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AMUSE GUEULE
“IK BLIJF SCEPTISCH OVER DIE GLORIEUZE TOEKOMST VAN CHINA, DAT NIETS
ANDERS DOET DAN ZIJN ACHTERSTAND INHALEN”. ( Zegt historicus Todd die ook
weet dat China 250 jaar geleden ook al de grootste economie ter wereld was).
“DIE POLITICI HEBBEN VOOR ZICHZELF EEN DUIVELSE VALKUIL GEGRAVEN
DOOR DIE TEKORTEN MAAR TE LATEN TOENEMEN” . ( Zei een bestuurder van een
hedgefonds).
“DE MEESTE EUROPEANEN HEBBEN HET MEEST PRIMITIEVE FAMILIEMODEL OP
DE WERELD” (Dat zeiden/zeggen de antropologen na WOII toen ze dat ontdekten, bij
studies ná de val van het kolonialisme. En toen hielden ze eindelijk op met een
hiërarchie van samenlevingen te schetsen, met het westen bovenaan. Maar ze kregen
de boodschap nog niet echt in onze “minds”. Wij denken als “echte superieuren”, vol
“blinde arrogantie van de macht” en in grote onwetendheid verkerend over anderen).
DE GEMEENTE BONN EIST VAN PROSTITUEES NU EEN TIPPELKAARTJE . VOOR
6 € MOGEN ZE OP EEN PLEK ÉÉN AVONDJE TIPPELEN… OVERHEDEN WAREN
ALTIJD AL ERG STERK IN HET BEDENKEN VAN BELASTINGEN.
OOK AL ZIJN ZE ALLEN IN ENGELAND GEBOREN HET GROOTSTE GEDEELTE
VAN DE LOOTERS IN LONDEN STAMT UIT DE IMMIGRANTENGROEP (Zei een
Britse minister. Waarmee het probleem van die rotmarokkaantjes in Nederland
plotseling erg internationaal blijkt).
“ZE ZIJN IN ENGELAND GEBOREN, JA, MAAR IN MEERDERHEID KINDEREN VAN
IMMIGRANTEN”. Zei Cameron en zei er niet bij of ook “dacht” dat ze naar de verkeerde moskee
gingen en enkel die vermaledijde Koran lazen… Hij zou dus Wilders BV moeten inhuren om zijn
teksten wat meer “jus” te geven. Dus wat Breiviksaus er over strooien.
WAT DE BRITTEN WILDEN DAT ER ZOU ZIJN INGEZET TEGEN DE RADDRAAIERS?
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WEL: 90% DENKT AAN WATERKANNONNEN, 72% DENKT AAN TRAANGAS, 72% AAN
TAZERS (el. wapen) EN 33% VINDT MET SCHERP SCHIETEN ACHTERAF GEBODEN.
HET WORDT STEEDS LEUKER IN LONDEN.
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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
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
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.)

MONDIALE POTPOURRI
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DE OORLOGEN IN IRAK EN AFGHANISTAN KOSTTEN SINDS 2001 MEER DAN 4000
MILJARD. OBAMA DENKT DAGELIJKS: THANK YOU GEORGE BUSH JR.! EN HIJ KRIJGT
ZELFS HERRIE NU OVER DE 400 MILJARD STIMULANS VOOR MÉÉR BANEN!
DE IMAMS IN LIBIË ZEIDEN IN DE MOSKEEËN: “ DOODT NIET, STEEL EN ROOF NIET. EN
KEER U NAAR DE TOEKOMST”. (Dat is niks “achterlijk” en kon een pastoor of dominee hebben
gezegd: hoezo gewelddadige islam? Hoe moet je dan de martelende Bush en Cheney noemen?).
“DEZE OORLOG IS DIE VAN DE LIBIËRS EN NIET VAN DE WESTERLINGEN” ( Schreef een
journalist, die ook de oorlog in Irak van dichtbij meemaakte. Geen “glamerous war à la Irak” dus,
met “embedded journalists”, maar een voorzichtige, lucide hulp aan krachten die een andere kant
op wilden en vasthoudende en geduldige steun verlenen aan chaotische rebellen tegen een niets
ontziende dictatuur).
“NU DE VREDE ECHT HERSTELLEN IN LIBIË IS NIET ENKEL EEN ZAAK VAN DE LIBIËRS.
OOK DE “ASSISTENT-BEVRIJDERS” MOETEN ZICH ER VERDER IN MENGEN” (Zei een
hoofdredacteur en maakte een goed punt nog duidelijker).
“WE VERANDERDEN VAN EEN “RISICO-ECONOMIE” IN EEN “ECONOMIE VAN DE ANGST”
(Zegt Attali die het wel vaker fraai weet uit te drukken).
IEDEREEN PRIJST DE VERDIENSTEN VAN ONZE “SOCIALE SCHOKBREKERS” MAAR
VERGEET DAT ZE MET KREDIET WORDEN BETAALD”( Zegt de auteur Francois des Closets
van het boek: L’Echeance (De afrekening).
DUITSLAND BETREURT NU ZEER DAT HET ZICH “VAN STEMMING ONTHIELD IN DE VN” BIJ
DE LIBIË-RESOLUTIE! DAARNA DRAAIDE MEN WAT BIJ MAAR WESTERWELLE DEED HET
BEPAALD NIKS HANDIG. NU LIGGEN ZE BIJ DE CNT ER FLINK UIT: ANDEREN KRIJGEN
VOORRANG BIJ OLIE ETC. ZO GAAT DAT MET BROEKESCHIJTERS! DAT IS WAT EEN
AANTAL DUITSE POLITICI ER VAN ZEIDEN…
ALS MEN, IN FRANKRIJK, DE HERVORMINGEN WIL VOORKOMEN MOET DE GROEI 5%
WORDEN. WANT: 5% van 1777 miljard in 2006 dat levert 88 miljard op. Daarvan krijgt de staat
54% dat is 47 miljard. Dat is ca de rente op de huidige schuld van 1142 miljard. Zo ziet u wat je wel
en niet kunt maken door te “rekenen” op de groei en hervormingen uit te stellen.
Sinds het tweede trimester van dit jaar is de groei in het land NUL %... En in 2012 zijn de
verkiezingen.
FAILLIETE STATEN? DAT KOMT WEL MEER VOOR … DE GRIEKEN WAREN SINDS 1829
(toen werden ze onafhankelijk) 50% (!!) VAN ALLE JAREN “FAILLIET” DUS ZO VAAK KONDEN
ZE AL “NIET ALLES TERUG BETALEN”. MEESTAL WERD ER DAN EEN REGELING
GETROFFEN: UITSCHUIVEN VAN DE TERUGBETALING OF LAGERE RENTE. SOMS WERD
HET NA ZO’N “HALF FAILLISSEMENT” OOK LASTIG OM NIEUW GELD TE LENEN… ATHENE
IS DUS MET ALLE WATEREN GEWASSEN, AL IS HET EVEN GELEDEN. EN PAS OP: ER
WAREN ER VEEL MEER, ZEKER IN DE 20-ER EN 30-ER JAREN….. EN LATER ZAGEN WE
HET OOK VAKER IN LATIJNS-AMERIKA. ZO KOMEN WE OOK AAN DE WERELDBANK EN
HET IMF.
CDS = Credit Default Swap EN IS IN 1994 DOOR JP MORGAN UITGEVONDEN. HET IS EEN
VERZEKERING VAN EEN CREDITEUR TEGEN HET MOGELIJK NIET KUNNEN
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TERUGBETALEN DOOR ZIJN DEBITEUR. EEN CDS MET FRANKRIJK ALS DEBITEUR KOST
1,74% VAN HET GELEENDE BEDRAG EN DAT IS VOOR PORTUGAL 8,54%... DEZE CDS-JES
ZIJN OOK VERHANDELBAAR… HET IS DUS ALS EEN VERZEKERING KOPEN “OP DE AUTO
VAN UW BUURMAN”. U BEGRIJPT WAT ER GEBEURT ALS ER PLOTSELING DUIZENDEN
CREDITEUREN “IN DEFAULT GAAN”: DAT BETEKENT DAN OOK HET FAILLIET VAN DE
VERZEKERAARS…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

“DE OPMERKINGEN VAN MEVROUW
AUBRY OVER DE STAATSSCHULD
ZIJN ECHT ONMOGELIJK SERIEUS TE
NEMEN” (Zei Valerie Pecresse de
minister van Budget).

*VOORAF
We besloten, mede gezien het bestaan
van een wekelijkse blog, waarop ook
kan worden gereageerd, -ook door
lezers onderling-, LP-OPINIO op te
heffen. Dat was als mogelijkheid in
editie 80 al eerder aangegeven. De
blog is nu LP’s actueelste medium en
kan u, zo nodig, dagelijks, via de site,
van opinies voorzien.
Het blijft een streven van de redactie
om, naast de columnisten, meer
reacties
uit
de
lezerskring
te
stimuleren. We roepen u dus op uw
hart uit te storten op de blog die
beoogt de actualiteit en het decor
waarin zich actuele gebeurtenissen
afspelen, aan de orde te stellen.
We wensen u nu veel leesplezier met
deze editie van Le Provençal.

“DE KIST MET DYNAMIET WAAROP
WE JAREN DANSTEN DREIGT NU
ELKE MINUUT TE ONTPLOFFEN.”( Zei
Bayrou die altijd al waarschuwde vor die
schuldenlast.
ALLE REGERINGEN DEDEN HETZELFDE: VOORAL NIET BEZUINIGEN…
(Schreef een redacteur van Le Point en
dat klopte. Wel 30 jaar waren begrotingen
niet sluitend).
“IK HOU ME VAST AAN HET
KATHOLICISME, WAARIN IK BEN
OPGEVOED
EN
MIJN
MORAAL
LEERDE EN OOK HET RESPECT
VOOR DE NAASTE” (Zei Aubry recent de
dochter van Delors).

LEON en THEO

“IK OEFENDE NOG NOOIT POLITIEKE
MACHT UIT, MAAR IK WAS ER WEL
LANG ERG DICHTBIJ” ( Zegt Francois
Hollande die nog nooit “regeerde”).
DE BELASTING OP DE AANVULLENDE
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
WAS
IN 2008 177 MILJOEN € EN DAT GAT IN
2012 NAAR 3,5 MILJARD!
DIXITS-VERBATIM

FRANSEN GEVEN “MAAR” 407 € PER
JAAR AAN KLEDING UIT EN DE
6

DUITSERS (!) 62. DAT HAD U NIET
GEDACHT HÈ!

klasse voor ons allen
de werkelijkheid
verborgen houdt…
En hij licht het toe…
Sinds 2007 gaan we door mogelijk de
zwaarste crisis sinds 50 jaar, mogelijk zelfs
van de hele periode van industrialisatie.
Frankrijk liep 1 miljoen extra-www-ers op
maar verder voelde er bijna niemand wat er
aan de hand was.. De verzorgingsstaat
functioneerde als steeds tevoren en de
“sociale
schokdemper”
deed
zijn
voortreffelijke werk. Maar dat die op geleend
geld werkte werd er nooit bijgezegd. Nadat
IJsland, Griekenland, Portugal en Ierland
vielen… komen er nu anderen aan de beurt.
En nu is de paniek er ook in Parijs met hun
supersnelle bezuinigingsprogramma en de
discussie over de “gouden regel in de
Grondwet” die verbiedt om een niet sluitende
begroting in te leveren bij het parlement….
Dit gebeurt alles één jaartje nadat half
Frankrijk een verlaging van de leeftijd voor
pensioen weigerde… Sarkozy drukte door!
In de historie van het moderne Frankrijk
zagen we het steeds opnieuw: tientallen jaren
niet sluitende begrotingen en links regeerde à
la droite en rechts à la gauche.
En nu zijn de zwaar met schulden beladen
naties de speelbal van de investeerders
geworden en van speculanten. De staat is
bijna failliet (speelt voor cigale) terwijl de
Fransen niet slecht sparen (zij spelen voor
miertjes). Het oude kunstje van devalueren
ging echter niet want de euro belette dat…
En zo kwam ook 2/3 van de schuld in
buitenlandse handen. Dus de Fransen zijn de
garantie voor de staatsschuld en niet (meer)
andersom.
Kan Frankrijk overkomen wat de VS
overkwam met zijn AA-? Particulieren worden
bij fout financieel handelen door hun bank op
de vingers getikt, maar als de staat dat doet
vind de staat kunstjes om het te verdoezelen.
Zie wat Athene deed!
Dus zegt François: nu moet de waarheid op
tafel, het verstoppen kan niet meer. De
vergelijking met de periode ná WO II dringt
zich op… maar er is één enorm verschil.
Niemand had toen behoefte aan uitleg dat het
slecht ging en de broekriem moest worden
aangehaald… Maar dat is nu echt heel

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

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lees wat lezer Th. me toezond en wat ik
graag aan u doorgeef. Het is voor hem een
jeugdherinnering en die mag er zijn. Niets
beters dan een lollige vader en zo!
“Het Hurkaus werd een vrooi der plammen.
De gadbasten kakten hun poffers”.
En dus is mijn reactie:
Kand je reez Heot,
Tot de golvende reek!
Neol .

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 80-11:
Het was stil en dat kán aan de vakantietijd
liggen óf aan de grote schrik die de nieuwste
crisis meebracht. Bijt van u af, dat lucht op
en… kan voor anderen nieuwe gezichtspunten opleveren.
Leon,

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
HET UUR DER WAARHEID IS GEKOMEN!
Op z’n Frans: L’Echeance, en dat staat ook
op uw factuur van de verzekering als ze uw
premie willen innen. Het is meer letterlijk: de
vervaltermijn.
Het is de titel van een boek van ene François
de Closets +Irène Inchauspé) en hij heeft het
over het fatale proces dat leidde tot het laten
“weghollen” van de staatsschuld. Hij schreef
het vanwege zijn overtuiging dat “de politieke
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anders. Zie de protestpleinen in Spanje en de
opstanden bij de Grieken…
Daardoor zal de periode die volgt er erg
anders en zeer onrustig gaan uitzien.

extra zou de schuld nog niet zijn gedekt. De
Zweden en de Duitsers betalen nu of in twee
jaar TERUG aan hun schulden…
U weet net als ik dat het gewoon te gek voor
woorden is wat er 30 jaar gebeurde! Dat durft
geen particulier te doen en geen bank doet
met hem mee. Stel u voor u fokte een schuld
bijna gelijk aan uw jaarinkomen… die voor
het grootste deel niet met bezittingen is
gedekt…
dat zou betekenen dat u bij
terugbetalen in 25 jaar ca 20% + de rente
zou moeten sparen om die af te lossen…
Zoiets kan niemand behalve de westerse
staten, de rijken, die zwaar op de pof leefden
en nu op de mat moeten bij de financiers met
hun adviseurs Fitch, Moody’s en S &P…
Hoe was het mogelijk denk je nu: wel enkel
door grenzeloos optimisme, het idee dat we
de baas waren op de wereld etc.
Grootheidswaanzin
dus
een
ernstige
afwijking zeggen de psych’s. En het blijkt nu
een zeer besmettelijke ziekte te zijn….

DE FRANSE STAATSSCHULD
De schuld staat in het centrum van de
politieke discussie onder andere via de “regle
d’or” (gouden regel in de Grondwet) die
betekent dat in de Grondwet zou moeten
staan dat een begroting elk jaar moet
SLUITEN. Wat de Duitsers al deden…en om
die schuldexplosies te voorkomen. Protest ij
de PS, enkel Hollande wil dat het over de
verkiezingen wordt heen getild… Jammer
want er is ook in dit land een 2/3 meerderheid
nodig voor Grondwetswijziging.
Al 30 jaar liep de schuld jaarlijks op: van
20,7% van het BNP in 1980 naar nu 82,3%...
(van 92 miljard naar 1600 miljard dus. De
staatsuitgaven van 45% BNP naar nu
54%...En die schuld kost nu 2,8% en dat was
in 1980 1,1% van het BNP.
Het aantal ambtenaren is nu 5,1 miljoen , was
in 1980 3,8 miljoen (+ 30%). Daarvan had de
staat 2,5 miljoen nú en dat was 2,1 in 1980
(+15%); bij de locale overheden is dat nu 1,7
miljoen was 1 miljoen 30 jaar geleden
(+70%). En in de zieken- en verzorgingstehuizen waren er dat 0,7 miljoen en zijn het
nu 0,9 miljoen ( + 30%).
In 2010 werd het tekort, mede door de crisis
natuurlijk, 136,5 miljard en dat was 7,1% van
het BNP… Giscard had in 1980 1,2 miljard
dat was 0,3%...

HISTORISCH TEKORT BIJ DE SECU
De Rekenkamer trok aan de alarmbel: 30
miljard tekort in 2010 bij alle onderdelen. Van
ouderdomspensioen, ziektekosten, invalidenzorg, pensioenen etc. Ze zeiden: Wij zijn het
enige land met een chronisch tekort… De
medicamentenconsumptie steeg met 18% (!)
vergeleken bij 2004. Er moet nu fors geknipt
worden in de sociale niches want het is
onderdeel van het tekort van 7,1% dat terug
moet naar 5,7 % einde 2011…

Waaraan het aan op gaat? Wel hier de
begrotingsonderdelen in volgorde van dikte;
Onderwijs 60,8 miljard; kosten vd schuld
45,7 miljard (twééde plek!); Defensie 31,2 ;
Biza 24,2 ; Investeringen 11,7 ; Landbouw
5,2 en cultuur 2 miljard…
Als er 1% meer rente zou worden gevraagd
van de schuldleningen loopt de rentelast op
met de omvang van 50% van het defensie
budget: Immers 1% van 1600 = 16 miljard en
Defensie vraagt 32 miljard.
U kunt zich nu de rating offices aan die AAAsleutelen wel voorstellen wat er in Parijs aan
paniek is ontstaan, zeker na die AA- van
Obama! Zelfs met 5% groei en nog 40 miljard

HET PLAN FILLON DAT VERONTRUST
Tussen
2007
en
2010
ging
het
begrotingstekort naar 140 miljard en was 38
miljard… Dat was de crisis weten we. De
ratingboys lieten weten, na de AA- klapper
voor Obama, dat Sarko zou moeten stunten
om AAA te behouden. Ach, AA- is ook niet
heel slecht maar één % rente bij
herfinanciering van staatsschuld is evenveel
last als het franse defensiebudget! Dus zocht
Fillon 12 miljard en dat zou het tekort in 2012
naar 4,5% brengen en naar 3 in 2013…. Als
de groei ca 2% bleef…
De Belastinginspectie maakt een overzicht
van de “niches fiscales” en kwam op 53
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miljard! Wat niet allemaal bij wegpakken
“economisch neutraal zou zijn natuurlijk: ze
Mevr. Pecresse. Dat moest natuurlijk worden
uitgelegd en de PS gaf fors commentaar…
Maar op het voorstel om de “gouden regel” in
te voeren in de franse Grondwet: dus nooit
meer een niet-sluitende begroting, waarvoor
een 2/3 meerderheid is vereist, gaven die niet
thuis… Terwijl de Fransen daar voor liefst
78% mee instemmen! Maar nu ligt de bal wel
bij de PS: knap bedacht van die Sarko c.s. .
Intussen stemde Spanje vóór deze maatregel
die door Sarko en Merkel (die hem ook wil)
werd voorgesteld. De verkiezingsstrijd is in
volle gang…
De commentaren op het plan zijn niet van de
lucht en de ruzies erover startten ook al; ook
binnen de UMP. Sarkozy moest retireren voor
Rafarin op het punt van +BTW voor de
pretparken.. En in de pers las men dat Sarko
nog niet het verschil kent tussen het tekort en
de staatschuld. De keuze voor het een klein
beetje terugbrengen van de uitgaven: slechts
10% van het plan en vooral het verhogen van
de belastingen) niches aanpakken) laat zien
hoe bang men is fors aan de uitgaven te
sleutelen. Zeker aan de Staatsuitgaven in
directe zin... Het is””Een bezuinigingsplan
zonder bezuinigingen”. Andere landen deden
maar iets van 10 à 30% in hun plan aan
belastingverhogingen
omdat
dit
de
economische activiteit kan remmen. Dus de
markten zullen niet erg onder de indruk zijn…
Snijden in de overheidsuitgaven wordt weer
eens uitgesteld: gemiste kans dus.

de algemene kas worden gestort: dat kan
echt niet heren!
-De Banque de France
Daar is het functioneringsbudget 2 miljard €,
waarvan 1,4 miljard (!) personeelsgebonden.
De Bank van Engeland heeft een budget
van… 275 miljoen pond dus. Een nette
vergelijking leert dat het franse budget dus
6X het engelse is…Wie kan dat uitleggen?
-De locale gemeenschappen.
Zij zijn de uitgaven-kampioenen! Elk jaar met
+ 3 à +4%... wat neerkomt op 230 miljoen
méér. Daarvan ligt maar 70 miljoen in de
sociale overdrachtssfeer… Dat kan echt niet
langer zo…
En zij schrijven duidelijk en zonder omhalen
dat ze echt bang zijn geworden voor “ een
faillissementsrisico”. En zij werken echt niet
voor S&P of zo. Het tij keert, en als ze dan
schrijven dat Frankrijk met het PS-plan “recht
in de muur gaat knallen” dan weet ik het
zeker. De bodem is nu wel geraakt en dat is
goed nieuws.
DE FRANSE ARMOEDE NEEMT TOE
De cijfers werden gerapporteerd in rij: In 2007
waren er 8% der Fransen onder de
“armoededrempel”, in 2008 werden dat er
7,8% en in 209 weer 8,2%.. Dat zijn dus 13,5
% van alle Fransen en 20% van de
studenten, waaronder het fenomeen snel
toeneemt. Dat is in deze verkiezingstijd
helaas een lastige boodschap, die echter met
toegenomen ww-ers en méér laagbetaalden
kan worden “verklaard” ná een echte
crisisperiode. Maar erbij moet worden gezegd
dat het gat Rijk-Arm steeds groter wordt.
Gelukkig heeft Rijk nu zelf geroepen dat ze
best wat extra willen betalen in navolging van
enkele
amerikanen.
Een
extra-rondje
belasting eenmalig en/of gewoon ook daarna
wat hogere belastingen? Sarkozy zal er niet
langskomen wordt gevreesd. En de PS heeft
alles al opgemaakt…

DE GRAQUES MAKEN LAWAAI!
Het zijn een dertigtal hoge ambtenaren,
onderzoekers en advocaten die beweren dat
zij “het moderne links” zijn. En nu gaven ze
maar eens een boekje uit: Ce qui ne peut pas
durer, heet het (Wat echt niet langer kan
doorgaan..).
En daarin gaat het er genadeloos aan toe en
ik neem er enkele, wat lichtere (?) zaken uit:
-De pensioenen van de senatoren.
Hun functioneringsbudget is 327 miljoen,
zonder hun personeel wat uit een andere
kassa wordt betaald. Dat is al niet niks…
Maar dan nog hun “pensioenreserves van…
600 miljoen! Dat tegoed zou onmiddellijk in

FRANSE BANKEN IN DE VUURLINIE
Alle banken in Europa hebben van die
gammele obligaties van collega-landen in
moeilijkheden. Hier voor Frankrijk, Duitsland
en Engeland de bedragen op hu balansen
van elk land waaraan ze leenden… in dollars.
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Fr.
Du
UK

It.
393
162
66

Sp.
141
182
107

Gr.
57
34
14

Ierl.
30
118
135

en ook Hollande zijn vastgeroest in de ideeën
van de 80-er jaren met hun idee van
pensioen met 60 en 50.000 jongerenbanen in
de publieke sector. Ze willen ook geen
“gouden regel” dus geen grondwettelijk
vastgelegde
eis
voor
een sluitende
begroting.. zoals Spanje al snel besloot: de
Spaanse socialisten dus! De publieke opinie
ziet er wel wat in, maar, al vaker bleek dat de
linksen nadat ze aan de macht kwamen, erg
snel omkeerden…Mogelijk gaat daar DSK
nog iets betekenen zoals ook ene Schröder
eerder in Duitsland deed. En ook Manuel
Vals en een enkele andere kandidaat met te
weinig aanhang helaas, zien het héél anders.
De markten gaan dat omkeren wel oplossen:
onder Sarko of onder Hollande, het maakt
niet veel uit. Enkel dat het onder Sarko seller
zal beginnen maar mogelijk daarna
langzamer is te implementeren. Want links
hervormt sneller: zie Schöder, Blair en ook
Nederland… Want die maakten meer kans
bij de linkse vakbonden en partijen: je
vrienden doen je minder pijn dan je vijanden
ook al slaan ze precies even hard. Aldus de
wijzen van The Economist.

