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AMUSE GUEULE
THE 21 CENTURY:
COMPUTER NETWORKS COMBINE AND AMPLIFY THE ELEMENTARY EMOTIONS OF
FEAR, LOVE EN HATE.
TALIBAN SAYING: YOU HAVE THE WATCHES, WE HAVE TIME…
HET WESTEN IS SINDS 2008 OP DE WEG VAN EEN SLUIPENDE “VERELENDUNG À LA
MARX”.
ADAM SMITH WIST HET AL: DÉ MENSELIJKE DRIJFVEER IS HET EIGENBELANG EN IN
EEN SAMENLEVING MOETEN MENSEN UITGELEGD KRIJGEN DAT JE DAT NIET KUNT
BEVREDIGEN ALS JE NIET OOK SNAPT DAT ER EEN ALGEMEEN BELANG MOET ZIJN.
DAT IS DE BRUG TUSSEN LINKS EN RECHTS GEWOON.
ER ZIJN NU AL 119 MILJOEN CHINEZEN BOVEN DE 65 JAAR. EN IN 2040 IS DAT 30% (!)
VAN DE BEVOLKING. DAT IS ÉÉN CHINEES OP ELKE DRIE.
MARTINE AUBRY “SE HOLLANDISE” EN FRANCOIS HOLLANDE “S’AUBRYSE” ( Hollande
neemt wat kleur van Aubry over en omgekeerd). (Dit las men in Challenges van aug. 2011, vlak
vóór de zomeruniversiteit van de PS. Maar tijdens deze bijeenkomst waar “interne discipline”
werd geëist, kraakte het fors in de top… De schaduw van DSK hangt over Aubry en Hollande
vond zijn grote franco-intelectuele voorbeeld bij de kei DSK heet).
PREMIER FILLON ZEI HET ZO: “ ZIJ OP LINKS DIE DE MONDIALISERING WILLEN
AFSCHAFFEN ( Montebourg) , WILLEN “DE-MONDIALISER”, HEBBEN EVENVEEL KANS
VAN SLAGEN ALS TE PROBEREN OM DE MIDDELLANDSE ZEE TE ONTZOUTEN”
FILLON VIEL OOK OP DOOR ZIJN WENS OM DE PENSIOENLEEFTIJD “TE
HARMONISEREN MET DIE IN DUITSLAND”. ZIJN WENS OM DUS NAAR 67 JAAR TE GAAN
SCHOOT DE VAKBONDEN IN HET VERKEERDE KEELGAT MAAR PARISOT VAN DE
WERKGEVERS WAS VERRUKT. AUBRY MOET ZICH NU MET HAAR BELOFTE ON TERUG
TE KEREN NAAR 60 WEL ERG VERVELEND VOELEN. DUS 1-0 VOOR FILLON!
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1 OP DRIE SMARTPHONES RAAKT EN PANNE OF WORDT VERLOREN BINNEN ÉÉN
JAAR NA AANKOOP… LET DUS BETER OP UW PHONES!
IN AZIË WORDEN TOT 1929 12.000 VLIEGTUIGEN AANGESCHAFT WAT 1/3 IS VAN DE
WERELDVERKOOP. CHINA DOET DAT AANKOPEN 4X ZO SNEL ALS HET GEMIDDELDE…
DE AMERIKAANSE BANKEN HEBBEN NU 7380 MILJARD $ IN HUN KASSEN OMDAT ZE
ELKAAR NIETS MEER DURVEN TE LENEN. BANG VOOR EEN LIQUIDITEITSTEKORT
ALS….. “HET” GEBEUREN GAAT.
OP DE WERELD ZIJN ER NU NOG 16 LANDEN MET EEN AAA-RATING VAN DE RUIM 200…
NADAT DE VS AFVIELEN.
AIR FRANCE- KLM IS NOG MAAR 7 A380’S WAARD… ALS JE DE HUIDIGE
BEURSWAARDE NEEMT. BRITISH AIRWAYS DOET 13 A380 ’S EN LUFFTHANSA ZELFS
19!
“IK BEN ER NIET OM MENSEN ERUST TE STELLEN. IK WEET NIET WAT DE
ONDERNEMINGSCULTUUR WAS VIJF JAAR GELDEN EN HET INTERESSERT ME OOK
NIET” (Aan het woord is de nieuwe, succesvolle baas, van GM in de VS. Daar hadden ze ook
iemand als hem nodig in die periode van faillissement).
5% VAN DE FRANSE SIGARETTEN IS ILLEGAAL; DE REGERING NAM NU EXTRA-ACTIE
DEFENSIE IS OP DE WERELD WERKGEVER NUMERO ÉÉN ( 3,2 MILJEN PERSONEN),
DAN KOMT HET CHINESE LEGER EN DAN KOMT WALLMART MET 2,1 MILJOEN.

DE CHINEES-AFRIKAANSE HANDEL IS NU 127 MILJARD $ EN WAS IN 2007 10
MILJARD $.
IN IDIA ZIJN ER WEL 92000 MEDICIJNMERKEN WAARVAN 90% GENERIEK IS EN
DAT IS 30 KEER MEER DAN IN DE VS EN EUROPA.
IN 1815 WASDE BRITSE STAATSSCHULD 215% VAN HET BNP EN NU IS DAT…
83%!
16% VAN DE FRANSE WERNEMERS GEEFT TOE ZICH ONNODIG ZIEK TE
HEBBEN GEMELD: BIJ DE AMERIKANEN IS DAT 52% EN BIJ DE CHINEZEN 71%.
WAT DE FRANSEN TOT RARE CHINEZEN MAAKT…
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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.
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La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)
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MONDIALE POTPOURRI
HET MEESTE PERSONEEL OP DE WERELD HEEFT WAL/MART )VS+ 2,1 miljoen’. DAN KOMT
McDONALDS )met 1,7 miljoen’ , DAARNA CHINA PETROLEUM ) met 1,67 miljoen’ EN DAN
STATE GRID CORPORATION ) China met 1,56 miljoen’.. DAARNA INDIAN RAILWAYS )India
1,4 miljoen’ EN DAN NOG EEN LIJST CHINEZEN EN AZIATISCHE BEDRIJVEN. PAS NA NR. 10
KOMEN ER WAT EUROPEANEN. .
DE NEUTRINO BLIJKT NU SNELLER DAN HET LICHT TE ZIJN. MAAR DEK IS NOG SNELLER
DAN DE NEUTRINO: 9 MINUTEN IN HET SOFITEL EN HET WAS… GEPIEPT”. DACHT IE!
VOLGENS HET IMF IS NU 50% VAN DE STAATSSCHULD
EUROZONE AL EEN VERHOOGD RISICO….

VAN 6500 MILJARD IN DE

DE MEEST NARE TITEL VAN DE MAAND WAS ZEKER DEZE:
“DE BEURZEN ACCEPTEREN NU DE EUTHANASIE VAN HET WESTEN”. DE PRIJS GAAT
DUS NAAR MEVR. KERDELLANT, DIE WEET WAT ZE ZEGT, MEESTAL. HET WAS DAN OOK
IETS VAN 25% VERLIES BOVENOP AL DAT ANDERE…! PROBEER DAN MAAR TE LACHEN.
`HET MODERNE GENIETEN, HET CONSUMENTISME IN HET ALGEMEEN, IS NIET DOOR
LINKS EN DE `INTELLECTUELEN` VERZONNEN`. )Zei Henk Hofland in de Groene’
POPULISME LEIDT TOT BEWUSTZIJNSVERNAUWING )Denkt uw redacteur’.
“DIE ARABISCHE REVOLUTIES CONFRONTEREN DE ISLAM MET ZIJN EIGEN UUR VAN DE
WAARHEID” . EN DAT GAAN WE ALLEMAAL IN DETAIL MEEMAKEN.
“ALS HET LAND NIET AAN DE EISEN WIL VOLDOEN MOETEN WE HET LOSLATEN. ALS
MEN ZICH NIET AAN DE REGELS WIL HOUDEN MOET JE UIT DE WEDSTRIJD STAPPEN” (Zo
werd de Jager, Ned. minister van financiën, in L’Express geciteerd. En hij viel erg op hiermee)
“WHITE VOTE LOOMING”, SCHREEF DE NY HERALD TRIBUNE, OVER SARKOZY DIE NU DE
STEMMEN VAN DE “WELGESTELDE WITTE MOET HEBBEN” TERWIJL HIJ EEN VERHOGING
VAN DE BELASTING , OOK BIJ HEN, NIET ZAL KUNNEN ONTLOPEN.
“DE KANS DAT EUROPA DE COMPETITIE WINT TUSSEN “ HET ZACHTE LEIDERSCHAP DAT
BIJ DE DEMOCRATIE HOORT” EN “DE HEGEMONIE DOOR MIDDEL VAN HET GETAL”, IS
ÉÉN OP 1000”. (Zegt Ch. Barbier hoofdred. Van L’Express).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

LP verschijnt nu voor (vaste) lezers in
9 landen: er kwam een lezer bij in
Turkije, in Istanbul. Maar we zagen ook
russen en Italianen opduiken op de

*VOORAF
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site. De mondialisering slaat ook hier
dus fors toe.. Met 11 landen bereikten
we 10% van het totaal aan naties… (zo
kun je indruk maken met statistiek…).

leiden. Maar toch, het was link. De
parlementariërs lieten weten dat er
snel vóór gestemd zou worden,
waarmee
deze
blokkade
was
bezworen.
De speculanten en de
populisten helpen elkaar nu ,
vooralsnog ongewild…
Alle Europeanen werden getuigen van
een pokerachtig “spel” tussen de
Duitsers en de fransen; de éen wilde
niet te bazig lijken en de ander wilde
niet echt onderdoen. Oude tijden
herleefden en we vroegen ons af of die
beide dachten dat zij de speculanten
konden
manipuleren
en
niet
andersom.. Later kwam Baroso met
veel actie waarin hij rekapitalisatie van
de banken noodzakelijk noemde, meer
eigen vermogen eiste en Merkel viel
hem bij… De echte experts kijken vol
ongeloof naar het pokerspel en de
hoop op een G20 die echt zoden aan
de dijk zet in Nice werd niet echt
sterker. Dilma van Brazilië beloofde
ons te helpen… : ontwikkelingshulp uit
Zuid-Amerika voor het oude Europa.

De schuldencrisis woedde verder en
de eurocrisis vorderde sluipend…
Dexia werd verknipt tussen België,
Frankrijk en Luxemburg en België
kreeg een waarschuwing van Fitch.
Het kondigde aan 4 miljard in zijn
Dexiadeel te gaan stoppen en de bank
te gaan overnemen: de tweede
genationaliseerde bank, de eerste was
ABN-AMRO in Nederland!
De rating-bureaus waardeerden weer
heel wat “af” , aan landen en banken,
en Merkel en Sarkozy hadden het heel
moeilijk met de herkapitalisatie van de
Europese banken. Sarko zei: sámen of
niet… Frankrijk kan en wil zich geen
“Alleine-gang” permitteren, nu alle
speculanten vol spanning toekijken.
Ze verklaarden erg weinig details: ja
de banken moesten worden geholpen
maar Merkel zei : uit het ESF pas in
tweede instantie: eerst de landen
zelf…
Sarkozy
en
zij
willen
verdragsherziening op korte termijn:
het plan moest vóór de G20 (enkele
weken!) op tafel zijn… Het gaat hierbij
vooral om economische coördinatie en
scherpere controle van de budgetten
van de eurolanden door Brussel.

In Nederland wankelde de stoel van
oppositieleider Cohen; hij begrijpt niet
het verschil tussen goede politiek
bedrijven en daar ook de credits echt
voor incasseren. Job zit stuk…en de
PvdA met hem en met het CDA is het
ook niet florissant.. De gedogers en
de oppositie verliezen beide en de man
uit Venlo wordt steeds overmoediger
al voert hij geen enkel punt uit zijn
eigen programma uit..
Politieke, vermoeide amateurs leggen
het af tegen een rancuneuze populist:
en niemand hield dat tegen, in
tegendeel! Het land zal er onder lijden,
nog
niet
morgen
maar
zeker
overmorgen. Maar dan zijn er al veel
Haagse dames en heren lekker met ..
pensioen.

