoe
deed hij de kieswet veranderen: president en
vice-president werden beide tegelijk gekozen
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van ‘s lands inkomsten zijn. Daar zijn we ,
ondanks
George
Clooney
met
zijn
satellietbewaking van het grensgebied, nog
niet klaar mee, Al -Bashir werd recent met
veel eerbetoon in Peking onthaald… Daar
heeft men niets op met die “westerse
internationale rechtbank… en doet men alles
om voldoende olie te krijgen. Een spiegel van
de machts verhoudingen in de wereld…

van Jorg Heider in Oostenrijk! Die
regeringsmacht kregen daar.. En zie ook
Nederland met zijn PVV.
De politieke tegenstellingen in Scandinavië
gaan verharden dat is zeker en ook elders
in Europa zal dat gebeuren. De antiimmigratie-bewegingen in de VS en het
huidige optreden van de republikeinen et
hun ultra-Tea-Party zijn ook duidelijk zat.
De veiligheidsdiensten in Europa zijn nu
allemaal in verhoogde alertheid na het
bloedbad van Noorwegen. Immers de
ultra’s worden snel sterker in vele landen
en Breivik speelde duidelijk ook op
Europese verbanden in zijn geschriften. En
sprak zelfs over Europese cellen.. van
Hongarije tot Italië.. Het valt op dat, in
tegenstelling met de chaotische organisatie
van ultra-links, de rechtsen met militaire
strakheid hun partijen en hun projecten
runnen. De keuze van Breivnik om de
linkse jeugd (in hun vakantiekamp) aan te
vallen, was nadrukkelijk bedoeld als
symbool: links heeft , toonde hij zo , geen
toekomst meer…En door het, alleen,
doodschieten van 70 linkse jongeren werd
dat bijna letterlijk gedemonstreerd. En
daarom organisatorisch ook veel sterker
staan. Na de schok in Oslo gaat er nu het
nodige nog boven komen wat voor veel
onrust in de Europese democratieën zal
gaan zorgen. En de gesloten structuur van
een PVV in Nederland krijgt nu opnieuw
extra betekenis…:

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE POLITIEKE FICTIE VAN LE MONDE
In Le Monde staat in een vakantienummer
wat politieke fictie die gaat over 2012 als
Sarkozy de verkiezingen wiont in de tweede
ronde en daarbij Le Pen weet tegen te
houden. Even later toont hij aan zijn kabinet
de nieuwe Duitse mark… met Adenauer ls
beeldmerk. De Duitsers stapten namelijk uit
de euro en streven naar een kleine
“markzone” in het noorden. Frankrijk en
Duitsland waren DE garanties voor het ESF
(Eur. Steunfonds), maar allengs werd ook
aan de garantie van Parijs getwijfeld. En Italië
en Spanje waren te zwak om enige garantie
te vormen…Dat bracht Merkel (voor de
verkiezingen van 2013) er toe uit de euro te
stappen..
Goed voor een vakantiechatje achter een
glaasje pastis… Maar niemand kan het enkel
als lollige onzin zien nu, in de zomer van
2011

LE PEN NEEMT HET OP VOOR DE
WALLONIE
Op de nationale feestdag van België was
het enkel Jean-Marie die dacht aan de “pijn
van België”. Hij zei onomwonden dat Parijs
de wallons “Heim in die Patrie” moest
aanbieden, na al die jaren van “verdriet en
onwezenlijk politiek leven”.
De belgen waren boos op hem en wezen
er op dat hij zo nationalistische brandjes in
eigen huis stichtte. Wat hij ook al ooit in
Algerije deed, en nu ageerde hij richting
Corsica, Baskenland en Bretagne , en
mogelijk nog verder.. Maar de polls geven

ULTRA-RECHTS IN EUROPA
Er verscheen een frans boek over “ultrarechts in Scandinavië”. Ook al schuiven de
rechtse partijen verder op naar rechts, ze
blijven “democratisch” en forceren zo echte
“ultra’s” naar splinters buiten “fatsoenlijk
rechts”. De beweging ontstond al in de 7—er
jaren: xenefoob en anti-multiculti. De “bijnaultra’s” in Noorwegen scoorden 22,9% de
laatste keer, de deense “Volkspartij” 13,6%,
de zweedse minder et 5,7%, maar in Finland
staan ze op 19,1% in de verkiezingen in april
dit jaar. Het zijn echte stevige politieke
factoren waarmee men echt rekening moet
houden in die landen. Denk ook aan de partij
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Le Pen een beetje gelijk: de walen willen, in
meerderheid, wel van die Vlamingen af…
Daarmee verschuift de grens van de
toekomstige neuro en de zeurozone
aanzienlijk en wordt Nederland weer buurland
van la France. Wat best vet zou zijn voor
ons… de Nederlandse immigranten in
Frankrijk!

de horizon verrijzen waarmee geen enkel
Europees land (de Duitsers een béétje
uitgezonderd) zich alleen kan meten.
Om verder te komen moet er nu eerst weer
een nieuwe “conceptuele visie” komen.
Maar niemand zit daar op te wachten: het
volk hoeft dat niet en de politici krijgen het
niet meer verkocht. We bleken echt niet rijp
te zijn voor verdere integratie en de droom
verflauwde compleet.
De euro was en is een groot succes en
staat vóór de yen, het pond, de Zwitserse
franc en is nr. 2 na de dollar. Zonder die
euro was de Europese markt nooit gelukt.
En toen kwam de crisis… en hoe!
We leven in angst en onzekerheid en de
demagogie bloeit alom. En er wordt
gepraat over het einde van de euro: c’est
une ânerie (= dat is klinkklare onzin).
Onze tekorten zijn gemiddeld lager dan die
van de VS, Japan en Groot-Brittannië. De
euro trekt de investeerders nog steeds aan
en de euro laten zakken is gewoon de
speculanten de ruimte bieden. Die crisis
bij de Grieken wordt nu verdraaid in een
“euro-crisis”. Zoals je de grote huidige
crisis in de staat Californië zou zien als het
einde van de dollar! We moeten daar gauw
mee ophouden.
Wat de Grieken nu aan armoede wordt
gevraagd zouden ze ook hebben moeten
lijden als ze zonder euro hadden moeten
devalueren! Maar van hun eisen dat ze
blijven lenen in die sterke euro kan niet
meer zo maar. Al die gevaarlijke Griekse
schulden/schuldpapieren meten Europees
orden opgepakt en in een “ fonds ter
amortisatie van Griekse schuld worden
gestopt”. Die moet gevoed worden door
een Europees fonds en een contributie van
uit het
Griekse budget.
Dit fonds
onderhandelt met de crediteuren hoe de
schulden gaan worden voldaan op termijn.
En de Grieken moeten hun land en
instituties ombouwen en op weg gaan naar
een moderne economie die “europa=proof”
is.
En de impasse in de discussie moet
worden doorbroken: we moeten bepalen
wat we nu verder willen, het kan niet meer
anders. Willen we een “lenige” confederatie

DE PEPTALK VAN GISCARD D’ESTAING
Deze Franse oud-president en groot
Europeaan moest nu weer eens op het toneel
gehesen worden in de huidige grote
“euromorose”. Allereerst zijn “beeld van de
drie Europa’s “van nu:
-eerst is daar het UK dat elke vooruitgang in
Europa niet wil: gewoon laten dus.
-Dan het Europa van de recent ingetreden
staten die niet verder willen integreren.
-En tenslotte is er het Europa van de euro die
inzien dat er verder geïntegreerd moet
worden en dat hun economieën moeten
worden “afgestemd”.
Die laatste moeten opnieuw gaan dromen
over het Europa van morgen…
Hij legt uit dat van de 50-er tot de 70-er jaren
er onder de Europese volkeren sprake was
van een grote steun voor “Europa”. Daarbij
speelde de nog verse “oorlogsherinneringen”
een grote rol. Men wilde eindelijk in vrede
verder leven en in solidariteit met elkaar..
Nu is het “regionale” oorlogsrisico eigenlijk
wel verdwenen… wat gewoon een succes
moet genoemd worden, maar daardoor is
Europa ook steun kwijtgeraakt. Terwijl Europa
steeds verder werd uitgebouwd… We leken
op de goede weg te zijn en dromen mocht en
kon weer. Toen volgde het opzetten van de
gemeenschappelijke markt en de “herovering
van Oost-Europa”. Met Maastricht gingen we
het pad op van een politiek Europa dat een
grote rol zou kunnen spelen op het
internationale toneel… Maar na de invoering
van de euro stokte de dynamiek terwijl de
uitbreiding nog voortging en bleef het steken
in een gemeenschap van staten die meer
commercieel ageerden
dan politiek. De
mensen voelen het Europese “voordeel” niet
meer.. zo’n 60 jaar na de laatste oorlog. En
velen zien niet de grote nieuwe machten aan
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van staten verenigd via principes van de
markt, en op basis van solidariteit ? Of willen
we een sterke federatie met één gezicht en
één stem in de wereld?
En hij besluit met Oscar Wilde:
“Wijsheid is het koesteren van dromen, die
groot genoeg zijn om ze niet , onderweg bij
de realisatie, uit het zicht te verliezen”.
Dus moeten we opnieuw
ambitieus
worden…. Maar, denk ik dan, is er niet eerst
een veel grotere schok nodig voor we dat
weer willen en durven? Hoe dan ook Giscard
is , voor de lange termijn, absoluut niet
pessimistisch en dat is al heel mooi!