Port.
27
36
24

De franse banken zitten dus
voor 650
miljard. $ in deze landen, de duitse voor 540
en de engelse voor 330 ongeveer.. Sinds de
Grieken in 2009 toegaven dat hun schulden
twee (!) keer het opgegeven bedrag waren
begon van alles te schuiven en nu zijn ook
andere landen aan de beurt. BNP Paribas
reserveerde al 500 milj. € voor alle gevallen ,
Soc. Generale deed dat voor 440 miljoen…
Om de Grieken te helpen met hun
aflossingen + herlenen moesten de EUlanden en de Europese banken al lappen…
en de ECB koopt nu ook obligaties in voor
miljarden. Om te voorkomen dat de rente
voor de landen in de dalles stijgt. Daarover
was forse herrie en die is nog niet over, zeker
nu ook het ESF nog meer in kas moet
hebben voor “noodhulp”. Franse banken
hebben ook een aantal filialen in die landen
wat nog extra zorgen meebrengt. In de EU
praten Frankrijk en Duitsland met elkaar om
een lijn te vinden omdat zij de grootste
bijdragen en garanties moeten geven. En
Sarkozy en Merkel (met Schaubele achter
haar) zijn het lang niet altijd eens, zeker niet
over het uit gaan geven van… eurobonds,
dus Europese obligatie leningen. Maar steeds
duidelijker wordt de noodzaak voor een
Europese ministerie voor Econ. en Financiële
zaken…
met forse bevoegdheden voor
stoute clubleden… De financiële wereld ziet
intussen toe… wikt én… beschikt ook nogal
eens…

DE KLEINE FRANSE ONDERNEMING
TAANT
Het aantal PME’s dat exporteert zakte sinds
2002 met 15% tot nu 91000; Duitsland heeft
er 247.000. Ook in de VS gaat het anders:
daar heeft een kleine onderneming na 7 jaar
ca 300 werknemers in Frankrijk is dat 125. En
in Frankrijk worden de meeste nieuwe
ondernemingen opgezet relatief gezien, maar
ze blijven klein óf worden door grotere
opgekocht.. Is het de financiering, wat vaak
wordt gedacht? Nee, dat blijkt niet houdbaar
uit de mediatie cijfers: de Fransen zijn zelfs
vaak beter gefinancierd dan de duitse. En
dan blijkt dat het ligt aan de harde
verhoudingen binnen de onderneming en met
de onderaannemers. En de ondernemers
werken meer aan hun eigen heil (patrimoine)
dan aan het bloeien van de onderneming. Het
is dus een cultureel verschijnsel. Op het
moment dat er een kapitaalopening nodig is,
meer externe deskundigheid wordt vereist,
dan treedt de eigenaar vaak terug en zoekt
niet verder naar avontuur. En garant gaan

HET FRANSE PALEO-SOCIALISME
Overal zie je de socialisten retireren maar in
Frankrijk maken ze weer een kans in 2012
(en wat in Duitsland met zijn zakkende
CDU/CSU?). Maar The Economist ziet vooral
het “anerchische verzet tegen de globalisatie”
in de Franse PS-gelederen. Met Montebourg
voorop met zijn “demondialisatie”. Hij riep ook
“die markten willen van ons hun schoothondje
maken” en vergat helemaal dat het franse
schoothondje zelf op de pof ging leven. Aubry
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staan met privé-middelen bij een financiering,
dat doet men in Frankrijk zelden..

Verder moeten ze op PS-maat worden
geknipt natuurlijk. En ook dat zal nog niet
meevallen.
En dan de informatie van de burgers. Over
waar en wanneer en hoe… Er is een website,
de pers wordt ingelicht en er is een telefoonautomaat met info. Centraal rekent men met
een budget van 1,5 miljoen €. En locale
budgetten van 30000 € per regio zijn geen
uitzondering.
Hoe garandeer je een correct verloop: en het
kan op twee ronden uitdraaien. Je moet de
resultaten veilig stellen door deurwaarders en
bewaren. Er kan fraude optreden en
onregelmatigheid...
De uitvoering van alles op de dag of de
dagen is complex: de inschrijving moet
gecheckt worden, er moet een charta worden
ondertekend en er moet minimaal 1 € worden
betaald. Boven de 150 € moet er een
kwitantie worden verstrekt voor de fiscus. De
identiteit van de mensen moet worden
vastgesteld er is geen volmacht stemmen
mogelijk. Ook in het buitenland moeten
Fransen kunnen stemmen in de VS en
elders…
Kortom dat zal me het dagje worden op 9 en
16 oktober van 2011!

GEDONDER IN NIEUW CALEDONIË Op het
kleine eilandje Maré van deze archipel (6000
inw.) vielen 4 doden en 23 gewonden. Het
gaat hier om “een puur lokaal conflict over
grondbezit” zegt Parijs, dus het bezoek van
Sarko op 27 aug. a.s. gaat door. Hij wil bij de
Opening van de Pacific Spelen zijn in
Noemea, de hoofdstad van N-Caledonië.
Maar toch is men wat nerveus: vaker begon
sociale onrust in de Caraïbische contreieën
om over te slaan naar elders… En met de
forse extra-bezuinigingen in het verschiet
voor Parijs, wordt het in Frankrijk ook niet
rustiger. Dus oppassen met dat “verre locale
conflict” , de wereld is een dorp geworden
toch?
LASTIGE
ORGANISATIE
VAN
DE
PRIMAIRES
De PS staat voor deze gigantische klus om
miljoenen aanhangers en sympathisanten te
laten stemmen voor een presidentskandidaat
voor de PS. Er moeten ca 11000 zalen
worden gevonden voor deze verkiezingen ca
twee per kanton. En er wordt door niet-PS
gemeenten ook nog fors tegen gewerkt…
De capaciteit om de zalen te beheren is ook
niet niks. Vijandige gemeenten vragen
vergoedingen daarvoor, soms wel 500 € per
dag. Dat moeten de actieve locale PS-ers
betalen want de opbrengst van de primaires
gaat naar de partijkas..
Waar haal je de vrijwilligers vandaan? Die
11000 zaaltjes dat eist 40.000 medewerkers
en als je de posten dubbelt omdat er twee
diensten nodig zijn, dan kom je op 80.000
man. Dat is de helft van de actieve PS-leden!
Het opleiden van de vrijwilligers om alle
situaties het hoofd te kunnen bieden is een
ander probleem. Hoe ga je om met een UMPer die wil meestemmen?
Hoe kom je aan de kiezerslijsten? Die heeft
de prefectuur en daar werkt niet iedereen
graag mee. En ze moeten bijgewerkt zijn..
wat lang niet overal het geval is. Deze lijsten
zijn essentieel voor een correct verloop.

VIEL PARIJS IN SLAAP?
De equipe van Delanoë blinkt uit in de sociale
woningbouw en met festijnen als La nuit
blanche, maar verder gebeurt er niet echt
heel veel. Parijs lijkt af te haken in de rij van
de dynamische grote steden op de wereld.
De jongeren verrekken naar Londen en
Berlijn waar het meer bruist. Delanoë bestrijdt
de karikatuur en wijst ook op de successen
van Velolib en nu ook Autolib. Maar de
Kamer van Koophandel concludeert: Parijs is
meer en meer gericht op leuk wonen en leven
dan op goed zaken doen… En helaas voor D.
: de baat gaat vóór pret uit… er moet ook
geld en dynamiek zijn. Ook het aantal m2
voor zakendoeleinden slinkt ten faveure van
meer m2 voor wonen en ontspanning. Wordt
het tijd voor een nieuwe energieke
burgervader die Delanoë opvolgt? Zoals dat
een Fillon zou kunnen doen? En die het
vertrek van de grote ondernemingen kan
stoppen, want Parijs verliest “salariés”. Groot

11

Parijs, al gelanceerd door Sarkozy c.s. zou
het antwoord kunnen zijn. En neem een
voorbeeld aan… Marseille en kom hier kijken
Mr. Delanoë.

feite regeren.
De onderzoekers waarschuwen dat er nu een kritisch punt lijkt
bereikt te zijn: dus moeten de groten in 2012
echt oppassen voor een verrassing in de 1e
ronde… Wat zou betekenen dat de 16% van
nu voor Marine te laag zitten? Sarko en
Hollande komen elk op ca 27%, samen dus
op 54%... tel je daar de 16% bij dan is er nog
een vijvertje van 30%... En deel je de helft
van de vijver broederlijk in twee voor Nicolas
en Francois dan komen die op elk ca 34%...
Dus lijkt het gat met Marine nu zo’n 18% wat
erg groot is…Mar we leven in een tijd van
trendbreuken en volatiliteit…Attention alors!
Nicolas deed zijn best met vissen in de vijver
van Martine, maar de vangst is nog niet
binnen.

HET VERDRIET VAN SARKOZY
Sarkozy is een ware crisismanager: zijn
aanpak in Libië leverde hem internationaal
erg veel bewondering op en wat hij ook voor
zijn land hieruit gaat slepen aan olie en
goodwill zal blijken. Zet je dat naast het
magere en klunzige optreden van Merkel c.s.
dan valt pas goed op hoe groot het verschil
werd intussen. Sarkozy weet hoe belangrijk
de zuiderburen zijn en in vele opzichten,
Merkel kijkt liever niet te ver weg (behalve bij
de aziatische export!) en houdt het op
oostelijk kijken.. Rusland en Polen en zo in
het Europese gebied…
Maar het lot van Sarkozy ligt binnen Frankrijk:
hij staat, geloof het of niet, in de polls gelijk
met Hollande/Aubry… En zijn lot op het
international toneel wordt in 2012 bepaald
door zijn score IN Frankrijk… Waar meer dan
de helft van het volk hem als persoon niet erg
hoog acht. Als is zijn reputatie als redder des
vaderlands nu ook sterk stijgende nu de
Fransen,
na
de
Griekse
en
Spaans/Portugese en Italiaanse tragedies…
plotseling beseffen hoe heet de soep is
geworden. En hoe veel kunde en power er
nodig zal zijn om Marianne boven water te
houden.

HET SULFUREUSE VEIIGHEIDSPROGRAM
VAN AUBRY
De bedenker er van heet Jean-Jacques
Urvoas. En hij bedacht: “11 shock-voorstellen
voor herstel van de veiligheid…”. En lezers
bevestigen dat de titel klopt.
Deze “proche van Aubry” zette de volgende
voorstellen op een rijtje:
1.Samenvoeging van de min. Van Biza en
Justitie!
Volgens de auteur vervolgen beide
grotendeels gelijke doelen (Openbare Orde,
straffen) maar trekken totaal gescheiden
op…En La France heeft een Justitiebudget
van 0,19% wat haar op plek 37 zet in Europa.
Een zeer gewaagd voorstel.
2.Agenten en gendarmes weer op straat.
Sinds 2007 werden (sinds 2007) 11.000 jobs
geëlimineerd in deze sector. En er gaan er
nog 6700 uit.. Zo’n 20% van de mankracht zit
in de administratie en dat is veel te hoog. En
dat zijn ook nog dure krachten: vaak twee
keer zo duur dan een “burger administratieve
kracht”. Een agent opleiden kost twee jaar en
een adm. Kracht klaarstomen ost enkele
weken..
3.Stop met die luchtspiegeling van de
statistieken.
Die cijfers zijn puur politieke instrumenten
geworden en binnen de politie vecht men om
de “betere cijfers”. En omdat er veel delicten
nooit worden gemeld zijn die cijfers hoogst
discutabel. Dus weg met de cijferoorlog.

WIE ZIJN DIE LE PEN-STEMMERS?
De lagere sociale lagen zijn niet tevreden met
de “beschermingsmaatregelen” van de
traditionele partijen. Maar de FN heeft hier al
sinds langer een stevige monopoliepositie.
Dat blijkt opnieuw uit een sociologische
studie gepubliceerd door de Stichting JeanJaures en wat ook rond ging op de zomer
universiteit in La Rochelle. Ondanks het feit
dat Segole en Nicolas voortkomen uit de
bescheidener lagen van de bevolking, voelt
“het lagere Frankrijk ( La France d’en bas)
zich veel beter in de kringen van het FN en
zien ze daar de enige die er echt iets aan wil
doen. Daarnaast wil ook één op de twee
arbeiders… terug naar de franc en 9 van de
10 weten zeker dat ”de markten” de wereld in
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4.Regionaliseer de politie
Bretagne verschilt enorm van de Provence op
politiegebied. Dus geef regionale directeuren
grote autonomie. Er zijn plekken met een
criminaliteitscijfer (aantal delicten per 1000
inwoners) van 43 en 68! Waar tegenover dan
politiecapaciteit staat van 1 agent op 384
inwoners resp. 1 op 591. En geef de
burgemeester meer invloed..
5.Ontkoppel gendarmerie en politie.
6.Bouw de CRS om.
7.Ontwapen de gemeentelijke politie
Mogelijk wel traangas en knuppeltjes maar
geen vuurwapens voor de straatagent…
Omgekeerde van de UMP-idee en staat ook
haaks op het engelse idee om de bobbie te
gaan bewapenen nu..
8.Weg met de prefecture van de politie in
Parijs.
Want deze club is er duidelijk meer voor
staatsbeveiliging dan beveiliging der burgers.

45 dan hebben Griekenland, Turkije, Brazilië,
Australië ,Mauritius en Canada de voorkeur.
Ben je 65 jaar dan gaat men naar Urugay,
Costa-Rica, Madagascar, Mauritius, Tunesië,
Marokko, Spanje, Portugal, Thailand en
Vietnam om te leven.
De vertrekkende in % per leeftijdsgroep zijn:
31-35 jaar: 26%
26-30 jaar: 20%
36-40 jaar: 18%
41-45 jaar : 15%
46-ouder: 15%
20-25 :
6%
Meer dan 2/3 van de expats is op vandaag
ouder dan 40 jaar… dus daar zitten mogelijk
heel wat tweede carrières bij.
En maar 15% van hen is ouder dan 45 jaar
dus bij de emigranten loopt het niet over van
oudere Fransen. Van hen die managers
waren in het buitenland zegt 65% dat ze hun
stijl van leidinggeven sterk aanpasten.
Emigreren verandert je dus.

Dat is het advies wat Aubry kreeg en dat zou
nog wel eens stevig ingezet kunnen worden
na de primaires of, beter gezegd, tijdens de
primaires ook! Want de wedstrijd van 2012
gaat om werkeloosheid/koopkracht en…
veiligheid. For sure

WEG MET DE EDUCATIEVE RADARS
Ze werden met veel tam-tam aangekondigd,
deels in plaats van die radars die PV’s
uitdelen: de radars die je snelheid aangeven
als je ze passeert. Volgens de pers roepen
die op tot wedstrijden in plaats van
matiging… Dus erg veel geld voor een
educatie die niet werkt? Ze kosten elk
10.000 en brengen “niks” op en voor 4000
stuks betaal je dus 40 miljoen. Het lijkt
andere landen, waar deze radars al jaren
staan, onmogelijk, maar de franse ziel moet
er niets van hebben. Men gelooft er hier niet
in. Sarkozy wel, en die heeft in deze een
nogal harde overtuiging. Alors on verra!

BAROIN VOND 100 NIET-NUTTIGE FISCALE NICHES
Hij zocht en hij vond… Fillon deed maar
even 10% af van een 20-tal niches , Baroin
weet er wel 100. Er zou zo’n 53 miljard
zitten… Let wel er zijn er in totaal 470
waarvan 47% erg weinig nut zouden hebben
(voor de economie dus). De lastigste is die
aftrek van 10% van het inkomen van
gepensioneerden bij de berekening van de
Impot sur le revenu… Daarmee raak je 15
miljoen oudjes en dat zijn veul stemmen.
Hollande volgt het goed en beloofde al fors
met het snoeimes rond te zullen gaan als hij
winnen zou… Maar Baroin mag nu eerst, na
Fillon. Want er komt een tweede
bezuinigingsronde, bien sur!

HET LEVEN VAN CHIRAC NU…
Hij is er niet meer goed aan toe en ontvlucht
graag het vochtige familiekasteel in de
Corrèze. Hoe graag zou hij niet in zijn
geliefde Saint Tropez zijn bij de “jolies
louloutes”, de lekker ruikende vrouwtjes op
de terrassen daar. Achter een pina colada
lekker wat plagen en kouten. De pret van een
oude man met geheugenverlies die steeds
meer mensen ongerust maakt. Er loopt al é’n
proces tegen hem waar hij niet hoeft te

DE FRANSE EXPATS
Ze zijn er van alle leeftijden, ook in Frankrijk.
Ben je rond de 25 jaar dan gaan de meesten
naar Engeland, Spanje, VS en China. Ben je
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komen en hij diende nu ook al een klacht
wegens smaad in vanwege die bewering dat
hij et de Villepin koffers vol biljetten uit Cote
D’Ivoire kreeg voor, jawel, weer die partijkas!
En nou blijkt hij ook weer in goed gezelschap
want zelfs Le Pen nam geld aan zegt een
advocaat, van die “neger uit Ivoorkust”. Ook
voor de partijkas. Jacques Chirac is nog niet
verzekerd van een rustige oude dag… en zijn
omgeving ook niet. Hij is echter nu
onkwetsbaar geworden… Zo gaat dat, ook
met de groten der aarde dus.

vliegveld en voor zijn huis. En er ontstond
meteen een hoop spektakel in de PS. “Op dit
moment is DSK niet “buvable” zei een PS-er,
maar ik sluit niet uit dat de Fransen toch naar
hem dorstten…
Zijn aanhangers roemen zijn politiek
kwaliteiten en zien zijn bijdrage als
noodzakelijk. Al moet hij zich eerst nader
verklaren tegenover de Fransen en de PS in
het bijzonder. Nu lijkt DSK nog de bal op het
veld, maar sommigen zien eerder dat de PSkandidaten de ballen worden op het
speelveld van de partij en dat DSK
vooralsnog meespeelt in het team.. Zijn
politieke carrière, hij is 62 jaar, is nog lang
niet voorbij. Maar hij moet zich wel netjes
gaan gedragen natuurlijk…En Anne zal echt
blijven pushen: zij zal ook zeker een flinke rol
gaan spelen via de media. Want zij heeft een
stevige entree daar en zij was topjournaliste
in dit land en directeur van TF1… DSK zal de
gemoederen, minstens politiek inhoudelijk,
stevig gaan bezig houden. En het begon al
op de eerste dag in Parijs.
Hamon de PS-woordvoerder, geen DSKvriend, zei dat niemand “onmisbaar was” ook
niet DSK. Maar andere vinden dat deze
grootheid in de franse en internationale
politiek natuurlijk moet worden gevraagd om
de PS aan een overwinning te helpen. En
Hollande maakte het helemaal bont door al
nu te zeggen dat het , in het geval ook DSK
kandidaat zou zijn “geweest”, tussen hem en
DSK zou gaan bij de primaires! Welk een eer
voor DSK dus.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Er zijn nogal wat mensen die bijzondere
dingen doen in hun leven en die, vaak ten
onrechte, denken dat wat ze doen niet erg
interessant is voor anderen. Deze rubriek
was bedoeld om dat wat te veranderen en we
kregen
best
een
paar
interessante
levenskunstenaars te zien hier. We zoeken
nu de volgende: deel ons mede wat u
passioneert en passioneer ons ook met uw
verhaal! We wachten dus tot de volgende
editie.
Leon en Theo.
******
POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE PS EN AFGHANISTAN
De PS-top kondigt al aan zich terug te
trekken uit Afghanistan als men in 2012 wint.
Aubry riep dat uit en maakte zich niet druk
om het feit dat er serieuze afspraken liggen
met de EU en de Nato. Verder moet u
onthouden dat deelname aan deze oorlog
onder Chirac gebeurde met Jospin als
premier… Over wa dit betekent voor de
vrouwen van Afghanistan en hun rechten was
niets te horen. De PS maakt de wereld van
de Fransen veel kleiner…

DE POLLS EIND AUG.
In de PS ligt Hollande als kandidaat sterk
vooraan: op 37%, Aubry 31%, Segolene 16
Montebourg 5 Valls 4… Wel 80% der
Fransen wil niet dat DSK zich weer in de
franse politiek mengt… in de PS wil 23% dat
hij dat wel doen zal en 19% wist het mordicus
af… zo’n 50% wil hem niet vooraan hebben,
maar…
Landelijk ligt het als volgt: Zou Hollande
kandidaat zijn dan krijgt die in ronde 1 27%
en dan krijgt Sarko 26% en Marine Le Pen
15%. Zou Aubry kandidaat zijn dan vangt zei
26% der stemmen gelijk aan Sarkozy. Le Pen
blijft op 15%... Komt Segolene boven drijven

DSK WAM TERUG
Hij kwam weer naar zijn huis op de Place des
Vosges onder grote media belangstelling op
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dan krijgt Sarko weer 26%, Segolene 19% en
Le Pen blijft op 15% zitten.
Sarkozy heeft dus Le Pen vastgepind op 15%
: de minder radicale FN-ers zijn nu UMP.
Opvallend was dat de Fransen evenveel
geloof hebben in de UMP als in de PS als het
gaat om de oplossing van de schulden.
Sarkozy blijft als persoon achter… ondanks
zijn succes in Libië en zijn niks foute reactie
op de dreigingen rond het verlies van de
AAA-rating… Het lijkt er fors om te gaan
spannen en enkel grote events, zoals een
oorlog in het MO, een snelle diepere crisis
kunnen het beeld veranderen.

coulissen en Hollande houdt zich wijselijk
buien de herrie.

DE ZOMER UNI VAN DE PS
Ze was in La Rochelle en bedoeld om “de
eenheid te demonstreren onder de 6
kandidaten”. Wat niet lukte… Holande ligt ver
vóór in de pers dus werd hij gejaagd door zijn
ex Segolène en Aubry natuurlijk. En Valls zei
dat hij de primaires niet wilde laten inpikken
door die twee kanonnen (!). Krantekoppen
zeiden: “Le PS dans le vif des primaires” (De
PS in de ban van de primaires) en “À la
poursuite de Hollande” ( Achtervolging van
Hollande) .Segolene deed 1 miljoen brieven
uit… ze wil 1,5 miljoen stemmen in october.
En Jean-Marie Baylet die iets van 1% krijgt
nu, gaat er als de fameuze luis in de pls
tegen aan en noemt de PS een club uit de
vorige eeuw…
Segoléne zei hardop dat Hollande een te
hoge schuld in de Corrèze had laten ontstaan
en van de leiding van de PS eerder een
rommeltje had gemakt.. Wat ook Aubry even
luid bevestigde… Kortom de beren zijn nu los
en óp naar 5 oktober dus.

DE ZOMERUNI VAN DE UMP
Hier was het ook onrustig vooral rond het
bezuinigingsprogramma.
Een
dreigende
herrie over BTW op pretparken tussen
Sarkozy en Raffarin werd geblust. Er kwamen
nog meer bijstellingen maar het plan bleef
overeind kwantitatief gezien. Na de uni stapte
ene Charon uit de gelederen met een eigen
lijst en werd prompt uit de UMP gezet.
Hij verkoos zijn eigen lijst. Borloo wil ook een
eigen kandidatuur. Wat gevaarlijk is voor de
1e ronde van Sarkozy…

HULOT DEJEUNEERDE MET SARKO
Hij verloor van Eva Joly en Sarko prikte en
vorkje met hem… Hij zou hem hebben
aangeboden om in 2012 een positie bij de VN
voor hem te “regelen”. Wat Hulot uiteraard
ferm ontkende… Sarko kent dit trucje: zie
DSK naar het IMF en toen er weer wég… en
toen weer Lagarde op zijn stoel. Die man
weet van wanten, dus Hulot gaat naar de VN
voor de conferentie Top van de Aarde in
2012…

WIE ZIJN DE ECHTE GROENEN?
Wel volgens Greenpeace zijn dat Jly en
Aubry gezien hun program. De rest van de
PS-kandidaten worden als “meegaand en niet
fanatiek” neergezet. Hulot rommelt nu ook op
een eigen lijn… en samenwerking inhoudelijk
met de winnaar van ronde 1 in 2012 lijkt best
onwaarschijnlijk nu…
DE VAKBONDEN WORDEN WAKKER
Sarko kreeg ze ongerust met het nieuwe
bezuinigingspakket… Ze werden achteraf
uitgenodigd door Fillon en spraken samen
over akties in oktober.. Maar ze weten nog
hoe de betogingen tegen de pensioenver
schuiving uiteindelijk erg weinig mensen op
de been brachten. Ze gingen praten met
Fillon en zouden dan “verder zien”…

NA DE ZOMERUNI IN DE PS
Martine Aubry begon met afstand te nemen
van Hollande: ze zoekt haar heil nu op linkere
zijde en komt in het bereik van PC-ers en
sommige Groenen en radicalo’s. Nodig want
ze blijft achter en heeft nog maar een kleine
maand.. Segolene klepte tegen een journalist
van Le Figaro en zei nogal wat nare dingen
over Aubry en Hollande. Ze ontkende alles ná
publicatie… het leek op een oud trucje.
Kortom de strijd begon. DSK zit in de

Terug naar inhoud
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daarbij doet … is niet even uit te leggen. Of
wel natuurlijk.
In de dagvaarding staan teksten die echt wel
doen denken aan die van het rapport
Montebourg, presidentskandidaat van de PS!
Tja die foto, die duistere relaties en de
teksten van afgeluisterde telefoongesprekken
tussen de broers Guérini zijn stevig belastend
materiaal..
Dus waren we in afwachting van echt
vuurwerk in Marseille en dat lang ná 14 juli!
En dit zo kort voor de primaires… want JeanNoël is vrij hoog in de PS en de behandeling
van “de kwestie” verdient ook geen hoge
prijs… En dan zijn we bij Madame Aubry.
Op de zomer universiteit van de PS liet Aubry
weten dat ze het vrijwillige ontslag van JN
Guerini op prijs zou stellen en ze voegde er
aan toe: “Hij is niet direct een van mijn
favorieten”. Verder beweerde ze het dossier
echt niet te kennen, wat niet geloofwaardig
is… Jean-Noël kan het dus schudden.
Maar hij weerde zich op zijn site: fijntjes (?)
herinnerde hij alle aan de 10 maanden
gevang van Harlem Desir de acterende PSchef nu… Hij kreeg ook nog 30.000 fr. boete
omdat hij van verenigingen “fictief saaris
ontving”. Dat gaat dus nog leuk worden ín de
PS.
Tot half september toen moest ie voor de
kast en kreeg een onderzoek aan zijn broek
voor criminele samenwerking en ander
moois. Hij verweerde zich nog na de zitting:
De UMP zat achter dit complot natuurlijk
maar hij stapte uit de PS (onder zware druk)
legde vooralsnog zijn functies in de PS neer
maar nog niet zijn presidentschap van de
Conseil van de region… Maar dat is een
kwestie van tijd en het MOET gebeurd zijn
vóór de primaires begin oktober. Het werd
allemaal verwacht en iemand verzuchtte:
Eindelijk zijn ze (de PS) begonnen met het
afzagen van een zieke tak.