De Grieken bleken opnieuw nauwelijks
te redden: geruchten over defaults te
over. Obama vreesde een mislukte
G20 in Nice vanwege de Europese
besluiteloosheid. In Nederland stemde
de PVV weer tegen een uitbreiding van
het E-fonds en kreeg daarvoor méér
stemmen in de polls. In Slowakije brak
er een politieke crisis uit over het Efonds..: de regering viel al leek dat
uiteindelijk niet tot een njet te gaan
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De Arabische revoluties breiden zich
uit in de diepte: verkiezingen dichtbij
in Tunesië en Egypte, waar forse rellen
uitbraken. , Khadaffi was bijna geheel
plat gegooid maar Assad moordt
verder met Russisch-Chinese steun…
En ook in Bahrein was het nog niks
pluis tot grote angst van grote broer
Saoedi-Arabië en… ook van Obama
die in dat landje zijn grootste
buitenlandse basis heeft… Over
complex gesproken: grote woelingen
op het wereldtoneel van vandaag,
deels
boven
op
“onze
gigaolievoorraden”.
We wensen u veel leesplezier toe,

WE SYMBOLEN NODIG” (Zei pres.
Kandidaat Valls)
FRANSEN GEVEN JAARLIJKS 2698 €
UIT AAN HUN GEZONDHEID EN
BETALEN
DAAR
ZELF
RECHTSTREEKS 254 € VAN… DUS NOG
GEEN 10%!
DE FRANSEN NEMEN VOOR HUN
LUNCH GEMIDDELD 22 MINUTEN NU
EN DAT WAS 1 UUR en 28 MINUTEN 20
JAREN GELEDEN.
“NEEM MIJ ALS KANDIDAAT EN U
SLAAT TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP” .
(Zei Martine Aubry en doelde op links
alternatief voor Sarkozy én een vrouw als
president i.p.v. weer een man).

LEON en THEO

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

DIXITS-VERBATIM

*INGEZONDEN

DE FRANSEN SCHATTEN DAT ZE PER
KOP JAARLIJKS WEL 1000 € BETALEN
AAN DE SAPEURS-POMPIERS. MAAR
DAT IS 80 €.

EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lees wat lezer J. me toezond en wat ik
graag aan u doorgeef. Het is zeker niet
sexistisch bedoeld nee zelfs niet racistisch!

“FRANKRIJK IS NIET RACISTISCH; HET
IS EEN OUDE DAME DIE AF EN TOE
UITFLIPT” ( Zei Jamel Debbouze, de
cabaretier recent).

WISKUNDIGE ROMANTIEK
Slimme man + slimme vrouw =
romance
Slimme man + domme vrouw =

“DE SALARISSEN VAN DE PRESIDENT
EN DE MINISTERS MOETEN MET
MINSTENS 20% OMLAAG. IN DEZE
EXTREEM MOEILIJKE TIJDEN HEBBEN

8

affaire
Domme man + slimme vrouw =
huwelijk
Domme man + domme vrouw =
ongewenste zwangerschap

Een succesvolle vrouw is er één
die een dergelijke man kan
strikken.
WISKUNDIGE BENADERING
VAN GELUK
Om gelukkig te zijn met een man,
moet je hem heel veel begrip
schenken en een beetje liefde.
Om gelukkig te zijn met een
vrouw, moet je haar veel liefde
schenken en niet proberen haar
te begrijpen.

WISKUNDE OP HET WERK
Slimme baas + slimme werknemer
= winst
Slimme baas + domme werknemer
= productie
Domme baas + slimme werknemer
= promotie
Domme baas + domme werknemer
= overuren

WISKUNDIGE LEVENSDUUR
Getrouwde mannen leven langer
dan vrijgezellen, maar vrijgezellen
leven liever.

WISKUNDIG SHOPPEN
Een man zal EUR 20 betalen voor
een voorwerp van EUR 10 dat hij
kan gebruiken.
Een vrouw zal EUR 10 betalen
voor een voorwerp van EUR 20
dat ze niet nodig heeft.

WISKUNDIGE WIJZIGING
Een vrouw trouwt met het idee,
dat de man zal veranderen, maar
dat doet hij niet.
Een man trouwt met de hoop, dat
de vrouw niet zal veranderen,
maar dat doet ze wel.

ALGEMENE STATISTIEKEN EN
VERGELIJKINGEN
Een vrouw maakt zich zorgen
over de toekomst tot ze trouwt.
Een man maakt zich pas zorgen
over de toekomst wanneer hij
trouwt.
Een succesvolle man is er één die
meer geld verdient dan zijn vrouw
kan opmaken.

DISCUSSIE LOGICA
Een vrouw zal altijd het laatste
woord hebben in een discussie.
Alles wat de man daarna nog zegt,
is per definitie het begin van een
nieuwe discussie
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met zijn 6%: totaal mogelijk 7% aan die kant
dus. Segolene zat in een zwaar dilemma:
haar ex of haar rivale? Ze aarzelde
vooralsnog en Montebourg stelde voor een
open brief te schrijven en wachtte nog even
af wat Aubry en Hollande gingen zeggen over
“zijn items”: hij heeft 17% “te vergeven” en is
arbiter. Hollande dus op ca 47% vooralsnog,
en Aubry op 31% én er hangt nog 17+7=
24% “in de lucht”. Gaat Montebourg naar
Aubry dan staat die gelijk met Hollande en is
Segolene beslissend… Hij liet weten een
open brief te gaan schrijven aan beide en
zette uiteen dat hij nu preciezer wilde weten
wat zij zouden doen met die banken, de demondialisering
en
het
“republikeins
oppoetsen” van de PS… Segolene riep op tot
steun aan Hollande net als Valls deed
waarmee Hollande’s kansen groot werden.
Het laatste debat was wat harder van toon
maar bleef netjes. Aubry en Hollande wisten
wat ze de laatste dagen te vertellen
hadden… En de zondag later zou de
beslissing definitief vallen in ronde twee…

*****
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 81-11:
Lezers schreven over de blogs diverse
reacties, die we, als dat paste zelf bij de blog
plaatsten. Er kwam ook een eerste videoblog
als experiment op de site waarop enkele
lezers (desgevraagd) commentaar gaven.
Daaruit concludeerden wij dat het een leuke
toevoeging kan zijn, maar meer als een
soort kort, docu-videoblogje náást de
gewone blogs. Dus dan weet u wat er
mogelijk aan gaat komen. Dank aan de
raadgevers!
Marseille wordt de Culturele Hoofdstad van
Europa in 2013 dus dat belooft wat! Er zijn nu
enorme indrukwekkende voorbereidingen
aan de gang en die verdienen dat ook u ze
ziet: op video! Dus hou u vast!
Leon en Theo

DE SENAAT WERD LINKS
De senaat wordt bevolkt met mensen uit de
departementen alwaar “grand-elu’s ( wij
zouden zeggen super-verkozenen) hun
afgevaardigden kiezen voor Parijs. U moet
denken aan burgemeesters en andere
bestuurders regionaal decentraal. Zoals ook
in Ned. de 1e kamer wordt gekozen door de
gekozenen in de provincies. Napoleon’s stuff
dus. Dat gebeurt elke keer voor 50% dus
nooit een grote zwiep, dat werd het systeem
hier. De PS wilde, in hun oppositietijd, net als
ook in Nederland wel te horen was, “dit
archeologisch stelletje” naar hun mooie
huizen sturen, Royal zei ooit “ “het is een
onacceptabel ondemocratisch anachronisme”
…Maar nu ze hier wonnen is het “een
verdieping van de democratie”. Ja ja.
Er zijn 348 zetels waarvan er nu 21
communisten zijn, 122 PS-ers, 11 Divers
Gauche, 10 radicaal linksen en 10 ecolos .
Dat is samen 174 maar men telde op links
“minstens 175”, dus een meerderheid. Bij de
keuze van de voorzitter zal blijken hoe het
precies zit. Dit is nog nooit eerder gebeurd en
komt voor Sarko en zijn UMP erg beroerd uit

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE PRIMAIRES VAN FRANKRIJK
Er kwamen 2,5 miljoen mensen op af: erg
mooi maar ook niet meer dan 4% van de
kiezers in totaal en ca 15% van de PS-ers.
Maar het voorbeeld stond en men was fier.
De uitslag van ronde 1 was als verwacht met
enkele verrassingen: Montebourg de demondialist kwam op liefst 17% en Valls viel
terug op 5% en Segolene op povere 7% (een
drama). Hollande net geen 40% en Aubry
net over 30% dus die twee gaan over een
week in ronde 2 verder. Montebourg is dus
arbiter en hangt naar Aubry… Valls is voor
Hollande en Segolene gaat haar ex
afstraffen?
Hollande heeft nog niet
gewonnen….dat wordt spannend dus.
De week tussen ronde 1 en 2 was woelig:
Baylet met 1% stelde zijn aanhang voor op
Hollande te stemmen en hetzelfde deed Valls
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natuurlijk. Psychologisch erg slechte zaak
voor de verkiezingen van mei 2012! Links is
euforisch natuurlijk. Het is vooral rood
geweest in de buurt van de Haute Loire, Les
Landes, Pas de Calais, Morbihan, en Seine
Saint Denis (Parijs) Blauw (=UMP) was het in
het noordoosten en, het noordwesten. Nu kan
het zijn dat er wetten niet kunnen passeren
omdat de Senaat dat ophoudt… dus regeren
is voor Sarko/Fillon heel wat lastiger
geworden. Zij wijten dit “verval” aan
onderlinge ruzies in de UMP. Zo ging het en
Sarko wordt er niks vrolijk van omdat nu ook
nog drie mensen uit zijn kring en zelfs goede
vriend Hortefeux, werden gearresteerd in
verband met betrokkenheid met de “Kaachiaffaire” waarbij bijna twee dozijn franse
doden vielen…
Sarkozy die toen voor
Balladur werkte (die buitenlands geld ontving
(?) voor zijn campagne), was Minister bij de
eerste en dat zit dus niets lekker nu.

permanente hoogconjunctuur . Waarbij alle
schuld “morgen” wordt opgelost.
Een mega-grafiek in L’Express toonde
schreeuwend het schuldverloop sinds 1978:
toen was het 21% van het BNP… Van 1982
(Mitterand aan de macht) liep het op van 24%
tot 55% na de tweede termijn van deze
beroemde president die ook Balladur als
premier had in zijn laatste jaren… Daarna
kwam Chirac voor twee perioden: hij startte in
1996 bij 55% (met Jospin als premier!) en
eindigde in 2006 op 64%. Dat was dus 4%
boven het grensgetal van Maastricht: 60%...
Toen was er Sarkozy die in de grote crisis
van 2007 e.v. terecht kwam en die het gat
opwerkte tot liefst 82% in 2010… Deze
grafiek maakt een duidelijk einde aan alle
sprookjes over geldverslindende socialisten
en zuinige rechtsen: niemand hield zich aan
de Brusselse regels en in 30 jaar schoot de
schuld dus liefst 60% OMHOOG…. Bayrou
heeft en had dus wel heel erg gelijk met zijn
eindeloze waarschuwingen. En als je daar
aan toevoegt de schuldenmakerij van de
locale overheden, die enorme uitgaven
verhogingen schiepen vooral tussen 1983 en
1994. Wat betreft uitgaven maar zeker ook
wat betreft het aantal ambtenaren. Deels
kwam dat door overdracht van taken vanuit
Parijs, maar vooral ook door “eigen groei”.
Ook daar is het nu dus hommeles, en daarom
is het totale ambtelijke plaatje van la France
ook zo apart: wat centraal aan ambtenaren
plekken wordt bespaard (1 op 2 vervangen)
gaat er ruim weer bij, decentraal. Dat schoot
dus niet echt op. Iedereen heeft in dit land
dus de bekende boter op de kop…

HOE FRANKRIJK IN SCHULDEN AFGLEED
In 1981 werd door ene Abeille aan Mitterand
voorgesteld om het begrotingstekort in een %
van het BNP uit te drukken in het vervolg en
niet meer te spreken over tekort als een %
van de inkomsten. En men kwam op een
norm van 3% terwijl het werkelijke cijfer 2,3%
was… Zo komen we nu op 5,7% voor 2011 in
absoluut cijfer dus 95 miljard. Uitgedrukt in
het oude cijfer echter betekent het dat we nu
een tekort hebben dat 50% van de inkomsten
is… Andere koek dus!
Het lijkt op een gesalarieerde die maandelijks
3000 € salaris heeft en er 1425 € aan
schulden elke maand bij neemt om meer uit
toegeven! En nu is die 3% zelfs niet meer het
maximum nee men spreekt nu omgekeerd,
lijkt het. Zo verloren we de goede maat voor
een correct schuldgevoel! En nu was het om
11 miljard bezuiniging te vinden nodig om 10
miljard aan inkomstenvergroting bij elkaar te
zoeken en slechts 1 miljard was echte
bezuiniging. Frankrijk geeft 163 miljard meer
uit dan de Duitsers intussen… vooral door
hogere personeelslasten. Zo gleden we
langzaam richting moeras waar we nu, met
méér moed zullen moeten uitkomen. Dat
kengetal van % van het BNP is er een van
grenzeloze optimisten verkerend in een