aansloot voor nog eens zes lange uren…
En ze kwamen met een plan dat van een
gedeeltelijk “defaut” voor de Grieken
uitging, waarvan me intussen wist dat Fitch
en co mee zouden kunnen doen. Dat
betekent dus erkenning van gedeeltelijke
onmogelijkheid om de schulden af te
lossen… De banken deden er ook aan
mee, “vrijwillig”, wel te verstaan. Niet zo
vreemd als je weet dat een failliet van de
Grieken voor veel banken in Duitsland en
Frankrijk hun balans aardig zou verstieren.
Er werd dor Sarko nadrukkelijk bijgezegd
dat dit “eenmalig was en dus niet ook zou
gebeuren voor Portugal of Ierland”…
Ook werd het Europese Steunfonds
versterkt
Vooral om Portugal en Ierland te kunnen
helpen en ook de banken van Europa. En
de “markten reageerden redelijk positief” :
zij die ons financieel lijken te besturen
waren blij met de voorstellen waarvan alle
experts zeiden dat ze “ons even vooruit
zouden helpen” . Want in september komt
de volgende ronde…

DE POLEN RUNNEN DE EU
Ze zijn voor 6 maanden EU-voorzitter en
Tusk doet vn zich horen. De Denktank
DemosEuropa analyseerde op verzoek de
voorgangers en Zweden (2009) kwam daar
uit als een groot voorbeeld. Spanje en
Hongarije als… nietsnutten op die plek. Maar
er zijn al controverses zoals de wens voor
een hoger budget van Warschau en ook de
energiepolitiek ligt lastig (Polen wil praten
over te grote afhankelijkheid van Moskou!)…
Maar ze organiseren ook de conferentie over
de Arabische wereld in december en willen
ook praten over de EU-uitbreiding in OostEuropa. Aarbij Kroatië en Servië voorop
staan. En ze zijn ook voor meer voortgang in
de onderhandelingen met Turkije en de EU
over lidmaatschap. En er moet ook een grote
Europese digitale markt komen (voor
verkopen via het internet); zij vinden de
huidige toestand chaotisch. Tja, die jonge
EU-ers, die nog alles goed weten van die
Russische overheersing, zien veel meer in
Europa dan de “oude leden”. Maar ook pas
nu er sinds kort een liberalere wind waait in
Warschau. We gaan het allemaal beleven
dus…

BELGIË WEER IN/UIT HET SLOP
“De Belgische dynamiteur” schreef Le
Point en sprak van “moord op een enorme
laatste hoop”. Want de rode, Waalse, Di
Rupo moest zijn bemiddelingspoging terug
geven en de koning moest opnieuw
nadenken over de weigering van de
Vlaamse De Wever. Er restten hem drie
mogelijkheden:
1. Een nieuwe formatiepoging nu door
De Wever…. Maar wie zag dat
zitten?
2. de bestaande regering voortzetten
met meer volmachten
3. Nieuwe verkiezingen uitschijven
waar de Wever op wacht: hij wint
dan nog meer aanhang.
De NVA van de Wever steunt op 33 à 55%
van de Vlaamse stemmen en hij richtte ook
nog een ravage aan in de christelijke
CD&v,
die
hem
vertrouwde.
De
moedeloosheid werd zo mogelijk, nog
groter, de grote concessies van Di Rupo
waren weer niet voldoende en de

DE BATAILLE OM ATHENE TE REDEN
Het was als in een emmer vol kikkers die
herrie om een tweede reddingsplan voor de
Grieken. De ministers tolden over elkaar
heen en spraken forse taal tegen hun
nationale achterbannen. Dus kwamen op een
zondag Sarkozy en Angela Merkel tête à tête
voor een uur waarna Trichet zich bij hen
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ratingoffices in de VS stonden al weer klaar
met “afwaardering”…
Maar Di Rupo kreeg een compromis voor
elkaar met 8 partijen waaronder de christendemocraten. En de onderhandelaars gingen
eerst, doodvermoeid, met vakantie. Terwijl
het gekrakeel in Vlaanderen al weer begon.
De koning dankt de Heer op zijn blote knieën,
maar er zijn kenners die beweren dat de
eenheid van België zal worden “gered”
(vooralsnog) door de ratingburo’s die nu niet
de rating zullen afwaarderen… Zo redt de
ene crisis de andere. België blijft vanwege de
crisis…en het zal niet het enige land zijn dat
meer rust vindt in zijn politiek omdat de
crisis…”herenigt”!

op salarissen en pensioenen, massa
werkeloosheid vooral bij jongeren…Ga
kijken in Portugal, Spanje, Griekenland en
Ierland In Frankrijk, waar de verkiezingen
de sfeer bepalen, is nog heel weinig
merkbaar… dus de klap gaat straks des te
harder aankomen. In Italië wordt nu ook
de beuk er in gezet om te voorkomen dat
de ratingboys hun waarderingen bijstellen.
We gaan in steeds sneller tempo de helling
af:
de
20%
bijstelling
van
ons
welvaartsniveau voor de komende 10-20
jaar is begonnen…
DE GRIEKSE MEGA-GRACHT
De Acropolis staat op een berg, om hem
goed te laten zien denk ik. Maar dan niet
echt voor de immigranten waarvan er in 4
jaar al meer dan 500.000 bij de Grieken op
bezoek kwamen; het laatste jaar 128.000.
Allemaal over de Evros vanuit Turkije…..
Het is natuurlijk een ramp waar men graag
een einde wil maken, maar hoe moet dat
als de EU bijna geen cent betaalt? Dus
besloot men nu een giga-gracht te gaan
maken waarvan al 15 km klaar is… en het
wordt in totaal 120 km lang. En 30 m.
breed en 7 meter diep…
Als je er water in zou doen (wat niet slim is
natuurlijk) heb je als het ware een
slotgracht rond “een stukje van Fort
Europa” gereed… Een symbool voor wat er
nu gebeurt tegen “die immigranten”. Tja,
als je hoort dat je het een generatie gaat
duren voor je die schulden het betaald dan
denk je zo, natuurlijk. Fort Europa komt de
eer toe als eerste een ware “gracht” te
bouwen tegen indringers…. Die komt ooit
nog politici van pas die de turken buiten de
EU willen houden. Wedden?

DUITSERS OVER GRIEKEN…
In Der Stern, niet het meest hoogstaande
Duitse blad maar wel veel gelezen, staan nu
vele pagina’s vol met de gossip van Duitsers
over de Grieken en v.v. En wat daarover te
vinden is riekt bijzonder onaangenaam. Zoals
de titels: “Die Wut im Armenhaus Europas”
(de woede in het armenhuis van Europa) en
pinnige interviews van Duitse journalisten met
een Grieks, communistisch parlementslid.
Een ordinaire scheldpartij met ordinaire
beschuldigingen over en weer.. Over echte
problemen en achtergronden is weinig meer
te vinden. Der Stern is ook al geheel
“populistisch verdwaald” en dat zegt niet veel
goeds over de accenten in Duitsland.
In dit land is al sinds Schröder fors
veranderd: werkweken van meer dan 50 uur
bij middenkader is gewoon geworden, lagere
lonen (-5% van 2000 naar 2009!) zijn
geaccepteerd, stijgende winsten in bedrijven
die de inkomensverschillen enkel vergroten
zijn ook al gewoon en het steunen van de
maatschappelijk zwakkeren is al verleden tijd.
Nederland volgt deze trend ook, het nieuwe
gezicht van EU-landen in de 21e eeuw…
Zonder het hardop te zeggen komt er gewoon
steeds meer Gelijkheid tussen zuid en noordEuropa tot stand… wat betreft de sterk
zakkende welvaart en haar verdeling… Zie
nu ook Engeland en ook … Italië al (-18
miljard bezuinigen)… Het Europa van onze
kleinkinderen lijkt op het Europa van de
dertiger jaren… Dalende inkomens, kortingen

RUZIE
OVER
WAPENEXPORT
IN
BERLIJN
Trittin van de Groenen was ziedend toen
hij vernam dat Angela de export van 200
Leopards goed had gekeurd en wel aan…
Saoudi-Arabië of all customers! Het land
dat meehielp met tanks Bahrein te
“pacificeren” en remt met alles wat de
Arabische revoluties betreft… Maar hij wist
ook dat Duitsland wapenexporteur numero
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1 was en is van de… Grieken, die nu niks
meer (kunnen) kopen in Berlijn. De Grieken
hebben een defensiebudget wat op plek 6
staat in de wereld (in % van het BNP
natuurlijk), en de euro’s die daar mee heen
gingen kwamen terecht in Berlijn. Tja moet je
nou toch weer geloven in de Duitsers als
vooral businesspeople of hun pacifistische en
anti-geweld kant geloven? Angela moet nou
iets uitleggen wat haar niet zal lukken….

discipel, Berzins. Maar dat is nu door dat
referendum en zijn gevolgen voorkomen…

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
MOODY’S EN DE CHINEZEN…
Moody’s vertrouwt nu ook Peking niet
meer: hun schuldberekening voor de locale
sector komt zeggen ze 357 miljard te laag
uit… Dus het is geen 1148 miljard maar
357 hoger! En ze verdenken Peking of de
regio (of beide) van te creatief rekenen…
Vooral de gigasteden hebben enorme
infrastructuur projecten onder handen die
gigantische uitgaven vragen: China bouwt
in een stad een complete metro in 1/3 van
de tijd van een ander land! Standard and
Poor is het met Moody eens… de opgave
van Peking klopt niet. Eindelijk niet weer
Portugal, Griekenland of de VS nee nu ook
China in de ratingmolen. Nou wordt het
eindelijk eens wat leuk!