DSK VRIJ EN IN DE AANAL?
Hij kreeg zijn paspoort terug nadat de NT
procureur de vervolging stopte, maar ad
intussen al andere civiele procedures aan zijn
broek in twee landen. Maar pas op: hij zal
mogelijk nu een proces starten tegen de
Amerikaanse justitie en dat gaat niet over 25
€! De erg premature beschuldigingen van de
procureur en zijn arrestatie + opsluiting in
Rikers gaan nog een duur staartje krijgen!
Het kan verkeren én… nauwkeurige lezers
weten dat de redactie altijd al in een
“complot” geloofde…
HET GEHEIME BUROTJE VAN SEGO
Segolène liet een buro inrichten in Parijs om
de regio Poitou-Charentes te promoten.. Zij is
immers presidente van deze regio. In 2010
gebeurde dat , 90 m2 voor 47000 € huur per
jaar dus. Maar in de hal van het gebouw waar
dit kantoor is vind je geen enkele
aanduiding… Dat leidde nu tot vragen door
de oppositie in de Conseil General … dat
belooft dus veel gelazer en is niks goed voor
een niet besmet blazoen. We wachten af…
En natuurlijk is het een rotstreek van rechts,
dat is duidelijk..
Segolene liet ons ook nog weten dat zij het
betere wapen was tegen Marine Le Pen…
Ook een vrouw ’n haar kiezers lopen te veel
nar Sarkozy. Dat ze incompetent zou zijn
voor har job bestrijdt ze fel… Maar haar CV
helpt niet echt. En ze verloor in 2007 ook al
tegen Sarkozy: om dezelfde reden.
DE PS-AFFAIRE UIT MARSEILLE
Jean-Noël Guérini moest voor de rechter
verschijnen vanwege de beschuldiging
“geassocieerd te zijn met bedriegers”…
Waarmee zijn broer Alexander en nog een
rijtje anderen zijn bedoeld. De Canard
Enchainé
kreeg
anoniem
een
foto
toegezonden die meteen in het blad ging…
Daarop zien we Alexander én de
kabinetschef van Jean-Noël en twee echte
maffiabazen een glaasje pastis drinken in een
brasserie aan het Point Rouge aan de grote
plas. De maffiaheren hebben wel een heel
slechte reputatie…. En wat een kabinetschef

PIZZASCHANDAAL IN MONTPELLIER
De socialistische Federatie in deze stad
kreeg een jaarlijks factuurbedrag bij elkaar
van 42.000 € voor…. Genuttigde pizza’s en
dat bij één pizzeria! Haar eerste secretaris is
nu afgedankt omdat een pizza in dat resto
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daar 10 € kost wijn inbegrepen en dan kom je
dus op 4200 pizza’s per jaar.
De voorgaande jaren was het ook niet mis en
het steeg snel: 7600, in 2008 en 2010 dus
42.000. Dat kwam op 50% van de totale
receptiekosten en nog een rariteit was dat de
hele pizzaboekhouding is verdwenen. De
secretaris senator weet niet waar deze is. De
onderzoekers klagen ook over de controles
van de kascommissies jarenlang:
de
documenten die zij controleerden waren
hoogst onduidelijk en dat namen ze maar
voor zoete koek aan. Nu is justitie
ingeschakeld zoals dat ook hoort en er bleek
ook nog dat de senator die ook in het
Europese Parlement zit zijn reiskosten dubbel
declareerde. In Brussel en in Montpellier dus.
Intussen doet de senator zijn best de grote
pizzaconsumptie te verklaren en komt dan
met de vergaderingen van de Conseil general
elke 14 dagen waarvoor de socialisten al
etend, vóór-vergaderden. En dat tikt aan
natuurlijk. Deze affaire valt slecht zo net vóór
de primaires dus: ook daar zit natuurlijk
Sarkozy achter!

zullen we dus doen en zo zijn wij een der
verstandige landen”. Min. Pres. Fillon, 2007.
Nu anderen:
Le Point liet even lezen, met verholen trots,
dat het al sinds begin negentiger jaren
waarschuwde over het oplopende tekort van
Frankrijk. Citaten van de hoofdredacteur en
Nicolas Bavarez, de columnist. Eerst dus de
hoofdredactie:
1992: In Frankrijk heeft het “vet” de kracht
van de staat gebroken. Niemand wil de
Fransen hun sociale privilèges afnemen en er
een Amerikaanse jungle van maken.
Niemand wil de goede moeder doden maar
haar enkel op dieet zetten voordat het te laat
is.
1996: Het debat over het tekort levert helaas
niets op. Het tekort zal ruineus blijken.
2006: Frankrijk kent nu de financiële situatie
van Lodewijk XIV. De schuld en de
toekomstige verplichtingen
kunnen niet
eventjes worden geregeld en er zijn ook veel
tegenliggers zoals de vakbonden. Meer en
meer Fransen begrijpen dat ze een rekening
voor hun kids maken en dat ze harder en
langer moeten werken om het failliet te
voorkomen. Het wordt hoog tijd om te
reageren.

DES MOTS SUR LE DEFICIT ET DES
POLITQUES
Eerst maar over “het tekort”.
Allereerst de politici aan het woord sinds
1995:
“Het terugdringen van de tekorten is prioriteit.
Dat moet gebeuren door veel korten op de
overheidsuitgaven maar ook door de
inkomsten te verhogen en over twee jaar
moeten we evenwicht hebben” . Chirac 1995

2007: De schuld wil maar niet verminderen
en Sarkozy doet met fiscale cadeaux de groei
oplopen en laat de omvang van de staat
krimpen. Maar voor 2010 was de
staatsschuld en het tekort van de Sociale
Zekerheid enorm opgelopen. Onze Europese
vrienden kijken met achterdocht naar dit te
grote optimisme.

“De reductie van de tekorten zal voortgaan in
2002 en volgende jaren en we moeten in
2004 het evenwicht hervinden”. Staatssecr.
Parly in 2002.

Nu Bavarez , ook in het recente verleden.

“We verplichten ons om de schuld en het
tekort e verkleinen in de loop van vijf jaren
zodat we snel weer evenwicht zien”. Minister
Breton 2005.

2004: De grote uitdaging blijft het beheersen
van een staat die alles opeet en die nu de
inflatie als instrument voor verdeling inzet.
Een fictieve groei die tot grote schade zal
leiden.

“Het doel van Sarkozy staat vast de schuld
moet terug onder de 60% in vijf jaar. Dat

2007: Het saneren van de financiën is niet
een van de variabelen van de economische

17

politiek de sleutel van de huidige breuk. Dat
wordt niet door Maastricht voorgeschreven
maar door het nationale belang.

“De jongeren van Tripoli omarmen mijn foto.
Ze houden van hun leider en zien me als hun
vader”.

2005:Onder de dekking van een de redding
van een zeer ongelijk en asociaal pensioensysteem voert Frankrijk al 25 jaar een
schizofrene politiek.

DES MOTS SUR KADAFFI.
“De moord op Fatah Younes toonde dat er
grote rivaliteiten bestaan in de boezem van
de rebellen

2004:Het coma van de franse economie
herinnert aan oorlogschirurgie en niet aan
homeopathie. Dit land is het laatste dat
weigert zijn economisch en sociaal model te
hervormen.

“Die jonge rebellen zijn in een soort van roes.
Het zal heel erg moeilijk zijn om ze weer
“naar huis” te sturen”. Zei een libische
psychiater.

En nu nog enkele van politici die soms flink
uitglijden:

“Onder de tent van Kadaffi konden we via
een luik in het onderaardse verblijf komen.
Vol voedsel etc. En met ook een toegang
naar het strand en een complete
communicatie centrale. En (satelliet TV, PC’s
etc.) en het golfterrein is ook niet ver” ( Zei
een jonge rebel die er was).

“Het socialistische project is extreem vaag”
(Aubry, per ongeluk, maar het klopt toch wel)
“ Er zijn twee belangrijke bestanden: dat van
de sexuele data en dat van de DNA-data”
(Een uitglijder van Brice Hortefeux als
minister).

*****

En de premier fillon sprak in een speech over
“le gaz de shit” en bedoelde “le gaz de
schiste” wat veel hilariteit opleverde.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-je terras tot tuintje maken en zien dat
planten geen hoogtevrees hebben.
-de dozijnen katten tegenkomen in onze
Trianumtuin die wonen in hun eigen
appartement op etage 1 van Josette, de
asielverzorgster hier.
-nog lekkerder fietsen nadat de Dahon een
revisietje kreeg
-bij de jonge bovenburen, zij arts en hij
ingenieur, ontdekken dat ze sterk politiek zijn
geïnteresseerd. En dan litteratuur uitwisselen
en discussiëren.
-samen wonen met minstens vier etnisch
verschillende groepen in ons batiment G van
het Trianum. Van Afrikaans zwart via
magrebiaans bruin tot Frans en nederlands
wit… En alles gaat goed.
-Marseille zien zwoegen om 2013 goed te
halen en zijn autoroute entrée van de A7
onder de grond te stoppen. Geen crisis te
zien nog…

DES MOTS DE KADAFFI
Voor hij in de onmetelijkheid van het libische
zand verdween deed hij nog de nodige
uitspraken. En eind aug. zijn we er nog niet
zeker van dat hij niet meer zal spreken…
Dus hier mogelijk zijn laatste woorden?
Maart 2011.
“Ik bekleed geen officiële post (hij is grote
roerganger, gids) dus mij kun je niet
bekritiseren. De koningin van Engeland wordt
toch ook niet bekritiseerd? “
Augustus 2011.
“Mijn volk vereert me. Ze willen allen sterven
om me te beschermen”.
“Het einde van die kolonisatoren nadert en
ook de ratten zullen gauw hun lot ondergaan”
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-te zien dat het Mucem uit de grond rijst en
ook de buurman het nieuwe museum des
Arts Modernes.
-je oude parasol te zien uitstaan op het
balcon van onze jonge bovenburen. Ze
waren er blij mee, met ons kadotje tegen te
veel zon. .

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
DE C.C.-ROUTE
In de hoogzomer fiets ik vroeg: ik bestijg de
Dahon dan al om 6.30 heures. Dat is frisser
en de marseillanen slapen grotendeels nog
én zijn nu op vakantie. Maar niet allemaal en
daarover gaat mijn histoire.
Want je ziet nu de clochards heel duidelijk
omdat ze nog alleen op straat zijn. De eerste
zit op de Canebière op de stoep; opa met de
muts van de kerstman op waarop ook nog
zijn beeltenis prijkt. Hij kijkt verstoorden bromt
enkel wat als ik bonjour zeg. Tja hoe kom je
op je 70e hier terecht; mogelijk is het een
keuze, a way of live? Dan passeer ik een
oude dame van magrhebiaanse komaf, wat
hier in dit vak erg zeldzaam is: ze zit te suffen
op een bankje en reageert nergens op.
Mogelijk is ze in direct contact met de profeet
of zelfs Allah? Ze kan hier geen familie
hebben want dan wordt je van straat gehaald
óf ze is “uit de kerk gevlogen of gelopen”.
Onbekend levensverhaal. Zo dat waren er
twee van de eerste C-catgorie= Clochards.
Daar zijn de representanten al van de tweede
C: de agenten van de CRS (Compagnie
Republique de Securité; dit even voor lezer
R!). Ik zie vier auto’s met elk 5 grote mannen
er in en ook er omheen staand. Ze “wachten”
op een mogelijk nieuwe roma-invasie rond de
Porte D’Aix… Waar nu nog gepoetst wordt
vanwege het laatste romakamp hier. De
heren staan hier preventief te doen en ook
ready voor repressief als het moet. Categorie
C 2 betaald beter, je zit in de CRS-bus wat
ook beter is dan de stoep… Ze staan
uiteraard onder de bomen…
Tijd voor clochard 3, een man van half 40
schat ik die erg depressief kijkt en steeds
mompelt. Hij reciteert niet de Koran denk ik,
maar heeft het mogelijk wel over de
mensheid, over ons. Boven zijn hoofd zijn
twee aanplakbiljetten te zien met de teksten:
Taxer les profits, en, Baisser les prix. Dit is
duidelijk niet van de Tea-party maar eerder
van de radicaal-rode, franse, NPA. Daar is
clochard 4 al hij ligt uitgestrekt in het Parc
Longchamp tussen een drietal katten. Die
wachten op zijn ontwaken; hij geeft ze
mogelijk wat lekkers. Als je niets meer hebt,

Terug naar inhoud
DES MOTS DES MARSEILLAIS
Vervolg van onze coursin het
“marseillais”:

echte

BIAIS= wijze (fr.: facon)
Ta soeur a le biais pour virer la tête des
hommes= Je zuster weet hoe ze de mannen
het hoofd op hol kan brengen.
BIASSE= Koude maaltijd
BICOU= stopwoordje (of bicouli) vb Oh
bicou qu’est ce que tu me racontes? = Oh,
xxxx wat vertel je me nou?
BIDONAS= bidon (=niet serieus, fantasie,
vals). C’est pas a un bidonas que je confiera
mes économies = Ik vertrouw mijn spaargeld
niet toe aan zo’n fantast.
BIGOURELLE= komt van het Provençaalse
bigourello. Het is een beetje lelijk kledingstuk.
BILLE = argot clown, halve gare, mafkees. Je
m’en vais, j’en ai assez qu’on me prenne
pour une bille= Ik ga, ik heb er genoeg van
om niet serieus te worden genomen.
BISCANTI= de travers (scheef , er naast .).
J’ai rien qui marche droit, j’ai tout qui va de
biscanti.= Niets loopt goed alles gaat er
naast.
*****

19

deelt het veel gemakkelijker. Zei ooit Abbé
Pierre.
Daar zijn opa en oma clochard. Nu is het hier
echt clochardseizoen met nachttemperaturen
van 21 graden. Opa, ca 70 jaren, staat net
voor de bank waarop hij in slaapzak, de nacht
doorbracht: hij trekt zich uit en zegt “bonjour
monsieur” tegen me. Oma ligt nog op de
bank ernaast in haar wolletje en ik zie haar
grijze haar en wijze gezicht: ogen gesloten..
Wat beweegt deze mensen, denk je dan?
Terug naar de vakantie van hun jeugd? Nog
eens hun oude “vak” beoefenen van
“clochard”? Of leven ze gewoon buiten omdat
ze genoeg hadden van huur betalen en
andere rekeningen en er door de
deurwaarder uit werden geknikkerd? Want
dat mag nu: in zomertijd. In de winter mag je
van de wetgever geen wanbetalers op straat
zetten: dus wordt het pas link voor
wanbetalers in de zwoele zomer. Oma verrijst
nu ook, en ik rij het park uit.
Ik heb nu de trambaan genomen over de
Boulevard Longchamp en arriveer bij de
fontein van de Danaïdes waaromheen een
soort van “Club Med” is waar zo’n drietal
clochards liggen want hier is water en
frisheid. En je kunt er ook je voeten etc.
wassen, waar een van hen mee bezig is… Hij
fluit daarbij een liedje wat ik eerder hoorde,
maar waar?
Ik ben nu bij de Reformes, een katholieke
kerk met twee fraaie torens. Daar liggen op
het pleintje twee beginnende clochards lijkt
het: en stelletje van begin 30 . Ze slapen als
rozen en aan de lege flessen om hen heen is
te zien dat het nog even kan duren. Mogelijk
worden ze zo gewekt door de kerkklokken die
hier nog geluid worden: Reformes duidt
namelijk hier op de Katholieke Kerk maar dan
in de “achteruit gereformeerd”, back to
yesterday, dus richting Monseigneur Levèbre.
Ik daal op de trambaan de Canebière af en
zie het verslaafde meisje zitten bibberen op
de bank onder de bomen, nerveus rokend.
Haar hond is er niet bij en ze heeft enkel een
plastic tas met spullen. Haar kapsel is “punk”,
maar dan meer “per ongeluk”.
Ik nader Vieux Port, Qai des Belges (heet zo
vanwege de boosheid over de brutale
overval van de Belgen door de Duitsers in

WO I!). Daar ligt hij weer, de uiterst
verslonste en verwaaide clochard van half 50.
Hij ligt op maar 1,5 meter van de rand van de
kade; één keertje fout omdraaien en .. plons!
Ik zag al ooit dat twee mensen van de SAMU
(hulpdienst) hem wilden overhalen mee te
gaan voor een douche etc. Wat hij ferm
weigerde. En zo te zien is het nu nog niet
gelukt. Hij slaapt snurkend op zijn rug en de
ochtendzon streelt zijn verweerde gezicht en
probeert zijn krullen wat te fatsoeneren. Hij
wil niet meer zo lang meedoen, vrees ik.
Ik draai de Rue Republique in, ik rij over het
mega-troittoir en zie mijn 5e clochard. Hij krijgt
zijn gratis koffie op het terrasje voor een
brasserie. Hij moet wel aan de rand blijven
weet ik. Ik zag hem ooit “zijn plek gewezen
krijgen” door de eigenaar… duidelijk zat.
Maar hij moet geprezen worden. In de 90-er
jaren in San Francisco zagen we dat elke
ochtend bij Macdo’s: daar kregen een dozijn
zwervers hun gratis Macdo koffie met donut.
Een sociaal programma van deze superinternational, wat ik in Frankrijk nog niet
tegen kwam.
Nu even klimmen de Boulevard des Dames
op, richting “chez moi”. Daar zit de laatste
achter het Gare Routière hij is net wakker: hij
eet en stukje stokbrood. Mogelijk uit de
vuilnisbak, zo gaat dat.
Aan de clochards en de CRS-sers kun je
onze relatieve welvaart zien… de clochards
leven van onze afvallen (er schijnt heel wat
lekkers in onze vuilnisbakken te zitten!) en als
je nog 4 busjes CRS kunt betalen om 100
roma’s buiten Marseille te houden, dan gaat
het je nog best héél goed.
Mogelijk gaat dat nu veranderen met de
volgende crisis en ik bedoel: méér clochards
op straat en minder CRS… En , bijna zeker,
ook méér roma’s…
Leon, Aug. 2011..
Terug naar inhoud
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Ik fietste om 7.30 uur een rondje stad en
keerde terug in de Rue Leon Gozlan. Ik
ontwaarde achter de rij geparkeerde auto’s
een man en een vrouw en dacht even dat ze
herrie hadden. Toen ik het trottoir opging nar
de voordeur keek ik nog even en wist niet wat
ik zag! Mijnheer met de calecon (onderbroek)
op de knie:en en mevrouw idem met haar
slipje. Uiteraard stond mijnheer achter
mevrouw die zich vasthield aan de auto… Ik
was echt verbijsterd en zeker toen de man
iets naar mij schreeuwde en de vrouw een
onmachtige blik naar me wierp… Was dit
hartstocht of gedwongen sex? Ik zette mijn
fiets binnen en wilde nog even zien of ik wat
doen moest maar zag de dame snel voorbij
lopen… Toen ik de deur opende kwam
monsieur ook, en hij zei tegen me: “Niks aan
de hand het is gebeurd”. Ik maakte de fout (?)
om te zeggen: Is dit uw gewoonte? Schaamt
u zich niet? En, ik kon nog maar net de deur
sluiten want hij kwam woest aanrennen…De
deur hield het onder zijn woest getrommel…
Tja, dat is het risico als je je etgens over
uitspreekt. Achteraf geloof ik dat hier wel
sprake was van een relatie, maar niet van
een hele goeie. Mogelijk was het “ een relatie
in zijn nadagen”. Ik ontkwam op het nippertje
aan een pak slaag vrees ik. Een moedige
citoyen loopt risico als hij sociale controle
beoefent. Maar soms duurt het even om de
situatie te beoordelen…
Zo gaat dat in de grote stad, maar natuurlijk
ook in een dorp. Alleen is het hier praktisch
anoniem. Een goede les wat het risico betreft:
ik wordt nog iets voorzichtiger.

JOURNAL MARSEILLAIS
MARSEILLE IN BEELDEN
DE MISDAAD HERRIJST IN MARSEILLE?
Sarkozy maakte van een veiliger Marseille
een duidelijk punt maar de laatste maanden
ging het fors fout. Gangs vermoorden elkaar,
jonge
rommelaars
inden
klandestien
parkinggelden en er zaten ook 150 roma’s
rond de Porte D’Aix… De prefect net
benoemd door Sarko (n.4 in 5 jaar) moest
opstappen en meteen kregen we een nieuwe.
Want een mislukkend veiligheidsbeleid kan
niet met het ook op 2012 e de speerpunten
ook bij de PS. Hier de statistiekjes:
Per dag zijn er hier 26 agressies en in het
laatste trimester waren er 3000 diefstallen.
Stelen met een wapen steeg 40% in 6
maanden. In het hele departement is het ook
hoger: =18% gewapend stelen en +14%
inbraken… Tja dieven zoeken ook mooi
weertje..
Maar sinds 2002 ging de misdaad in TOTAAL
7,5% achteruit en de huidige minister zei
fijntjes dat onder Jospin (1997-2002) de
misdaad met 25% steeg..
Er zijn 1650 agenten van de nationale politie
en dat totaal ontstond na 33% daling in
omvang…En in die tijd steeg het aantal
inwoners met + 40.000.
De minister Guant trok weer even wat blikken
agenten open bij zijn installatiebezoek van de
prefect en beloofde hardere aanpak. Aubry
greep het marseillaanse voorbeeld in de
zomer-universiteit van La Rochelle, meteen
aan. En ze zal dat op weg naar 2012 blijven
doen: Marseille staat hoog in de lijst van
polemische onderwerpen.
Maar ach, soms zie ik wel eens zo’n diefje
wegrennen uit het station en ik hoor ook
regelmatig glas onder mijn schoenen kraken
van kapotgeslagen autoruiten. En verder
merken we weinig… Nu gaat het er om
spannen en ik hou u op de hoogte natuurlijk!
De burgervader kreeg, eindelijk, met zijn eis
“méér blauw op straat”, eindelijk ook wat
gelijk. Wordt vervolgd dus en, we zijn nog niet
terug bij “het Chicago van het zuiden” zoals
in de 30-er jaren.

CLOCHARD ZONDER VEL
Hij zit vol met gaten in zijn benen maar de
SAMU-medewerker (de GGD) krijgt hem niet
mee voor een douche en verzorging. Hij wijst
vriendelijk maar resoluut elke hulp af…
Omstanders horen de discussie en iedereen
zie je droevig worden. Wat hem is overkomen
weten we niet maar het moet wel erg hard
zijn geweest. Zo gaan overal mensen naar
hun einde en in de grote stad zie je een deel
van hen op straat. Het houdt je wakker voor
een werkelijkheid die altijd al bestond. En
waaraan we weinig kunnen doen ná de foute
boel. Onuitroeibare problematiek zoals ook

DE DAAD OP STRAAT!
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kleine
criminaliteit,
hash
en
andere
verslavingen en , corruptie en omkoping. Het
kleeft aan ons..

horizon iets uit gaan trekken. Of bedoelen ze
nou net dat de € en de $ wegdruipen? Weet
ik veel!