RIJK EN ARM: HOE ZIT DAT?
Zo’n 22% van de Fransen vindt verdienen
tussen 2 à 3.000 € al genoeg om zich rijk te
noemen… Maar 8% noemt de drempel van
10.000 € en gemiddeld is iemand met 6300 €
een rijke in de enquêtes. Het mediane salaris
is hier 1600 € (= het meest frequent
voorkomende). Maar de top van Parijs
beweert dat rijkdom pas begint bij 4100
€/mnd.
Zo’n 8 miljoen Fransen leven onder de
armoededrempel van 954 €/mnd… En
daarvan zijn er enkele honderdduizenden in
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Marseille. Die wel geen belasting betalen en
ook geen gemeentelijke… Die betalen hier de
rijken zo gaat dat. Ach wie denkt dat dit
typisch is voor Marseille vergist zich: wilt u
grote groepen armen in grote steden zien
dan… moet u naar Berlijn. De stad die: “Arm
maar sexy wordt genoemd…

ANGST VOOR DE FRANSE BANKEN
De klanten vragen hier dagelijks bij hun bank:
Is mijn geld bij jullie wel safe? En de wereld
schrok erg van wat Siemens deed: dat haalde
500 miljoen € af bij de Société Generale bank
, schreef de Financial Ties op 20 september.
En dat is echt schrikken dus!
Lagarde van het IMF deed al wel drie keer
een forse oproep om te Franse banken (of
nog mee?) te versterken… Maar de Franse
bankwereld wuifde dat vooralsnog weg. Ook
al moesten Soc. Generale en Credit Agricole
een tandje terug van Moody’s… en moest
ook Italië in de achteruit. (Soc. Gener. Van
Aa2-Aa3 en CA van Aa1  Aa2). En ook al
zakten de banken dit jaar op de beurs, wel
bijna 50% (!) in waarde in…
Ach er is toch die Staatsgarantie van 100.000
€ per persoon per bank? Natuurlijk is er die
nog: maar het fonds daarvoor is 1,8 miljard
groot en echt niet opgewassen tegen een
totale instorting… Als de Grieken in de sloot
gaan dan is het dus best even spannend…
met name wat betreft de besmetting naar
andere plekken. PNB Paribas zit voor 34
miljard in het Zuid-Europese schip en Soc.
Generale voor 9 miljard. Hun directe reserves
zijn 86 resp. 52 miljard ook niet niks dus.
Mogelijk heeft dus Lagarde ongelijk…
Niemand weet gewoon iets zeker, dat is de
hele waarheid!

KIDS ZIJN FISCALE WELDOENERS
Hier werken veel vrouwen en is het aantal
kids per vrouw het hoogste van Europa!
Duitsland 1,36 Frankrijk 2,01 en dat is bijna
“demografisch stabiel). En het lijkt nu zelfs
iets te gaan toenemen..
Wel 5% van zijn BNP (100 miljard) geeft de
franse regering uit aan “familie politiek”. Zo’n
32 miljard zijn directe subsidies, 13 miljard
zijn fiscale aftrekposten en 16 miljard is
extra=pensioenpremie voor ouders. Dit
budgetonderdeel is hier heilig: het quotient
familial (het aantal mensen waaruit het gezin
bestaat) is sterk bepalend voor hoogte van de
impots sur le revenus. Rijken profiteren hier
erg van.
Vanaf drie kids behoor je tot de “grote
families” hier en per maand brengt no. 3 dus
130 € in het laatje en ze tellen ook maar voor
de helft in de belasting calculatie.
De PS wil eigenlijk liever een toeslag van 600
€ per jaar en per kid in de vorm van een
aftrekpost van het te betalen belastingbedrag.
De UNAF de federatie van de verenigingen
van families heeft ca 700.000 leden en dat is
“something”.
Sarkozy heeft zich hier al bezuinigend echt
niet aan gewaagd… maar of dat niet toch na
2012 moet gebeuren is een goede vraag.
Hoe dan ook zijn de Fransen de enigen die
een uitstekende familiepolitiek voerden al
sinds WOII. Want geen ontgroening bij een
toenemende vergrijzing is gewoon “pain beni”
in onze dagen. En iedereen weet dat de grote
immigratie hier echt iets aan bij heeft
gedragen: jammer hé, PVV-ers?
Het aantal immigranten zal dus toch weer
omhoog (!) moeten in Nederland met zijn
magere 1,3 kids per vrouw… Frankrijk zit dus
50% (!) hoger… en is op nivo, bijna. Dat kan
het franse pensioenprobleem wel eens ooit
oplossen… stel het u vóór!

EEN LENINKJE AFSLUITEN IS NIET NIKS!
Als een student nu 25.000 € wil lenen als
studiefinanciering treedt er bij zijn bank een
compleet plan van papieren acties in werking.
Hij moet: kopie van zijn paspoort laten zien,
een bewijs van huisvesting, een belastingaanslag, de drie laatste salarisstroken, de
drie laatste bankafrekeningen, een copie van
zij arbeidscontract en moet daarna een
contract paraferen van 50 pagina’s… Een
lawine van papier is nodig… heel wat meer
dan bij een consumptief krediet… En je kunt
ook denken aan het gemak waarmee die
bank Zuid-Europese obligaties aan schafte..
Hieraan is ook te zien dat er iets niet goed zit
met de verhouding tussen de te behalen
opbrengst en het te lopen risico… En zo
maak je het bijna ondoenlijk nog geld te gaan
lenen. Ik mocht het ooit zelf meemaken met
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een bruglening tussen de verkoop van mijn
huis en de aankoop van een appartement….
En omdat mijn papieren buitenlands waren
moest ik ook nog alles beëdigd laten
vertalen… Kostte ook een klein vermogentje!
En at the end “greep Parijs in” en kreeg ik
een nogal wat hogere rente voorgezet. Op
het laatste moment. Ik vertrok heel boos en
vond een andere bank die opnieuw begon en
na heel veel gedoe lukte het net op tijd… Je
kreeg het gevoel dat je voorturend in je nakie
stond. Zeker 15 cm papier gingen er in zitten
voor een pret relais die precies 8 maanden
heeft gelopen…

Een economisch journalist van rode kleur zei
het zo: “ Frankrijk van boven heeft Frankrijk
van beneden aardig te pakken gehad. Nu zal
Frankrijk “van beneden” dat gaan oplossen
vis Frankrijk “van daarboven”… De
geloofwaardigheid van de elite is fors in het
geding dus…
Het gaat hier over de toppers uit de CAC40
bedrijven
waarvan
er
13
van
de
Polytechnique kwamen, 10 van de ENA, 12
van de HEC en daarnaast zijn er nog wat
erfgenamen en buitenlanders… En er is het
nodige in de categorie””fils de = zoon van…”
die via handelsscholen (68%), ingenieursscholen (60%) en uni’s (45%) omhoog
kwamen.
Onder hen zijn er nogal wat die “blind zijn
voor wat er om hen heen gebeurt” en die in
arrogantie leven. Het is een erg gesloten
elitaire groep die steeds meer in de wind
komt te staan…En er zal van hen meer en
meer worden geëist dat ze met hun
vermogen intensiever deelnemen in de reële
economie en ook hun bijdrage leveren aan de
schuldenoplossing . Dat zien we nu in
Frankrijk met de “sloop van de niches
fiscales” die wel 50 miljard zijn en in de VS
met de Buffet tax die Obama inzet…
Al met al zijn we in pré-revolutionaire tijden
aangekomen lijkt het, en in Marseille klinkt al
vaker de Marseillaise in plaats van… de
internationale.

DE ARTSEN: OOK AL BANG VOOR
MEDICAMENTEN!
De patiënten zijn angstig geworden na weer
een medicamentenschandaal van zeer
twijfelachtig kaliber. Mediator etc. van
Servier, deden dat met hen. Maar nu zijn ook
de artsen erg ongerust geworden. Wel 76%
gelooft nu dat Servier manipuleerde en bijna
30% voelt zich niet echt happy bij het
voorschrijven van medicatie nu… Er is nu
fundamenteel sprake van twijfel aan de
werkwijze van de “laboratoires” ontstaan in
medische kringen. De affaire heeft forse
schade aangericht bij patiënten, bij artsen en
ook bij overheden. Die de zaak niet goed in
de greep hadden kennelijk. Bij nieuwe
medicamenten zullen de laboratoires het veel
moeilijker krijgen. Ook door de groepsgewijze
infoverstrekking die nu wettelijk verplicht gaat
worden. Zoals dat al jaren in andere landen
moest van de overheid… Het zou ook wel
eens kunnen dat er nu een beter klimaat gaat
ontstaan om de enorme consumptie van
medicamenten terug te dringen op een meer
gemiddeld Europees nivo..

LA POSTE SCOORT EN VERNIEUWT!
Als je 100.000 bestellers hebt en de vloed
aan mails en sms-jes sloopt je postverkeer
dan moet je wat verzinnen. Wel dat lukte erg
goed toen La Poste samen met SFR wel
150.000 abonnementen in 14 maanden
verkocht
voor
mobieltjes.
In
1000
postkantoren
werden
6000
lokettisten
geschoold voor deze nieuwe service. De gaf
moed
dus
denkt
men
ook
aan
Internetservices…
En die 100.000 bestellers kun je ook heel
ander werk erbij geven zoals: numerieke TV’s
afstellen bij de leken, medicamenten
afleveren bij de immobiele klanten, het
aflezen van meters voor elektra en water of
het bewaken van alleen levende oudere
mensen…Dat roept ook hier, net als eerder

DE FRANSE ELITE LIGT ONDER VUUR
De inkomensverhoudingen lopen hier stevig
uit de hand, dat laat een grafiek zien van
indexcijfers met 2004 als basis 100. De rijkste
vlogen naar index 140 ++40%!), daaronder
moest men het doen met 125 (niet echt
beroerd), dan de gewonere met 118 en het
hele gewone volksdeel met 110. En nu zit de
staat met een knoeperd van een gat vol
schulden… Net als in de VS en elders.
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bij Telecom, sociale spanningen op. Gelukkig
is er nog pas één geval van zelfmoord
gesignaleerd en is de nachtmerrie van
Telecom hier niet begonnen. Het giga
veranderingsproces is begonnen en gelukkig
voor La Poste is het binnendringen in de
brievenmarkt niet daverend lucratief. Dat
geeft hen wat meer tijd die nodig is om ook
vooral mentaal te veranderen naar een
hogere servicegraad. Hier dus nog geen
massa-ontslagen zoals in andere Europese
landen… Maar de strijd is nog pas begonnen.

zoekt men nu in deze sector naar andere
wegen: mogelijk zelfs het vetmesten van
wilde ganzen? Wie zoekt zal vinden en wie
wil zal foie gras eten… Al is het dan in Parijs
of Bordeaux… of in New York!
STEEDS MINDER BOEREN
In tien jaar verdwenen een kwart van de
boerenbedrijven in Frankrijk: en tussen 1970
en nu ging het aantal terug van 1,5 miljoen
naar 0,5 miljoen. Er werken nu nog 1 miljoen
mensen in de boerensector. Het gemiddelde
oppervlak ging naar 55 hectaren , een stijging
van ruim 30%. En de grote bedrijven worden
gerund door boeren onder de 40 jaar die
hoog zijn opgeleid. De ontwikkeling is dus
enorm in omvang en snelheid.

DIE DURE TGV!
De TGV is commercieel gezien een daverend
succes maar dat ten koste van een enorme
schuldenlast. Het hele spul, rails + treinstelen
kostte al 40 miljard aan de franse
belastingbetalers: één km rails kost 16,4
miljoen en soms zelfs 50 miljoen!
DE RFF die rails etc. beheert had in 1997 21
miljard schuld en nu al 29 miljard. En er komt
nog 9 miljard aan voor nieuwe voertuigen. En
er staan nog heel wat lijnen op het
programma, al zijn er ook al geschrapt. En er
zijn ook best wat verliesgevende lijnen bij…
Dus gingen de prijzen recent omhoog met
meer dan 7%.
Maar slimme analyses
toonden aan dat via veel trucs en grapjes de
franse belastingbetalers erg veel bijdroeg,
wat nu ook moet veranderen dus. Dat belet
SNCF nu om bepaalde vernieuwingen uit te
stellen. Het grote succes wordt duur betaald
maar de trots die de TGV (terecht) oproept is
onverwoestbaar. Voor mijn deur in Gare St.
Charles, gaan per dag ca 80.000 passagiers
in en uit treinen en daarvan is heel wat TGVreizigers.