OOST-EUROPA
SUPER-POETIN KOMT ER WEER AAN
Over een jaartje zijn er in Rusland de
presidentsverkiezingen en nu verscheen er
een stripverhaal met Poetin als superman
daar in. Hij strijdt tegen Al-Qaida en wint
natuurlijk, en daarin komt een beer (medved
in Russisch, lijkt op Medvedev) hem te hulp
en vele elektronische gadgets natuurlijk.
Zijn populariteit groeit steeds sterker hij weet
de publieke opinie perfect te bespelen.
Medvedev mag dan waarschuwen tegen de
concentratie van macht, maar ziet met lede
ogen toe hoe Poetin’s ster stijgt. En verklaart
al bij herhaling dat het geheel in “onderling
overleg zal verlopen”… In Moskou zegt men:
Medvedev heeft maar een aanhanger en dat
is Poetin! Daarmee is de situatie goed
getekend dus. Poetin komt er (weer) aan.

FAREED ZAKARIA IS BEZORGD OVER
DE CHINEZEN
Het zou hem, de bekende journalist van
(o.m) de Time, niet echt verwonderen als
de “deuren van China” weer een beetje
dicht zouden gaan als de nieuwe generatie
leiders in Beijing aantreedt… Steeds meer
is er tegenstand merkbaar tegen
buitenlandse investeringen en worden de
eigen bedrijven bevoordeeld. China wordt
steeds
“eigen-zinniger”en
dat
lijkt
verrassingen te gaan geven. De nieuwe
rode cultuur bloeit op: met weer aandacht
voor Mao, het confucianisme, democratie
ook, voor Einstein, Shakespeare en
Lutherking…Een nieuw patriottisme met
een westers randje is zichtbaar.

DE OLIGARCHEN VAN LETLAND
Op 23 juli werd na een referendum het
parlement ontbonden zoals de president
Zatlers had voorgesteld. Hij deed dat omdat
hij vond dat deze vertegenwoordigers enkel
de belangen van de “3 A-families” dienden…
De anti-corruptie politie heeft het intussen
stevig met hen aan de stok. Meer dan 40
onderzoeken lopen… tegen witwassen,
machtsmisbruik,
valse
getuigenissen,
omkoping… Het land moet nu, 20 jaar na de
Russische overheersing, echt volwassen
worden… De wetten worden beter en burgers
organiseren zich nu ook om meer controle en
democratie te verkrijgen. De oligarchen zijn
al een tijd uit de regering gewipt en hun
ondernemingen lopen nu slechter, maar ze
zijn nog te aanwezig. Ze wilden dat de
president zou worden opgevolgd door een

ZUID-AZIË
DE THAKSINS ZIJN “BACK”
Ze is de zuster van de verjaagde oudpremier Thaksin en won met 265 zetels op
de 500 totaal.
Ze heet Yinggluck
Sinawatra en ze leidde de partij Pheu Tai
(voor de thais) en poetste alle
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tegenstanders weg. .De rode partij aan de
macht moet het veld ruimen. Haar broer zit
sinds hij in 2006 werd verjaagd door het leger
in Dubaï en hij was de helper van de armen
vinden deze. Zij is ook zeer vermogend e dat
helpt altijd wel. Nu maar hopen dat aan de
eerdere 18 militaire coups geen 19e wordt
toegevoegd. Ze lieten al weten niets te zullen
ondernemen. Nu ook maar hopen dat de
burgeroorlog tussen rode en gele niet
opnieuw begint; want die verliep al ooit zeer
bloedig. Broertje komt nu mogelijk terug om
“te helpen”… in dit ernstig verdeelde land.

zit
in
een
keiharde
ordinaire
bezuinigingsstrijd van formaat en op zich
genomen werd dat hoog tijd. ………
Le Monde sprak over de republikeinen als
een “extremistische groep ” die vecht tegen
de federale staat”. Over “ideologisch
fanatisme”” .
Er komt natuurlijk een compromis weet
iedereen, maar de schade is al enorm:
-Obama ging af en verloor nationaal en
internationaal veel aanzien. A lame duck..
-Clinton ook en ze merkte op haar
wereldreis dat de VS sterk aan prestige
inboette. “De politieagent van de wereld”is
een paar maatjes kleiner geworden.
-De handelswijze van de repu’s leidde tot
een gemiste kans… De kloof in de VSpolitiek is zeer diep, er is sprake van
verbitterde relaties en de tegenstellingen
waren nog nooit zo groot. Intussen is er
slappe groei, geen afname van WW en de
hoop op beter verwaait… Obama wordt
eigenlijk frontaal aangepakt en verlamd. De
repu’s, die onder Bush II de grootste fouten
maakten, wonnen toch opnieuw. Onze
“bondgenoot de VS” slaat fors rechtsaf en
sluit de luiken.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE
GRIMMIGE
STRIJD
OM
HET
SCHULDPLAFOND
Let wel: het gaat in de VS om de federale
schulden van de federale staat en niet om de
51 deelstaten! Ook al zijn er daarvan ook al
een paar bijna failliet zoals Californië…
“The Old Grand has taken de lead and
Obama has faltered, kopte Newsweek. En
vervolgde: “No great Bargain, Capitoll Hill is
in front”.
Tot op het laatste moment bleef de herrie
voortduren over de verhoging van het
schuldplafond met fatale datum 2 augustus…
En de wereld, ook de Amerikanen zelf, keken
angstig toe hoe de republikeinen Obama
aanpakten en hun wil probeerden op te
leggen. Zij willen geen enkele belasting
verhoging accepteren en Obama wilde geen
forse coupures in de sociale programma’s..
Het was een keiharde patstelling. Maar in de
publieke opinie liep het steeds verder in winst
voor Obama: hij kreeg voor maar 29% de
schuld van de impasse en de Repu’s voor
49%. Eind juli lag er een nog niet echt
geaccepteerd voorstel dat beide kampen
schokte. Directe bezuiniging van 500 miljard
en van 3700 miljard in 10 jaar. Van de laatste
moest 1300 miljard komen uit fiscale niches
tot grote woede van de Tea-party. En er
moest
ook
veel
komen
van
het
gezondheidssysteem
en
de
pensioen
voorziening, wat bij de democraten ook een
schok veroorzaakte. De Amerikaanse senaat

Zou er geen akkoord komen (wat iedereen
onwaarschijnlijk achtte) dan zou op 4 aug.
Al 30 miljard aan leningen niet kunnen
worden afgelost, enkele dagen later nog 11
miljard en dan weer 25 miljard… Enkel met
wat binnenkomende belastingen en door
het
stoppen
van
uitgaven
(zoals
salarissen…) zou terugbetalen nog deels
kunnen…
De zwitsers voorspellen dan een diepe
recessie van -30% in de VS, -5% voor het
BNP en grote gevolgen voor het aanzien
van het land en hun visie op de economie.
Zou er een “minimum-akkoord komen dan
zou AAA er af moeten bij de ratingoffices.
En dan zou het vertrouwen in de VS
politiek ook erg lijden. En er moet dan
gerekend worden op +130 miljard aan
lastenverzwaring door hogere leningsrente
in de komende 10 jaar.
Dus hoopte iedereen op een echt akkoord
wat wel betekende 4000 miljard bijstellen

44

om alles weer OK te krijgen… en dat kon ook
niemand als uitkomst geloven.

heersen. Want de VS heeft nog steeds een
van de meest concurrerende economieën
ter wereld, de VS was “never in default”
(failliet) in haar geschiedenis en de wereld
gelooft nog steeds in de kracht van de VS.
Maar de VS heeft zijn echte regerende
klasse verloren en is vooral vervalen in
ideologisch en retorisch gedoe…
Dus een vergelijking met de Grieken, die in
174 jaar bijna 50% van de tijd “default”
scoorden, en die nu niks kunnen
exporteren met een te dure euro gaat in
het geheel niet op… Maar of de teaparty
dat snapt is de grote (en beetje bange)
vraag… Begin juli had Obama nog drie om
het plafond op te tillen, en hij riep iedereen
op zijn verstand te gebruiken…

De grote Friedman zei in de NY Herald
Tribune:
De republikeinen en de democraten zouden
eigenlijk al twee jaar geleden samen een
inspanning hebben moeten starten om een
schuldplan te maken. Immers Bush II én
Obama
zijn
beide
bij
de
grote
schuldenstijgingen betrokken geweest… En
een nieuw “plafond vaststellen” zonder een
goed plan, dat is pas erg voor de VS. De
inzichten van economen zijn niet veranderd:
er zijn echt nieuwe belastingen nodig… Nog
nooit was het belastingniveau zo laag…
minder dan 15% van het BNP. Het gaat
intussen om en “bezuinigingsplan van 4000
miljard! Dan pas is die AAA stats behouden
eigenlijk terecht zeker als je het vergelijkt met
Griekenland, Portual en Ierland. Dus ook in
de VS zijn draconische bezuinigingen nodig
om in 2030 tot een cumulatieve schuld van
60% van het BNP te komen…
De Teaparty is een waar zelfmoord
commando gebleken zonder een greintje
visie.
Zowel
Boehner
als
Obama
onderschatten de situatie en gingen er “te
lichtjes” mee om. Beide dachten aan een
vluggertje en kwamen erg bedrogen uit… De
echte crisis is een politieke crisis: de VS zijn
tot op het bot verdeeld door echt extremisme.
Intussen viel . tot grote schrik van de
beurzen, de VS-groei flink terug en werd
duidelijk dat ook de WW nauwelijks
verbeterde. In de pers stond te lezen over de
“bevroren werkeloosheid, de vastgelopen
“job-machine”: To get a job , you must have a
job”… Wat aangaf dat je een langdurig
werkeloze geen werk meer krijgt… de
arbeidsmarkt groeit niet meer..