VROEGE KOPPELTJES
Op zondagmorgen, 22 graadjes om 7 uur op
de fiets, is het erg rustig in de stad. En ik kom
de restjes tegen van het turbulente
nachtleven. Een zwarte dame met veel
uitdaging neemt afscheid van een witte
partner bij de fontein van de Danaïden: ze
gaat nu slapen. Later kom ik haar tegn
lopend naast een oude dame met een stok
en met grote witte hoofddoek, die ze wil
helpen maar die dat afwijst en erg gevaarlijk
oversteekt. Kennen ze elkaar? Zijn ze boos?
Het blijft een raadseltje voor me.
Twee duidelijk verliefde jongedames zijn innig
verstrengeld en bij het loslaten valt de jongste
achterover… Ze lijkt niet helemaal nuchter of
ze komt terug op de harde aarde uit het
paradijs van deze nacht. De andere raapt
haar liefdevol op en gearmd gaan ze verder.
Een SDF-dame verzorgt haar drie honden
met veel liefde en aandacht. Ze laten zich
uitgebreid aaien en hijgen zeer tevreden. Dit
is een echte equipe zonder poes-pas: Ze
zorgen voor elkaar en wat wil je nog meer als
je al een leven lang in een crisis leefde?
Ik draai de Boulevard des Dames op en kom
terecht in wel 5 auto’s met CRS-politie:
restanten van de G7 meeting? De stad leek
wel in oorlog gisteren al was die oorlog enkel
met woorden en in diplomatieke taal.
Maastricht was de stad van de eurostart,
gisteren leek Marseille de stad te zijn van het
einde van het euro-avontuur…

BENT U VERVLOEKT BEL DAN…
In mijn brievenbus ligt een foldertje waarop
deze vraag staat boven de foto van een
stervende kale boom… Die beed een
vervloekt mens uit in zijn desolate toestand.
Op de achterkant staan 6 telefoonnummers
van Marseille tot Lyon waar u kunt bellen om
deel te nemen aan een “vloek-bevrijdende
sessie” om de “ban van de vloek te breken”.
Dat kan in 8 steden en wel drie keer per dag!
Het is voor mij een afrikaanse variant op de
katholieke biecht… Gelukkig kan ik nog net
met mijn vervloekingen leven.
Eerder vond ik een folder van een toubib, dat
is een dorpswijze en ook genezer uit de
Magrheb. Ze hebben consult in kleine witte
huisjes buiten het dorp vanwege de patienten
privacy. In Marseille zijn ze er ook maar
wonen dan 5 hoog in een appartement in de
Belle de Mai, de wijk achter ons. Ik moet er
toch eens heengaan, het consult is gratis. Dat
wil zeggen u geeft wat u denkt dat de raad
waard is. Niet na enkele weken, nee, meteen
na het consult. De garantie voorwaarden zijn
me onbekend. Mogelijk staat daar in dat de
garantie niet geldt als u vervloekt bent…Dan
moet u eerst langs een andere ollega om die
vloek op te heffen. Ach wat is het verschil met
die grote nieuwe affaire in Frankrijk waar blijkt
dat een grote farmaceutische firma 20 jaar
lang een medicament deed voorschrijven
door duizenden artsen wat erg nare
bijwerkingen had… Wat duizenden mensen
de dood bracht zonder dat de makers werden
aangepakt. Dat gebeurt nu en de schande is
(weer) groot. De macht va de farmaceuten is
ven groot als de macht van de speculanten..
Wie beschermt ons hier tegen? De franse
overheid voert nu hier het Nederlandse
systeem
in
waarbij
artsenvoorlichting
verplicht (!) groepsgewijze moet gebeuren.
Om ome dokter niet alleen in de kuil van een
opdringerige medicijnverkoper te laten vallen.
Zo ver is het ook hier al gekomen!

CRISISDRUPPELS
Op de gevel van twee bankgebouwen op de
Canebière zijn paoieren druppels geplakt van
zo’n 50 cm hoog waarop $ en € tekentjes zijn
aangebracht. Ze druipen van de banken af…
Ik moet toegeven dat de symboliek best sterk
is en goed gevonden. De bank druipt van…
ons geld en is tegelijk een bedreiging
geworden met ons geld. Het enige wat mij
stoort is dat er geen druppeltjes zijn met de
yuan en de yen er op… De betogers rond de
G7 gisteren, die dit ongetwijfeld bedachten (ik
denk de Abbé Pierre groep) moeten hun

Terug naar inhoud
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kende ooit zijn nadagen. Zijn wij nu aan de
beurt?

COIN DES POETES
AILING EUROPE
Europa groeide oh zo groot
Europa was oh zo’n puik idee,
Dat Europa zonder oorlog
Vol welvaart en vrede
Met méér geluk voor alle
En een model voor vele.
Iedereen wilde naar Europa.

Dit fraaie gedicht kreeg ik van Toon Vis die
ook op de verzendlijst van LP kwam. Het
herdenkt een tragisch ongeluk in België dat
doden en gewonden eiste… Een gebroken
feest door de elementen verwoest
Pukkelpop Hasselt 18 augustus 2011
Koude
en warme lucht
mengen zich
tot stortbuien
en storm.
Jonge levens
verdwijnen.
Laten
modderschoenen achter.
Schurende wonden
bij ouders
en verwanten.
Tien minuten storm.
Een leven lang pijn.

Die droom werd gebroken
Niemand zag het echt aankomen
We schrokken dus bang wakker
En Europa lag al op sterven
Beladen met hoge schulden
Die nu moeten worden voldaan
Het gangreen zat in het zuiden
Dat ooit een ware bakermat was
Voor veel moois van Europa.
Zelfmoord of sluipmoord?
Wie stopt de killers
Zijn we nu verweesd?
Wie wil nog “met ons”?
Of wel men enkel ons model,
Maar niet meer ons: obsoletes?

Toon Vis
Dank Toon,
emoties.
Leon

voor

je

mooie,

geletterde

Beste Europeanen, wat nu?
*******

Leon Sp. Sept. 2011.

Nu Europa aan zijn stervensgang begon is
een poging tot een poème daarover het
minste dat moet. Ook omdat ik bij de
geboorte was, zowat een halve eeuw geleden
en 10 jaar geleden kwam via Maastricht de
euro…. Fout optimisme, kortzichtige politiek
en verwaarlozing van de achterliggende idee
zijn de oorzaken. Elke cultuur en beschaving

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

Hun bijeenkomst in de Vieux Port van
Marseille was een mislukking en er kwam
erg weinig uit. De visies van de VS en China
waren diagonaal anders… dan de EU-visie.
De eersten zijn voor een nieuwe injectie om
de economie te stimuleren de andere zien
nog enkel fors bezuinigen als oplossing. En
kunnen zich niet nog meer schuldenlast
voorstellen. Dat zei Schabele expliciet en

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE G7 WAS EEN DROEVE BOEL
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erg duidelijk. Lagarde IMF waarschuwde
opnieuw voor de zwakke positie van de
Europese
banken
vol
met
Grieks
staatsschuld papier.
Geithner zag zelfs de Europese aanpak als
een der schuldigen aan de neergang in de
VS! Het is een 1929 nog maar het wordt
steeds chaotischer, dat wel. Er is nu een
gevaarlijk verschil van inzicht binnen dit
belangrijke gremium. Dat komt wel heel erg
slecht uit en de franse voorzitter Baroin kon
er ook niks mee..
De EU zit in een
isolement.

onenigheid in de EU. En dan heb je “onze
wereld nu”.
Het klassieke dilemma is nu erg actueel: de
vermindering van de staatsschuld tegenover
de economische groei. In 2008 trok het
westen de betere conclusie dan in 1929 en
1937 in de VS werd gedaan. Maar nu in
2011 ligt de vraag erg complex door de
verzwakking van de staten ook ten opzichte
van de krachten in de financiële markten.
En toen Griekenland begin september weer
in de problemen raakte kwamen de EUleden voor een enorme keus te staan: óf
een reuzenstap op naar het federatieve
Europa óf het uiteenvallen van de eurozone.
En Duitsland zit in het probleem voorop..
maar lijkt zich tot de korte termijn te
beperken. En de ECB ziet radeloos toe op
dit schizofrene gedoe.
Drie
crises
tegelijk:
een
sociaaleconomische (Japan, Europa en de VS) met
een druk op herindustrialisatie en een
passend antwoord op de vergrijzing; een
politieke met een destabilisatie van de
middenklassen
gepaard
gaande
me
populisme en politiek geweld (zie de Teaparty en zie Breivik Noorwegen) en een
historische namelijk het einde van het
monopolie en de grote macht van het
westen. Een multipolaire wereld waarin het
kapitalisme naar het zuiden omkantelde. .
En Frankrijk vindt nu ook zijn tweede
Waterloo met toenemende verschillen op
vele punten met de grote buur Duitsland.
Frankrijk lijkt op een “groot Griekenland”
waarvoor de neergang ook onvermijdelijk
lijkt. Het pseudoplan van 12 miljard van
begin september is een drupje op een
roodgloeiende plaat… Verder is het voor
90% belastingtoename en voor 10%
bezuiniging op de staatsuitgaven: een
aanvechtbare aanpak.
Het laatste woord is nu aan de burgers en er
is een oplossing als men maar grote
consequenties eerst wil accepteren:
-ophouden met zich wijs te maken dat het
een tijdelijke crisis is. Het gaat nu om een
lange periode van complete transitie!
-de EU moet het eens worden over een
collectieve strategie. Hervormingen en een
Europese economische regering voor de

DE BRICS SNELLEN DE EU TE HULP
Ze kwamen bijeen met als thema,
ongehoord, de hulp die ze zouden kunnen
bieden aan… de EU! Het is natuurlijk
verheugend dat ze ons probleem snappen
en er ook in willen helpen, maar er is
natuurlijk ook een factuurtje. De Chinezen
willen best wat meer respect voor hun
“afwijkende ideeën”… en ze snappen allen
dat in een gemondialiseerde wereld ook de
EU klant is en leverancier. Export die inzakt
onzekerheid over valutakoersen daar staan
deze opkomende exporteurs echt niet op te
wachten. De “zomer Davos bijeenkomst”
wordt vitaal voor de economie in de wereld.
Maar pas op e politieke insteken: China en
ook Rusland lieten het al weten. Geen
sprake van “dikke donaties aan Brussel” (die
daarna herverdeelt), nee dus , ze wilen hulp
bieden “geval vóór geval” dus dat wordt
zweten.
Berlusconi
leurt
al
met
hulpaanvragen in Beijing en de Grieken en
Portugezen deden al ooit een rondje. Het
wordt wennen maar nu gaan de BRICS de
broek aantrekken.
2012 WORDT EEN BESLISSEND JAAR
Dat is de kop van het artikel van econoom
Bavarez en hij begint met de “moordende
zomer 2011” te schetsen. De markten
verloren 6000 miljard aan “waarden”, de
groei viel terug op 3 à 4% , zelfs China en
Duitsland ontsnapten niet. We arriveerden
bij een nieuwe explosieve toestand: “de
publieke staatsschulden”. Voeg er aan toe
de onrust in de Arabische wereld en de
politieke rellen in de VS en zeker ook de
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eurozone met een sterk samenwerkend
Duitsland en Frankrijk.
Het jaar 2012 wordt cruciaal met grote
risico’s. En de burgers moeten het bij de
verkiezingen in de VS en Frankrijk zeggen
door het uitbrengen van hun stem. Dus
moeten we hopen dat het collectieve
verstand zegevieren zal over de foute
passies die zich anders, als altijd, tegen
onze vrijheid zullen keren.

solidi-teit van het banksysteem, de
schuldencrisis en de besturing van de euro.
De ondernemingen.
Met de ondernemingen gaat het nog niet zo
slecht, want de crisis is vooral financieel.
Natuurlijk is daar het optimisme ook niet
groot en bestaat er angst voor de
financieringsmogelijkheden.
In de markten gaat het allereerst om de
angst voor de waarschijnlijk aankomende
recessie. Veel grote banken rekenen daar
serieus mee. De tweede factor
is de
onzekerheid in het landsbestuur en in de
politiek van landen. Zie de ideologische
herrie in de VS, zie het gesukkel in de G20,
ze de lastige boel in Spanje (vervroegde
verkiezingen),
Duitsland
(rammelende
coalitie, zakkende Merkel) en Italië met de
onbetrouwbare Berluscon.
In de VS rekent men op de nieuwe
technologieën:
nanotechno,
cloud
computing etc. Immers Internet is maar een
klein deel van het VS-BNP en zeker niet de
factor die ooit de auto, de huisapparatuur of
de PC waren.
S&P haalde een stunt uit om zijn
onafhankelijkheid te bewijzen en vergrote
daarmee niet gering de onzekerheid..
De nieuwe economieën als China en
Brazilië zijn nog niet dik genoeg om motoren
als de VS te spelen nu. Daarbij is China erg
afhankelijk van de VS en zijn Brazilië en
China vooral belangrijk voor elkaar.
Verder stimuleren van de economie is een
beetje aan zijn limiet nu de enorme
schuldenlast een grote rol gaat spelen.
Frankrijk bezuinigt veel te langzaam op de
overheidsuitgaven ook in het plan Fillon.
Het tekort is ¼ van de staatsinkomsten nu:
stel je voor, een huishouden dat 25% van
zijn uitgaven bij de bank haalt…
De bezuinigingen in Griekenland, Spanje
etc. zijn ook een groot risico voor deflatie:
het
vinden
van
verminderde
overheidsuitgaven die niet de economie
doen remmen dat is de kunst. En een deel
moet komen via belasting verhogingen en er
moet en verschil gemaakt worden in tax op
winst en tax op rente!
De inflatie, waarbij 4% acceptabel is, moet
ook haar deel leveren.

DE ONMACHT VAN DE ECB
De positie van de ECB in de EU lijkt erg op
die van de FED in de VS in 1929. De Fed
had “vergeten” dat het redden van banken
ook tot zijn missie moest behoren en
daarom werd een kleine crisis toen een
wereldwijde, met grote gevolgen. Soros c.s.
lieten in de 80-er en 90-er jaren al zien dat
de ECB niet snel kon interveniëren en easy
gepakt kon worden. Haar angst om bij
kopen van landenschuld de inflatie aan te
wakkeren lijkt ongegrond: zie wat de Fed
deed: geen inflatie te zien na hun
steunoperatie van 600 miljard. Er is eerder
sprake van deflatie nu..
Dan is er ook nog het morele bezwaar: het
helpen van een land met te hoge schulden
kan
ongewenst
“bemoedigend
of
verslappend” werken. Daar is ook Berlijn
bang voor: daar vertrouwt men Z-Europa
voor geen cent. Toch greep Trichet in, maar
hij zei, voor deze éne keer… Nu blijkt het
ESF ook te mager om Italië en Spanje te
helpen in noodgeval. Maar dan moet de
ECB veel meer volmachten hebben om “af
te
dwingen”.
Waarom
dus
geen
eurobelasting om de ECB wat liquiditeit te
geven? Deze discussie is zeer actueel en
nog nooit eerder was een sterker
economisch/financieel
gecoördineerd
Europa dichter bij. De EU groeide altijd pas
als het erg slecht weer was: enkel dan willen
nationale belangen wijken… Komt het
sterkere, federatieve Europa à la VS er nou
toch nog? Of stort het nu in?
REEËLE RISICO’S EN VALSE ANGSTEN
Dat zegt de kop van een interview met de
“ziener Attali”. En hij wil het hebben over
vier onderwerpen: de ondernemingen, de

25

Salarisverhogingen zou ook goed kunn
en zijn maar verslechteren de concurrentiepositie. Dus lijkt een BTW verhoging
beter.

versterken. Maar vond, merkwaardig
genoeg, veel scepsis bij de EU en de ECB.
Wie vergist zich?
Toch is het verre van rustig in bankenland al
zijn ze veel meer liquide dan in 2008 toen
het echt fout ging. En gezien het gedoe in
de markten met de AAA van de VS, Italië en
Frankrijk met hun snelle bezuinigings
programma’s en de nieuwe twijfels in
Athene wordt er vel in spoed vergaderd in
de bankwereld. En bij het herfinancieren in
Italië bleek hoe lastig het was om te lenen
tegen dezelfde condiies, waarbij het feit dat
de ECB veel schatkistpapier van Z-Europa
opkocht, echt hielp! Op de balansen van de
banken prijken heel wat obligatieleningen
die nu sterk onder druk staan en hun
beurswaarde kreeg, mede door de slechte
beurzen van de laatste maanden, ook een
stevige knauw. De BNP Paribas verloor
37% en de Credit Agricole 42%.. van zijn
beurswaarde. In Griekenland lukt een grote
bankfusie wat opluchtte en er is meer te
verwachten.
Nu ook nog de groei Europabreed afzakt
worden de zorgen nog groter, zeker ook bij
de Societé Generale in Frankrijk. Daar wordt
hard gewerkt om het eigen vermogen te
vergroten. Er is nogal wat moeite
gesignaleerd om in de bankfilialen in de VS
de liquiditeit in dollars te vergroten waartoe
de FED fors druk uitoefent. De ECB moest
ook al zijn akkoord geven aan een Europese
bank voor een lening van 500 miljoen $...
Nee, met die banken zijn we nog niet klaar:
let goed op uw centjes dus.

De ECB moet intussen ageren maar grijpt
men links in dan gaan de speculanten op
rechts. Het besluiten om het FEF fonds aan
te vullen loopt over de parlementen en gaat
te langzaam. Ook al zijn de Duitsers tegen
eurobonds nu, het zou goed zijn ze al wel te
scheppen en het idee van Delors om een
deel van de schuld te “Europeaniseren en
een deel niet, is niet gek. Deze move kan de
rentestijging tegengaan..
Een minister van Financiën voor Europa kan
enkel als er een centrale budgetpolitiek zal
zijn. Toen de ECB werd opgericht wilde ze
die taak niet, jammer genoeg.
De eurozone wordt harder aangepakt dan
de VS wat deels komt omdat de agencies
de media en de analisten veelal anglosaksen zijn. De goede gang van zaken in
Libië, vooral vanwege Frankrijk en
Engeland,
vindt je nauwelijks in de
Amerikaanse pers terug! Een veeg teken.
De Europese banken zijn ondanks die
onnozele stresstests echt niet in veilige
wateren. De 32 banken in de eurozone zijn
onder-gekapitaliseerd. De leningen van de
franse banken aan 5 Europese fragiele
landen bedragen drie keer zoveel als hun
huidige beurswaarde! Hun eigen vermogen
moet echt omhoog. En het Franse
bankmodel: veel speculatie en ook veel
schuld kopen van landen, heeft zijn tijd echt
gehad nu.

DE DROEVE LIJST VAN DE WW..
In de eurozone zitten we nu op een
gemiddelde van 20,5% (!!) jeugdwerkeloosheid. Spanje trekt de kar met 46%,
Griekenland volgt met 38,5, Slowakije met
33, Ierland met 28, Italië met 27,5,
FRANKRIJK met 23,4 en Estland met 21,8
zit net boven het gemiddelde. De
gelukkigere zijn: Finland met 2,4, Cyprus
met 19,6, Slovenië met 18,6, Belgie met
17,6, Luxemburg met 13,3, DUITSLAND
met 9,5, Oostenrijk met 7,8 en Nederland
met 7,5%....

De crisis waar we nu in zitten is niet eerder
opgetreden: het is de crisis van hele landen
samen met de crisis bij grote banken.
En Atalli geeft, tenslotte, toe dat hij bepaald
niet optimistisch is.
WEER ZORGEN OM DE BANKEN
Lagarde van het IMF sloeg alarm en ried
aan de liquiditeit van de Europese banken te
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Jonge en oudere werkzoekenden zijn altijd
de eerste slachtoffers bij een crisis…
De totale ww zit in de EU dicht tegen de
10% aan als gemiddelde met Spanje als
hoge topper van 20%. Obama doet nu nog
wat meer dan even geleden daar steeg het
cijfer nu naar 9,2%.
De vraag is of en hoe we deze
“basiswerkeloosheid” die zeer velen uitsluit
en verarmt nog gaan meemaken. De
vooruitzichten zijn niet daverend dus wat er
met rellen en criminaliteit gaat gebeuren is
te raden.

kwestie van de toekomst van de euro niet
had geregeld”…En hup, de euro viel naar
1,19 $ en kwam later weer wat overeind.
Londen en New York zijn voor Parijs nu
echte slangenkuilen geworden.. Die wedden
op een verzwakt land of bank terwijl de makt
nog niks “weet” . Als ze dan later, na een
lancering van een gerucht, gelijk krijgen
incasseren zij de jackpot. Gaat het fout dan
betalen ze zuur een fors verlies… Het zijn
gigantische speculatiemachines die via trucs
en geruchten verspreiding in bepaalde
“vakbladen” hun slag slaan. De diverse
nationale Autoriteiten van de Financiële
Markten zijn per definitie te laat met hun
sancties… De politici zitten in een helse
valkuil die ze zelf groeven door de enorm
opgelopen staatsschulden. Die staatsschuld
is voor een aanzienlijk deel te vinden op de
balansen van Europese banken, ook die van
een “aan te vallen land”. En door het land
aan te vallen heb je dus ook de banken in
dat land te pakken… En nu hebben de grote
jagers ook de speculatie mogelijkheden van
de CDS-sen gevonden: deze verzekeringen
van de geldleners, de debiteuren, bij
“dreigend” failliet van een crediteur. Nu is
de Griekse CDS enorm duur geworden
natuurlijk en het was dus erg slim ze te
kopen net vóór de prijs ontplofte toen de
Griekse schuld “dubieus” werd.
De 5jaarlijkse premie voor een portefeuille van
10 miljoen € was, voor de Griekse crisis, ca
30.000 €. Na het geduvel steeg die naar 2,5
miljoen €. Kassa voor de bezitters dus!
En nu figureert er een geheim lijstje in de
speculatiewereld waarop zij staan die
binnenkort hun AA-rating gaan verliezen, us
de VS gaan volgen… Daar staat ook Parijs
erg hoog op.. Omdat de staatsschuld daar
erg hoog is, en, de economie maar beter
niet wil draaien. En nu moet Sarkozy heel
erg
snel
met
bezuinigingsplannen,
begrotingsregels in de Grondwet etc. de
tikkende bom op een wat later moment
draaien. In het kielzog van Merkel. De
wereld werd een jungle waarin de grote
democratieën
gejaagd
worden
door
hedgefunds waarin overigens ook banken
geld plaatsen en zelfs pensioenfondsen…
Ons kent ons. Hoog tijd voor een stevig

DE GUERILLA VAN DE HEDGEFUNDS
Na Griekenland c.s. en Italië was ook
Frankrijk aan de beurt. Het lijkt wel of de
hedgefunds de testafdeling zijn geworden
van Fitch, Moody’s en S &P. In een
beurssessie verloor Societé Generale 3
miljard, ze lanceerden gewoon een
geruchtje!
Die bak zou op de rand van failliet verkeren!
En twee dagen later stond dat groot ook in
Mail on Sunday, een tabloid vol naakte
dames meestal. Sarko onderbrak zijn
vakantie wat opnieuw geruchten over grote
ellende deed ontstaan… En toen ging rond
dat Groupama, groot aandeelhouder van de
Soc. Generale, een deel van zijn
deelneming had verkocht… Natuurlijk was
het “meedoen van de franse banken” aan
het nieuwe Europese reddingsplan en het
feit dat ze nogal wat waardepapier van ZuidEuropa hadden, een verontrustend iets
zeker toen daarna bleek dat de resultaten
nogal kelderden. Maar daaruit een val van
15% verklaren bij SG, 101% bij Paribas en
11% bij CA gaat te ver. De hedgefunds,
jagers op snelle winst per speculatie, waren
plotseling uit hun schijnbare winterslaap
ontwaakt. Paulson % Co, SAC Capital
Partners en Bridgewater Associates die op
jacht waren naar het aangeschoten wild,
worden gerund door een vijftal “stars”. Ze
zijn de roofdieren en de aangeschoten,
verzwakte Europese landen spelen voor
prooi. Al eerder waren Soros en Co op jacht
geweest naar de verfletste euro. Soros zei
in een interview in een financieel blad in de
VS dat”de financiële redding van Athene de
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rondje wereldwetgeving door de G20 met
forse straffen. Maar ik speculeer er niet op
dat dit gauw zal lukken.

triple 000” zei een grappenmaker. De uitgifte
van nieuwe aandelen zit op een zeer laag
niveau intussen wereldwijd. Want als de
kopers er niet meer zijn op de beurs gaan je
aandelen omlaag en wordt je beurswaarde
zelfs lager dan je eigen vermogen… dat zie
je nu bij veel bedrijven. Dus deze
bedrijfsfinancieringsbron droogt snel op…
Ook worden er nu al 40% van de aandelen
via computers verhandeld en het aantal
particulieren verlaagd snel: - 2miljoen in
enkele jaren in Frankrijk. De beurs werd een
“korte termijn casino” en bedrijven zoeken
investeerders op termijn. Je kunt gen bedrijf
runnen dat de hele dag op een nerveuze
beurs moet reageren zeggen ondernemers.
Dus wordt er opnieuw gesproken over een
aangepast
beurssysteem
met
een
dagelijkse koersbepaling en niet “dag en
nacht continu”. Het akelige is natuurlijk dat
dit
beursprobleem
afhangt
van de
conjunctuur: in moeilijke tijden zou je het
beursgedoe anders willen dan in hosannaperioden. Hoe dan ook: de financiering van
kleinere bedrijven loopt al lang nauwelijks
meer over de beurzen; die zijn tot casino’s
geworden van de hele grote… Andere tijden
vereisen ook andere beurzen… En die high
speed trading met racende computers
begint op een gevaarlijke en economisch
nutteloze F1 te lijken. It’s in our mentality
stupid!