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Soms zit er heel veel moois in iemand’s
dagelijks werk. Dat concludeerde ik toen
lezer en columnist Nicole mij het
onderstaande stuurde over een onderzoek op
haar werk.
IMPRESSIE: EEN DAGJE BRANDWONDENCENTRUM
Verticale Follow –Up is een wetenschappelijke
studie i.s.m. de VUB (universiteit Brussel) waarbij
wordt
nagegaan
wat
de
effecten
van
brandwonden en littekens zijn bij kinderen tot 18
jaar
In het kader van het veilige contact in ons
centrum , is contact , - de waardering van het
verschil… - de kindertjes die elk op eigen wijze
omgaan met hun littekens, met hun verhaal . Het
resultaat van de studie wordt later duidelijk .
Deze impressie heeft enkel als doel de lezer te
laten meekijken in een
omgeving waar er
aandacht is voor veiligheid en groei van kinderen
met hun talenten, ongeacht hun verminkingen ,
ongeacht hun huidskleur.
Ik zie ze jaar na jaar verschijnen de ukkies met
hun ouder(s). Nadat we een drietal jaar geleden
zijn gestart met de opvolging van de ‘ kleinsten’ ,
zie ik de centimeters ‘groei’ 
…. Een Belgisch meissie van 6 jaar , met een
hechtingsstoornis en verminkt lichaam na een

FOIE GRAS VERBODEN IN CALIFORNIË
Er kwam een wet die foie gras verbood en die
leidde tot ruzie tussen restaurateurs en
dierenvrienden. Ga je in de fout dan kost dat
minstens 1000 $ dus gaat het clandestien
verder voor de echte liefhebbers. Zo’n 800
gram ervan kost nu 100 $ en in San
Francisco zoekt men naar andere wegen om
het verbod te omzeilen, dat in Chicago het
eerste werd uitgevaardigd. De wet verbiedt
niet de foie gras as such maar wel die via de
afgekeurde productiewijze is verkregen. Dus
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huisbrand, heeft ze twee papa’s pleegouders
omdat
haar ouders het leed niet kunnen
dragen… Een kleurrijk kleedje en loopkrukken
met fluo- strips geven haar iets glansrijks.
Een kleine Chinees , een 7-jarig ‘ professortje’
zit op het puntje van een stoel me heel duidelijk
verklarend dat hij zowel de Nederlandse, Engelse
en Mandarijnse taal spreekt. Af en toe gaat zijn
wijsvingertje richting het Harry Potter-brilletje en
schuift hij die weer netjes op zijn plek. Hij houdt
de blik naar mama gericht, terwijl hij als tolk
fungeert . Als peuter al nieuwsgierig , stak hij zijn
handje in hete frituurpan die het keukenpersoneel
onachtzaam op de vloer had geplaatst.
Een Marokkaanse mama, met hoofddoek,
zwanger van haar 5de kind… , met zachte hand
streelt ze haar verlegen dochtertje door het
krullend haar. Mama geniet van haar kinderen,
dat blijkt uit haar verhaal. Al voelt ze zich schuldig
door een onoplettende blik op een hete kop thee
en een armpje voor altijd verminkt.
Een’ blond-koppie’-kleuter, met een papa die me
vertelt over de ‘wereldschool’ waar zijn kinders
spelende zijn met alle origines en hij vindt dat
gewoon super al kan dat te maken hebben met
zijn hoge EQ zo laat hij me dan weten. De
montere kleuter belandde tegen de hete kachel
met zijn snoet nu misvormd.
Ingina, een Afghaans meisje van 13 jaar, nu 5 jaar
in Belgenland. Ik herinner me haar als het meisje
dat in een asielcentrum verbrand raakte door
heet water
en me toevertrouwde op haar 8 ste
jaar, dat ze wilde kinderarts worden. Nu volgt ze
op school richting Latijn en ze is vastbesloten , ik
word arts. Ik geloof haar.
De verhalen rond de problematiek van littekens
zijn dus niet gekleurd door hun huidskleur maar
door de moeilijkheden rond ‘hoe omgaan met de
blikken , met de opmerkingen ‘ vanuit de
buitenwereld die hen als ‘vies, lelijk, soms
monsterachtig ‘benoemd.
Als afsluiter van de dag, nadat de kleintjes
wederom huiswaarts keren, maak ik nog even tijd
voor de nazorg van een dertigjarige blanke man.
Deze’ good-looking guy’ met groene ogen, in een
weliswaar versleten Boss-kostuum, verbergt zijn
gehavende schedel onder een ‘Franse’ pet…
Behoedzaam ondersteunt zijn linkerhand, de net
aangepaste rechter - kunsthand… Triest, te
weten dat hij van beroep een kapper is. Nog
triester is dat hij
zich waagde aan een
koperdiefstal waarbij hij 15000 volt doorheen zijn
lijf kreeg. ‘God straft meteen’ placht hij me te
zeggen en de detentie-periode van een jaar,
boezemt hem angst in . Soms schieten mijn
woorden te kort, te weten dat hij zijn talenten niet

langer kan gebruiken en het leven hem zwaar
heeft gestraft. Tja, of hij gewoon een ordinaire
dief is of het slachtoffer van een impuls onder
invloed van drank … nadat hij zijn vader verloor
aan zelfmoord en zijn stiefmoeder die mee de
dood werd ingejaagd. Ik zal, zoals steeds me
weerhouden om hier veroordelend op te treden…
Tja, ik prijs me gelukkig dat ik geen antwoorden
hoef te verzinnen maar mijn talent zal inzetten….
Gelukkig dat net vandaag de kleurrijke wijze
kindertjes een warmhartige indruk bij me hebben
achtergelaten. Het geeft ‘courage’ om ook deze
gekwetste mens alleszins één hand toe te
kunnen reiken.
Nicole, 15.10.2011
Dank je Nicole, het is balsem op de lichte wondjes
die “onze crisis” veroorzaakte. Het helpt om wat
afstand te nemen van Fitch, Brussel, Griekenland
en Merkel..
Leon

POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE PRIMAIRES VAN FRANKRIJK
De PS deed het echt en scoorde in
democratie: 3 debatten (met 2-3 miljoen
kijkers) en “open verkiezingen kandidaat
erna”. Beschaafde discussie, posities wat
duidelijker maar links had geen program: ook
dat was duidelijk. Hollande was de meest
“presidentiable” , Aubry leed, Sego bleef
hangen en de outsiders, de jonge wolven,
deden het goed en waren zeer verschillend
qua visie. Conclusie: kandidaten zonder
superkwaliteiten, weinig internationaal geluid
en leegte wat betreft visie en/of ideologische
lijn. Ook hier de malaise van links in heel
Europa… In Le Point stond een column met
als titel: “Triste primaire”. De journalist
concludeerde:
Strauss-Kahn
was
dé
kandidaat die deze primaire inhoudelijk allure
had kunnen geven… Sego wil de benzineprijs
bevriezen plus 50 artikelprijzen…; wil de
ontslagen verbieden als…. En de banken
dwingen om te lenen…
Aubry wil terug naar haar 35 uur, en sprak
over een, met Duitsland afgestemd,
stimuleringsplan…
Montebourg
wilde
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“gewoon” demondialiseren” en het land
“beschermen voor de speculanten”.
Hollande zat vol met zijn generatiecontract en
speelde de wijze die vrede brengen zou…i,
Valls was de moedige outsider die om moed
vroeg… en die wees op 1: schulden afbouw
en 2. vertel de PS de harde waarheid…
Hij stak er inhoudelijk best duidelijk bij+ maar
wist dat hij deze keer niet aan het podium
moest denken.

zijn “pact met Aubry” hardop te noemen, een
stevige duit in het zakje bij de Hollandeclub!
Daarna heeft hij zes maanden om met
Sarkozy te vechten… die nu rommel heeft in
zijn club waardoor de senaat links ging en die
last heeft van zijn verleden rond de “Karachiaffaire”, waarvoor nu al drie naaste vast zaten
en zelfs Hortefeux bedreigd wordt. En het
gaat wéér om illegale partij/verkiezingsfinanciering natuurlijk.

De UMP leed onder de primaires van de PS,
met spijt dat men er zelf geen had gehouden)
maar Sarko pikte, heel handig als steeds,
heel wat media-aandacht in… En men zei op
rechts: Sarko heeft al lang “onze primaires”
gewonnen; wat de polls onder rechts
bevestigen. Fillon en Juppé werden door
25% als de betere kandidaten gezien. Zou
Sarko niet meedoen, dat zou Fillon dé
kandidaat zijn met 42% gevolgd door Juppé
met 31%...Zo gingen we ronde 1 op zondag
in…waar Hollande won met Aubry en er
kwam een tweede ronde.

Terug naar inhoud
-Affaires
DE AFFAIRE SERVIER
Deze affaire gaat over de grootste farmaceut
van Frankrijk, ene Mr. Servier is bij
“SERVIER” de baas. Nog wel dus. Ondanks
waarschuwingen jaren geleden al, over
dodelijke bijwerkingen van het Medicament
Mediator, gebeurde er niets en het werd tot
voor kort fors voorgeschreven.. Nu niet meer
en er zijn nog wl drie andere nu “onder
verdenking” Er bleek dat Mr. Serviers hand
reikte ot in echte interne regeringsnota’s…
heel griezelig dus. Er werd al een hoop
miljoenen geëist als “voorschot op de
duizenden schadeclaims” die er gaan komen.
Intussen is in de tent de machtsstrijd, beter
gezegd de opvolgingsstrijd, al stevig
merkbaar. Want Servier die bij de 90 is zal
wel vrij snel “aan de kant moeten”. Weer een
medisch schandaal er bij; het was niet het
eerste. En dat terwijl er relatief nogal wat
artsen in het parlement zitten hier… Of is dat
nou net een nadeel? We gaan het horen dus.

DE GENERALE STAF VAN HOLLANDE
Hij stond er het beste voor eind sept. net vóór
het tweede debat. Om zich heen heeft hij een
kleine kernclub van adviseurs die weer
andere inschakelen met de vraag naar
notities over onderwerpen. Hij doet veel met
SMS en mails en heeft veel jonge experts die
helpen. Uit het ambtelijke en uit de privésector. Moscovitz, Sapin en Gahuzac zijn zijn
kerngroep. De huidige crisis is nu uiteraard
hot item en intussen wordt ook hard aan
goede
relaties
met
de
politieke
geestverwanten in andere linkse geledingen
gewerkt: die moeten straks de winst
opleveren. En hij is erg bezorgd over het
tekort en de schulden, dus verzint men veel
“eigen bezuinigings ideeën” , al was dat weer
op “peil brengen” van de Education Nationale
een merkwaardige en dure move.
Ze weten rond hem: de crisis is een voordeel
voor Sarkozy en hij kent zijn “internationale
zwakte ook”. Hij weet ook nog van Giscard
d’Estaing die won, “omdat hij zei dat je in de
storm nooit de kapitein moet wisselen”…
Maar eerst moest hij de primaires van begin
oktober winnen natuurlijk en DSK deed door

NIEUWE AFFAIRE BOURGI?
Bourgi werkte voor veel regeringen in de
“betrekkingen tussen Frankrijk en Afrika”.
Deze advocaat beweert nu in de pers dat hij
geld
aansleepte
voor
een
handvol
presidenten
om
hun campagnes
te
financieren… ja, zelfs Le Pen zou geld
hebben gekregen van “die negers, zoals hij
zei”. Pompidou, Chirac, Sarkozy (die in een
regering zat met de Villepin en Chirac) , ja
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zelfs Mitterand, komen in de lijstjes vóór… Hij
s[prak over koffers vol met biljetten met
waarden van 15 à 20 miljoen €, afkomstig
van een vijftal presidenten. Intussen hebben
alle beschuldigden klachten wegens smaad
tegen Bourgi ingediend natuurlijk. Maar ook
in Afrika zijn er die een klacht indienden dus
Bourgi is zijn markt fors aan het verpesten.
Wat zijn de beweegredenen van deze oude
vos die erg goed de weg wist in dit
relatieveld? Hij ging al jaren mee met elke
Afrika-reis ook van Sarkozy en is goed
bevriend met Claude Geant, de minister van
Biza. Experts vrezen dat Bourgi niet meer
zichzelf was en te ver is gegaan, omdat hij
verwikkeld zat in een trammelant tussen
politici in Afrika en Frankrijk. En er zijn er nog
meer: men spreekt in dit verband van een trio
Takieddine, Djourhi en Bourgi… alle drie
experts in zwartere zaken. We moeten
afwachten én… het is verkiezingstijd. Tja de
ene versmaadt de dames niet en de andere
is gek op koffertjes met geld..

campagne directeur voor Sarko wordt nu
beschuldigd en gehoord…
Intussen blijkt dat er ook iets mis was bij de
levering van fregatten aan de Saoedi’s… in
1994 met iets van 10 miljoen franc op
rekening van Balladur… En die centen lijken
nu niet te zijn verdiend met gadgets zoals
werd beweerd. Want je moet erg vel T-shirts
verpatsen om dat bij elkaar te krijgen. Het ziet
er steeds breder en somberder uit: arme
Sarko en co.
DE PS-AFFAIRE UIT MARSEILLE
Jean-Noël Guérini had om geografische
verplaatsing van zijn proces gevraagd: de
rechters zouden te bevooroordeeld zijn. Dat
werd, zoals verwacht, geweigerd en
daartegen gaat men nu (uiteraard) in beroep.
G. en advocaten doen alles om simpel tijd te
winnen; je weet nooit waar dat goed voor is.
Te snel is in geen geval goed dus…
Intussen is tegen kleine broer G. weer een
nieuwe zware klacht ingediend. En er kwam
een foute mijnheer, oud-raadgever van JeanNoël en expert publieke werken, terug uit zijn
vluchtoord Israël en die nu strafvermindering
wil met als ruil erg veel pikante zaken over de
familie G. Hij zat er zelf ook heel dicht bij en
jatte ook, net als de firma van zijn zoon…
Deze Nabitz zegt dat hij onder enorme druk
stond van de frères G. vertelt ook over
contacten met ene Barresi , die onder de
schilnaam “Mr. Gilles” bekend was in het
circuit. En nog veel meer… Dit is dus een
echte expert en dat zal de G’s niks aanstaan
en duur komen te staan ook..
Ach waarom zouden zij beide, nu niet ook
naar Israël gaan of retour gaan naar het
mooie Corsica? Deze hoge PS-er zit goed
fout en alles wijst op maffiose zaakjes hier:
maffia + politiek ging hier best “lekker”… En
dat kostte veel belastingcenten. De UMP in
de Conseil General heeft een procedure
aangespannen tegen de delegatie regeling
van Jean-Noël G. aan Daniel Conte… wat
betreft het presidentschap! Want er is niets te
vinden over motieven en welke competenties
het dan wel zijn… De rechter moet het nu
zeggen want de PS-leiding wacht (weer) af.