DE VS-MOTOR DOET HET NIET MEER
Geen enkele “motor” lijkt het gestrande
schip te kunnen vlot trekken: het OG is
opnieuw begonnen aan een prijsdaling. De
groei viel terug van 3,1 naar 1,8%... Na de
doping door extra-overheidsuitgaven en de
aanvulling van de voorraden is het weer
hommeles. Ook hier dus. De privé
schulden blijven zeer hoog, het bezit van
de Amerikaan slonk met 20% sinds 2000
en er zijn nog steeds 6 miljoen banen
tekort. Zo’n 35% van de ongeschoolden zit
thuis en de inflatie loopt op. Zowel export
als interne consumptie willen maar niet
bijtrekken en het begrotingstekort blijft
hangen op 10% waardoor de cumulatieve
staatsschuld de 100% naderde. En de
politieke herrie duurt door terwijl het land
wegzakt. Dit heft ook invloed op Europa
met meestal een 6 maanden vertraging en
hoe onmogelijk het ook mag klinken: de VS
begint Griekse trekjes te vertonen…
BETALEN OM MET OBAMA TE ETEN!
Hij haalde via het internet ook al in de
eerste campagne veel geld op bij “de
armen”. Vele kleine giften maakten een
aanzienlijke geldstroom en dat weet
Obama nog heel goed. Dus organiseerde
hij nu een loterij: je kunt een diner met hem
winnen als je meedoet een geld geven
voor zijn campagne 2012. De eerste keer
haalde O. 745 miljoen $ op… . Dat eten

HET TEKORT IS ENKEL POLITIEK
Fareed Zakaria is duidelijk zat: hoe kun je
nou een wat beter sluitende begroting krijgen
als je weigert de belastingen te verhogen na
een enorme injectie in de economie na een
crisis…
En daarmee bedoelt hij de ideologische
herrie tussen Republikeinen en democraten
en de senaatsverhoudingen die er nu
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deed hij ook toen al en de dame die toen won
organiseert nu in het Witte Huis de nieuwe
loterij. Het meedoen aan de loterij doet ook
adressen verschijnen voor de mailacties die
volgen om mensen vast te houden. En via die
adressen worden ook reacties op de
campagne verzameld.
Van de in 2008
binnengehaalde dollars was 30% (12 miljoen
respondenten) gever In de campagne van
zijn tegenstander Hillary Clinton waren dat er
maar 22%. Die Obama c.s. weten hun geld
en hun aanhang wel te vinden en dit alles is
nogal wat sympathieker dan het (alleen)
ophalen van miljoenen bij de industriebosses
en de belangengroepen.
Obama wil 1000 miljoen $ ophalen voor
2012…

GUANTANAMO
Het kamp bestaat nog, Obama c.s. lijken er
niet meer mee bezig te zijn, ook al is Bin
Laden er ook al niet meer. Nu er steeds
meer
“dictatoren
en
mensenrechtenschenders op de wereld”
voor een internationaal tribunaal worden
gesleept en ook de VS vaker zijn
“instemming daarmee laat zien” komt het
moment nader dat een klacht tegen Bush,
Cheney of Rumsfeld in discussie kan
komen…
Want er werden “officieel
toelaatbare martelingen” gedefinieerd…
zoals waterboarding.
De VS kregen van de ratingoffices nu AA+
voor hun kredietwaardigheid, een schok
voor vele. Dus wordt het ook steeds
waarschijnlijker dat ze ooit een klacht aan
de broek krijgen voor “misdaden tegen de
rechten van de mens”. En dan niet van de
dochter van Khadaffi. De geschiedenis laat
zien hoe het vaak loopt: in Duitsland, in
Libanon, in Servië c.s. in Soedan, in
Nigeria, Liberia en Kongo… Er is geen
enkele reden waarom er een dag ook een
klacht tegen een Amerikaanse bestuurder
zou kunnen liggen in Den Haag.. Maar
Obama zal dat echt niet doen; die heeft
heel andere dingen aan zijn hoofd. Stelt u
zich eens voor dat straks een republikeinse
president van de VS (van het Tea-party
type), Guantanamo erft… Als dat dan
maar goed gaat, zou ik dan zeggen.

DE EIGENAREN VAN DE VS NU
Wie heeft de Amerikaanse staatsschuld “in
zijn bezit”? In het verleden kochten China,
Japan massaal Staatsobligaties en zo
kwamen ze samen aan 50% van dis totale
schuld. China 26 en Japan 20%. Dan komen
de Engelsen met 7,4%, de OPEC landen met
4,6%, Brazilié met 4,6%, Taiwan met 3,4, de
Caraiben met 3,1, de russen met 2,8, Hong
Kong met 2,7 en “overige met 25,1%
waaronder Frankrijk met 0,5%... Dus als
Obama in de Dallas komt weet u wie de klos
is…
FAILLIETE STEDEN IN DE VS
In Central Falls Rhode Island, kan de
gemeente de 80 miljoen aan pensioenen van
de brandweer en de politie niet meer betalen.
Faillissement is zeer dichtbij en Moody’s gaf
al het sein: possible default.
Ooit ging Cleveland Ohio ook op de fles
(1978) en ook Orange County (Californië ,
1954). Dat waren toen enkele bestuurlijke
idioten die er een rotzooi van maakten. Nu
zijn het gewone steden die in de neergang
worden meegesleurd en met een ingezakte
bevolking… Ze moeten toezien hoe ze hun
eigen bejaarden in het ongeluk storten en
nog wel de trouwste dienaren. Symboliek van
de bovenste plank in het land van
“onbegrensde mogelijkheden”.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DE TRUMP OCEAN TOWER
Hij staat er en in Panama met zijn 284 m.
hoog boven de stranden van Punta Pcifica
en het is de hoogste toren van Latijns
America. niet. Casino’s, winkelcentra,
zwembaden, 47 suites, panorama terras
bovenop… Maar of Trump hem mocht
openen op 6 juli was erg onzeker: omdat
hij zei: ‘Dat Panama kanaal voor nop aan
die Panamezen geven is echt belachelijk”.
En dat pikten ze daar niet, toren of geen
toren!
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CUBA HANGT AAN HET INFUUS VAN
CARACAS
Chavez krijgt hulp tegen zijn kanker in Cuba
en heeft ook al 6000 goed opgeleide
Cubanen die in Venezuela werken waaronder
veel medici. Chavez geeft dagelijks 115.000
barrel olie aan Cuba als vergoeding.
Daardoor kan daar het toerisme en de
nikkelindustrie blijven draaien.. waarop de
economie voor 90%, drijft. Cuba handelt
verder vooral met China, Spanje en de VS…
Zo redde Caracas Havanna nadat de russen
weg liepen… Er gaat nu een mopje rond in
Cuba: Fidel komt de ziekenkamer van
Chavez binnen en zegt lachend: Jij gaat nu
nog vóór mij dood!

aandacht voor, waardoor het risico groot is
dat op dit belangrijke aspect weinig zal
veranderen.
Waardoor
ook
de
voorwaarden voor meer welvaart en een
betere sociale structuur blijven ontbreken;
een ramp voor de werkeloze jeugd daar.
Marokko lijkt het best onderweg te zijn in
dit aspect en trekt ook daarom steeds meer
buitenlandse investeringen aan. Een
tweede revolutie lijkt zich al af te tekenen…
terwijl in een dozijn landen de eerste óf nog
met geweld verloopt óf nog niet echt is
begonnen...
We gaan een eeuw van grote onrust in
deze regio tegemoet…
DE TURKEN ZIJN HÉT ARABISCHE
MODEL
Het gaat erg goed in Turkije: alle
indicatoren staan op maximaal. De
Fransen zeggen: Le croissance et le
croissant (de Econ. Groei en ook de halve
maan). In Egypte, Tunesië en ook Libië
wordt
met
bewondering
naar
de
welvarende Turken en hun staatsinrichting
gekeken: dit bevalt veel democratische
opstandelingen wel Iets heel anders dan
die oude Arabische koningen , die have
dictators En de Turkse regering vent hun
model ook sterk uit: ook via de Turkse
stichting voor economische en sociale
studies. Ook hun sterke optreden in de
geopolitiek wordt bewonderd al moesten ze
even hun plekje zoeken in de Libische
kwestie. Ze zijn ook Natolid en willen bij de
EU horen… Dat alles, en de grote luxe nu
al in Istanbul, roept grote bewondering op.
Geen islamitische republiek, geen kalifaat,
nee een democratie op met islamitische
wortels.. Zoals die van ons, gebaseerd op
joods-christelijke wortels. En ook kerk en
staat gescheiden en een gekozen
parlement. Dat zou zelfs het CDA kunnen
bevallen alsook de Duitse CDU/CSU toch?
En wij willen die turken HET voorbeeld
tegenover dat stoute Iran, niet in onze
club? Dat is toch arrogant en “een beetje
dom”, niet dan? Morgen is het onze
machtigste buur en onze grootste
exportmarkt samen met… de landen met
die Arabische revoluties nu. Ai ai Europa!