DE FIN. MARKTEN ZIJN EEN ELITEDEMOCRATIE
Vroeger
kregen
enkel
vermogende
stemrecht in de eerste democratieën. Ook in
het oude Marseille waar er 600 honderd
belasting betalende bestuurden..
De
agencies bemoeien zich nu rustig via
achterdeurtjes
met
de
presidentsverkiezingen in diverse landen
zoals in de VS en Frankrijk…En ze keuren
ook premiers af zoals in Italië en dwingen
Zapatero tot grondwetsherziening en
vervroegde verkiezingen… Idem in Japan,
waar weer een minister moest opstappen en
de notering verlaagd werd. Vroeger was dit
vaak andersom: toen werden er door
overheden
belastingen
opgelegd
op
financiële transacties, wat nu Sarkozy weer
wil. Hij wil de greep terug krijgen.. Maar
deze heterogene groep is gen democratie
wordt niet gecontroleerd: ze lijken wel de
eerste pseudo-democratie gebaseerd op
bestuur door de financiële elite. Waar ook
een G20 geen greep op heeft. Het wordt
dus hoog tijd dat de regeringen iets
verzinnen om van deze bevoogding af te
komen of beter gezegd, deze beter te
controleren.
Anders
gaan
zij
de
verkiezingsuitslagen nog aansturen. Onze
democratieën worden te sterk beïnvloedt
door een los stel investeerders die met geld
van
burgers
en
instellingen
(ook
pensioenfondsen en locale besturen!) de
gang der dingen naar hun hand zetten. Nou
moeten we ook erkennen dat die regeringen
die zich verloren in een schuldenberg,
ernstig afhankelijk werden van geleend geld
om politiek overeind te blijven. De
democratieën worden nu gegijzeld omdat ze
zich jarenlang verzwakten door verslaafd te
worden aan krediet… Daar moeten we dus
éérst maar eens vanaf…

DE INTERNATIONALE ONMACHT IN
SYRIË
Het wordt steeds pijnlijker om aan te zien
dat Assad bijna dagelijks een dozijn mensen
die vreedzaam protesteren neerschiet
ondanks V-Raad babbels, oproepen van
bijna iedereen en rijen bezoekers om hem
tot minder geweld op te roepen. Want hij
weet dat niemand in het kruitvatgebied een
tweede Libië durft te beginnen… Er zijn nu
geruchten dat er onenigheid ontstaat in de
top, daar wordt men nu ook banger omdat
de repressie niets helpt. Dus voerde Clinton
en co de druk op de “handelspartners op”
waaronder het wapens leverende Rusland
(!). De Arabische Liga zei één keer wat
maar kan nu niet stil blijven. De ramp is dat
het hier gaat om een sjiitische minderheid

IS DE BEURS EEN VERSLETEN DING?
De particulieren lopen er weg, bedrijven
kopen hun eigen aandelen in en beleggers
blijven ook achter. De beurs heeft nu “een
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(alewieten)
, die
een soennietische
meerderheid vermoord. Assad is de vriend
van Iran… Het omgekeerde dus van wat er
in Bahrein gebeurt, overigens zonder dit
forse bloedvergieten. En Saoudi-Arabië is
de vriend van Bahrein en stuurde zelfs
troepen er heen. En tot overmaat van
complexheid is het Saoedische koningshuis
aangetrouwd aan het huis Assad…
Vanuit Libanon kijkt Hezbollah toe, waar net
al de eerste bom in een christenwijk plofte.
En ten zuiden van Libanon transpireert
Israël… Dat ruziet met de Palestijnen en
opnieuw bouwt in bezet gebied. Voor hen
die het geduld nu verliezen, is er maar een
vraag: wie durft te beginnen en de schuld op
zich te laden voor die “giga-fik in het MO”.
Assad’s gedrag roept er om…
Ik gok maar op een moordaanslag op
Bachar Assad en/of zijn jongere wrede broer
Maher Assad en van “binnen uit (evt. met
hulp van xyz…) En dan
ook, en
tegelijkertijd, erg goed op Amadinedjad
passen dus. Er moet ook niet een plof in
Bahrein tussendoor komen, want daar
wonen een grote meerderheid , door
soennieten geknechte, sjiieten.
Dus u begrijpt het: het is vooral ook een
probleem
tussen
de
Arabische
islamlanden… daarom kan die Arabische
Liga ook geen kant op. Daar zijn we
allemaal nog niet klaar mee: want nog een
oorlogje de burgerkrijg in Syrië te
bedwingen, dat zit er bij de VS én de Nato
(Europa) niet in…En zelfs niet in Moskou…
De oude 80-jarige syrische advocaat en
mensenrechtenstrijder Haitham el-Maleh
weet het: de VN moet nu optreden. Met een
volledige boycott waardoor er een breuk in
het leger zal ontstaan… (Red.: en dan
krijgen we dus een “Libië-scenario?).
It’s a big puzzle.

rijken zwemmen in het geld. Hij weet ook
dat zijn personeel 36% belasting betaalt en
noemt dat idioot. Buffet die met Gates erg
veel geld aan goede doelen geeft stelt voor
om de 237000 Amerikanen met inkomen
boven 1 miljoen hoger te belasten. En dat
die met inkomen boven de 10 miljoen (9000
stuks) nog meer moeten betalen.. Dat levert
macro-economisch geen centje pijn op weet
hij; waarmee dat Teaparty geklets ook aan
de kant is. Immers tussen 1980 en 2000
waren de belastingen voor rijken veel hoger
en de economie draaide prima. Groeide met
40 miljoen arbeidsplaatsen. Verder bevestigt
hij dat de meeste van de schatrijken op de
wereld (dat zijn er ca 400) waaronder zijn
vriend Gates, betalen veel aan goede
werken…de helft van hun vermogen. Bij de
Franse rijken was een instemmend geluid te
horen…. Is het gewetenswroeging met een
beetje angst voor wat er groeit of…
mensenliefde? In elk geval wist ik nu wat te
doen: Sarko kennelijk ook al en Obama
horen we niet…. Hij drinkt thee met
Bachmann?
HET ZWARTE GELD OP ONZE AARD
KLOOT
Alleen al in Zwitserland ligt vanuit Europa
700 miljard aan zwart geld bij de banken
waarover geen belasting wordt betaald…
Ondanks alle maatregelen tegen fiscale
paradijzen is dat nog zo. Duitsland is
gezwicht als eerste voor het Zwitserse
voorstel dat de Zwitsers belasting heffen en
die zonder specificatie overmaken naar het
land van de zwartspaarders. Wil er eentje
dat niet dan wordt zijn rekening..
opgeheven. Eruit dus!
Dat gaat de Duitsers zo’n 10 miljard
opbrengen… De Fransen bestuderen het
voorstel nog, maar willen vooralsnog liever
de stouterikken de kans geven zich vrijwillig
te melden en ze anders vervolgen en alles
uitzoeken. Al 3000 Fransen melden zich in
Parijs en.. betaalden. Die voelden zich niet
meer veilig en wilden gevang etc.
voorkómen.
Voorlopig loopt Sarkozy zonder deze
regeling 1,3 miljard per jaar mis…

DE RIJKEN WILLEN GRAAG BETALEN
Is het late gewetenswroeging? Warren
Buffet van 81 jaar liet in de NY Times weten
dat hij van zijn 34 miljard $ best veel meer
belasting wil lappen. En hij betaalt van zijn
inkomen van maar 6 miljoen wat neerkomt
op 17%. Iedereen lijdt zegt hij, de oorlogen
kunnen niet meer betaald worden en wij
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Ziehier het overzicht van het totale geld per
land met het deel dat daarvan waarover de
eigenaar WEL belasting in zijn land
betaalde.
Alles in miljarden dus en enkel Europese
zondaars dus.
Land
Duitsl.
Italië
Frankr.
UK
Spanje
België
Griek.l.

laten ze de rest niet naar de hongerende
gaan. Humanitair moet je dan gewoon
dealen met die rotzakken want een
hulporganisatie helpt en schiet niet… Het
“toeval” dat nu honger en politieke chaos
samenvallen mag niet leiden tot een gigahongersdood voor miljoenen, toch? Ook al
werd er al een hulpverlener vermoord en
rondgesleept. Wij hebben geen voorstelling
van de toestand die al 25 jaar in Somalië
dagelijks heerst… zonder regering, terreur
zonder grenzen en een blind geweld. Een
mensenleven telde daar al lang niet meer.
Wat we er ook politiek van mogen en
moeten denken, ik dacht dat je niet
onschuldigen laat sterven omdat er niets te
eten was… Terwijl wij voedsel zat hebben.
Het lijkt op Libië en op Syrië maar dan
zonder honger… en daar bemoeien we ons
politiek best mee, Vanwege olie aan de ene
kant en “ontploffingsgevaar MO” aan de
andere… Daar hebben we belangen dus en
op korte termijn…Maar dat interesseert die
dode kindertjes en stervende ouderen echt
niet meer… Oh ja, we vechten er wel tegen
die Somalische piraten, dat is verrekte lastig
en duur.

Tegoed zwits. Vrijw.belast.
246
76,5 (0,33)
164
1,7 (0,01)
82,8
2,4 (0,03)
73,8
21,5 (0,29),
45
1,2 (0,02)
32,5
4,4 (0,12)
21,2
0,2 (0,01)

Tja als dit de toestand in één ex-fiscaal
paradijs nog is, weet u hoe laat het is.
Duitsers en Belgen zijn “het fatsoenlijkst” en
inderdaad die zuiderlingen deugen het
minst…en Frankrijk hoort bij de tweede
categorie. Al hangt dat mogelijk eer af van
het fanatisme van hun fiscale ambtenaren
en hun wetten?
Het is een mooi zootje geworden terwijl het
aantal armen vooral ook in Europa heel
aardig groeide…En daar krijg je ook rellen
etc. van en daarvan gaan we de komende
jaren heel wat keren naar kijken op TV. De
Grieken openden en behoorlijk agressief,
gevolgd door de gekleurde inwoners van
Londen… Wie volgt? De paus kreeg in
Spanje ook al op zijn falie over de hoge
bezoekrekening…

INTERNET/MEDIA
YAHOO IS EEN KOPJE KLEINER
De baas vloog er uit bij Yahoo, ondanks
best goede omzet en winst en rendement,
maar er is geen groei , verlies van
marktpositie en
dat verontrust de
superbazen en de beurs. De vice-president
ging per direct waarnemen en Carole Bartz
mocht thuisblijven per direct. De internetters
blijven nu een derde minder qua tijd op
Yahoo; Google en Facebook gingen 150%
omhoog! Dat was heel erg anders enkele
jaren geleden toen Yahoo de “internetpoort”
was. Yerry Jang de oprichter weigerde ooit
een fusie met Microsoft voor 44,6 miljard $...
en daar heeft ie nu spijt van nemen we aan.
Maar eigenlijk zijn Microsoft én Yahoo beide
wat stagnerende pioniers geworden. Fris en
topper blijven is verrekte lastig in dit
dynamisch wereldje met zijn grillen.

WAT TE DOEN MET HONGEREND OOSTAFRIKA?
Op Nederlandse TV zag ik een forse
discussie tussen een oorlogsjournalist en
een misdaadjournalist… over hongerend
oost-Afrika. De eerste zei daar helpen
betekent
de
radicale
sjabab
(moslimradicalen) helpen en de tweede zei:
dat zal best, maar je kunt toch niet die
mensen gewoon laten creperen”?
Dat is het dilemma vooral in en rond
Mogadishoe (Soamalië): daar zijn de
shebab al jaren de echte bazen (waar we
niks tegen deden/konden doen) en die eisen
een fors deel van de voedselhulp op anders
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wordt nu vaak gevochten met hoog precisie
spul: drones en slimme raketten. Dus de
wereld is minder moorddadig maar zeker
ook niet minder veilig. En de budgetten
stijgen omdat de aanpak veel duurder werd:
even los van wat een mensenleven “kost”.
Toch voelt voor de meeste mensen heel
anders aan. Dat komt zeker ook door de
toegenomen media-behandeling en meer
aandacht voor conflicten door niet nationale
organisaties in de hulpverlening. Die letten
op
mijnenveldgeweld,
bombardementsschades, hongersnoden bij
conflicten , wreedheden, verkrachtingen etc.
Dus uw beeld van wat dat geweld om ons
heen nu eigenlijk is, is nu weer wat
bijgesteld. De mensheid wordt, ook
vechtend, niet echt beter dan vroeger. Maar
we zijn wel minder “slagveldachtig bezig…

DIVERS
DAAR IS DE 787 EINDELIJK!
De nachtmerrie is ten einde… de eerste
nieuwe vlieger na de B777 van 1995 is er
nu…
de 787 dreamliner maakte 1700
vluchten en kreeg nu zijn vliegbrevet van de
luchtvaartautoriteiten. Na 4800 uur in de
lucht te zijn geweest. De eerste klant is
Nippon Airways die hem bestelde in 2004…
hij komt dus nu in 2011 op 25 september.
En ze zouden haar in 208 krijgen. United
Airlines, Qatar Airways, Air India zijn andere
klanten en ze bestelden samen 827
dreamliners. Die elk 290 passagiers kunnen
meenemen. Hij zit vol met compositie
materialen en is sperlicht en dus zuinig.
Wel 20% minder dan zijn concurrente. Er
moest veel worden uitbesteed en dat maakt
de besturing van zo’n giga-project niet
eenvoudiger en dus duurde het veel langer.
Het kostte Boeing miljarden en ook
annuleringen. Maar nu gaan ze op naar de
productie van 10 B787 per maand vanaf…
2013. Het is natuurlijk een compliment
waard als zo’n uiterst innovatief project
slaagt en men de enorme risico’s
overleeft…

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
HERRIE OVER DE EPR
Bouygues is boos op de controle istantie
van de regering over de bouw van de EPR
in Noord-Frankrijk. Daar werden “gaten” in
de betonconstructie gerapporteerd. Volgens
de bouwer gebeurde dat vóór het klaar was:
dus zonder enige reden! De Canard
Enchainée was weer de bron met foto’s van
die gaten… EDF de opdrachtgever
verdedigde Bouygues en trachtte het
zoveelste brandje EPR te blussen. Dit is
geen reclame en de sfeer rond deze nieuwe
centrale (die ook in Finland veel problemen
gaf en geeft), is niks vrolijk.

MINDER OORLOGEN EN TOCH ONVEILIGER!
Het Amerikaanse tijdschrift Foreign policy
onderzocht het: er zijn nu 18 oorlogen
gaande in de wereld, het aantal mam af. En
er vielen de laatste jaren ook nog minder
doden bij die conflicten. Vorige eeuw zaten
we op een gemiddelde van 100.000 doden
per jaar nu is dat eerder 50.000. En tussen
1950 en 1989 (koude oorlog) waren er dat
180.000. Verrassende cijfertjes.
Ook het aantal burgeroorlogen nam af met
meer dan 20% vergeleken met 1990. Nu zijn
er ca 14 burgeroorlogen van het type Ierland
en Kashmir. De helft van de wapenstilstanden werden in 1990 geschonden en
ook dat is nu minder namelijk 20%. Obama
die dat recent zei, had dus gelijk.
Nadere analyse leert dat de oorlogen
minder bloedig verlopen door de nieuwe
technologie in de aanpak: grote frontale
legerbotsingen zijn er nauwelijks nog en er

EN NU DE LIBISCHE OLIE!
Libië heeft in Afrika de grootste
oliereserve… ruim 46 miljard barrels. Dan
komen Nigeria 37, Algerije 12, Angola 9,5
en Soedan 5 miljard barrel. Duidelijke cijfers
en altijd weer erg “verduidelijkend voor de
gevolgde politiek”. Met name van Frankrijk
en Engeland…
Waar ging de Libische olie heen?
Wel dat waren: Italië (kreeg 28%) Frankrijk
15%, China 11%, Duitsland 10% en Spanje
ook 10%...
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Wie waren sterk afhankelijk van Libische
olie?
Ierland voor 23% van zijn import (!), Italië
voor 22%, , Oostenrijk 21, Zwitserland 19,
Frankrijk 16, GB 8,5, Duitsland 8 en de VS
maar 0,5%... Leuk intrigerend lijstje vooral
de VS daar in.
-Wie waren de belangrijkste operators?
In duizenden barrels per dag zijn dat:
ENI (It.) 244 (at nu fors minderen voor deze
“vrienden van K.), PETRO-CANADA 115
(wordt bezien), WINTERSHALT (Du)100 (zit
niet lekker!), TOTAL (Fr.) 55 (de grote
winnaar), MARATHON (VS) 46 (zit ook
goed), CONOCO-PHILIPS (VS) 46 (zit kits),
REPSOL (Sp.) 35 (zal loslopen) en OMV
(Oostenr.) 34 (nog onduidelijk).
De productie wás dus: 1,6 miljoen barrel per
dag en is nu nog maar magere 50.000.
Over drie maanden moet het 400.000 barrel
per dag kunnen zijn. En nu staan de
olieboys in de rij… Total uit Frankrijk mag
wel 35% hebben, Parijs deed immers erg
zijn best. Net als ooit Venezuela en Iran
deden na revolutionaire tijden, vliegen er nu
ook een paar uit… dat zullen de Russen en
de Chinezen zijn. En met Frankrijk scoort
Engeland, Qatar en de Arabische Emiraten
hoog. Maar hopelijk zijn de vroegere slechte
gewoontes: contracten werden vaak niet of
nauwelijks nagekomen, nu ook voorbij.
De olieboer die het hardst er aan gaat lijkt
het Italiaanse ENI: immers dat waren met
Berlusconi grote vrienden van Kadaffi. Wel
15% van zijn produktie kwam uit deze oude
kolonie van Rome. Kortom het wordt en wás
weer een echt olieverhaal, zonder de
vrijheidsstrijd te willen kleineren. Het gaat
bijna altijd over vrouwen of over geld (=olie)
in de geopolitiek…

chinese C919 vlieger zoekt nu nieuwe
aandrijving wat het nog leuker maakt. Ook
Bombardier gaat nu nog meedoen aan deze
nieuwe familie van motoren die erg veel
ontwikkelingspotentieel hebben. Dus vliegen
wordt snel minder vuil en minder duur qua
brandstof… U ziet ho ecologie eigenlijk
werkt: het gaat nogal eens erg goed via
technologie die anderzijds ook weer snel
kan vervuilen. Zoals bij het steengas… Zo
was het altijd: twee keerzijden.
ITER ZIT ZONDER BRANDSTOF (centjes)
Ze zitten effe krap er moet nu 1,3 miljard op
tafel. De contributie betalers met hun %aandeel zijn: de EU (6%) en Rusland, India,
VS China, Z-Korea en Japan elk 9%.
Want vlakbij Marseille in Caderache bouwen
ze een heel groot project waarin de nieuwe
fusiereactor komt te staan die op de
goedkoopste brandstof ter wereld loop: te
maken uit water en wat lucht… En zo kun je
dan de zon in een bol imiteren, door een “in
een magneetveld hangend fusionerend gas,
en wat heel erg heet (honderdduizenden
graadjes) is. En met heet kan je stoom
maken en een turbine doen draaien en dan
komt er stroom uit. Ik zag de proefreactor
zo’n 5 jaar geleden en kreeg uitleg:
adembenemend! Men verwacht in 2050 zo
energie te kunnen maken op grote schaal
en de eerste grotere reactor moet er in 2020
“lopen” en getest worden. Het probleem is
dus die hitte, want daar moeten materialen
maar tegen kunnen, en dat maakt het dan
weer erg duur. Let wel: het werkte al eens
een paar seconden dus het kan! Maar het
ding bouwen voor continu productie daar zit
het probleem. Dus vooralsnog is het vooral
een groot research- en ontwikkelprobleem
waar honderden wetenschappers uit vele
landen nu hier aan werken.. Maar ja nu zijn
hier en daar de centen op en niet bij de
eerste de beste: de EU, de VS en Japan
bijvoorbeeld… Japan is nu, hoorde men
recent, niet in staat bepaalde onderdelen te
leveren. Dit vergrijsde land heeft de mensen
nog net maar nu is met de aardbeving de
fabriek kapot gegaan. Het gaat om supergeleidingsonderdelen. Een andere partner
moet dat nu gaan doen dus. En in

DE NIEUWE VLIEGTUIGMOTOREN
Er zit in de markt van vliegtuigmotoren nu
een omzet aan te komen van wel 1950
miljard tot 2030! Vooral door de nieuwe
B737Max en de A30NEO die nieuwe
aandrijving krijgen met zuiniger en minder
lawaaierige motoren. CFM , de joint venture
van General Electric en Safran doet mee
met zijn Leap voor beide vliegtuigen en ook
Pratt and Whitney met zijn GTF. Ook de
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Caderache bouwen ze nu met enorme
hoeveelheden beton etc. de site voor de
grote “zon” die onze stroom gaat maken.
Maar de zon schijnt niet meer in de
kassa’s… van de deelnemers.

Waarom nu zo’n giga-project niet in
Griekenland in nood? Association Berlin
propageert het en spreekt over 60.000
Griekse nieuwe banen…. Maar er moet wel
20 miljard op tafel voor dit project dat op
lange termijn zelfs Europa zou kunnen
helpen. Daar zit nou de neep: de termijnen
van de problemen en oplossingen sporen
niet en de geldschieters… zitten als
broedkippen op de centen! Doodzonde.

DE BMWi3 DOET NIET AAN CO2
Ze gaan er in 2020 2 miljoen van maken
deze elektrische auto (hybride) : de kleine
snelle, schone stadsauto van morgen dus.
Men stopte er 2,7 miljard in voor 2010 die
hybride is, nauwelijks CO2 maakt en die
veel snufjes bevat, ook die uitgevonden bij
andere fabrikanten. Hun researchclub van
7500 mensen in München werkt eraan. En
men bouwt nu 400 km noordelijk van
München in Leipzich de nieuwe fabriek van
400 miljoen. De producent van sportieve
auto’s met veel luxe gelooft heilig in deze
groene auto: en zeer hoopvol teken. Nu
werd ook veel duidelijker waarom ze zich in
1994 de Mini verschaften die Rover vroeger
maakte. Daarvan verkochten ze er 230.000
in 2010 en het is hun entree in de kleine
stadsauto. Zo’n 70% zijn nieuwe kopers die
geen BMW-achtergrond hebben: een
nieuwe markt. Mercedes probeerde dit ook
met zijn Smart en de A-klasse, maar draaide
geen cent winst tot nu toe. De concurrenten
zijn nu: Fiat 500, A1 van Audi, DS3 van
Citroen… BMW gaat het ook goed met de
Mini en stopt nu ook 500 miljoen in de
fabriek in Oxford. En die Mini en die i3 zitten
dus strategisch in eenzelfde lijn.
Mogelijk ga ik nog ooit een Mini i3 huren
met honderden PK en daarmee geluidloos
en zonder CO2 uit de pijp, rondscheuren.
Bravo BMW, die dus toch veranderen kan
en… durft!

Terug naar inhoud
RELIGIES
BIDDEN OP STRAAT VERBODEN.
De FN riep het als eerste: bidden op straat,
de publieke ruimte, is verboden en het
gebeurt redelijk massaal in veel grote
steden vooral door de moslims die als
weinig anderen (joden ook) , de gewoonte
hebben massaal te bidden op vrijdag.
In Frankrijk is ostentatief je geloof
demonstreren in de publieke ruimte verboden; punt uit. Scheiding van Kerk en
Staat sinds de Franse revolutie toen alles
katholiek was. Nu het verkiezingstijd is
wordt het verbod expliciet gemaakt in Parijs,
Lyon en Marseille en, er zijn genoeg ruimten
aangeboden om te bidden, zij het dat ze
vaak wat klein zijn. Komt ook omdat grote
moskee projecten niks opschieten vanwege
óf
onderlinge
onenigheid
over
de
financiering (wel land wel welk niet?) óf over
onderlinge religieuze tegenstellingen. Niks
nieuws: Frankrijk had 200 bloedige jaren om
samen te kunnen leven met protestanten en
Nederland kan daar ook over meepraten.
Zelfs ik moest het nodige meemaken in mijn
jeugd. Maar nu is er een extra-puntje:
Sarkozy wil alle stemmen van Marine Le
Pen en dat doe dus… door dit punt aan te
scherpen. Dit verdient geen grote prijs maar
het is wel legaal. Verkiezingen doen de
tolerantie verminderen in democratische
landen: gek maar waar. Mr. Guant is nu de
grote
cleanheids
apostel
tot
de
verkiezingen. Basta dus: Allah wordt enkel
nog binnen aangeroepen in Frankrijk.

GRIEKENLAND DE STROOMFABRIEK
VAN MORGEN?
In Duitsland zijn er een paar wakker
geworden, eindelijk. Ze kwamen er op via
het al langer bestaande idee van
zonnestroom productie in de Sahara die via
kabels naar Europa wordt getransporteerd…
Een project dat de groene Duitsers, die
kerncentrales verafschuwen, en groot
investeerders erg lucratief leek.

Terug naar inhoud
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en dat kon Trichet nu niet hebben. De euro
kelderde naar 1,365 $ en de beurzen gingen
ook onderuit. Baroso ging naar Berlijn maar
kon ook niets bereiken. Er wordt nu
gesproken over een nieuwe duitse
topeconoom;
een
staatssecretaris?
Duitsland, Nederland en Finland zijn het erg
eens en hierbij valt op dat de laatste twee
beide
een
ultra-rechtse
gedoogpartij
hebben…

AFRIKA
DE OLIE VAN HET FRAGIELE Z-SOEDAN
Het christelijke zuiden stemde massaal
voor afscheiding van het islamitische
noorden. De oude diepe vete Arabierennegers = slaven versus slavenhandelaren
speelt nog steed een rol ook hier. Gelukkig
maar zijn ze de rol van de VOC, dé
slaventransporteurs van de nieuwe wereld
een beetje vergeten.
De nieuwe vrijheid boven op een grote plas
olie is er fragiel: want de olie moet via het
noorden worden bewerkt en getransporteerd
voor verkoop. Aan een bloedige periode van
burgeroorlog met 2 miljoen doden (!; WTC
3000 doden) kwam een einde maar nu
beginnen de rellerijen weer opnieuw. Het
195e ld van de VN staat er zwak en
straatarm bij. Maar ook vrij. In Kordofan
wordt er nu al weer gevochten over olie etc.
met het noorden waarvan de president een
aanklacht aan de broek heeft over
“misdaden tegen de mensheid”. Maar die
niemand durft uit te leveren… Bashir is ook
een vrij en gevierd man gebleven.
Het zuiden vecht nu, zonder water, om het
geluk te incasseren van het vele zwarte
goud in zijn bodem. Maar de betalingsroute
loopt via Bashir die de nog alle raffinaderijen
en pipe-lines heeft… En die dik is met China
dat veel olie nodig heeft zeker nu Libië hun
van de lijst schrapte… De vloek van de olie
lijkt wel eeuwig. De rellen langs de grens NZ in foto’s gevat tonen de chaos en het
verdriet. En wie helpt dit nieuwe land op
weg? Er wordt een “onafhankelijke olie-pipeline gebouwd… en dat gaat echt helpen.
Wedden?