DE HERLEVENDE AFFAIRE KARACHI
Er werden drie naasten van Sarkozy
gearresteerd
voor
verhoor
over
de
financieringsaffaire van Balladur waar Sarko
campagneleider was en later minister van
Budget. Die heren zouden ook al met geld
zijn thuisgekomen zoals die anderen van
Chirac uit Afrika kwamen met “valises plein
des billets”. De vrouw van een van hen, een
prinses van Joegoslavië, neemt wraak door
fors uit de school te klappen over hem en zijn
vrienden.
Zij
zag
ook
koffers
vol
bankbiljetten , zegt ze. Toen kwam echter
haar dochter in het geweer die er op wees
dat haar moeder bezig was de wraak uit te
voeren die ze zich had voorgenomen. Ze zij
erbij dat aar moeder leed aan een zware
depressie… Dat begint aardig sappig te
worden en is erg link voor Sarkozy intussen.
Die zelf zweeg maar liet verklaren nergens
van te weten. Er vielen wel 20 doden bij en
de nabestaanden strijden voor opening van
zaken
en
liepen
aan
tegen
het
“defensiegeheim”. Dus deze kwestie zal niet
zomaar “verdwijnen” en is koren op de PSmolen nu.
Ook Hortefeux vriend en

DE SUPERFLIC VAN LYON
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Hij was een hoge en zeer bekend: een ware
drugsbestrijder dus in Lyon. Nu blijkt hij een
grote in de drugshandel te zijn en de
arrestaties begonnen in Lyon en zelfs ook in
Nice… Dus u hoort verder nog hierover.

“Economie is een wetenschap en zijn object
is slechte en goede politiek te onderscheiden”
(Een fr. professor).

DES MOTS SUR LE CRISE
Eerst maar de wat meer suffe opmerkingen :

“Laat de liberalen buiten dit crisisgedoe , het
heeft niets van doen met mislukte liberale
theorieën en zelfs ook niets met liberale
mechanismen” (Dat zei prof. Politicus Alain
Madelain).

“De publieke schuld is een legitiem politiek
instrument dat groei kan stimuleren als ze
verstandig wordt bestuurd”.(Een geleerde uit
Parijs).

“Over enkele maanden vol met discussie over
reglementering keert de rust weer en dat is
goed. De zelfregulering werkt namelijk
prima”. (Zei werkgeversbestuurder Seillière)

“We kunnen ons een pauze veroorloven in
het verlagen van de schuld en op het nivo
van 2006 blijven, als dat vanwege de
stimulering nodig is” ( Eric Woerth, de
pensioengoeroe).

*******
NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-lekker fietsen eind september in het zonnetje
met 24 graadjes
-mooie foto’s maken met je Lumix-Leica in
het dankbare decor van Marseille
-een dagje op bezoek met de boot met 200
pk aan het eiland Frioul waar planten en
vogels nog de baas zijn.
-een visje oppeuzelen van de grill in een
brasserietje op Frioul onder de bomen van
een terrasje en midden tussen de genietende
Marseillanen van het najaar.
-de indian summer hier beleven in een
zeeklimaat. Nog zachter als hij ooit al was in
de Vaucluse…
-die mooie rijpe dames zien in hun
onverstoorbare stijl van: hoezo niet mooi, kijk
dan man!
-babbelen in de Cercle Pholosophique Libre
op La Plaine in de kroeg. Over soms niks en
dan weer alles. En het genieten van de sport
die, ik weet het beter heet. Onverplicht maar
toch serieus, overtuigd maar weten dat niks
zeker is en nippend aan en pastis of een
absintje.
-proeven van de Franse keuken op een plek
waar koken nog echt iets voorstelt en enkel
met smaak en gezond te maken wil hebben.
-ervaren dat een van de liefste om je heen,
die ver weg met Alzheimer vecht, dat nu
weer thuis mag doen. Omdat de dokters er in

“Het tekort interesseert me niks: we kunnen
gewoon niet zonder” ( Marc Blondel de secr.
Van de vakbond FO: hij krijgt nu bijles).
“De schuld kost niks zolang de rente maar
onder de inflatie blijft” ( Een wat trage
econoom).
“Het ergste van de crisis is achter ons”
( Lagarde in 2007).
“De ergste berichten hebben we nu wel
gehad” ( DSK in 2008).
“We gaan zwakke groei meemaken tot half
2009, maar daarna is dat gauw afgelopen”
(Expert Cohen)
“Deze crisis
is grotesk en
psychologisch” ( Alain Minc, 2008).

vooral

Nu een lollige opmerking over de crisis:
“Tegen hoge benzineprijzen beveel ik aan om
te gaan fietsen” (Zei Lagarde in 2007).
.
En nu “lang leve de markt”:
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slaagden de acceptatie te vergroten bij deze
dame die een van de sterkste is die ik ooit
zag.
-niet geloven en toch met een goed gevoel
naar Nôtre Dame de la Garde kijken vanaf
het terras. Die 15 meter groot en verguld
over Marseille blinkt in de warme zon. Religie
hoezo?

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
ARM EN ZWART
In Berlijn stikt het van de armen net zoals in
steeds meer Europese steden: Berlijn noemt
men dan ook “arm maar sexy”. Ga naar
Brussel, Amsterdam, Parijs of Marseille en
minstens 1/4 van de bevolking is vaak niet
erg koopkrachtig en voor een groot deel ook
zwart; beter gezegd gekleur. Of omdat men
illegaal is (ca 10% van de armen in deze
categorie) óf omdat men ooit vluchtte óf
omdat men werkeloos raakte. Immers deze
nogal eens laaggeschoolden vinden in onze
high-tech wereld weinig werk, want het
simpele werk ging vaak naar hun land van
herkomst. En de jeugd in deze categorie,
blank en zwart, is bijna overal, van New York
tot in Marseille, voor 40% werkeloos.
Allemaal niks nieuws helaas en het wordt er
niks beter op. Dus verdienen die mensen er
wel eens wat “bij”, vaak met illegale marktjes
waar ze van allerlei eenvoudige rommelige
zaken verkopen voor halve euro’s, en ook
nogal eens met contrabande zoals illegale
sigaretten. Als ik hier bij de Porte D’Aix de
“Arabische soek” inloop dan krijg ik elke 50
meter zwarte rookwaren aangeboden. Ik rook
niet maar als ik het voor een roker uitreken
die één pakje per twee dagen wegkwalmt,
dan kan die wel 50% van zijn rookbudget af
krijgen door hier te kopen. In Marseille is 5 à
10% van de sigaretten uit een Chinese
smokkelcontainer in de havens afkomstig.
Koop je sigaretten clandestien e wordt ge
gepakt dan krijgen koper én verkoper
gevoelige boetes, wat roken weer heel duur
maakt. Zo nu begrijpt u waarom ik als titel
koos: ARM EN ZWART…
Er bestaat in een grote stad in het westen de
facto een vrij grote zwarte economie: er zijn
handelaren die alles ca 25-30% onder de
“witte prijs” verkopen (overigens veelal van
prima kwaliteit als het om eten gaat!), en er
zijn evenveel arme consumenten. Deze
wereld draait dus op een nivo dat ca 30%
“lager ligt” dan de rest van de stad. U begrijpt
dat dit sowieso de BTW is waar het verschil
zit plus natuurlijk zwarte omzet waarover
geen enkele belasting wordt betaald.

Terug naar inhoud
DES MOTS DES MARSEILLAIS
Vervolg van onze cours in het Marseillais:
BISQUER= komt van het Provençaalse
biscaire, dat betekent iemand even, boos en
met opzet, in de steek laten.
BLAGUER = geintjes maken, ongelofelijke
verhalen opdissen. Synoniemen: bavarder,
faire un brin de conversation, parler
d’abondance.
BLANQUINAS= overdreven bleek zijn. Even
in een zinnetje: “Er zijn er die naar het strand
gaan en die nog witter zijn dan een pilletje
aspirine.
BÒFI= bouffi in het Frans: iemand die stevig
eet. In een zinnetje: Ton frère, qu’estce qu’il a
grossi, ces temps-ci , c’est un vrai bòfi.
BOGUE= een kleine Provençaalse vis met
bolle ogen. In een zinnetje: Qu’est qu’il a à
me regarder comme ça, cui-la avec ses yieux
de bògue!
BÒMI= mal au coeur, la nausea (de
misselijkheid). J’ai vu un accident,tu aurais vu
ça, ça m’a donné le bòmi.
LEVER LE BONJOUR= iemand niet meer
groeten. In een zinnetje: Après qu’il m’a fait,
j’y ai levé le bonjour.
*****
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Dus zie je ook wat beter gestelde, vaak witjes
van kleur, in de sok hun spulletjes kopen.
Wat door de handelaren echt geen probleem
wordt gevonden: in tegendeel. Je zit hier dus
op 15% onder prijzen van LIDL en Aldi die
ook hier, vaak onder andere namen, te
vinden zijn. Dit is a.h.w. de”tweede
economie” van grote steden in het westen;
voor de “tweede rangsburgers wit en
gekleurd, autochtoon en allochtoon, die het
minder breed hebben…
In de praktijk wordt dit getolereerd en door af
en toe een razzia’tje te houden, wordt het een
beetje op een “acceptabele maat” gehouden.
Zo wordt een grote stad ook een ware
trekpleister voor de tweederangs burgers, die
weinig (vaak ook nog zwart) inkomen hebben
en dus ook van weinig moeten leven. Een
eigen wereld met eigen prijzen en eigen
gewoonten. Bijvoorbeeld alles cash betalen,
hier zijn creditcards en bankkaarten en
cheques taboe. Veel van de mensen kunnen
ook nauwelijks een taal schrijven in deze
categorie. Daarom zijn er ook hier en daar
kantoortjes van slimme allochtonen die tegen
betaling brieven van autoriteiten voor je
kunnen lezen, die je raad geven en die voor
je bellen naar autoriteiten of een brief voor je
schrijven als dat vereist is. Natuurlijk krijg je
hier ook “andere adviezen” die dienen om je
handiger te maken in het ontduiken van
overheidsbijdragen. Die wereld is bijna
hetzelfde
georganiseerd
als
de
“bovenwereld”, daar heten deze raadgevers
meestal “accountants of administrateurs”. In
een aantal opzichten is dus de “onderwereld”
een schuwe kopie van de “rijkere
bovenwereld”.
Een aardig neveneffect van dit alles is dat je
op de “armenmarkten” nogal eens spullen uit
Afrikaanse en oosterse landen tegenkomt: bij
groenten en fruit bijvoorbeeld maar ook bij
kleding en andere prullaria zoals waterpijpen
en Marokkaans aarde- en leerwerk. Wilt u
goedkoop en mooi leren kleding kopen: kom
naar Marseille en u verdient de helft van de
prijs.
Mijn vroegere Franse buren die op de
markten rond Carpentras inkopen lopen dan
hier ook altijd wat “vloekend” rond. Ze zien
dat forse prijsverschil voor dezelfde zaken en