Terug naar inhoud
OCEANIË
OP NAAR DE 10 MILJOEN INWONERS
Het eilandenrijk Oceanië gaat de grens over
van 10 miljoen inwoners. Dat meldt het
secretariaat generaal van de Pacific.
Honderden eilanden hebben minder inwoners
dan vele steden in de wereld.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ANALYSE
VAN
DE
ARABISCHE
REVOLUTIES
Er verschijnen steeds meer analyses van hoe
deze revoluties nu verlopen met name in
Tunesië, Egypte en ook Marokko waar aan
“de hervormingen” wordt gewerkt.
Daarbij maken sommigen een vergelijking
met de “revoluties in Oost-Europa” na de val
van “het ijzeren gordijn, de Sovjet-Unie”. Daar
was vaak sprake van een sterke wil om
aansluiting bij het westen en de EU.
Waardoor er stevige eisen op tafel kwamen
over het te volgen “economische model”. Dat
ontbreekt geheel in de Arabische revoluties
waar “vrijheid, socialere omstandigheden en
het afbreken van dictaturen en corruptie
voorop staan.
En nauwelijks echte
doelstellingen voor economische hervormingen. Vooral in Egypte is daar weinig
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Nasser in Egypte” is geen spoortje te
vinden.
In tegendeel: er zijn veel conflicten en er is
een “ordinaire onderlinge machtsstrijd”
gaande. Zie de herrie Marokko-Algerije,
idem Marokko-Mauretanië, Tunesië-Libië,
Syrië-Libanon,
Soedan noord-Soedan
Zuid, Jemen Zuid-Jemen noord . En het
grote politiek-religieuze gewring sjiietensoennieten met als polen: Iran en SaoudiArabië… En niet te vergeten ook Turkije,
dat nu , op redelijk goede voet staat met
Iran (dat het echter ook niet vertrouwt)
maar dat vooral voor invloed vecht in het
MO!
De Arabische revoluties laten een
“ontwaken zien” al is er nu steeds meer
“aarzeling” zichtbaar en zelfs ook
regressie. Een eerste fase is bezig en de
ontwikkeling is niet meer te stoppen: de
problemen zijn té groot. Met name de
verloren, werkeloze goed opgeleide
jeugd… , het te conservatieve gedoe op
het Arabisch schiereiland, de armoede en
de
gevaarlijke,
te
eenzijdige,
afhankelijkheid van de olie en het gas. Het
wordt hoog tijd dat Europa inziet dat aan
zijn zuidgrens grote ontwikkelingen blijven
voortduren en dat wij daar alles mee te
maken hebben. Al lijkt het nu enkel een
beetje op
“clandestiene immigratie
troubles”. De enigen die dat begrijpen lijken
vooralsnog de (rechtse) Franse politici te
zijn..

TURKSE LEGERTOP VLOOG ER UIT..
Ze waren al jaren geen vrienden meer,
Erdogan en zijn (islam)partij en de
“afstandelijke legertop”. Het leger is vanouds
de hoeder van de gedachten van Atatürk
waaronder de scheiding van Kerk en Staat.
Ze pleegden ook al enkele coups als iemand
van de politici over die streep dreigde te
gaan… sinds 1960 waren er vier coups.
Er was al jaren steeds meer gerommel, 40
generaals zaten intussen vast, verdacht van
een staatsgreep,
In totaal zitten 200
officieren vast waarvan 22 op de dag dat de
legerchef Kosaner ontslag indiende.
Er
zouden aanvallen op moskeeën zijn gepland
om chaos te zaaien en de regering te
destabiliseren. Wel 17 officieren van de
bevorderingslijst van Kosaner werden
opgesloten… Ze zouden voor de krijgsraad
komen maar dat bleef uit… De AKP had een
ware zwarte lijst met militairen waaronder
Balinli directeur van de militaire Akademie
Saldiry Berk (legerbaas) en 58 Kolonels.
Nu Erdogan met 49,9% de verkiezingen won
drukte hij door, op zich om een “normale
Grondwet” te maken zoals in het hele westen
en zoals ook door de EU gevraagd..
Grondwet waarin de dikke rol van het leger
zal ontbreken dus. De tegenstanders van E.
zijn nu geen klein beetje ongerust dus. Op
Cyprus zitten ook 40.000 Turkse soldaten en
daar speelt ook een “hete kwestie”, ook voor
EU-toetreding. In Afghanistan en Libanon zijn
de turken ook actief, met hun leger dat het
tweede grootste is in de NATO…. De nieuwe
top is intussen aangetreden en nu is het
wachten op het voorstel om de Grondwet aan
te passen.. wat 2/3 meerderheid vraagt…
Erdogan gaat dat proberen, hij zei het al bij
herhaling. En mét de zegen van de
toekijkende EU…
.
ER IS VEEL CONFLICTSTOF BIJ DE
ARABIEREN
Voor veel westerse mensen zijn “Arabieren
en moslims ”blok- of container”begrippen.
Maar er is geen enkele sprake van een
gezamenlijke filosofie of een echt ideologisch
verband. De Arabische Liga is dat niet en van
enig “panarabisme zoals in de tijde van ene

HEROPVOEDING JOURNALISTEN IN
TUNESIË
De censuur opheffen is echt niet genoeg,
nadat journalisten decennia aan de leiband
van Ben Ali liepen. Vele van hen zijn direct
na de start van de revolutie, hup, naar de
andere
partij
“overgelopen”.
En
radicaliseerden soms snel… niet gewend
aan grote vrijheid.
En op TV en Radio zijn er soms massa’s
berichten te vernemen die niet- gecheckt
zijn en later onjuist blijken. Hun opleiding
was door Ben Ali georganiseerd en ze
leerden allen “hem en zijn politiek te
begrijpen en te verdedigen.
En de
journalisten die de voorkeur kregen waren
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lang niet altijd.. de beste. Dus zijn er nu
“cursussen” mede gesteund door westerse
landen, om de journalisten te leren hoe je je
moet opstellen in een democratisch bestel.
Frankrijk is hierin nu zeer actief. En er wordt
nu ook over een algemene “perscode”
nagedacht, een beroepsgedragsregel dus.
Democratie moet geleerd worden na een
dictatuur en dat weten wij in het westen ook
uit ervaring nog wel…

omvang van de protesten is uniek voor de
historie van Israël!
DETAILS OVER HET OPENEN VAN DE
GAZA-GRENS
Egypte laat er max. 400 per dag overheen
in Rafah en je moet je passage één dag
tevoren aanvragen. Ook staan er 5000
namen op een zwarte lijst: zij mogen niet
“over”. Dat is de facto niet echt veel meer
dan het “vroegere Egypte” er ook al over
liet op jaarbasis gezien. Vandaar dus ook
de complete bestorming op de eerste dag
van “opening”.
De bottomline is dus: Je hebt geen visum
meer nodig, behalve dan de 18-40
jarigen…
Dat openen is meer politiek dan echt “vrij
verkeer ” dus. Egypte kiest positie: losser
van Tel Aviv maar wel goed voorzichtig.
Controle en goederenstroom blijven als
vanouds, maar voor de business is het nu
wat gemakkelijker geworden. Er zijn
toenemend contacten met China vanuit de
Gazastrip: business is business en
Palestijnen zijn dynamische handelslieden.

VEEL SOORTEN REBELLEN IN LIBIË
De milities worden steeds duidelijker de baas
in Libië tot schrik van het westen. Het gaat
erg op Irak lijken daar… direct na de
Amerikaanse invasie. In Benghazi wordt
steeds vaker onderling gevochten: generaal
Younes , oud legerchef van Khadaffi en
topper bij de rebellen, werd al met twee hoge
officieren neergeknald… Groot verlies voor
hun actievoering! Daarna volgde een
zuiveringsactie waarbij 15 doden vielen en 63
man werden vastgezet. Er is sprake van
steeds radicalere fracties onder de wel 30
groeperingen , ook van “Al-Qaida-achtigen”.
Mede op aandringen van Nato en de
Overleggroep is door de CNT nu de
“zuivering” ingezet. Niks eenvoudig nu en
dus liggen er nu al gevaren voor de náKhadaffi periode op de loer… Libië is nog
lang geen rustig landje ook niet als K. de
biezen zal hebben gepakt.