DE WW-ERS VAN EUROPA
In de beschaafde EU-landen krijg je een
ww-uitkering bij werkeloosheid behalve als
je roemeen of zo bent. Het is wel aardig om
de maximale uitkering per maand en de
duur eens voor wat landen op een rijtje te
zetten:
Land
Frankr.
Duitsland
Spanje
België
Italië
Gr-Britt.

max/mnd
5980 €
2215
1397
1350
1073
308

duur
4mnd-3 jr
6 mnd-2 jaar
4 mnd-2 jr.
onbeperkt
8 mnd – 1 jr
6 mnd

De discussie in Frankrijk over verlaging van
dit idiote plafond verloopt moeizaam omdat
iemand met een WW van 5980 vroeger
11540 €/mnd had… Dit gedoe kost de
Fransen
sloten
met
geld
en
is
onverdedigbaar denk ik. Maar wie ben ik?
DE GRIEKSE ECONOMIE STORT IN?
Ze waren na discussies snel weg met een
erg lastige boodschap: het IMF, de mensen
uit Brussel en die van de ECB… De schuld
van Athene was niet meer onder controle…
en het gat liep op naar bijna 9%.. wat vooral
kwam omdat het BNP met 5% kromp. En
dan vallen inkomsten weg en dus… De
recessie in volle gang dus….
Dit direct na de toch al zeer moeizame
onderhandelingen met de crediteuren bij de
herfinanciering, wat hun zesde tranche van
de beloofde lening van 110 miljard door de
EU , echt bedreigde.
In grote paniek deed men de BTW op
restauratie omhoog va 13 naar 23 % (!).

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
STARK WEG BIJ DE ECB: SCHERP
SIGNAAL
De Duitse topeconoom was het helemaal
oneens met zijn baas Trichet en stapte, 3
jaar te vroeg, op. Oorzaak de eurobonds.
Hij deelt van harte het standpunt van Berlijn
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Maar deze sector zei dat ze die niet zouden
afdragen…
Griekenland wordt DE klassieker van deze
crisis: de vereiste maatregelen van de
financiers veroorzaken een recessie in de
economie. Daardoor vielen de staats
inkomsten sneller weg dan de korting op de
uitgaven kon waarmaken..
.Dat is waar
iedereen voor vreesde. Het bewijs dat de
Griekse schuld de capaciteit van de
economie zwaar overstijgt is geleverd; dus
er komt hoe dan ook een reactie. Athene uit
de euro lijkt politiek in Athene niet denkbaar,
dus wordt er in de nachtmerries gedroomd
van een uitstap uit de euro van de grootste
financier van de EU, uit het noorden…
Niemand durfde het te zeggen, maar Merkel
zat er echt mee. Haar politieke toekomst en
die van de CDU hangt er aan..

die intentie is zijn visie de moeite van het
bekijken waard…
MERKEL ZIT STUK MET EUROPA
Al 55% van de Duitsers vertrouwt Europa
niet meer, nog maar 1/3 ziet het nog
positief. In Frankrijk is dat 50% en 40% …
De motoren van de EU zijn erg sceptisch.
De laatste ontmoeting Sarkozy Merkel werd
een soort schijnvertoning; wel maatregelen,
slappe boel en nauwelijks overtuiging. Het
elan is goed stuk lijkt het. Merkel kan politiek
“thuis” geen kant op: macht afstaan aan
Brussel dat ligt in Berlijn en omgeving
verrekte lastig nu. En geld mobiliseren voor
de zwakke gebruinde broeders in het zuiden
kan ze ook al niet maken. In de CDU is
sterke tegenstand tegen het solidariseren
van de Europese schuld, want dat betekent
dat vooral Duitsland en Frankrijk garant
moeten staan..
De impopulariteit van
Merkel ontwikkelt zich akelig parallel met de
negatieve gevoelens over Europa bij de
Duitse bevolking. Merkel staat erg alleen: in
de politiek, bij het grote bedrijfsleven en in
“haar” huidige coalitie. Is ze uitgeput,
uitgeblust? Nee zeggen sommigen: ze is
kalm, wacht op betere tijden en probeert de
baas over de dingen te blijven. En in Europa
zit ze nu met Sarkozy die een wankel
Frankrijk van de speculanten moet redden
en die bepaald nu niet in staat is ferm
Europa te representeren wan hij maakt bij
vele Duitsers nu de indruk óók bij de
potverteerders te horen. Slechts een forse
dreun kan de Europeanen nog doen
ontwaken en don herontdekken dat een
“verenigd Europa” in de tijden die voor de
deur staan veel meer is dan een
“idealiserende babbel”. Zonder een sterker
Europa zullen we onze waarden en positie
en ons stemgeluid in de wereld verliezen…
En dus op de list een vierde lees vijfde
positie gaan innemen. Een bejaardentehuis
à la Japan met veel schulden, nauwelijks
nog dynamiek, vol angst voor de massaal
groeiende bevolking van Afrika en het MO
en zonder enig moreel overwicht en
innerlijke sterkte. Europa moet worden
overgedaan aan de aanzet tot een
“ommekeer” kan nog enkel liggen in een

IDEEËN OVER “NIEUW EUROPA”
C. Allègre is erg creatief en deed ook een
duit in het zakje. Daarbij lanceerde hij een
leuk alternatief. Laat de schulden van
Ierland, Griekenland en Portugal samen een
“Europese schuld” worden en geef hun lk
een eigen eurovariant, die natuurlijk fors
wordt gedevalueerd tov de echte euro. Laat
de BCE de zaak runnen dus de leningen
halen om de drie te financieren onder EB
garantie. Los zo met forse sturing de
schuldcrisis van deze drie zwakkeren op. De
rol van de ECB moet niet enkel de huidige
zijn maar ook die van economische
stimulatie bij crisissen.
Maak van de EU een Federatief Verband
van staten met aan de top de raad van de
staatshoofden
en
premiers
die
de
voorstellen coördineren met behulp van een
slank
Brussels
apparaat.
Met
een
economisch bestuur door de ministers van
de landen. Dus een top met de chefs en
vaktoppers van de staten, een klein centraal
apparaat … Een compromis dat mogelijk
een betere weg kan zijn. Want de huidige
opzet is vastgelopen en ligt in alle landen
erg slecht. Die betutteling moet er dus af.
Hij schreef zijn frisse ideeën op in het
boekje: “Peut-on encore sauver L’Europe?”
(Is Europa nog te redden?). En alleen al om
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grote crisis rond s’werelds veiligheid… dus
een klapper in het MO. Waar Syrië, Libanon,
Israël de lonten hebben voor een erg
ontplofbaar kruitvat. Met er omheen de
grote, erg verdeelde islamwereld toekijkt…
en weet dat zij een confrontatie niet over
zich heen kunnen laten gaan… Iran en de
Saoedi's zullen de messen al wel geslepen
hebben. En de wereld krijgt zijn portie in de
vorm van een uiterst onzekere energie
voorziening.. Die toch al onder druk stond
door de grote gulzige afnemers in zie en
Zuid-Amerika… De toekomst van Europa
ligt in de handen van de machthebbers in
het MO die hun handen ook al vol hebben
met hun “eigen revoluties”. Het MO is
tegelijk de grote bedreiging en de mogelijke
redding voor
een beter samenwerkend
Europa. Europa komt enkel verder door een
forse crisis in veiligheid, die “ons” mogelijk
de ogen op het nippertje nog openen zal…
Hopen we dus maar op dit Deus ex
Machina… Er is niet veel anders meer.
Begin september verloor het CDU de
verkiezingen
in
Mecklenburg
Vorpommeren : CDU 23,1% (-5,7%), SPD
35,7% (+5,5%), Liks radicaal op 18,4% en
FDP op 2,7% (lager dan de drempel 5%
dus).
Op 29 sept. moet er worden gestemd over
de duitse bijdrage aan het Europese
FESF… en het lijkt er op dat Merkel enkel
een meerderheid krijgt via de oppositie! Wat
grote gevolgen voor haar positie heeft, want
het is een regeringsvoorstel dus van CDU
en FDP. Er lijken 12 à 20 coalitiegenoten te
gaan tegenstemmen; dat beeld werd begin
september bevestigd. De uitspraak van het
Hooggerechtshof over de zeggingsmacht
van het parlement in de financiële hulp aan
EU-landen leverde een sterkere positie voor
het parlement op en, gelukkig géén verbod!
Maar ook een verbod om deel te nemen in
een bovennationaal gereguleerde schuld die
zich aan het parlement onttrekt. Dus moest
Merkel opnieuw haar afwijzing van
eurobonds, die door de helft van de EU als
dé oplossing worden gezien, nadrukkelijk
afwijzen.
Wat de euro-crisis bijna
onoplosbaar maakt. Griekenland kan nog
even geholpen worden maar niet op lange

termijn… . Tenslotte moet Merkel iets gaan
zeggen over wélk Europa zij nog ziet. Is dat
een federatief Europa zoals Duitsland, de
VS en Zwitserland zijn opgebouwd? Wel
haar minister van der Leijden denkt van
wel…
Het CDU partij-congres is half
november… Haar uur van de waarheid is op
enkele maanden aangebroken.
KAN SARKO NOG “AAA” BLIJVEN?
Het rijtje van de begrotingsgaten bij de
Europese “AAA-ers” is schokkend. In % van
het hun BNP zien we GB aan kop met
-7,9%... Frankrijk met -5,7%, Nederland met
-3,8 ; Denemarken met -3,6% ; Oostenrijk
met -3,1% ; Duitsland met -1,9% ; en na nog
wat kleintjes zien we Zwitserland met +0,3
en Noorwegen met +13%…
Dan er naast even de staatsschuld in % van
het BNP: Frankrijk met 85,2% ; GB met 83;
Duitsland met 82,3 ; Oostenrijk met 70,5 ;
Nederland met 65,6 ; Noorwegen met 54,3 ;
Zwitserland met 52,7 ; Finland met 50,8 ;
Denemarken met 45,6 Zweden met 37,3 en
Luxemburg met 17,9%..
U ziet het: de Europese motoren in de AAArij staan er niet erg vrolijk bij: ze staan
(helaas) hier ook erg boven aan…
Ene Marko Mrsnik een jonge Sloveen,
woont in Madrid en bemoeit zich met de
noteringen van Spanje, Griekenland en
Frankrijk : hij werkt voor S&P in de VS, dat
de amerikanen naar AA- terug zette. Hij kan
zomaar een comité samen roepen om de
franse AAA te herbeoordelen… En dan zit
Parijs in no-time in het Italiaanse scenario..
want het staat voor 70% van zijn schuld in
de boeken bij de “buitenlanders”…
Op de SP meetlat staat Frankrijk met de
volgende kwalificaties:
Economisch Dynamisme: uiterst zwak nu de
groei achterblijft en de WW stijgt…De
groeiprognose van de regering (2%) is twee
à drie keer die van Morgan Stanley (0,9%!)
en Natixis (1,2%).
Openbare
Financiën:
Middelmatigjes…
Volgens de S&P criteria zouden enkel
Duitsland en Canada nog “overleven in de
AAA-groep”. Het bezuinigingsprogramma
van 24 aug. is net genoeg om de zaak nog
op de tafelrand vast te houden…
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Effectiviteit Instituties: Niet slecht, de
bestuurlijke stabiliteit wordt als redelijk
positief gezien. De parlementaire positie van
Sarko c.s. is niet slecht, zijn manoeuvre met
de “regle d’or”’ (nultekort opnemen in de
Grondwet) , die de oppositie erg deed
schrikken, maakte een goede indruk. Maar
of hij de 2/3 meerderheid daar nú voor krijgt
is hoogst twijfelachtig. En een afgang kan hij
nú echt niet riskeren.
Kortom: Mrsnik van S&P (Madrid) kijkt toe
en wikt en, helaas, is het niet Sarkozy die
beschikt.

Er is een ommekeer bij de PS en in
Frankrijk zijn er ppk al méér dan 50% die de
schuldenlast als een essentieel probleem
zien.
Het is een klein wondertje: DSK werd gewipt
en we weten hoe… Maar nu is zijn geest in
Hollande gekropen en krijgen we toch, Dieu
soit beni, de verkiezingsstrijd van Sarkozy
tegen “DSK”… Dus er is een kans dat het
toch nog politiek gezellig wordt en dat er
eindelijk een franse volwassen discussie
komt over wat er echt aan de hand is..
En dat lees ik enkele dagen vóór de CDAfractieleider (rechts- confessioneel in Neder
land), verklaarde dat er… hou u vast (!),
“méér macht op economisch gebied naar
Europa moet”. Dat is eindelijk ook wat
anders dan dat geklets van Wilders over uit
Europa en tegen de euro. Deze mijnheer
van Haersma Buma geheten, pleit zelfs voor
een Europese begrotingsautoriteit… die
leden kan dwingen om begrotingen in de
hand te houden…en hun tekorten aan te
pakken. Je moet van hem zelfs stoute
landen in de EU het stemrecht kunnen
ontnemen…
Die Wilders krijgt nog heel wat te gedogen
zo: eindelijk is het eens andersom.
Haersma Buma was zo leep om ook te
spreken over die “te knellende Europese
natuurregels”…

CA BOUSCULE EN FRANCE!
Hollande zet zijn toon en dat is werkelijk
andere koek dan die van Aubry c.s.: Een
paar citaten: “Laten we ophouden met het
vertellen van sprookjes” en hij verhaalt in
zijn speeches over : “Le nouveau rêve
francais”. Hij heeft haarfijn begrepen, niet op
de laatste plats van de oude DSK-club
onder aanvoering van Moscovici dat de
wereld, ook voor de PS, dramatisch is
veranderd. De raadgevers achter hem zijn
ook geen amateurs: Michel Sapin ( exminister van fin.) , Jerome Cahuzac
(president van de Comm. van Fin. v.d.
Assemblee Generale en Jean-Perre Jouyet
baas van de Markt autoriteiten. En spreekt
daar openlijk en met moed over… op zijn
vele speeches in het land. En hij weet het:
“2012 dat gaat over de … schulden van La
Douce France!”. Dat wordt dus een
spannende race omdat ook Sarkozy dat
weet en zal moeten doen. Eindelijk gaan nu
links (een deel althans!) en rechts in een
serieuze politieke discussie… En dat vóór
de primaires van de PS…. Hij liet een
boekje uitgeven waarin al zijn speeches
staan en dat is een ware opluchting: het
gaat over de echte problemen van Frankrijk:
de slappe groei, de crisis van Europa (!) en
de verschuiving van zwaartepunten in de
wereld. En natuurlijk verwijt hij Sarkozy dat
hij de “franse droom”heeft stukgemaakt. Wat
moet hij anders, maar het is beter dan
Segolene die Sarko “le president Deficit”
noemt en Aubry die met oude recepten
gooit.

BEZUINIGEN MET CAMERON
Voor hen die willen begrijpen hoe zwaar er
op diverse plekken wordt ingegrepen (of zal
gaan worden ingegrepen!) hier het plan voor
de Engelsen.
De regering doet maar even 81 miljard pond
(=93 miljard €) minder uitgeven tussen nu
en 2015. Dus ca. 23 miljard per jaar. Bijna
alle ministeries kregen een aftrek ziehier:
Defensie -8%; Transport -21% ; Biza -23% ;
Justitie -23% ; Cultuur -24% ; Buiza -24% ;
Handel -25% ; Milieuzaken -27% en Locale
Instanties -27%.... Dat zijn geen grapjes dus
Maar ook nog hogere BTW van 17,5 naar
20%..., 300.000 ambtenaren weg en later
met pensioen. Dat is geen kattenpis dus en
als dit wordt uitgevoerd zal er heel wat
sociaal gedonder komen. Hoe dat er uit gaat
zien was al in Londen als voorproefje te
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zien… Dat belooft wat, maar weet ook een
ding hierbij: er gingen ons al enkele landen
vóór en er komen er nog een paar zoals
Italië…Nederland ook en België dat kan niet
lang duren en intussen kwam ook de franse
klapper die onder druk van de rating offices.
Daar hangt de AAA aan…

Zeker is dat het vooral vastgelopen jeugd
was, uit het schoolsysteem “gevallen”,
zonder perspectief, werkeloos (> 20%
blanke jeugd in WW; 50% bij de zwarten!).
Daar zit als het ware een sociale breuklijn
die dwars door de etnische groepen heen
loopt en die toont dat , ook de socialisten
(tussen 1997 en 2010) niet is gelukt deze
groep te integreren.
Cameron koos grote woorden: hij zou het
morele verval in GB gaan aanpakken, in het
spoor van ,-ooit-, Balkenende in Nederland
die de “normen en waarden wilde
oppoetsen.
Immers de oorzaak van de onlusten lagen
bij “onverantwoordelijkheid, egoïsme en
kinderen zonder vaders ” (en dus niet bij
graaigrage bankiers c.s., want die doen
“God’s own work”). Dus aan het werk in
onderwijs,
bij
de
zorg
en
de
drugsverslaving..
(niet
bij
de
managementtrainingen dus). De oppositie
onder Milliband verweet hem trucjes, niet
goed nadenken en momentane oprispingen.
En zag het niet erg zitten. Maar Cameron
bleef aan dezelfde bal: GB heeft een enorm
probleem namelijk jongeren die opgroeien
zonder besef van goed en kwaad. Het heeft
niets te maken met armoede maar met
cultuur. Zeer waar maar bij de traders is
cocaïnegebruik dagelijks en het kicken op
een geslaagde jacht op een bedrijf bij een
hedgefund een flesje of x champagne
waard.
Hij vervolgde: “Een cultuur die geweld
verheerlijkt, geen respect toont voor
autoriteiten en alles weet over rechten en
verantwoordelijkheden”. Oké, maar hebben
financiële jagers op groot wild dan wel
respect voor regeringen, landsbelangen (de
burgers moesten failliete banken overeind
houden!) en werknemers? Dat betoog is op
zijn minst eenzijdig toch?
Nu mag Cameron met zijn liberale partners
gaan proberen wat hij zich, opgewonden,
voornam. Maar de schok is groot en
opnieuw bleek dat er een latente, hoge
spanning is, die bij één duidelijk vonk, de
zaak kan doen ontploffen. Die angst en
wetenschap verandert nu Engeland...

LONDEN LIKT DE WONDEN
Zo’n 2300 arrestaties later en na inzet van
16.000 bobbies kwamen de analyses los.
Tja het was toch iets van “fragiel evenwicht
tussen
diverse
groepen”
zeker
in
Manchester. Maar ook in Londen hadden
die rellen een duidelijk etnische component.
Na de achtervolging door de politie met de
slechte afloop van een jongeman uit de
Antillen kwam vooral deze groep eerst in
opstand. En ook de beroving van een
gewonde blanke jongen door een stel
Antillianen ligt in dit vlak. En de Antilliaanse
grootmoeder die foto’s maakte van de
looters en die hen riep om te stoppen en
hun zei: “Zo maken jullie een oorlog tussen
blank en zwart.. Ze kreeg als antwoord: “Dat
is ook de bedoeling”.. De ouders van twee
van de drie gedode Pakistanen (auto reed
op hen in) riepen op TV de bewoners op om
rustig te blijven en geen wraak te nemen. Ze
zeiden: “Wij zwarten, blanken en Aziaten
leven hier samen en laten we de vrede
bewaren”.
Groepsoudsten
presenteerden
hun
medeleven
aan
nabestaanden
van
slachtoffers en boden excuses aan , aan
overvallen winkeliers. De politie begreep dat
het een etnische plof was en trad daarom
eerst terughoudend op. Sikhs hielden de
wacht bij hun winkels en tempels met
cricketbats en sabels en elders jaagden de
Turkse winkeliers samen op de looters.
Elders de bengali’s… Het concept van
etnische stadsdelen, wat men in Engeland
als hoofdlijn hanteerde, bleek het niet te
houden. Sommigen denken nu zelfs dat het
deze
spanningen
bevorderde.
Maar
Milliband wees op het criminele aspect: het
loten gebeurde eerst door jeugdigen puur
om opportune redenen en raakte later
vermengd met rellen op etnische gronden:
zwart tegen wit etc.
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SPANJE POLITIEK OP DRIFT
De vervroegde verkiezingen komen er aan
en de “gouden regel” werd nog snel door het
parlement gejast. Spanje wil nooit meer een
niet sluitende begroting wat in Frankrijk nu
ter discussie staat… vooral in de PS. En
men wil niet nog een degradatie ondergaan
met
een
renteverhoging…
na
de
waarschuwing van Moody’s. De Spaanse
economie groeit nog met 1,3% en was
redelijk stabiel in de zomer. Men heeft het
tekort onder controle na forse maatregelen
het zit nu op 6% men wil naar 5,2 nog dit
jaar. Helaas zit de WW op 20% en er komt
geen beweging in, dat wacht op ná de
verkiezingen van november. De regering
Zapatero deed nog wat ze moest doen met
de tekort crisis, nam forse maatregelen en
koos de weg van nieuwe verkiezingen. En
nu lijkt ze uitgeput…

Bij het zoeken van kapitaal om zich te
herfinancieren ging het nog net goed: men
kreeg, met moeite dat wel, alle benodigde
geld en (nog) met de “oude rente”. Dat lukte
overigens alleen maar omdat de ECB
Italiaanse bonds massaal opkocht. Dus
zonder de hulp van Trichet was Berlusconi
al aan de bedelstaf geweest… Dat beloofde
weinig goeds dus.
Intussen is er weer gedonder rond
Berlusconi en hij lijkt nu, met zijn regering,
het belangrijkste punt van onrust: ook bij de
ratingburo’s. Want op zich zijn er de nodige
maatregelen genomen en ook al is een
totaalschuld van 12% erg fors, het lijkt nog
net te kunnen. En de banken staan er
relatief ook niet slecht bij…en de bevolking
spaart 8%.. Maar B. met zijn 75 jaren is nu
echt een instabiele factor geworden:
niemand ziet hem nog lang als de man die
Italië echt kan runnen. En toen werd hij
betrapt op het uitschelden van zijn eigen
land dat hij “snel wilde verlaten”… Toen hij
dat moest uitleggen trok hij dat weer in… En
natuurlijk was er ook opnieuw een
seksschandaal nu een met chantage..

MERKEL EN DE BIG BUSINESS
De industriebosses vinden dat hun regering
compleet op drift is geraakt en jammeren
over hun verwaarloosde belangen. In de
energiesector worden miljardenverliezen
bekend gemaakt als gevolg van die snelle
sluitingen van de oude kerncentrales. RWE
verloor in 6 maanden 1,3 miljard en EON
zelfs 1,7 miljard. De tijd van Schröder, die
toen “Der Genosse der Bosse” heette is
voorbij. En Bayer plant om met nogal wat
industrieën
naar
het
buitenland
te
vertrekken. De industrie heeft weinig
vrienden over in Berlijn . Enkel minister
Schäubele wordt nog als een vriend gezien.
Merkel houdt zich ook ver weg van de grote
banken. Er is een forse politieke
principestrijd
gaande:
de
FDP
wil
belastingverlagingen, waarover in het CDU
anders wordt gedacht ivm met de afbouw
van de staatsschulden. Van deze regering
vindt men in de zakenwereld: zwak, slechte
beslissers en met een heel slechte
communicatie… Het zal je maar gezegd
worden, maar die boze bosses zijn ook de
grote exporteurs waar het land zwaar op
drijft. De top van Duitsland is nog een schim
van wat die ooit was….

OOST-EUROPA
RUSLAND ZONDER VREUGDE
Poetin gaat weer president worden, wordt er
verwacht. Toen hij wegging was er hoop in
dit land en keerden emigranten hoopvol
terug. Thuis kon je beter leven en meedoen
aan een beter Rusland.
De sites die
Russen opriepen terug te komen zijn weg ,
nu zijn er wel blogs met veel cynisme en
moedeloosheid.
Waarop emigratie HET
onderwerp is.
Wrang schreef iemand:
Vroeger werden dissidenten weg gejaagd
nu moeten ze blijven……
Uit opiniepeilingen blijkt dat in de hogere
lagen 30 à 50% graag weg willen
(ondernemers, studenten, hooggeleerden)
en ook in de lagere geledingen is weg gaan
in.
Mar de werkelijke emigratie is maar 6%, dus
gaat het vooral over frustratie. Toch is de
groei 4 à 5% maar dat is voornamelijk olie
groei. De kapitaal outflow is wel 35 miljard
jaarlijks
in het land wordt weinig
geïnvesteerd er is een gevoel van stagnatie.

ITALIË VOND NET NOG GELD
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Men consumeert van de olie en investeert
elders.
De
grote
corruptie
maakt
vooruitgang ook onmogelijk en er heerst in
de
zakenwereld
een
klimaat
van
wetteloosheid. Veel ondernemers cashen en
gaan naar het buitenland.
Het toekomstgevoel is weg alles stagneert.
En Poetin gaat dit niet veranderen: de
middenklasse wil mèèr maar het land kan
hun dat niet geven. Er is cynisme en
wantrouwen en dus wil men eerder weg dan
blijven. Omdat de meeste zullen blijven is de
vraag waar deze grote frustratie ooit naar
leidt? Of is er gewoon een heel andere,
nieuwe generatie nodig? Rusland drijft nog
op zijn olie, zonder dit goud was Rusland
een ontwikkelingsland…
Zij die wijzen naar het stagnerende ZEuropa moeten ook eens naar het
vastlopende, rijke O-Europa kijken. Europa
totaal is inderdaad moe; en vooral van de
eigen capriolen.