ergeren zich dat zij de hoge prijs “thuis”
moeten betalen! Tja hadden ze maar niet rijk
moeten worden!
Ik heb nooit gehoord of die politici die,
vechtend tegen “teveel dure immigranten” dit
effect ook meenemen in hun sommetjes.
Want veel vreemdelingen levert ook veel
zwartwerkers op, goedkoop voor de witten al
is de staat er niet zo blij mee, omdat er
belasting wegvloeit…. Vermakelijk was de rel
die in Italië ontstond toen de Liga van het
Noorden daar, nogal rechtse hap, de
immigrantenregels fors wilde aanhalen. Op
het laatste moment werd het wetsontwerp
drastisch “bijgesteld”, want al die illegale
kinderoppasjes, tuinmannen en bouwakkers
waren hard nodig voor de rijken die nu ook
wat minder te verteren hebben in de crisis.
Daarom zijn er ook nog 15 miljoen illegalen in
de VS die niemand eigenlijk “weg” wil hebben
want een hoop diensten en producten worden
er best lekker goedkoop van!
Dus die muur die er staat op de Mexicaanse
grens heeft gelukkig heel wat gaten. En ook
in Israël waar veel slecht betaalde Palestijnen
werken “aan de joodse kant”. Daar draait
soms een halve industrie op. Zoals eerder in
de Spaanse bouwvak en tuinbouw… , vóór
de crisis op enorme schaal gebeurde. De
Spaanse huizenvloed kwam dáár vandaan en
de welvaart ook.. En ook de miljoenen
gelegaliseerde clandestienen die nu niet
zelden ook in Marseille zwart werken. Om de
stad fit en mooi te maken voor 2013: dan is
ze de trotse culturele hoofdstad van Europa
namelijk en dat is een dure sport zoals u
weet. Waar aan geen enkele immigrant, op
allochtone kamerleden na dan, deelneemt…
En dat heet ook wel eens “mislukte
integratie”… Het is maar dat u het weet!
Leon, Sept.. 2011..
Terug naar inhoud

JOURNAL MARSEILLAIS
MARSEILLE IN BEELDEN
LIGGEN OP DE CANEBIÈRE
20

Hij ligt op zijn rug, doodstil de armen als was
hij net gekruisigd. Hij is begin veertig, heeft
gesloten ogen, maar ademt gewoon. Ik stop
even en kijk naar hem samen met een
andere verontruste burger terwijl er dozijnen
mensen langs marcheren. Ze kijken natuurlijk
allemaal ook even… Mijn “collega” praat even
tegen hem…. Na een half minuutje opent hij
beide ogen en zegt: “Je me repose” = Ik rust
gewoon uit… Overtuigd van zijn goede
gezondheid gaan we beide ons weegs. Deze
vrije ziel moet je rustig laten bijkomen , meer
vraagt ie niet. Alors…

ONZE METRO? VEEL SCHONER DAN DIE
VAN PARIJS!
Dat zegt een mijnheer die hiervoor studeerde
want hij is socioloog(?). Hij mocht dat dan
ook hardop zeggen in de massameeting waar
iedereen die wat kon of wilde zeggen over
“onze metro” (en later over nog veel méér).
Hij voorziet zich van wat veiligheidsnetten en
begint met: “In elke grote stad is er wel wat
vuil hier en daar. Hier valt het wel mee maar
het kan nog veel beter. Vergeleken bij Parijs
zijn wij echt schoon wat de metro betreft. “
Ik zit er dagelijks diverse keren in en moet
zeggen dat het klopt! In de stations ook daar
lopen mannetjes met doeken en spul rond om
de handgrepen van de roltrappen te cleanen.
Dat heeft bijna niemand toch?
En hij vervolgt: “De centrale quartiers zijn
vuiler want ook veel dichter bewoond. vu . En
in het noorden (de arme wijken) is het best
vuiler dan in het zuiden: mentaliteit en
discipline”? Mogelijk maar ook omdat er
gewoon meer vuilnisbakken etc. zijn in het
zuiden… Maar er wordt daar nu meer aan
gedaan”.
Wordt Marseille in 2013 (Cult. Hoofdstad van
Europa) ook de cleanste stad van Europa?
Marseille is een open stad en tolerant naar
toeristen en bezoekers. Dus moet er nu
dagelijks publicitair gehamerd gaan worden
om iedereen te doen snappen at je rotzooi in
vuilnisbakken gooit. En niet op straat”.
Ik haal elke ochtend de drie gratis krantjes
hier die werkelijk niet slecht zijn: beter dan
het lokale dagblad vind ik. En dan ligt 10%
overal, ongelezen in de rondte… Vaak
vanwege de soms harde wind maar ook door
slordige grijpers die ernaast grijpen en dan
gewoon iets laten vallen en opnieuw een
krantje pakken. Rond midi is het probleem
over dan zijn de krantjes gewoon op..
Ach alles went, zelfs hangen, zei ooit iemand
me. Maar voor 2013 mag dat echt niet: dan
moet het hier glimmen! Dus kom maar
kijken…

OPDRINGERIG BEDELEN
Hij staat onder aan de roltrap en duwt zijn
koperen bedelnap bijna in mijn gezicht. Die is
redelijk gevuld met kopergeld overigens. Hij
zegt er niks bij… maar kijkt doordringend
naar je. Ik geef hem niks , ik ken hem een
beetje. Hij iet er niet zielig, niet ziek en niet
zielig uit: in tegendeel. Dus hij staat zich hier
een centje bij te verdienen moet ik
aannemen. En dat kan niet iedereen zo maar
gaan doen, stel je voor. Ach het niks geven
knaagt altijd even aan je: het is toch maar
een pietsie van je geld? Maar ja, als je er een
half dozijn per dag tegenkomt wordt je harder
en ga je “beter” kijken. En dan valt er vaker
een door de mand…Misschien werkt hij wel
bij een bedel-BVtje!
HIJ RENT LASTIG ROND
Ik drink een espresso bij La Samaritaine in de
Vieux Port en zie een gebruinde lange
mijnheer met natte broek als een dolle
rondrennen en mensen aanklampen. Hij is
wanhopig op zoek naar “flous” (geld) want de
nood dringt in hem. Hij moet zijn wijntje, pilsje
of nog erger en wel nú! Het lukt hem niet bij
alle vrouwen aan tafeltjes en hij doet er wel 6
per minuut schat ik. Hij kijkt wild uit zijn ogen
en maakt best mensen bang. Maar wat blijft
is gewoon medelijden: deze man moet
scoren om zonder pijn verder te kunnen
dadelijk. Ik zie dat een mijnheer hem wat
munten geeft. Hij kijkt, het is niet genoeg
denk ik, en hij zet zijn race voort… Dat gaat
een keer fout dus, maar niet vandaag.

DE ARMENIËRS VAN DE DIASPORA
MARSEILLE
Wel 800.000 van de huidige inwoners zouden
Armeense wortels kunnen hebben en het
aantal namen eindigend op –an is hier
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inderdaad frappant. Marseille is ook gesticht
door kooplui uit Phocea, Klein-Azië dat nu
Turkije heet en Armenië en Turkije zijn
naaste buren… Naaste vijanden zou beter
gezegd kunnen worden al deed men recent
zijn best om de moeilijke historie met een
afgrijselijke genocide in 1915 (1,2 miljoen
doden!; de Armeniërs waren een der
vroegste
christenen
(Staatsgodsdienst
christendom al in 301 na JC. En de Turken
werden ooit.. moslims, nadat diverse van hen
óók christen waren geweest. De fransen
zochten na de genocide serieus aar een
autonome plek voor de Armeniërs à la Israël
maar dat lukte hun net niet. Mede daardoor
zijn de banden met Frankrijk oud en innig en
zeker met Marseille met zijn Armeense
gelovigen én kerken.
In het sinds 20 jaar zelfstandige Armenië
(oude sovjetstaat) wonen 3,2 miljoen mensen
en de diaspora zou circa 7 miljoen mensen
groot zijn nu. Vandaar die grote getallen voor
Marseille en die afkeer van turken hier. Die
gedeeld wordt door bijvoorbeeld ook Sarkozy
en andere politici. Met de Turken bevriend
zijn is hier electoraal gevaarlijk…En natuurlijk
mag Turkije daarom niet in de EU… En het
conflict Hoog-Karabag met zijn blokkade toen
door Turkije en de sabotage van Turkije bij de
autonomie van Armenië zijn ook nog niet
vergeten…
“Onze Armeniërs” vierden eind september
hier flink feest waar ook Fiori zong: hij is half
Corsicaan en half Armeniër.
Het is essentieel als je hier woont deze
gevoeligheden te kennen uit de recente
geschiedenis… en te begrijpen dat mede
daardoor Marseille zo relatief tolerant is.
Immers
honderdduizenden
christelijke
Armeniërs leven hier naast honderdduizenden Maghrebianen en met 100.000
Comorianen, en erg veel oud-Corsicanen /
Italianen. Dus een heel palet “grote
minderheidsgroepen waaronder zelfs… echte
Fransen van oorsprong en zelfs een paar
klompenmakers met tulpen in de tui zoals ik.
Het geheim van de tolerantie is: “Never have
TWO groups, better have 4 or 5 and you
won’t get racial/ethnical troubles”. Kijk dus
daarom ook naar de VS: daar lukt het ook

niet slecht! Met af en toe een oprisping
natuurlijk.
Sept. 2011.
DE JODEN VAN MARSEILLE
Shanah Tova= een goed nieuw jaar en dat
zegt men nu in Marseille waar op 28 sept.
ook het nieuwe joodse jaar begon. Voor de
65000 joden hier en in hun 47 synagogen (!)
is het nu feest. De vasten van 25 uur
vanwege Yom Kippoer was afgelopen nadat
‘s avonds op de Chofar was geblazen en de
grote verzoening was daar. Elke religie zijn
gewoonten en ik verbaas me over niets meer.
Als inwoner van Bennekom ontdekte ik dat de
protestanten daar liefst 21 kerkjes hadden.
De verschillen waren niet te snappen: daar
moest je 25 jaar theologie voor studeren,
begreep ik. En wat ik mee mocht maken in
het Rijke Roomse Leven in het Limburgse
sloeg alles, behalve dat het daar mordicus
verboden was ook maar een letter anders te
geloven dan Rome had verordonneerd. De
grote makke kudden bleef me jaren bij.
Religie opium voor het volk? Wel bij de
roomsen denk ik dan maar oh nee, bij de
protestanten en de joden en… ook niet bij de
islam. Wat ene GW ons wel wil doen geloven.
Maar hij is in deze eenvoudigweg een
simpele, onbeschaamde leugenaar. Dat kun
je bewijzen met zijn domme beweringen: en
het is niet zo’n beetje fout. Gelukkig hebben
we al deze clubs hier in Marseille waar ook
honderd moskeeën zijn naast die 47
synagogen en die ca 75 kerken van vooral
katholieke huize. Ik vond maar een enkele
temple Protestant en die is natuurlijk in de
Rue des Religions waar alle drie clubhuizen
naast elkaar staan… Dat is wat tolerantie is
dacht ik. Daarom ademt het hier wat beter
dan in benauwend klompenland.
DE COMMUNISTISCHE TUNESIËRS VAN
MARSEILLE
Ze gaven me een pamflet twee dames met
een Tunesische hesje en een hamer+sikkel
er op. Wat ik even moest verwerken tot ik
weer
wist
dat
socialistische
en
communistische partijen in de vorige eeuw in
de nadagen van het kolonialisme iets
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gewoons waren in de Maghreb en het MO.
Denk aan Nasser in Egypte n de
socialistische Baathpartijen van Syrië en Irak.
Het pamflet roept op om op de
Communistische Partij van Tunesië te
stemmen op 23 oktober; dan stemmen hier
ook de Tunesiërs die in Marseille wonen.
Voor de grondwetgevende vergadering wordt
gestemd en voor de volgende tussenregering
die
parlementaire
verkiezingen
gaat
uitschrijven. Het is een betoog van 2 pagina’s
dat veel uitleg geeft over het programma en
de beginselen. Onder meer dat ook de islam,
de officiële godsdienst van het land, respect
verdiend alsmede elke andere religie… Dat is
even wennen bij een communistisch
manifest, maar ze zijn bovenal democraten.
Net zoals de PCF in Frankrijk. Maar er staat
bij “het verbieden van instrumentalisering
van
religies”,
wat
op
de
radicale
moslimsbewegingen slaat. Het noemt ook het
gezin de hoeksteen van de gemeenschap en
eist dat geëmigreerde Tunesiërs niet meer
enkel aansjouwers van deviezen zijn… En
ook staat er dat veiligheid en stabiliteit nooit
het excuus kunnen zijn voor repressie… wat
nadrukkelijk
op
Ben
Ali
en
“zijn
maffia”(letterlijk!) slaan moet. Want hij komt
er in de aanhef niks goed van af…
Sympathiek zo’n pamflet dat een eerste teken
voor mij is van een voortgaande Arabische
revolutie…. Nu afwachten hoe het hun zal
vergaan: alles moet immers geleerd worden.