DETAILS OVER GEWELDDADIG SYRIË
We horen half juni over desertie in het
leger, daar wordt onderling gevochten en is
steeds meer weigering op het volk te
schieten. Broer Maher met zijn 4e Divisie,
die enkel uit Alevieten bestaat die ook nog
allemaal uit één dorp komen (net als uit
Tikrit bij Saddam)
en zijn geheime
diensten oefent een afgrijselijke terreur uit.
We zagen hoe zijn mannen naast lijken
van betogers , oude geweren neerlegden,
om dat dan te filmen en uit te sturen naar
de pers en het internet. Maar helaas voor
Maher werd HUN fraude gefilmd en
uitgestuurd… Tot groot afgrijzen van velen,
ook de turken. Het opstandige stadje aan
de noordwestelijke Turkse grens werd,
nadat er 120 dode politiemensen “vielen”
door Assad c.s. met tanks en helikopters
belaagd. De bewoners waren voor het
grootste deel al gevlucht naar Turkije…
Want de laffe moord van bewapende
rebellen op “arme politie-agenten” moest
worden gewroken, heette het. Dat het

DE STRAAT PROTESTEERT TEGEN
NETANYAHU!
Zo’n 150.000 gingen luid protesterend de
straat op tegen het “onbetaalbare leven”.
Wonen +40% in drie jaar, eten +30%, en dat
alles bij een steeds liberalere politiek.
Onderwijs, gezondheidszorg en transport
worden steeds verder geprivatiseerd. In Tel
Aviv was er al enige tijd een tentenkamp in
het centrum en er waren manifestaties van
alle leeftijden. De polls zeggen dat 80% het
met de protesten eens is… En er wordt
geroepen en op protestborden geschreven:
Het Tahirplein is ook elders dan in Caïro”. De
premier schrok en deed enkele beloften;
maar niemand gelooft hem en dus moet hij
zich echt zorgen gaan maken. Tja, de
Arabische jeugd deed het al vóór… De
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echter soldaten waren die door de fanaten
van de 4e divisie werden afgeknald omdat ze
niet op burgers wilden schieten, deden , werd
zo weer eens verdraaid. Het lukt de Assad’s
steeds minder om de waarheid te verhullen of
te verdraaien. Niemand gelooft hen want er is
ook geen buitenlandse journalist daar… En
dat zal de ondergang van Assad c.s. gaan
versnellen.
HERSTART VAN DE UNIE VAN DE
MEDITERRANEE.
Juppé sprak bij de benoeming van de
Marokkaanse secr. Generaal Youssef Amrani
in het hoofdkantoor in Barcelona en noemde
vier prioriteiten voor de toekomt: een bureau
voor jeugdmobiliteit (uitwisseling studenten),
ontwikkeling voor duurzame energie m.n.
zonne-energie, stimuleren van innovatief
middenen
kleinbedrijf
en
betere
maatregelen tegen bosbranden. De groei en
ontwikkeling van midden en kleinbedrijf werd
een kernpunt genoemd mede tegen de hoge
werkeloosheid. De kwestie Israël blijft een
grote handicap vooralsnog. De oude garde,
waaronder Mubarak (vice-president!), werden
geluidloos van hun functies ontheven…

die zich duidelijk achter de mensen op het
Tahirplein scharen moeten zich regelmatig
verantwoorden bij de militairen. En
sommigen laten weer hun teksten tevoren
“keuren” door de aanwezige generaal. Die
vindt dat er een verschil is tussen een
“belediging” en “kritiek leveren”, en hij trekt
hoogst persoonlijk de streep tussen deze
beide. Een leiding
gevende, een vriend van Gamal Mubarak,
plaatste camera’s en micro’s om zijn
collega’s te bespioneren en werd na de
geslaagde revolutie door opstandige
collega’s met schoenen na gegooid. De exminister
van
Informatie,
die
was
gearresteerd, is al vrijgelaten intussen. Hij
werd maar enkele weken vastgezet…en
ook enkele leidinggevende, die lang pro-M.
waren en die werden weggezonden, zijn
terug nu.
Slechts een minderheid is solidair met de
mensen op het Tahirpein nu en zij
verzuchten dat het jaren zal duren om de
oude garde en haar oude reflexen te
elimineren . Egypte’s revolutie dreigt te
verzanden, men valt terug in de oude
groeven en dat geldt dus ook voor de
staats-tv van nu in Caïro.

MUBARAK-TV IN EGYPTE
De staats-tv moest van Mubarak tijdens de
start van de revolutie de berichtgeving
volgens scherpe richtlijnen uitvoeren en werd
zo de anti-Aljazeera van die periode. Nu
staan er nog steeds tanks en troepen voor
het gebouw dat een kopie is van een Frans
TV-gebouw in Parijs. Maar de revolutie
verdeelde ook de redacties: er ontstonden
twee kampen. De ingang werd door militairen
bewaakt in die dagen en een generaal
maakte er de dienst uit. Pro-revolutionairen
moesten langs allerlei sluipwegen naar
binnen naar hun werkplek om niet buiten
gezet te worden… Nu nog moeten TVvedetten zich erg ingewikkeld “verdedigen”
over hun houding en keuze in de eerste
revolutiedagen.
En nu blijkt dat er nog niet veel is veranderd:
de oude garde en de oude reflexen zijn er
nog volop. En de “censuur” is her
begonnen…., ook de zelfcensuur. Degenen

DE SUPERBOMMEN TEGEN KADAFFI
Met zo’n superbom gooi je een tank of iets
anders feilloos plat. Of via de GPS als je
de coördinaten kent maar die kan iemand
op 1 km afstand met een speciale kijker
bepalen en aan de piloot doorgeven. Of
iemand met een laserkijker richt de
krachtige straal op de tank en de bom valt
pikt die straal op en boem, weg is de tank
al. Dit grondwerk wordt gedaan door de
“verboden natoboys” want er mag geen
soldaat in het zand van Libië komen
volgens de resolutie. Maar dat gaat
gewoon niet… De vliegtuigen laten de
bommen los op 15 à 50 km van de tank
dus lekker buiten afweergeschut etc. Het
zijn Mirages, Rafales en Super Etendards
die er mee rondvliegen en ze zijn thuis op
de Charles de Gaulle. Het is duur: 350.000
€ per bommetje… mar je krijgt er dan ook
iets voor. En waar ze op knallen zijn ook
vaak pick-ups van K’s legertje; dan schiet
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je dus met 350.000 op iets wat 15000 kost…
Tja als je de olie wil en K. weg, dan kost dat
wat natuurlijk. Maar straks krijg je dan ook die
“brut” tegen een vriendenprijsje.

Natuurlijk is er ook een boordcomputer.
Die laat snelheid zien, zijn hartslag, en de
pedaalkracht bij elke “trapbeweging”.
Anquetil had een fiets die 10,2 kilo woog
( 1963); Hinault kwam op een fiets van 9,6
kilo (1985) en Armstrong met een fiets van
7,2 kilo in 2003. Hinault had een stalen
fiets maar wel met airodynamieke trucs dus
al met kabels in de buizen. Armstrong reed
op een carbonfiets met een 10-tal
versnellingen.
Het reglement eist een minimumgewicht
van 6.8 kilo en er worden jaarlijks in
Frankrijk 200.000 fietsen van superkwaliteit
verkocht…
Die Tour dat is, als elke topsport, het rijk
der ingenieurs geworden en het einde komt
nooit helemaal in zicht. Een goed merkje
is Colnago lees ik… Ik weet nu ook dat
mijn Dahon met 8 versnellingen (naaf),
gewoon kabels “in the air”, kleine wieltjes
en spatbordjes niks voorstelt in de Tour,
maar hij weegt compleet toch ook maar 11
kilo!
Dat is toch wel aardig dacht ik en de prijs is
20 keer lager… ook niks beroerd. En ik
vouw hem dubbel in 20 sec. en stap zo in
de metro of de tramway dus… En dat lukt
die tourboys niet ; overigens schijnt het
ook niet te mogen… Het is een vorm van
doping.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
VOLG VRIEND EN VIJAND
Het apparaatje kost nu 199 € en het heeft
GPS en een SIM kaart aan boord. Zo gauw
het wordt verplaatst geeft het een SMS-je
naar het gewenste mobieltje en de ontvanger
kan dan de positie opvragen… en exact terug
vinden op Google Maps. Iets voor uw
schoolgaande kleuter, een verwarde opa, een
eenzame wandelaar of werker, of voor uw
(gestolen) auto… Dit apparaat is het merk
Istar en zijn concurrent kost 299 € en noemt
zich Locster. Nomadic Solutions exploiteert
het spul en is er trots op. Maar vreest ook dat
het gebruikt gaat worden om “cowboy en
Indiaantje” te gaan spelen…
Stop het in de spullen van uw stoute
echtgenoot en kijk waar ie uithangt… Hij kan
30 uur op zijn batterij dus het moet ooit
lukken uit te vinden waar hij nou weer zit…
Bij de indianen natuurlijk!
DE VELO’S VAN DE TOUR DE FRANCE.
Zo’n fiets in de Tour doet 12000 à 15000 €
echt waar. Wel 80% van zo’n fiets is carbon
en de lagers zijn keramisch(die kunnen tegen
hitte en krijgen dan niet meer wrijving).
Shimano levert elektrische derailleurs met
een knopje op het stuur en zonder kabels. Of
die kabels zitten in het frame gebouwd.. En
de vóórplaten hebben 53 en 39 tanden en
achter heb je 11 tandwielen met 11 à 23
tandjes.
Het frame is carbonfiber, bestaande uit
honderden onderdelen die handmatig zijn
gemonteerd. Soms zijn ze uit één stuk: erg
stevig maar ook erg oncomfortabel. De
wielen zijn ook carbon en vóór heb je 10 of 11
spaken en achter 15 à 18 . En een coureur
gebruikt wel 4 verschillende modellen
afhankelijk van de wegkwaliteit. De band zit
vast aan de velg en kan zonder platrijden,
een dozijn etappes houden ca 200 km dus.