8000 km rails op weg naar 25000 km in
2015 en 50.000 in 2020. De minister van
Spoorwegen vloog er al uit en hij wordt
beschuldigd van steekpenningen aannemen
en een zeer luxueus leven. Hij zou in het
buitenland 2 miljard op de bank hebben…
En er werden er nog meer ontslagen om de
volkswoede te bekoelen. Papi Wen bezocht
de gewonden , wat laat, maar hij was ziek zij
men. Wat niet klopte. En er brak iets in de
positieve relatie president en Chinees volk.
Een
journalist
had
het
ver
“het
democratische geweten”.. De TGV mag
voorlopig niet meer zo hard rijden…
ZUID-AZIË
MALEISIË: WISSEL VAN DE REGERING
Sinds 1957 as er hier angst voor een te
grote etnische rol voor de Chinezen ( 23%
vd bevolking) en de Indiërs (7%). Maar nu
is er ook een splitsing merkbaar in de grote
Maleisiërspartij , dus er is sprake van een
oppositie. Er is niet meer die 2/3
meerderheid om ook de Grondwet te
wijzigen dus ligt het regeren veel subtieler
nu. De oppositieleider blijft erg populair met
55% aanhang, maar nu ligt hij onder vuur:
hij zou sodomie bedreven hebben. Maar de
Chinezen en de moslims geloven nog in
hem. Hij acht het tijd om de etnische
voordelen voor Maleisiërs die in de
Grondwet staan nu op te ruimen maar
anderzijds ziet men dat de groepen zich
steeds meer onderling afscheiden met
scholen,
voedingsgewoonte
en
ook
feesten/vieringen. De politieke werkelijkheid
dwingt enerzijds tot meer gelijkheid der
etnische groepen maar in de maatschappij
is er ook hier een grotere hang ontstaan
naar benadrukken van de eigen etniciteit.
Eigenheimer zijn kent dus geen grenzen:
het is globale mode geworden…

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
DE FOUTE TGV VAN CHINA
Dat ongeluk met die TGV met zijn 40 doden
200 gewonden werd een symbool van de
gebreken in deze supereconomie. De dag
erna verbood de regering elk nieuw project
van dit type: eerst moest maar eens worden
uitgezocht hoe dit kon gebeuren! Een
Chinese krant schreef: “Onze economie is
als een snelle trein, maar de kwaliteit is nog
onvoldoende. China moet verder maar we
willen geen voorzieningen die tot bloedige
incidenten leiden”. De aandelen van China
Southern Railway (de leverancier van de
treinen) en China Railway (die de rails
construeert) zakten weg en het bleek erg
moeilijk voor hen nog geld binnen te halen
om verder te investeren. De grote droom
van al 100 jaar geleden van een China met
een groot transportnet als ader voor zijn
economie en verbinding intern en met buiten
kreeg een knauw. De 2,1 miljoen Chinezen
die hieraan werken ook. Het grote project, in
2004 gelanceerd en dat in 2008 nog extra
werd gestimuleerd, zorgde voor een net van

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE VS-CRISIS IS PUNT ÉÉN POLITIEK!
In The Economist stond het duidelijk: de
achteruitgang
van
de
industrie
in
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concurrentievermogen komt vooral door de
marginalisatie van de big business in de
politieke partijen. Gaat dat nummertje Aaftrek van S&P nou toch nog wat helpen?
Corporate America lijkt effe vast te zitten…
al zijn ze de meest innovatieve en best
geleide ter wereld. Ook op et World
Economic Forum zakte de VS van plek 2
naar 4 terug en zijn instituties gingen zelfs
terug naar plek 40… En plek 54 voor
vertrouwen in de politiek en 68 (!) voor
gezondheid van de openbare financiën en
87 voor macro-economische omgeving…
Ook de Wereldbank zag dit ongeveer zo. En
daarom, denken vele, deed S&P expres
stout en offerde zijn directeur later op.
De machtige Think Tanks en ook de TVzenders Fox en MSNBC doen flink politiek
mee in de oorlog democraten-republikeinen.
Zo kwam het tot een zekere verlamming, en
onzekerheid en werd zo’n 33% van de
bosses ongerust. Dat kan overslaan op de
investeerders en dan wordt er geen
bestemming gevonden voor de kassen van
enkele toppers. Zoals Apple met liefst 76
miljard in de kist! De zwakke vraag en de
vrees voor foute boel in de financiële
markten verklaren dus niet alles van de
malaise
nu.
De
slechte
relatie
administratie/regering en business is zeker
ook een invloedrijk punt…
Mede daarom verliet Larry Summers de
equipe van Obama…
Intussen gaat de ideologische herrie,
gevoed door de schuld obsessie van de
republikeinen, nog steeds door. Nu de groei
terugviel en de WW steeg voelen de repu’s
zich steeds sterker staan. En uit de cijfers
blijkt dat de belastingen in een % van het
BNP de laagste zijn sinds Harry Truman
in… 1951! Nou lijkt het tekort van nu 9,5%
ook enorm, maar als je er de “normale 3%
van de laatste jaren aftrekt, bijft 6,5% over.
N dat is 2% door de recessie, 1% vanwege
het relanceringsprogramma en 1% komt
door de oorlogen… En niet te vergeten de
2,5% belastingverlaging die het Congress in
dec. 2010 passeerde!
Maar de republikeinen blijven overtuigd dat
nog verdere belasting verlaging de groei zal

terug brengen: een ideologische obsessie
en dogma.
Dus het gevaar van een eventueel dalend
vertrouwen in de VS komt niet primair van
de huidige cijfertjes, nee, het komt van de
schrik over de politieke patstelling en de
hardheid waarmee er wordt gestreden. Het
laatste
incident
over
de
agenda
synchronisatie tussen Obama en Boehner
werd een erg ordinaire en ongewone
persoonlijke knokpartij. Obama gaf dus
maar toe… Hij is aangeschoten wild. En
daar zijn Moody’s, Fitch en S&P ook
bezorgd over.
In de VS werden 7 van de 10 zittende
presidenten steeds herkozen, maar Obama
dreigt de statistiek te veranderen. De zeer
beroerde werkeloosheid speelt hem parten:
de vraag is vooral naar hoog gekwalificeerd
personeel en daarin is geen voldoende
aanbod. En recent bleek ook dat al 15%
van de Amerikanen echt aan de bedelstaf is
geraakt. Of hij in 2012 toch wint hangt
vooral af van de kwaliteit van zijn
tegenstander.
BACHMANN GAAT MET GOD
“We gaan er alles aan doen opdat Obama
de president wordt van het enkele mandaat”
zegt ze, die ook beweert dat ze “een
ruggengraat van titanium heeft”. In Iowa
won ze verrassend en haar ster stijgt. Ze zij
daar: “Ik kwam in Washington toen de
schuld 8700 miljard was, nu is die 14.300
miljard; We zijn het meest geruïneerde land
ter wereld”. En dan zegt ze dat ze het
ministerie van Onderwijs en dat van
Milieuzaken wil opheffen en haar Tea-party
juicht. “Ik hou met aan mijn principes, altijd”,
zegt ze dan, deze 55-jarige die er uit ziet als
45 jaar. Ze is een uitstekend politiek dier,
die, nu de zakenlieden op afstand kwamen
in de Republikeinse Partij, veel ruimte kreeg
voor haar populisme. Ze lijkt niet weinig op
Sarah Palin overigens, zowel in haar uiterlijk
als in haar domme opmerkingen. Zoals haar
opmerking dat de reis van Obama naar
India 200 miljoen $ per dag kostte en dat de
NATO 30.000 Libiërs doodschoot. Ook dat
de griepepidemieën steeds opkomen onder
democratische presidenten..
maar de
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voorlaatste was onder Ford. Ze vond dat ze
de “geest van John Wayne” had in Iowa,
mar die kwam daar niet vandaan, ze
verwarde hem met een naamgenoot. Ze
herhaalt steeds haar levensgeschiedenis:
kind van gescheiden ouders, op gevoed bij
moeder zonder geld met 4 kids. Ze deed
van alles om haar studie te betalen en
werkte later bij de belastingen. Ze kreeg 5
kids en had moeilijke pleegkinderen in huis.
Ze overdreef dat toen ze over 24 kids
sprak…En ze kwam een jaar geleden in het
Congress voor Minnesota waar ze fel tegen
de homowetgeving ageerde. Ze is puur
evangelisch à la Bush en is voor een
theocratie. Evolutie is niet bewezen, homo’s
hebben een afwijking, en de man is thuis de
baas (zegt de Bijbel). Haar lesbische halfzus
is niet gelukkig met haar en een foto waarbij
ze stiekem een homobijeenkomst beloerde
baarde veel opzien. Haar wetswerk was
enkel anti-homo so far en het bestrijden van
het verbod op 100 wattlampen… die men
door zuinige lampen wilde vervangen met
subsidie daarbij… Ze was bij de oprichting
van de Teaparty betrokken en komt vaak op
Fox News.
Maar ze is tè rechts om presidentskandidaat
te worden: ze wisselde al 5 keer haar
kabinetchef en ligt geregeld in de
lappenmand met migraine. Verder wist ze
met haar man veel geld van de overheid te
scoren
voor
hun
farm
en
hun
psychologische centra. Haar man is
psycholoog en geneest homo’s van hun
afwijkingen. Waar tegen veel protest bestaat
en ook twijfel. Maar vooralsnog gaat deze
populiste lekker en haar ster is stijgende.

sprake is van een diepe intellectuele en ook
politieke crisis.
Obama neemt steeds meer afstand tot
Europa niet van harte maar toch. De
intellectuele en politieke kloof met ons
neemt toe en zelfs de visie op de crisis en
de economische stimulering zijn steeds
minder in lijn.
GUANTANAMO
GEVANGENE 345
Hij was en is journalist bij Aljazeera en werd
in Afghanistan opgepakt en verward met
een andere Sami, een Tunesiër die wel wat
van terreur af wist. Maar de blinde
Texaanse koeien zagen het niet en sleepten
hem naar Gitmo waar hij 3 jaar lang
afgrijselijk
werd
behandeld:
vals
beschuldigd, gemarteld, gepijnigd beledigd
etc. ik kon het bijna niet lezen. Door het land
van vrijheid en recht….
Geen advocaat, geen enkel recht niets was
voor hem daar. Zijn machtige werkgever
kreeg hem er na drie jaar eruit. Nu reist hij
rond en vertelt de verhalen van Gitmo: de
grote schande van de VS, die voortduurt…
Je denkt dat je een verhaal leest van onder
Jozef Stalin in Rusland of onder Hitler in
Nazi-Duitsland… Hij mag de “vrije VS” niet
in, want hij zou daar een klacht tegen de
staat kunnen in dienen. Dat gaat hem
overigens toch langs een andere weg
lukken hij heeft power zat achter zich. Deze
historische schande die ene Cheney (ooit
vice-PRESIDENT van de VS (!), en vrienden
nu nog steeds terecht vinden. Met een
beroep op de Heer…. De grootste
historische misstap van deze gigademocratie ooit die zelfs een Obama moet
laten voort etteren. Onbegrijpelijk en
oerstom, meer kan ik er niet mee. Ik geef
weer geld voor de 200 nog vastzittende
mensen daar die mogelijk schuldig zijn,
maar dat weet geen hond en zelfs geen
advocaat!

RIJK EN ARM BIJ OBAMA
In de VS neemt 5% van de bevolking zo’n
37% (!) van de totale consumptie voor haar
rekening. Er is intussen , ook onder Obama,
een scherpe klassenmaatschappij ontstaan.
Dat zal hem parten gaan spelen in zijn 2e
ronde zoals ook het parkeren of terugnemen
van milieumaatregelen. De VS lijdt aan de€
gevolgen van wat iemand noemde “imperial
overstretch”. Dat kregen vaker landen na
een lange periode met grote macht over
andere landen. Het betekent ook dat er

Verder was er no news, het is ook geen
onderwerp nu, bij de start van de
verkiezingsstrijd. En dat betekent: bad
news. Zeker ook voor de resterende
gevangenen. Na bijna 4 jaren ook geen
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spoor van aanstaande opheffing van deze
schandvlek op het blazoen. Het tekent de
lamheid van Obama, die ooit zo hoopvol
aftrapte.

koopt ook al regelmatig bedrijven in de
suikerrietsector op, want daar zit een hoop
energie in. Maar ook in de voedingssector
speelt suikerriet een steeds grotere rol en er
wordt erg veel geïnvesteerd in deze richting.
Brazilië zit beregoed met zijn vruchtbare
hectaren: het heeft zowel energie als
voedsel van zijn grote velden en dar zit en
hoop (toekomst)muziek in.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
SOCIALE ONRUST IN CHILI
Groei nog 5,2% (was 9,8), 15% armen (was
in 1990 45%), 54% der rijkdom in handen
van 20% rijken en een Onderwijsbudget van
3,8% van het BNP met een piepklein
aandeel daarin voor hogere opleidingen. Dat
laatste leidt nu tot opstand onder de
studenten en overal zie je de restanten van
de Pinochet tijd met massale privatiseringen
à la Thatcher, zijn grote vriendin destijds.
Zo’n 60% is ingeschreven bij private
universiteiten die geen subsidies krijgen. Ze
zitten diep in de studieschulden, zijn daar
zeer boos over wat de vorige president
Bachelet ook al moest ondervinden. Haar
hervormingsplannen
werden
nooit
uitgevoerd… Nu eisen steeds meer
Chilenen sociale rechten die het land best
kan betalen vinden vele. Met 5% meer
opbrengst uit de koper export is het al te
regelen en die worden nu aan Defensie
uitgegeven. Maar of de liberale president
Pinera dat van plan is geloven weinigen: hij
bood aan de rente op de studieleningen te
verlagen van 5,6 naar 2%. Wat niet
acceptabel wordt gevonden door de fanate
leiders van de studentenvakbonden.

VERKIEZINGEN IN GUATEMALA
Perez, ex-generaal (2000), was de
frontrunner in de verkiezingen en hij werd de
eerste ex-militair sinds 1986 aan het stuur in
dit land. Hij beloofde de misdaad aan te
pakken : met 40 moorden op 100.00
inwoners is dat ook erg nodig. Dus gaan er
10.000
extra-agenten
bij.
Om
de
drugsopslag en killertrainingen in het
noorden, door de Mexicaanse maffia, aan te
pakken en ook de jeugdbendes in de grote
steden. Vele zijn wat bangen denken aan de
60-er jaren toen er in een burgeroorlog wel
200.000
doden
vielen.
Voor
de
moordcommando's van toen gaan nu nog
agenten in de gevangenis. Perez moest zich
een aantal keren tegen beschuldigingen
verweren die over die tijd gingen. Hij gaat
ook het ingezakte leger wat optuigen en het
probleem van de volle gevangenissen
oplossen. De sociale aanpak van zijn
voorgangers kostte veel geld terwijl er nu
nog 50% van de kinderen
< 5 jaar,
ondervoed zijn. De belasting die hier ca
10% van het BNP is, is de laagste van La en
gaat nu naar 14%. De liberale koers van
vóór hem buigt hij wat bij, ede onder druk
van progressieve in de oppositie. Perez mag
het proberen en heeft best wat te doen.

DE ENERGIE VAN BRAZILIË
Uit het suikerriet aldaar wordt ethanol
gemaakt en het afval daarbij wordt in ons
verbrand en via stoom tot elektriciteit
omgezet. En daarmee maakt men in dit
land nu al 18% van zijn energie. Dan is er
nog de Hydro-elektriciteit die voor 15%
meedoet en de olie ja, die doet nu voor 38%
mee.
Er zijn enorme oppervlakken mee gemoeid
en op de wereld wordt maar 300 miljoen ton
suikerriet gebruikt om suiker te maken en
800 miljoen ton om er ethanol van te stoken
waarop auto’s kunnen rijden. Petrobas

Terug naar inhoud
OCEANIË
Bleef weer een oase van rust in de pers..
dus?

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
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REVOLUTIE IN ISRAËL?
Al weken gaan duizenden in veel steden de
straat op en er wordt ook al in tenten op
pleinen gekampeerd: de Arabische revolutie
doet volgen… Hier niet tegen dictatoren en
leger nee hier simpelweg tegen een enorme
stijging van de levenskosten. Water, stroom
huren en benzine gingen met 30 à 40%
omhoog in 5 jaar,… het salaris met ca 17%.
Deze superliberale economie à la Thatcher
waar alles werd geprivatiseerd en nu ook
grote kartels de diensten en de prijzen
regelen , richt veel ellende aan. De politici
waren maar bezig met ons te onderhouden
over oorlog en veiligheid en maakten ons
bang. En zo werden we stiekempjes een
derderangs
land…zeggen
betogers.
Netahanyahu
noemt
de
opstandige
hasjrokers, sushi-eters en gitaarspelers…
wat hem duur kwam te staan. De
werkelijkheid is een andere: drie generaties
joden lopen in de betogingen dat is heel
andere koek dus. Dus de premier deed de
prijsverhogingen wat zakken.. van stroom
en benzine en liet een studie aanvangen
waar uit in september een rapport komt.
Intussen zijn ook de vakbonden ingestapt in
de beweging en ze eisen dat er andere
prioriteiten worden gesteld in het land.
Anders moet de premier maar gauw
opkrassen vinden ze. N. heeft nu begrepen
dat het protest massaal is en dat hij moet
gaan oppassen. Want een Tahrirplein à la
Caïro, daarop staat hij ook echt niet te
wachten.
Intussen komt Israël in economische
cijfertjes te voorschijn: 20% van de
bevolking heeft minder dan 50% van het
mediane inkomen… zo’n 20 families delen
50% van de totale beurswaarde en
vergeleken met OECD-cijfers zit het land
met 16% van het BNP aan sociale uitgaven
stevig in de laagste groep (gem. OECD =
21%). De high-tech sector die 40% van de
export brengt, is slechts werkgever voor 7%
van de bevolking.
Er valt nogal wat te hervormen en te
herverdelen, monopolies te breken etc. En
daarbij moet ook nog de 20% defensie
uitgaven van dit land worden betaald.

Nethanyaho heeft echt wat te doen en het is
aardig urgent..
EGYPTE EN ISRAËL
Na de dood van 8 Israëliërs door een
commando dat via de Sinaï grens van 250
km binnenkwam ontstond er, na de
tegenaanval op Egyptisch gebied flinke
onenigheid. In het akkoord met Egypte staat
dat dit land de Sinaï moet demilitariseren,
maar nu wordt het een erg onrustig gebied
waar zich radicalen verstoppen. En Egypte
riep zijn ambassadeur terug en stuurde zijn
tanks de Sinaï in… Dat is nu door Israël
geaccepteerd ook al staat dat als verbod in
de akkoorden van Camp David. Dit
illustreert de nieuwe verstandhouding
tussen deze twee buren ná Mubarak: de
afstand is groter geworden maar het
verstand is er nog degelijk. Nethanyahu liet
weten dat de tekst van het akkoord hierom
niet hoeft te worden gewijzigd: de slimmerik.
Dit zijn eerste tekenen van de relatie in de
nieuwe setting al is er pas echt iets te
concluderen als de verkiezingen zijn
geweest…
RUZIE TURKIJE – ISRAËL
Het liep fors uit de hand tussen deze twee
oude vrienden nadat het VN-rapport
verscheen. Israël wil geen excuses voor de
doden aanbieden en Erdogan greep in in de
diplomatieke sfeer en zegde diverse militaire
en economische overeenkomsten op. Ook
de mogelijkheid om over zijn grondgebied te
vliegen… naar o.a. Syrië en Iran dus.
Daarna noemde hij Israël “een verwend
kind” en was erg kwaad omdat zijn drones,
gekocht van Israël en daar nu in onderhoud,
niet terug kwamen. Die drones zijn erg
nodig om de PKK-ers in de gaten te houden
die erg onrustig zijn. Daarna dreigde hij een
volgend flottielje naar Gaza te vergezellen
met oorlogsschepen. De VS en de VN
keken vol schrik toe en riepen op tot
matiging. Maar Turkije wil zijn rol fors spelen
in het MO en voorop blijven bij “concurrent”
Iran. Verder wil Erdogan de relatie met
Israël, dikke partners militair en economisch,
fundamenteel herzien. Dit is het begin van
andere verhoudingen en een vergroot
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isolement van Israël in het MO. Aan de
andere kant dreigt de Palestijnse VNaanvraag instabiliteit op te roepen…

Zij zijn het die roven en moorden nadat het
leger hun toegang bood… zij zijn de vuige
exponenten van een schrikbewind. De enige
manier waarop de zaak óm kan gaan is dat
hoge legermensen tegen A. partij kiezen
maar zij moeten het dan opnemen tegen de
republikeinse Garde van Maher Assad, de
wrede jongere broer. Dus de wereld is in de
houdgreep van een maffieus bewind dat de
minderheden als steun benut en haar
strategische positie in het MO ook. Samen
met de goede vrienden uit Iran, die dan
weer zorgen dat de Saoedi's voorzichtig
blijven. Dit gaat klappen natuurlijk maar dan
wordt het wel een megadreun in de regio.
De opgelaaide strijd Hamas (= Iran) tegen
Israël is er een aspect van evenals de vete
Hariri de soenniet en Hezbollah de Iraanse
volgeling. It’s very complicated.
Intussen neemt de oppositie in Syrië steeds
meer een voorbeeld aan Libië toen ze in
Istanbul
bijeen
kwamen
met
150
afgevaardigden. Om te spreken over een
democratische geweldloze overname van
de macht. Ook hier is de groep uiterst
gemengd: wat wil je in landen waarin politiek
alles werd onderdrukt en dat voor tientallen
jaren. Assad heeft beloofd in febr, 2012
verkiezingen te organiseren en tevoren zou
men partijen mogen oprichten. Maar wie
gelooft hem nog, deze man die keihard blijft
onderdrukken en volkomen geïsoleerd is
nu? Zelfs naar de Arabische Liga wilde hij
niet luisteren. En Erdogan nam nu ook
afstand… die is begonnen zijn militaire plan
op te maken en zijn oorlogskas te tellen…
Want hij is DE buurman en heeft a;l zat te
stellen met de onrustige Koerden in N-Irak,
die een Syrische klapper ook erg goed zou
uitkomen.

MEER WRIJVING SYRIË—TURKIJE
De Syriërs trekken nogal wat troepen samen
aan de Turkse grens, waar men “bang is dat
er
rebellen
langs
zouden
kunnen
binnenkomen”. Ze sluiten in de bezette
dorpjes de wegen af en de communicatielijnen. Ze willen eventuele rebellen daar
ontmoedigen en ook een signaal afgeven
aan de turken, die stevig optreden tegen de
PKK in het gebied noordelijker en die
mogelijk straks bij het “regelen van de
syrische kwestie”. Er is een anti-Assadleger
in de maak met buitenlandse hulp en
waarom niet geprobeerd een kopie van Libië
te maken van de situatie in Syrië? De
Arabische Liga met Qatar voorop (dat ook in
Libië vloog en zeer goed bevriend is met
Sarkozy), hulp uit de VN (waar de Russen
en de Chinezen weer óm moeten) en dan
nog wat staten die hun lesje leerden… En
daaronder zijn… de Turken. Erdogan
bespreekt dit soort scenario’s nu al op zijn
rondreis. Hoe anders krijg je dat maffiose
Assad regime weg?
WAAROM STOPT DIE ASSAD NIET?
Deze vraag is nu op ieders lip en kenners
zeggen dat het regiem niet hervormbaar is:
die zitten in een tunnelvisie van een heel erg
soort. Het is geen primair religieuze kwestie:
die Alouiten, dat is maar 10% en zelfs een
deel van hen is oppositie. Het is wel zo dat
Assad de andere minderheden zoals de
christenen aait om aan de macht te blijven..
Want die hebben angst als minderheid en
een “contract met de Assad’s” dat ze hen
beschermen
tegen..
de
soennitische
meerderheid
en
met
hulp
van…
Amadinedjad uit Iran.
De huidige opstand gaat over armoede
maar vooral over onderdrukking: Syrië is
een ware politiestaat. De barons, een soort
maffia die werkt voor de Assad’s, is
grotendeels door Bashar aan de kant gezet
maar deze chabiha is nog hier en daar aan
zet. Want nu zijn het vaak leden van de
veiligheidspolitie, milities en doodseskaders.