HAAR FAMILIE
Allemaal worden we ouder,
En hebben onze eigen zorgen,
Een van ons neemt langzaam afscheid
Ze doet dat moedig en sterk
En roept veel bewondering op.
De familie is nu waar het om draait,
Nu de eerste de horizon ziet
Het komt er nú op aan
Te tonen wat “familie” betekent,
En dat blijkt ook een leerproces.
Er is nog tijd om uit te vinden,
Hoe we het samen moeten doen,
Onze eerste test in afscheid nemen begon,
En ook al heeft elkeen zijn zorgen,
De tijd snelt meedogenloos voort…
Ons tempo was te laag blijkt nu,
En Alzheimer haalt ons in,
Sluipend en gevaarlijk,
Dus laten we meer nadenken
En onze kansen nog grijpen.
Immers, ook wij staan in het boekje
Van de man met de zeis
Hij maait zonder mededogen
Elke dag en elk uur
Zonder enig onderscheid
Dus moeten wíj het onderscheid maken.
So, where are we waiting for?

Terug naar inhoud

Leon, sept. 2011

COIN DES POETES

Terug naar inhoud

Als de familie begint uit te dunnen, omdat het
leven voortschrijdt, wordt de laatste steun en
liefde van ons gevraagd. Het laatste
eerbewijs aan een dierbare, die afscheid
neemt van zichzelf en haar geliefden. Het uur
der waarheid breekt dan aan en het hoort een
mooie waarheid te zijn. Want dat heeft de
koploper echt verdiend.

++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

vraag wordt steeds meer of het daartoe nog
de politieke wil en kracht heeft. Dit sterk
vergrijzende
land
met
zijn
gigaexportpositie, dat in een soort van rare
“eindspurt” lijkt te zijn beland. Een Frans
tijdschrift toonde een prent van de
Bundestag waarui kreten naar buiten
“vlogen” als: “NEIN, Kaputt, non, assez en
plus jamais… Waarmee duidelijk is dat
Parijs het goed doorheeft terwijl het zelf in
een nogal delicate financiële positie
verkeerd.. Er is slechts een forse vonk
nodig, die uit Athene zou moeten komen, en
de EU beland in haar grootste crisis ooit.
Die enkel met Berlijn vooróp zou kunnen
worden aangepakt. “Aber da ist gar nichts
Sicher mehr…

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
HET RECEPT VAN LAGARDE
Ze weet er wat van deze ex-minister van
Frankrijk nu IMF-bazin. En ze heeft drie
zware aanbevelingen aan de EU:
1.Op middellange termijn komen tot een EUbudgetpolitiek.
2.Snel nu de banken herkapitaliseren.
3.Snel de tekortkomingen in de EUconstructie oplossen die nu zijn gebleken.
Want zegt ze er zijn twee samen
optredende
crisissen:
de
soevereine
schuldencrisis en de bankencrisis. En ze zet
haar roep naar actie zwaar aan, daarbij
gesteund door de vermoeide VS (die de
moed verliest 0over Europa) en nu ook al
geholpen door Cameron die geen € wilde.
En Athene toonde begin oktober een tekort
2011 van 8,5% ; begroot was 7,8%... Dat
was de boodschap voor Brussel…

DE EU ZONDER RISK MANAGEMENT
Risk management is in het bedrijfsleven een
bekende tak van sport: het moet
ongelukken, grote vooral, voorkomen. Als je
kijkt naar de EU-landen wordt snel duidelijk
dat ze daar geen Public Risk Management
kennen… Hun budgettaire politiek was
kennelijk
gebaseerd
op
gemiddelde
aannames waarin geen enkel mogelijk risico
was ingebouwd… Dus zien we nu een
ontredderd clubje bezig met rond rommelen
in een onverwachte chaos. Toen in de
vorige crisis de Maastrichtse normen (3
resp. 60%) werden losgelaten had men zich
moeten realiseren dat toen HET moment er
was om eens goed naar de toekomstige
risico’s te kijken. Maar nee men stelde ,
comme d’habitude, de groeicijfertjes etc. wat
bij en we gingen vrolijk, verzuipend in de
schulden gewoon door. En toen de crisis
uitbrak was er dus geen enkele ervaring,
zeker ook niet in een gezamenlijk idee over
risico’s ontdekken, inschatten en bestrijden,
bij de landen en in Brussel. En dat kun je nu
dagelijks zien: de kakofonie is compleet.
Met eurobonds JA/NEE als culminatiepunt
en zeker ook het Griekse drama. Daar gaan
de rentes voor schuldvernieuwing nu naar,
geloof het of niet, 40%.... Berlijn betaalt 3%.
De markten wachten op richting, op
koersname, en doen intussen óf wat
chaotische moves óf er wordt een flink potje
gespeculeerd. De visieloze toestand met

DE GROTE TWIJFELS IN BERLIJN
In Berlijn heerst de vraag of men nog wel als
de grote redders van Europa wil optreden.
Er kwam meer weerstand tegen de aloude
idee van na WOII: “Een goede Duitser is
vóór alles een goede Europeaan” . De puur
Duitse belangen waren altijd ondergeschikt
aan de Europese… En het antwoord op
deze vragen is nu mede bepalend voor de
Amerikaanse economie en zelfs voor de
wereldeconomie. De diepe wens naar een
blijvende
vrede
na
WOII
is
de
achterliggende nog steeds sterke gedachte.
Het percentage Duitsers dat denkt dat hun
land te weinig profiteerde van de EU is
stijgende: het ligt nu op ca 40% terwijl het
EU-gemiddelde ca 30% is. Zowel Kohl als
Schröder vinden de politiek van Merkel veel
te aarzelend en de rebellie groeit in de FDP.
Nu bleek, en niemand twijfelt nu nog, dat er
grote omissies zijn in de Europese
constructie zal Duitsland opnieuw diep
moeten gaan om die te repareren. En de
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krachteloze politieke leiders die ruzie
maken, doet nu een stagnatie van formaat
ontstaan. Bij de ongeruste investeerders
(waaronder ook zijn “onze pensioenfondsen,
verzekeraars en banken en lagere
overheden) en uiteraard ook bij de
aarzelende consumenten… En dat is nou
net wat er niét zou moeten gebeuren, nee,
zelfs het ómgekeerde van wat zou
moeten…. Washington wijst de Europeanen
daar dan ook keihard (en terecht ) op.
Daarom was ook Geithner op de Poolse top
met de financ. Europese ministers. Hoe is
het mogelijk dat dit kon gebeuren? Mogelijk
toch omdat politici zich de hele tijd bezig
hielden
met…
immigrantenangst,
hoofddoekjes, terreur bestrijding (zeker óók
nodig!) maar dat was bepaald niet hét grote
risicogebied. Wat nu keihard duidelijk werd
en niet weersproken kán worden. Een
Europa zonder doordachte strategie waarin
je enkel recent zag, dat ene Sarkozy en
Cameron haarfijn wisten wat er in Libië c.s.
moest worden gedaan… Terwijl Mevr.
Merkel met haar buitenlandse druiloor zat te
pitten en kernreactoren zat te sluiten… Over
Public Risk Management gesproken:
sommige politici zijn de gróótste risico’s
geworden!

grote westerse rijke clubs hoe gauw je arm
wordt als je op de pof leeft alsof er niks aan
de hand is.
Keynes zou er plezier aan kunnen beleven
maar met de Tea-party in de tuin is aan dat
pompen geen bal leuks te beleven. En ook
Trichet moest gewoon rare dingen doen
omdat de politici veel te lang soebatten en
niets besloten… Dus ging de ECB op eigen
risico maar gewoon buiten zijn boekje, wat
brandweerlieden wel vaker moeten doen.
De tijden zijn uiterst leerzaam geworden en
de grenzen van het (te) vrije kapitalisme
worden nu keihard ontdekt… Zowel in
Brussel c.s. als in Washington en gelukkig
zijn deze dikke bankiers niet te beroerd om
met elkaar af te stemmen, al zijn de visies,
helaas, nogal eens diametraal verschillend.
Hun laatste blusoperatie is nog niet voorbij:
sterker nog die gaat pas beginnen. Want
een faillissement van een land in een
valutazone dat is vrij nieuw. We shall see.
HOE MOET DAT NOU MET DIE BANKEN?
De wedstrijd om de tijd te winnen om de
crisis te overwinnen en om de Grieken te
kunnen redden , werd verloren. Griekenland
leek op de fles…en de fransen konden hun
directe verlies op 8 miljard schatten… De
angst voor besmetting van Italië en Spanje
nam weer toe en daa zat echt een
probleem: zij zijn 12 resp. 17% van de EUeconomie en hebben jaarlijks 330 miljard
financiering nodig. Het ESF is 440 miljard…
En de Fransen riskeerden een afwaardering
door de ratingoffices… Leuk plaatje zo,
einde september. Het begon in Parijs op
Tokio te lijken.
De groei stagneert wereldwijd, maar Europa
maakte daarbij zijn eigen ellende door
politiek twijfelen. Het gezeur rond de
Griekse problemen, vooral in Berlijn, en ook
de
weigering
de
schulden
te
“europeaniseren” werd de EU langzaam
fataal: de banken kraakten…
De spiraal van de superschulden van de
staten en het failliet van banken moest
gestopt worden. De herstructurering zal tot
uittreden uit de euro leiden en dus tot een
behoefte aan herfinanciering van het verlies
bij de banken van 220 miljard.. Dat zou

IN DE KASBOEKEN VAN TRICHET EN
BERNANKE
Dat hadden ze beide nooit gedacht:
Bernanke niet, met 1600 miljard aan giftig
bankpapier door de subprimes op te (moten)
kopen en Trichet die de obligaties moest
binnenslikken (150 miljard €) die de
probleemlanden hem lieten…
Als ware brandweerlieden moesten ze
dingen doen waar, met name die Trichet
(vlak voor zijn pensioen), een echte schok
bezorgden. De rol van de BCE blijkt nu
enorm te zijn beperkt en dat duidt op een
duidelijke constructiefout in de eurostructuur. En nu is er de herrie over ja/nee
Europese schuld evt. in de vorm van euroobligaties waar Berlijn mordicus tegen is.
Zelfs de topeconoom van de ECB liep er om
weg…En de FED pompt als een gek om de
economie in de VS overeind te houden , wat
helaas niks wil lukken so far. Zo leren de

25

moeten worden uitgevoerd door een
europees investeringsfonds dat open staat
voor financiën uit Azië en het MO. De ECB
zou naar rente nul moeten, deze zou ook
staatsschuld moeten inkopen en de koers
van de euro moeten drukken.
Deze ingrepen zouden moeten worden
gevolgd door het failliet verklaren van onze
groeimodellen die op “schuld” draaien en
het reorganiseren van de Europese
instellingen. De euro overleeft allee als er
een federatief gecontroleerd budget komt en
gecoördineerde fiscaliteiten. Dit alles vereist
groot europees leiderschap wat nog niet
echt te zien is…
Zo niet dan gaat de euro op het kerkhof van
de doodgeboren valutazones.
Aldus Bavarez en die had waarschijnlijk
weer gelijk maar met pijn in zijn Europese
hart..
En even later hoorden we alweer van de
optredende stagnatie en aarzelingen in het
Europese bankverkeer… En ook zagen we
dat het aantal leningen dat de 8 grote
Amerikaanse fondsen toestonden aan Italië
en Spanje afnam met wel… 100%. En
daarmee duikt deze index onder die van
2008. En men durft ook bijna niks meer
onderling te lenen en de voorwaarden aan
bedrijven en privé personen worden steeds
harder. Dit kenmerk van de stagnatie is nu
onmiskenbaar werkelijkheid geworden. De
zaak zit vast en iedereen wacht op “beter
weer”. En de weerman woont in Berlijn maar
hij heeft moeite met de meteo van Athene.