DE AUSTRAL VAN DE COMPAGNIE DU
PONANT
Het is een zusje van de Boreal en
eigendom van deze Compagnie die nu
weer eigendom is van Saadé, de
redersbaas van CMA-CMG in Marseille.
Het heeft 132 cabines voor 264 passagiers
en 139 bemanningsleden… een cruiseboot
dus. Met twee restaurants, een theater en
fraaie salons met terrassen. Een soort van
“privé-jacht op een cruiseboot” zeggen
mensen die er op waren. Een reisje kan
vanaf 1715 €/persoon.
Het interieur is gedaan door Saadé’s
dochter en Jean-Philippe Nuel en is erg
warm uitgevallen. Want het gaat steeds
vaker ook naar de polen op vaart.
Uiteraard heeft het het label: Green Ship
want het een en al ecologie wat je ziet.
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U kunt haar tegen komen in de
Mediterrannée,
in
Zuid-Amerika,
de
Caraïben, Azië en Antarctica…
Ik zag haar in de haven van Marseille en was
sous impression… net als toen ik de eerste
boot zag die “Ile du Ponant” heet.. een wat
oudere zeer charmante zeilboot voor meer
avontuurlijke passagiers…

boven de 9% hangen… Het vrije
kapitaalverkeer over de wereld moet er iets
mee van doen hebben: de “locale staat’’ is
een flink deel van zijn macht en invloed
kwijt. Anderen spelen fors mee en heel vrij.
De gereedschapskist van de keynesianen
is kaduuk..
Wat in de VS bemerkt wordt speelt ook in
de EU steeds duidelijker. De kosten van
het kapitaal blijken niet meer als vanouds
“beheersbaar” en welke bezuinigingsmaatregel dan ook blijkt niets meer uit te
halen wat betreft de productiviteit. Zelfs in
China is het “ontkoppelen van de
staatsmacht” nu merkbaar: het remmen
aan de groei tegen opkomende inflatie,
werkt maar heel beperkt.
De wereldwijde kapitaalmarkten onttrekken
zich kennelijk aan de “oude vertrouwde
staatsinvloed” al was het ingrijpen in het
hart van de crisis wel effectief zoals we
zagen, maar daarna niet meer.
Dus het wordt even slikken wat de
conclusie betreft: de staat is zowel niet
meer de oorzaak van onze problemen (een
republikeins, libertijns thema), als ook niet
meer de oplosser van die problemen (een
leidraad
van
democraten,
interventionisten).
De staat is er “één tussen anderen” dus
moet
er
een
manier
van
meer
“samenwerken” tussen meerdere actoren
worden gevonden. Ook met actoren die
niet binnen de grenzen van een staat of
economische regio te vangen zijn. De staat
kan niet mee alleen de ww bestrijden met
een autonome interventie en ook niet meer
de concurrentiekracht in de mate die
vroeger aalbaar was.
Dat zullen de “internationaal opererende
kapitaal manipulatoren” en ook “de
ratingbureaus” die hen adviseren graag
horen. En de overheden en hun instituties
zullen een toontje lager moeten zingen. Er
zijn krachten ontketend die (nog) niemand
kan “sturen” en die zelfs een G20 niet de
baas kan.
We zijn aangekomen in een tijd van
“versleten
modellen”,
onze
aloude
denkbeelden
en
onze
opgedane
ervaringen in het verleden lijken versleten.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
IS DE STAAT ONMACHTIG GEWORDEN?
De grote herrie tussen republikeinen en
democraten in de VS toont een akelige
ontwikkeling aan: de staat is zijn “beproefde”
greep op de economie kwijt. Het oude model,
de oude knopjes van rentevoet en “geld erin
pompen” , die wijsheid die jarenlang op
gezag van vooral Keynes, werd toegepast
doet het niet meer. Obama verloor bijna al
zijn economische adviseurs en de twijfel slaat
bij iedereen toe. Is de staat zijn greep kwijt,
werken de oude vertrouwde interventies niet
meer, en hoe komt dat dan?
De rol van de staat in de economie is al
vanouds een politiek-ideologisch item: van
laissez-faire (Reagan c.s.) tot de New Deal
(staatsinterventie met medewerking van
economische actoren) van Roosevelt.
Alan Greenspan was de eerste die erg
verbaasd ontdekte, dat wat hij ook deed met
de “korte rente”, die lang rente volgde niet
meer als vanouds en bleef , bij elke stap van
Greenspan, eigenwijs op 4% staan…
Greenspan sprak openlijk van een nieuw
“enigme”, wat gewoon “ik snap het niet meer”
betekende. En economen zagen dat een
mondiale markt van kopers en verkopers zich
gewoon anders gedraagt dan een meer
“gesloten, regionale” markt eerder altijd deed.
Ook bij de werkeloosheids bestrijding bleek
het “model” te weigeren: enkel het direct
scheppen van arbeidsplaatsen bij de
overheid werkte nog, het indirect stimuleren
met injecties leverde weinig tot niets op. The
“job machine” bleek een andere machine te
zijn geworden met andere knopjes er aan..
Wát Obama c.s. ook verzonnen, de WW bleef
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De modellen zijn niet meer voldoende
representatief nu voor de ontstane realiteit…
Dat maakt de politieke verhoudingen bepaald
niet gemakkelijker…óf nou juist wel? In de
VS, was het te zien bij het titanengevecht
over het schuldplafond… Maar wie legt het
“die van de Tea-party even uit’? Dit lust het
volk echt niet, wedden?

Sarkozy zegt:Turkije is niet IN Europa…
Imagoloog van Leersen zegt, al pratend
over identiteiten: Europa’s grenzen lopen
van Boedapest—naar Reykjavik, van
Madrid tot naar St.Petersburg en van
Odessa tot Istanboel. Binnen dit gebied
kunnen de bewoners op “een natuurlijke
manier met elkaar communiceren” d.w.z.
beter dan met de “buitenstaanders”. Dus
Turkije hoort met zijn vóórkant wel degelijk
tot
Europa
(Istanbul
was
Constantinopel/Byzantium) en met zijn
“achterkant” niet. En hij acht Turkije een
“plus” voor Europa.
De VS-geopolitici zien Turkije als het meest
succesvolle land van de 21e eeuw. En door
zijn positie en dynamiek als “bepalend voor
de vrede in de regio.
À propos regio: Sarkozy ziet de turken nou
net als “een concurrent van de Fransen in
die regio”. En doet vooral daarom moeilijk.
Want Frankrijk wordt het grootste land van
de EU (Duitsland zakt…) en de turken
groeien Frankrijk boven het hoofd , weet
hij. Daarom dus. Zijn Unie van de
Middellandse Zee daarin wil “hij” gloriëren”
en dat gaat lastig met die succesvolle
turken.
Ashton zag dit en probeerde een paar
strategie-talks over de relatie verbetering
Turkije –EU maar liep vast op onwil bij de
“anti-turken in de EU”.
Waarmee een
kans werd gemist om met de best
gepositioneerde en ook gemotiveerde
tussen de EU en het MO in, op één lijn te
komen. Want Turkije dat nu “het moslimmodel” is voor de Arabische revolutie
landen”, dat zich razendsnel ontwikkelt, dat
over goede relaties en contacten beschikt
met zijn “allemaal strategisch liggende
buren” is wel zeker onmisbaar voor vrede
in het MO.
Nauwlettende lezers van LP weten dat ik
altijd al een vóórstander was (en ben) van
Turkije in de EU. Dat doet er niet veel toe
maar de huidige discussie is daarom voor
uw redacteur best leuk.