IRAN HELPT SYRIË!
De Europese geheime diensten zijn er zeker
van:
Teheran
stuurde
bassidi
(
paramilitairen)
naar
Damascus.
Specialisten voor repressie, die er al zijn
vanaf begin maart. Ze werden gezien bij
aankomst op het vliegveld en elke expert
ziet het aan “de modus operandi” van Assad
: dat komt uit Teheran. Amadinedjad helpt
Assad en steunt dit maffiaregiem en helpt bij
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het moorden. Mede daarom dus die harde
opmerking over “preventief bombarderen”
door … Sarkozy! En ook daarom zijn de
Russen, de vrienden van zowel Teheran
(nucleair onder meer) én de vrienden van
Assad (wapenklant) zo actief met het
frustreren van het westen bij zijn bemoeienis
met de moordpartij. De Arabische Liga zei
Assad tot hervormingen bereid te hebben
gevonden… en waarschuwde openlijk tegen
internationale inmenging. Was dit ook tegen
Iran gericht? Gezien het soennitische
overwicht in de Liga is dat waarschijnlijk.
Het ping-pongen gaat verder: maar het kost
veel doden en gemartelde. Tot het ploft…

rellen over commando- kwesties een rel
ontstond die 12 doden eiste…Er komt nog
veel werk aan de winkel dus, maar dat
wisten we wel.
ALGERIJE:
RETOUR
NAAR
DE
TERREUR?
Het cadeau van het einde van de ramadan
was erg bloedig: twee kamikaze aanvallen
op de militaire academie van Cherchell.
Aqmi claimde de aanslag en zij zijn ook deel
van de Libische rebellen, dat weet iedereen,
zeker ook Bouteflika. Die, met anderen,
paranoïde reageert hierop want de
herinneringen aan niet lang vervlogen tijden,
zijn niks leuk. En dan die schietpartij net
voor Algiers waarbij de zoon van nr. 2 van
het vroegere FIS werd gedood. En de
voortdurende aanvallen in Kabylië op het
leger via hinderlagen. Gelukkig ijn er ook
berichten dat de Aqmi-trainingskampen niet
veel jongeren meer trekken nu. Maar
daarmee blus je het grote trauma in dit land
echt niet… Het verlamt de regering terwijl
meer dan ooit nu vooruitgang zou moeten
worden geboekt… Tragisch historisch lot
van een land.

HET WAPENARSENAAL VAN LIBIË
Er zijn wel 15 miljoen wapens in dit land en
wie heeft ze? Want de grote dictator is wel
op de vlucht maar nu zijn er duizenden
honderden kleine in de straten. Die vaak
aan de checkpoints staan en macho-tje
spelen. En vele zijn enkel onder hun eigen
orders…
Elf miljoen lichte wapens dat is meer dan
twee per inwoner. K. kreeg ze omdat hij
beloofde geen massavernietigingswapens te
ontwikkelen en voegde meteen voor 1
miljard toe aan zijn arsenaal. En daar
komen de door de Fransen en Engelsen
verschafte wapens van de laatste maanden
nog bij. De buren in Algerije zijn bang dat er
veel van in handen komen van Al-Qaida die
zich ook onder de rebellen schuil houden.
Aan de grens werd er al een wapenhandel
opgerold.
De CNT beweert dat er geen radicalen zijn,
maar een van hun militaire leiders was er
wel degelijk bij, eerder. En niemand kan
hem straks beletten in de politiek te gaan.
Zij ie de conservatieve islam aanhangen
zeggen dat zij geen sharia-extremisten zijn
die trainden in Pakistan en die vrouwen
stenigden. Ontwapenen, morgen, dat wordt
nog niet eenvoudig al worden er nu al door
de politie wel 50 wapens per dag
ingenomen in kleinere plaatsen. Maar dat
zijn beperkte bewegingen en straks wapens
en hun bezitters in de greep krijgen zal niks
mee gaan vallen. Tol van een revolutie. Half
september bleek al dat er bij onderlinge

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE TECHNOBEURS IN BERLIJN
De jaarlijkse IFA is de beurs voor
consumentenelektronica en geeft dit jaar
weer van allerlei leuks. Daar zie je nu de
nodige smart-tv’s die kunnen worden
gebruikt voor mails en voor sitesurfing en
kijken naar video’s van Youtube en
Facebook bekijken. Er is nu natuurlijk al
weer
een
oorlog
over
standaards
uitgebroken tussen concurrenten, wat voor
de handel erg lastig is. Omdat dingen niet
“compatibel” zijn. Dan is er de grote swing
van de 3D televisie waar Toshiba nu voorop
loopt: je kunt zonder bril etc. nu , zelfs van
“opzij” echt mooie 3D bij hun kopen. Epson
presenteert een ultrasmart videoprojector
waarmee je video’s van je I-Pad, I-phone, IPod op groot scherm kunt zien. Smart heeft
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zijn videohelm waarmee je een persoon in
3D video’s kunt laten kijken in de “bril” die er
op is gemonteerd. Dan is er het dubbele
tablet van Sony waar je als het ware twee
pagina’s tegelijk ziet als ware het een
opengeslagen boek. Ook kun je een scherm
als toetsenbord gebruiken en de andere als
scherm…
Dan de scannermuis die een gewone muis
is én scant… U ziet het u wordt weer flink
verwend en nu maar hopen dat uw
“speelbudget” overeind blijft. De jeugd
besteed vaak al een fors deel van zijn
budget aan “speeltjes” wat ik me erg goed
kan voorstellen. Ook ik ben er gek op…

Die werd gemaakt in een soort fornuis
voorop waar hout in ging en water aan de
kook kwam. Het ding reed in 1769 wel een
uur op een speed van 4 km/uur. Op zijn drie
karrenwielen: een groot wiel van voren en
twee achter. Hij had, natuurlijk, want hij was
Frans, voorwielaandrijving. Er zat een echte
bok op met een stuur voor het voorwiel en
het was een twoseater dus. Autootje woog
4,5 ton beladen , leeg 2,5 ton. Maar hij
remde niet goed en ramde een stenen
muur. Zijn ontwikkeling werd gestopt door…
de Franse revolutie. Niet alle revoluties
leiden tot vooruitgang… Het schepsel van
Mr. Gugnot staat in het museum in het
Conservatoire des Arts et Metiers in Parijs.
En in Tampa Bay heeft een enthousiaste
Amerikaan hem nagebouwd en hij rijdt…

MAMMOETJE KLONEN
Akiri Iritani doet weten dat de mammoet
olifant terug zal komen. Hij probeerde dat al
door zaad uit de testikels van een gevonden
ingevroren mammoet te gebruiken voor
inspuiting bij een gewone olifant. Wat
verkeerd afliep…
Deze mijnheer is
specialist van in vitro bevruchtingen. Maar
nu gaat hij een cel uit die bevroren
mammoet halen waaruit hij dan weer de
kern isoleert die de chromosomen draagt.
En die wil hij dan in een olifanten eicel
stoppen en dan dat bevruchte ei weer in de
baarmoeder van een olifant deponeren. Dus
zoekt hij nu in dat bevroren beest naar
intacte cellen… na miljarden jaren… Wat
niet zal meevallen zeggen collega’s. Maar
een Japanse collega kloonde zo een muis
die kwam uit een jaren ingevroren cel, dus..
En een eicel van beest A in de uterus van
beest B planten, is al eerder gedaan, dus
dat bemoedigt Akiri zeer. Dat zo’n beest dan
later ook moet kunnen leven en zich
voortplanten etc. is ook niet de grootste zorg
van onze onrembare Akiri..
En er zijn al collega’s die de neanderthaler
die 30.000 jaar gelden leefde willen doen
terugkomen. Op het Max Planck Instituut in
Berlijn heeft men al de genen bijna
gereconstrueerd van deze voorvader. Met
deze tovenaars zijn we nog niet klaar dus!

DE GROOTSTE ZEEBRUG IS IN… CHINA!
Hij gaat over de baai van Jiaozhou, van de
stad Qingdao naar de stad Huangdao, en is
42,50 km lang, 450.000 ton zwaar en er zit
2,3 miljoen m3 beton in. En hij moet tegen
tornado’s
kunnen
en
ook
tegen
aardbevingen met zijn 35 meter breedte. Er
gaan dagelijks 30.000 auto’s overheen .
Maar deze topper is nr. 1 tot 2016 dan komt
er een van 50 km tussen Hongkong en
Macao. Hij is intact gebleven vanaf Juli 2011
50 meter boven het water en je kunt er in 20
minuten over heen. Het dingetje kostte 2,3
miljard $. Tja en nu maar hopen dat de
Chinezen meer verstand hebben van
bruggen dan van TGV’s…
OUDE LEICA: 1,2 miljoen!
Mijn Lumix met Leica-optiek (een “echte”
Leica
overigens
waarin
enkel
de
programmering anders is), is een waar
wondertje van kwaliteit. Mijn Russische
(gekopieerde) Leica is zegt men 50 euro
waard. Ziet er leuk uit maar is technisch
geen Leica, zei mij de Leica-winkel in
Marseille. Met lichte afkeer in zijn stem.
De Leica, het zevende prototype uit 1923,
die geëxporteerd werd naar de VS, doet
nu… 1,2 miljoen €. De Leica MP2 Black
Paint waarvan er zes (!) werden gemaakt
doet 528.000 €. De Leica M9 Titanium en
numerique waarvan 500 exemplaren zijn

EERSTE AUTO…240 JAAR GELEDEN
Die was 7 m. lang en 2,25 m. breed in 1769
en hij reed op twee cilinders en met stoom.
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gemaakt kost nieuw nu 28.730 € de
eenvoudigere M9 (numerique) kost 5500 €
en de Leica M3 uit 1954 kost je 800 €.
Erg overdreven natuurlijk, een luxe
waauweltje. Maar als u de foto’s ziet die ik,
echte kluns op fotogebied, met mijn pseudoLumix-Leica maak dan wordt het echt stil.
Natuurlijk komt dat ook omdat het foto’s uit
Marseille zijn met zijn zeer bijzondere licht.
Un Petit bonheur dus.

advies en intelligence en liet het bewapende
volk zelf zijn dictator verjagen… Dat ook
deze burgerkrijg erg vuil was zagen we
natuurlijk ook. Een mooie oorlog bestaat
niet.
Het westen zit nu ook niet met een leger “op
de grond” vast in het nog wankele Libië, ook
die fout werd vermeden. Wel wordt er nu
met geld en diplomatie en bestuurlijk advies
en politieke steun “geholpen” het land een
nieuwe toekomst te geven. Na 42 jaar
dictatuur!
De Nat vloog 7500 missies, op 2500 doelen
(kill-boxes) en opereerde grotendeels op
duizenden meters hoog. Erg duidelijk werd
het belang van goed vliegend materieel van
hoge techno kwaliteit. De Engelsen en de
Fransen deden erg veel ervaring op en
ontwikkelden al doende een “indrukwekkend
model”. Dat nu klaar staat voor.. Syrië,
Jemen en… Duitsland zette zichzelf buiten
spel: een misser.
En zo werd Libië iets heel anders dan die
uiterst ongelukkige oorlog in Irak. Waar de
VS c.s. zich tien jaar moesten begeven in
een chaotisch land waar iedereen iedereen
beschoot en met bommen belaagde. Deze
oorlog bleef in zijn kern een oorlog van het
Libische volk en niet van het westen tegen
en Arabisch land. Ook was er op tijd een naoorlog plan en werden personen met op zich
een fout (=collaborerend met de vroegere
dictator) verleden toch “toegelaten” in de
leiding van de transitie. Zoals de VS dat in
Europa na WOII ook deed. En zo werd
weer waar: “Niets is zeldzamer dan een
bejaarde tiran”. In het uiterst chaotische en
explosieve MO is nu een voorbeeld
neergezet, waaraan ook Qatar en Arabische
Emiraten en ook Turkije deel hadden… De
turken, die eerst erg aarzelden, zijn nu ook
overtuigd van een ander type aanpak.
Kortom: zelfs Rusland en China die
“afkeurend op afstand bleven” zullen
moeten erkennen dat het zo beter kan, dan
volkeren
onder
dictatoren
te
laten
leegbloeden. Hun “neutraliteit” is nu eerder
verdacht en opportuun gebleken. Hier past
lof voor minstens twee politici allereerst
Sarkozy, dan ook Cameron en ook Obama
(al zat ie intern politiek muurvast). En in de

RUIMTETOERIST IN BALLON
Het kan oom met een heliumballon en hoeft
niet altijd met een raket en kost dan ook
“maar” 110.000 € per passagier. Je kan er in
met 4 passagiers en twee piloten en een
reis duurt 2 uur (raket 7 minuten)… Het idee
is van een Spanjaard die Virgin en de
Russen hiermee concurrentie aandoet op 36
km hoogte. Je wordt wel niet gewichtloos in
de “voor-ruimte” maar ja voor die prijs kan
niet alles. Hij heet Bloon en zijn modelnaam
is Zero 2, en dat heeft ook wat.
DE KLEINSTE MOTOR
Er kunnen er 60.000 op rij in een haar want
hij is de grootte van één molecuul. Chemici
in de VS vonden hem uit door te rommelen
met koolstof, waterstof en zwavel op een
bedje van koper. Hij draait als een dolle
maar moet dat doen bij -268 graden C.
anders gaat ie op hol. En hij doet het echt!
Wat men er mee gaat doen? Tja goeie
vraag. De eerste toepassing zal zijn het
roeren in de vloeistof in de buizen van
microscopische medische apparaatjes… En
er komt nog wel meer weten ze Tufts
University in Massachusetts.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
OOK DE LIBISCHE OORLOG WAS “VUIL”,
MAAR…
Het westen ging niet voorop en zeker niet
zonder VN-steun een tweede keer een
dictator te lijf… Nee. Men gaf luchtsteun op
basis van een VN-resolutie (zoals ooit ook in
Servië), zette commando’s in in logistiek,
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-MIGRATIE

EU, de VN en andere gremia als G7- 8 en
G20 is er nu ook iets substantieels om over
te praten: de andere ton is gezet. Bravo dus
“het westen en ook de oosterse wijzen”.
Zij die nu weer afkeurend “njet” roepen,
hebben echt ongelijk: al kan het natuurlijk
altijd nog béter. Wie geen vuile handen durft
te maken helpt geen mens een meter
verder.. Dat weten de Libiërs, vooral die uit
Benghazi. En laten wij in deze lastige tijden
blij zijn met deze erudiete en lucide
westerse aanpak van een Arabische
revolutie.

UITSPRAKEN OVER MIGRATIE
Claude Geant de Franse minister van Biza
is een harde in migratiezaken want hij moet
op dit gebied de FN zijn kiezers afpakken
voor de UMP. Geregeld laat hij aparte
uitspraken horen, ziehier:
“Die immigratie dat loopt bepaald niet
vlekkeloos; dat moet je kunnen zeggen
zonder dat je meteen een racist wordt
genoemd”.
“Als Mevrouw Aubbry (die linke dingen over
hem zij) me van fouten verdenkt moet ze
maar een klacht indienen”.

Terug naar inhoud

“Ik wil dat de identiteit van Frankrijk wordt
gerespecteerd”.
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
OBAMA LAAT DE ECOLO’S ALLEEN
De EPA (Enviroment Protection Agency)
wordt door Obama terug gefloten. Hij wil nu
ook de hoeveelheid milieumaatregelen terug
dringen (zoals ook de republikeinen willen!)
en vele regels in de maak, nu uitstellen. Hij
beroept zich op de slechte economische
toestand en wil uitstel… De klaarliggende
Ozonnormen worden in de koelkast gezet.
De ecolo’s in de VS waren woedend en de
vele groepen die zieke mensen (tgv milieu
verontreiniging) vertegenwoordigen waren
uiterst teleurgesteld.
De Klimaatgroep van de VN kan het, wat de
VS betreft, ook schudden…

En over het franse socialisme zei hij: “Het is
het socialisme van de jacuzzi, zen en
glimlachend en dat meer van altruïsme
houdt dan van zich inspannen”.

BIJLES VOOR ANTI-IMMIGRANTEN
Op het Vrijheidsbeeld staat dit: “Geef mij uw
armen, uw ontheemden die in rijen
hunkeren naar een vrij leven” (sonnet van
Emma Lazarus) en dat beeld deed Frankrijk
ooit cadeau aan de nieuwe VS. En dat staat
pal vóór New York. En hun burgervader
Michael Bloomberg zegt nu: “Wie onze
immigranten kwaad doet, doet ons allen
kwaad”.
Die is geen lid van de PVV dus maar wel
een liberale democraat en.. schatrijk. Hij zei
in Detroit de stad die leegliep: “Als ik Obama
was liet ik een wet aannemen die
immigranten naar Detroit deed komen,
onder de voorwaarde dat ze er gaan wonen
voor 5 à 10 jaar, ondernemingen oprichten
en werkgelegenheid scheppen”. Ook geen
citaat uit het FN-programma.
Neem willekeurig twee scholieren in New
York en de kans is 66% dat ze uit
verschillende etnische gemeenschappen
stammen. De immigranten hebben een
enorm positieve invloed op de dynamiek van
NY. De 500.000 clandestiene doen hier het
vuile werk (duiken in de haven, 30% van de
schilders en de bouwvakkers en 30% van

DE AMERIKAAN MAAKT EEN HOOP CO2!
Een Amerikaan maakt 18 miljoen ton CO2
per jaar een Europeaan doet 8 ton in de
lucht en een chinees 6 ton. Dat belooft niet
veel goeds als je ziet hoe Obama nu alle
milieu wetgeving stopt of terugdraait en ook
ziet dat Peking eigenlijk pas begint en met
CO2 niet écht bezig is. Wedden dat ook
Europa op de rem (moet) gaan nu?
Ai, ai klimaatverandering; de VN kan de
borst echt nat maken!

Terug naar inhoud
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de kelners..) maar de meerderheid der
immigranten behoren tot de middenklasse
hier. In totalen gezien is hun inkomen gelijk
aan dat van amerikanen van origine. Zij
richten veel meer bedrijven op dan
“ammies” doen; één op de twee is opgericht
door een immigrant. Ze zijn ook bouwstenen
van de vakbonden: ze leveren de helft van
de leden. En ze richten zelfs vaker zelf
bonden op zoals de Taxi workers Alliance
(opgericht door een Indiër). Deze dame is
zeer bekend en gevreesd met haar 6000
taxi-drivers
in
de
bond.
De
integratiemachine draait hier best goed:
zelfs onder de clandestiene. En al de helft
hebben een Amerikaans paspoort. Onder
de nieuwe kiezers zitten 40% immigranten!
Veel van hun de kunstenaars van NY zijn
immigranten en vaak zijn ze geslaagde
schrijvers geworden. De laatste roman van
Gary Steinghart (Rus) gaat over een
Chinees jong paar en heet : Super sad lovestory. NY is erg beducht voor de nieuwe
federale anti-immigratiewetten
zoals de
winnaar van de Pullitzerprijs, José Vargas
uit de Philippijnen, die veel schreef over
Mark Zukerberg de oprichter van Facebook.
Laatst bekende deze beroemde auteur dat
hij al sinds zijn 12e jaar in NY woont en geen
geldige papieren heeft…
Het bevestigt een oude stelling van mij:
Integratie is een peulenschilletje als er veel
minderheidsgroepen zijn. En een obstakel
van formaat als er een grotere is tegenover
de massaliteit van de allochtone groep. Kom
kijken naar wat ik bedoel, in Marseille. De 5
grotere (100.000 of meer) etnische groepen
naast de grote groep Marseillaanse
autochtonen (die voor 50% Italiaans en
Corsicaans van afkomst zijn!) geeft erg
weinig wrijving en aan de enorme
hoeveelheid winkeltjes van immigranten zie
je ook wie hier de economie niet slecht
bedient…
Dus is het recept, zeker voor vergrijzende
ontgroenende Europese landen: laat zoals
de VS al eeuwen doet een flinke, maar
gereguleerde mix toe van immigranten. En
uw economie valt niet in slaap en uw
culturele leven bruist….

Dat Geert die zoveel preekt in de VS (tegen
joodse immigranten!), dát nog niet snapt!
Dat is nu populisme: hij snapt het best wel,
maar zegt er thuis niks over in de eigen
groep.
En
dat
is
verdacht:
erg
opportunistisch op zijn minst!
NEDERLAND KORTTE DE UITKERINGEN
Met wel 60% omlaag gingen er nogal wat
sociale uitkeringen die voor ex-immigranten
in het buitenland zijn. Argument: ze waren
altijd al bedoeld om “een bijdrage te leveren”
en buiten Europa waren ze dermate
koopkrachtig gezien “hoog” dat je dit geen
“bijdrage” meer kon noemen. Het feit dat nu
Wilders het kabinet gedoogt kan enkel het
anti-immigranten imago van Den Haag nog
verder versterken. Waarom deed men het
tientallen jaren dan niet en net nú wel? De
bezuinigingen natuurlijk, maar leg dat maar
eens duidelijk uit!

-DEMOGRAFIE
DE SCHOKKENDE PRENT VAN 2050
De wereldbevolking gaat, vrij zeker, van nu
(2011) 6,98 miljard naar 9,58 miljard in
2050… De verdeling (in %) zal zijn:
Regio
Amerika’s
Afrika
Oceanië
Europa
Azië

2011
13,5
15
0,6
10,6
55,2

2050
12,7 24
++
0,6
7,5 --55

De drie toppers qua bevolking zijn:
2011-08-19
1.China 1346 milj.; 2.India 1241 en 3.de VS
met 312 milj.
2050:
1.India 1692 ; 2.China 1313 en 3.Nigeria (!)
433 miljoen.
En nu de grote groeiers in % van dik naar
dun
met ernaast per continent de
resterende: :
West-Afrika: +153%, O-Afrika +146%,
Centr-Afrika +122% en N-Afrika +52%...
(Dit zijn onze directe zuiderburen!).
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Oceanië +68%

een staatssecretaris. De actieve bevolking
stijgt nog in Frankrijk maar de groei buigt af
intussen. In Duitsland stort die nou net in..
en het is logisch dat veel geboorten zich
vertalen in toestroom naar de arbeidsmarkt
en, bij laagconjunctuur, naar meer WW-ers.
Maar pas op: dit jaar komen er 150.000
mensen bij en dat waren er tot voor kort
200.000 per jaar. Frankrijk duikt daarmee
onder het OECD-cijfer. En de hervorming
van de pensioen etc. deed het aantal
actieven met 50.000 hoger worden. Zie
Nederland: daar stijgt het aantal actieven
sterk en toch is de WW laag. U begrijpt het:
het gaat hier om de beruchte tegenstelling
tussen korte en lange termijn.. En pas op:
remmen aan het geboortecijfer om nú de
ww te drukken zal straks d economie
fnuiken qua dynamiek omdat jongeren
ontbreken op de arbeidsmarkt en bij de
consumptie… Zie Japan, het zeer tragische
voorbeeld en nu ook Duitsland. Dit soort
opmerkingen moet worden bijgezet in de
categorie simplismen en populistische
onzinnigheden. Dit is je rijker rekenen
morgen en het veroorzaken van armoede
overmorgen. Maar nu ligt het even lekker in
Frankrijk waar je nu een stijgende WW en
verkiezingen in aantocht hebt.

N-Amerika +36%, Centr-Amerika +34%; ZAmerika +23% en de Caraïben +14%.
W-Azië + 69%, C+Z-Azië + 43; Z-W-Azië
+32% en O-Azië – 4% (!).
N-Europa +18% ; W-Europa +1% en OEuropa …-12%.
Deze prognoses zijn erg zeker: het grootste
deel van die mensen in 2050 leeft nu al.
Zelfs grote rampen en epidemieën doen er
weinig af: Aids in Afrika blijkt een klein effect
te zijn en de tsunami van 2004 waarbij in
Indonesië 230.000 mensen omkwamen
heeft die 238 miljoen van Indonesië
nauwelijks beïnvloedt.
Opmerkingen:
Het aantal kids/vrouw is nu mondiaal gezien
2,5 kids/vr. Niet erg ver weg van de 2,1 die
voor demografische stabiliteit vereist zijn.
In Latijns Amerika en Azië was de snelle
daling van het geboortecijfer in de 60-er
jaren een grote verrassing. Dit effect wordt
altijd sterk bepaald door twee factoren: het
algemene
welvaartsniveau
en
het
opleidings-nivo van vrouwen.

-REVOLUTIES

De grote omslag is dus aanstaande en we
zien de overweldigende groei van de
zuiderburen (maar niet in de Magrheb!):
onze markt van morgen en ook ons
mensenreservoir… Wat we nu met kracht
proberen dicht te houden. Je hoeft geen
profeet te zijn om de druk op Europa te
voorspellen de komende decennia en het
welslagen van de “arabische revoluties” is in
méér dan een opzicht van groot belang.
Daarbij komt dat een flink deel van de olie
en het gas in Afrika en het MO op gaan
raken..
Voor meer zie op: www.ined.fr

…………………………………………………
Zie de bijlage Arabische Revoluties VI van
half september voor een compleet
cumulatief verslag vanaf februari 2011.
Deze werd rond 15 sept, op de site in de
Kiosk geplaatst.
HET BEZOEK OP www.le-provencal.nl
ONZE ARCHIEF- EN BLOGSITE 55
DE SITE
De cijfertjes voor de periode van 30 dagen
(globaal) enkele dagen vóór plaatsing o de
site van editie 81 waren:
-Totaal 93 bezoekers waarvan 80 uniek en
35 nieuw. Dus ca 3 gem. per dag met een
piek rond de ontvangst van het “wekmailtje”.

WW EN GEBOORTECIJFERS
Het is een oude discussie: geef een hoog
geboortecijfer gewoon de schuld van de
hoge WW en dat deed nu ook in Frankrijk
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Bezoek uit: Nederland 45 keer, Frankrijk 35
keer, België 11 keer, 1 keer Duitsland, 1
keer VS en 1 keer Rusland (ex-KGB)
De bezoeken duurden gemiddeld ca 3
minuten
DE BLOG
Dinsdag 13 sept., dag van het verzenden
van de wekmail voor blog 2 (maand 9),
stond de teller om ca 11.30 uur op 471 en
om 23.00 uur was hij op 489 aangeland. En
op 16 sept. deed de teller 500!

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.

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

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

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