DE RUN OP DE POOLSCHATTEN
Er zit voor 3 jaar olie voor de hele wereld,
Groenland is al 180 dagen/jaar ijsvrij (was
140 in 1930), bij 80 $ per barrel is de
oliewinning hier al rendabel en varen over de
poolweg is 7500 km korter van Antwerpen
naar Sjang Hai.
Maar oliewinnen daar vereist een totaal
andere aanpak, kennis en apparatuur. Een
platform moet tegen een crash met een
ijsberg kunnen, vaak moet er in plaats van
platforms met schepen worden gewerkt en
dan ook met buizen naar de bodem die
flexibel zijn… en snel afbreken en herstarten
mogelijk maken bij ijsberg-gevaar. Ook zijn
speciale ijsscanners nodig om schadelijk ijs
op tijd op te sporen, ook veel nauwkeurigere
kaarten dan er nu zijn en een veel betere
technologie om in te zetten bij grote
olievervuilingen bij incidenten. Ook tientallen
nieuwe havens, bakens en vuurtorens en niet
op de laatste plaats: hel veel discussies met
de ecologische tegenstanders die hun hart
vasthouden na de milieurampen van net
eerder… En de Chinezen zijn al bezig met
gigantische visvangst operaties te plannen in
de “nieuwe wateren”. Terwijl nog nauwelijks
duidelijk is wat de visstand hier kan
verdragen… Een heel onbekende wereld
staat aan het begin van een giga-exploitatie
en alles staat in de startblokken. En de politici
scherpen de messen over hun rechten op de
nieuwe rijkdommen terwijl de business zeer
ongeduldig
doordrukt.
Het
laatste
maagdelijke gebied van de aarde is nu aan
de beurt in een tijd dat schaarste troef lijkt te
worden… De wals is gaan rollen en er is
niemand die ze tegen houden kan.
TURKIJE EN DE EU
Turkije hoort niet thuis in de EU vinden (nog)
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Cyprus…

Terug naar inhoud
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onderdelen. Intussen werken er 11 miljoen
illegale immigranten in de VS zonder enige
rechtsbescherming en ze kunnen elke dag
worden opgepakt en uitgezet. Maar in de
landbouw en de bouw zijn illegalen
onmisbaar… Een studie wijst uit dat het
hebben van zeer goedkope arbeid méér
werkgelegenheid schept omdat hierdoor
delocalisaties van industrieën worden
tegen gegaan. En de immigranten sturen
geld naar huis waardoor de armoede daar
wordt verminderd; in vele landen zijn deze
inkomsten
essentieel.
Dus
de
armoedebestrijding in de wereld is zeer
gediend met (clandestiene immigratie)
zegt een uitgebreide studie in de VS.
Zo komen we opnieuw in een politieke en
morele spagaat terecht: de xenofoben
willen de immigratie stoppen en beweren
graag dat “die immigranten veel geld
kosten”… Maar nu blijkt dat hun goedkope
arbeid hele industrie onderdelen behoudt in
westerse landen en dat hun naar huis
gestuurde geld essentieel is voor de
armoedebestrijding daar.
De industriëlen weten het en houden hun
illegalen graag aan, de gezinnen ook want
ze Pasen goedkoop op de kids en de
huisdieren en ook het zwembad en de tuin
zien er beter uit… En per saldo wordt de
wereld fors minder arm… wat ook moreel
gezien een bijdrage is… Xenofobie is een
rem op de vooruitgang en moreel gezien
verwerpelijk. En zelfs economisch gezien
gewoon stom… Maar een xenofoob denkt
niet met zijn hoofd, die gebruikt daarvoor
liever de onderbuik. Dat voelt beter….
******

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
KIJK MAAR ZELF OM U HEEN
Honger door droogte in Oost-Afrika; velen
stierven al. De Europese zomer lijkt ook niet
wat het is geweest: vraag het maar aan de
vakantiegangers… Dit soort constateringen
heeft wetenschappelijk weinig om het lijf
zoals u weet. We wachtten op betere
berichten dus. Mij is verteld dat de
verandering (de opwarming dan) relatief
geringer is als je dichter bij de evenaar
woont… Wel, in Marseille was er vooral zon
en… het was so far een nogal koele zomer,
gelukkig. Dus we wachten maar eerst op de
volgende VN-acties… De economische
toestand in de wereld zal de VS en China niet
erg van opinie doen veranderen, maar een
zakkende wereldeconomie is toch goed voor
het milieu (???)!

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
DE MEXICANEN BLIJVEN THUIS
Het gaat in Mexico beter met de economie en
ook met het onderwijs en vooral daarom
neemt de illegale stroom af naar de VS;
jongeren vinden thuis ook wat ze eerst in de
VS moesten vinden. Er werden zo’n 4 miljoen
mensen méér in Mexico geteld en de stroom
illegalen liep terug van 550.000 per jaar naar
nu nog 10.000. Het aantal kids per vrouw is
hier nu ook iets boven 2 (stabiele bevolking) ;
het was 6,8 in 1970. De meeste Mexicanen
komen met papieren over de grens nu waar
nu de spoorwegen ook niet meer 5 keer
zoveel as in Mexico meer betalen. Die muur
en die patrouilles deden er veel minder aan
dat een gestegen welvaart en betere
opleidingsmogelijkheden. Wanneer leren de
westerse dat nou eens?

IMMIGRATIE IN NEDERLAND
In 2007 waren 80.000 immigr. uit OostEuropa, in 2011 200.000. Van de 198000
is 2/3 pools en er zijn nu 81.000 niet
ingeschrevenen, da waren er in 2007
20.000; toen was het verplicht nu niet
meer.
Alle Bulgaren en Roemenen moeten zich
inschrijven en dat deden er 27.000 .
Is dit wat Wilders en co bedoelden?

IMMIGRATIE TEGEN DE ARMOEDE IS OK
In de VS hebben diverse staten antiimmigratiewetten gemaakt; een unicum in het
land van de immigratie. Ook werd op vele
plaatsen het krijgen van een Amerikaans
paspoort erg lastig gemaakt. En de senaat
verwierp ook al enkele van die wetten op

******
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GESLOTEN
BEROEPEN
VOOR
IMMIGRANTEN FRANKRIJK
Er zijn nu nog 15 sectoren “open” voor
immigratie van de 30 oorspronkelijk. Als
immigrant mag je er enkel nog in als je
werken kan in: comptabele/financiële sector,
de ingenieurs voor informatica, de hout
technologie, techn. tekenaars/ontwerpers en
operators in de farma-industrie…
Dat is nu de plaat van de “selectieve,
gewenste immigratie” en die heeft het kleurtje
van de Franse verkiezingsstrijd natuurlijk.

Bovenstaand grafiekje laat de pieken
zien waarop er een nieuw blog/nieuwe
LP uitkwam in de afgelopen 30 dagen.

******

Onze site werd sinds 1 juli 271 maal
bezocht door 217 bezoekers, daarvan
waren er 101 nieuw.
Ze klikten met z’n allen op de kop af
1000 maal op een paginalink.
Ze waren bij elkaar opgeteld 11h22m
op bezoek.
Men was gemiddeld 3m59s per
bezoeker.

-DEMOGRAFIE
RAMPEN,KLIMAAT EN DEMOGRAFIE
Ik las er nog niet echt iets vlammends over
maar er zijn denk ik nogal wat demografische
effecten
door
rampen
als
Aids,
klimaatwijziging en oorlogen. WO I was dat
bijvoorbeeld in ernstige mate voor La France
vooral: een hele generatie jonge mannen
ging er aan.. wat het land sterk terug wierp.
Het aids-effect in Afrika moet ook relatief
groot zijn, omdat ook dat hele happen uit de
wat jongere groep wegsnijdt, zoals bij
kinderen van besmette moeders. Maar in die
delen van Afrika zijn de geboortecijfers zo
hoog dat het ons niet opvalt… Immers u weet
opleiding van de vrouw is HET middel om het
aantal kids per vrouw scherp te doen dalen
en vaak gaat dit samen met een algemene
welvaartsverhoging.

We werden vanuit vele kanten van
onze aardkloot bezocht.
Vanuit Nederland 141 x
Vanuit Frankrijk 105 x
Vanuit België 15 x
En dan ook nog vanuit enkele
“exotische” landen:
Verenigde Staten 3 x
Russische Federatie 4x (geheime
dienst?)
Libanon 1x
Turkije 1x
Australië 1x (moet een neef van ons
zijn)
Groot Brittannië 1x

******

-REVOLUTIES
“Arabische revoluties V “ zal de tweede helft
augustus op de kiosk te vinden zijn als een
cumulatief relaas sinds de eerste dagen.

Zo kwam men bij ons:
Direct (d.w.z. zelf het URL ingetikt) 195
x
Via verwijzing in een email 12 x
Via Searches (zoekacties) 11 x
Links op andere sites 6x
Social media (Facebook,Twitter etc.) 3x

……………………………………………………
………………………………………………

HET BEZOEK OP www.le-provencal.nl
LP’S ARCHIEF, KIOSK - EN BLOGSITE
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De homepage werd 419 x bekeken
De Kiosk 117 x (voor 1 juli bestond de
kiosk nog niet)

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

Men gebruikte voor de bezoeken PC’s
met diverse versies van Windows, Apple’s
en een Black Berry!
Leon’s blog site is vanwege de lage
snelheid van de eigen server verhuisd
naar de huidige internet locatie. Het werkt
nu prettig snel. Sindsdien is die pagina
211 maal bekeken. Er is door 2 lezers
een reactie bij ’n blog geplaatst. Dat
wordt erg op prijs gesteld! Dus houdt u
wat dat betreft niet in.

.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!

Theo (uw webmaster)
*******

DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 80-11
(Te
bestellen
via
speetjensml@orange.fr)

een

mailtje

aan

INHOUD

.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.

REDACTIONEEL
OPINIO EDITORIAL
COLUMNS
A CAMELEONS VIEW
DIE GRIEKEN? DAT ZIJN
GEWOON LUIE OPLICHTERS!

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
-HET BIOTECH IMPERIUM
-DE KERNENERGIE KAN DE
WERELDVREDE DOEN BEHOUDEN
-OCEANEN FOCUS VAN DE 21e EEUW

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

….………………………………………………………….
--------------------------------------------------------------------------

TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
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