begrijpt de wereld niet meer en de wereld
snapt Berlijn ook niet meer… Dit chaotisch
gedoe is erg schadelijk voor het behoud van
de euro… Mogelijk komt men te laat en dan
moet Duitsland natuurlijk zelf een besluit
nemen… Namelijk of Berlijn in de
gehavende euro wil blijven! En dat moment
leek eind september niks ver te zijn. Als er
niet gauw eenheid in de EU ontstaat m.n.
tussen de twee grote motoren dan ziet her
er niks leuk uit voor de euro en alle landen
rekenden al driftig wat een euro-echec zou
kosten. En schrokken zich dood; met name
de kleinere of de in de EU fors exporterende
landen. En de rieken manoeuvreren als
gekken met nieuwe plannen en beloften
terwijl hun schuld echt de pan uit rijst. De
verkoop van staatseigendom vordert
nauwelijks: Er stond 5 miljard voor 2011 op
het programma maar er is pas 470 miljoen
gerealiseerd… einde september. In 2012
moet er 18 miljard uit en daarna nog eens
28 miljard. Steeds meer landen vragen zich
af of de Grieken dat wel gaan halen… terwijl
in hun land de onvrede en onrust en het
verzet sterk groeide…
WAAROM ZOUDEN DIE BRICS ONS
UITKOPEN?
Waarom zouden de BRICS-landen de EU
helpen dat zelf niet in staat blijkt snel en
goed samen besluiten te nemen? Natuurlijk
zijn ze bezorgd om hún export naar de EU
maar moeten ze daarom de “gaten stoppen
in de reddingsoperaties van de zuidelijke
EU-landen”? Immers ook zij zullen bij hulp
financiële risico’s gaan lopen. Dus moeten
die EU-ers eerst maar eens snel hun
schulden afbouwen en ook hun banken
rekapitaliseren.
Ze gingen
er
over
vergaderen tweede helft september en…
dachten vooralsnog aan staatsobligaties
kopen van “gekozen landen” of wat banken
helpen. De EU moet er even aan wennen
dat het niet meer behoort tot de safe
glorieuze boys in deze wereld. Die tijd is
voorbij:
we
neigen
naar
de
ontwikkelingsstatus zo langzamerhand. En
dan ook wéér die zwakke vertoning in
Polen, onder de ogen van Geithner, die

DIE RARE DUITSERS TOCH!
De positie van Merkel c.s. is nauwelijks
meer te snappen: ze willen echt in de euro
blijven , zeggen ze, maar niks te maken
hebben met “eurobonds”. De aarzeling zit in
de staatstop bij Merkel en Schaübele en
vooral ook in de coalitie et de liberalen.
Verder zit de SPD Merkel letterlijk op de
hielen nu en zakt ze overal af wat haar
populariteit betreft. Sarkozy tracht al
maanden beweging in deze droeve
vastgelopen boel te krijgen… het ontbreken
van Duits lawaai in de VN over de
erkenningsaanvraag van de Palestijnen is
ook opvallend. Duitsland de grote exporteur
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geschrokken huiswaarts vloog om Obama
zijn ontzetting mede te delen…
De politieke zwakte van de EU, dat is het
ergste van alle huidige kwalen!

Er zijn er op de wereld wel 100 maar 90%
van de markt zit bij “de grote drie”waarop
het Chinese Dagong nu een aanval inzette.
S&P bestaat al sinds 1860 en was
onderdeel van de uitgever McGrawhill.
Omzet 2010 2,9 miljard $.
Moody’s is er al vanaf 1909 en is ook
beursgenoteerd. Warren Buffet bezit 13%
van de aandelen (waarde 2 miljard).
Fitch is van 1913 en een holding is voor
60% eigenaar (660 miljoen waarde).
Dagong is van 1994 en wordt erkend door 8
grote overheidsinstanties in China. Eind 90er jaren kocht Mr. Jianzhong 60% van de
aandelen en hij houdt de namen van de
andere aandeelhouders strikt geheim. Op
zijn visitekaartje staat o.m. “gesubsidieerde
raadgever van de centrale regering”. En
men werkt ook nauw samen met de Uni van
Tianjin. Er werken 500 mensen waarvan er
250 analisten zijn en die weten heel goed
hoe enorm hoog ook hier de schulden zijn
van locale overheden: 1160 miljard €. En
dat men de notering van de Chinese
Spoorwegen bij dat nare TGV-ongeluk niet
aanpaste, durft de baas van Danong best te
verdedigen.
En nu trekt Dagong tegen dit monopoly ten
strijde. Maar het heeft nog nergens buiten
China een kantoor. Het noteert al 67 landen
en wil dat in 2012 voor 150 doen. Hun
noteringen zijn consequent lager dan die
van de “big three” behalve voor….China.
De Amerikaanse SEC weigerde recent hun
te erkennen als noteringsburo… tot grote
woede van de chinezen.
Hoe dan ook Danong heeft nog een lange
weg te gaan en China is van plan die weg
door te zetten..Waarbij er steun is van meer
landen die de grote drie te veel macht
toedichten. Waaronder ook Parijs. Uiteraard
hangt ook hier veel af van de komende
financiële/economische
machtsverhoudingen in de wereld. En daar
staat Beijing op winst..

FRANSE SCHULD IS (NOG) IN!
Het buitenland moet met zijn centen ook
érgens heen niet dan? De Brics babbelen
daar ook al over en denken aan massaal
EU-landen schuldpapier in te kopen.. En
willen ook geen brokken maken dus hebben
de VS, Duitsland … én Frankrijk voorkeur
vooralsnog. Een grafiek laat zien 68% van
de staatsschuld door buitenlanders is
gekocht nu en dat aandeel stijgt nog in
Frankrijk. Van de 1200miljard € is ruim 800
miljard in “vreemde handen”. En dat lijkt niet
echt te gaan veranderen vooralsnog. In
Japan, Duitsland en Italië is het
binnenlandse aandeel 75, 46 en 41%! Maar
de Fransen hebben hun schuldverkoop
goed gediversifieerd. Maar Frankrijk is dus
erg
kwetsbaar
door
buitenlandse
investeerders en speculanten en het spel is
uiterst link geworden nu. Het is over het
randje lopen dus…
Een blogger debiteerde een simpele
oplossing voor de Franse schuld: Gewoon
eeuwige
staatsschuld
bekentenissen
verkopen aan de Franse bevolking! Want
zie Japan waar een staatschuld van 220%
geen speculant nerveus maakt omdat die,
voor 95%, in handen is van… de japanners
zelf!
Het franse vermogen is iets van 3400
miljard ; alleen al de levensverzekeringen
doen al 1350 miljard hier. Als je er 4,5%
voor geeft houdt de spaarder er zelf , na
belastingaftrek (CSG + heffing), 3% aan
over… En deze obligaties vervangen dan
die buitenlandse schulden. Toch is er
politiek weinig steun voor dit lucide voorstel:
wil “men” dan toch stiekem die financiële
wereld een pleziertje blijven doen?
Nu zijn de aandelen van buitenlanders in de
staatsschuld: Frankrijk 67%, Duitsland 69,
Portugal 85, VS 53, Italië 45, Griekenland
71 en Japan 6%...

WEER GEDONDER OVER ICANN.
Domeinnamenbeheer op het internet is van
groot belang, want hun keuze bepaalt de
hits door de zoekmachines en daarmee de
“waarde van een domeinnaam, die

INTERNET/MEDIA
OVER DE RATING OFFFICES
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overigens verhandelbaar is (behalve de lad
aanduidingen). Wil je een domeinnaam dan
moet je Icann 185000 $ vermaken en als hij
wordt geaccepteerd mag je jaarlijks nog
25000 $ bijbetalen. Dus je moet flink in de
slappe was zitten om een domeinnaam te
bemachtigen: kleintjes taboe dus. Icann dat
dit spel beheerst zegt dat het een club is
zonder winstbejag en dat de opbrengst naar
“goede doelen gaat”. Overigens was het Al
Gore die de club bedacht in 1998.
Icann ligt steeds meer onder vuur ondanks
het feit dat het ook een adviesraad heeft
waarin ca 100 landen zijn vertegenwoordigd
en waar belangrijke besluiten worden
voorbereid door experts/ambtenaren van die
landen. De EU zou willen dat Icann niet
meer een relatie heeft met het VS-ministerie
van Handel en vele vinden dat dit beheer bij
de VN thuishort. De chinezen dreigen
steeds weer dat zij voor zichzelf zullen gaan
beginnen al…
Rod Beckström de president van Icann zit in
zijn maag met het probleem van lang
bestaande en beschermde firmanamen
(Philips etc) in relatie tot de Internet suffixes
als .advocat of .orange wat doen als iemand
Philips wil? Icann spreekt nu uitgebreid met
de grote zakenwereld in Londen en elders
om de domeinnamen “te publiceren voor
2013” rond begin 2012.
Een probleempje is ook dat de VS beweert
de uitvinder van Internet te zijn en dus niet
van wijken wil weten. Toch zal er iets
moeten veranderen maar grote schatten
worden lang gekoesterd.

De
marktaandelen
van
de
grote
internetspelers zijn erg dynamisch en
veranderen razendsnel. Facebook is nu de
grote winnaar en vliegt nog steeds de pan
uit met nu 19,4% van de markt (in comm.
waarde). Google komt er ook steeds meer
aan nu en zit op 12,3% nu, vlak onder
Yahoo met zijn 12,5% en daarmee wordt het
een van de grote verliezers. De bazin vloog
er al uit recent. Microsoft sukkelt wat vlakjes
op 4,8% aandeel. We hebben het hier over
een totaalmarkt van zeker 50 miljard $ en nu
wordt vooral geprobeerd in de verbinding
Internet met de mobiele telefoon de groei
nog aan te jagen. Hoog renderende
industrie dat zeker, maar relatief met weinig
(wel hoogwaardige) arbeidsplaatsen. Deze
luxe industrie van de moderne wereld.

DIVERS
MARX WORDT HERLEZEN NU.
Hij dreigde te worden vergeten deze
visionair die de wereld op de kop zette
ooit…. Maar nu we om ons heen opnieuw
20% armen zien, een opkomende massa
werkeloosheid en graaiende kapitalisten,
kan Marx niet ver weg gehouden worden.
Jazeker hij maakte in zijn analyses, die
superknap waren, ook fouten. Zeker waar
het zijn toekomstvoorspellingen betrof. En
zie ook zijn verwaaide volgelingen als Mao,
Stalin, Pol Pot en Kim Yong Il etc….En dan
die Oost-Duitsers! En wat te denken van het
communistische
staatskapitalisme
van
China? Maar zijn overtuiging dat kapitalisme
grote instabiliteit betekende lijkt opnieuw erg
actueel. En zijn schetsen over de
mechanismen
achter
de
grote
inkomensverschillen en over wat daarvan
ooit komt, zijn niet weinig actueel in onze
dagen. Zijn bewering dat het proletariaat
niet het salaris verdient om de producten
van het kapitalisme te kopen, komt ons nu
ook erg bekend voor. Grote economen van
nú herlezen Marx en dat blijken ook grote
industrieleiders vaker te doen. Want de
wereld van Karl Marx en zijn mechanismen
lijken opnieuw voor ons zichtbaar te worden.
Zoals de idee van de grote “arbeidsreserve”

HET KANKER-FACEBOOK IS ER
Het kon natuurlijk niet uitblijven en nu is het
er gekomen: en heet I HAD CANCER (
http://ihadcancer.com) . De oprichtster had
uiteraard zelf ooit kanker en ziet het als een
plek waar mensen met deze ziekte tijdens
en na de ziekte elkaar kunnen steunen en
helpen om verder te (over)leven. Zo zien we
weer eens waar de sociale media een rol
kunnen vervullen: deze keer een erg
positieve lijkt het..
DE RACES VAN HET INTERNET
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ontstaan door de hoge productiviteit… en
die dus de salarissen naar beneden trekt.
Zie de laaggeschoolde, slecht betaalde
jeugd van nu, en de interimcontracten. Zijn
bewonderaars spreken al
van zijn
“revanche” maar pas op: het kapitalisme van
“ons”
kent
ook
“zelfgenezende
mechanismen” . Want nu zien we in
toenemende mate ook dat de politieke
leidersmaatregelen
nemen
om
de
manoeuvres van het kapitalisme in te
dammen c.q. te bemoeilijken. En als ze
straks allemaal beseffen dat we nu een van
die
zeldzame
kapitalisme
crisissen
meemaken zullen ze zeker en samen gaan
ingrijpen. En daar had Marx niet op
gerekend: hij zag het proletariaat de macht
(bloedig) overnemen…
Ik las Das Kapitaal met rode oortjes in de
zestiger jaren en was erg onder de indruk
ook van de vele, afgrijselijke voetnoten,
waarmee Marx zijn beweringen illustreerde.
En de hooggeleerde economen en filosofen
van die dagen in mijn jeugd als Marcuse
wisten Marx zeer sterk te doen herleven
toen…Zoals
nu
die
“kampen
der
verontwaardigden” in vele steden in Europa
ons dat ook laten zien.

Google scoorde het hoogst gevolgd door
KPMG, PWC, Ernst & Young, Deloitte,
Microsoft, Proctor & Gamble, JP Morgan,
Apple, Goldmann Sachs, Sony… Bij de
ingenieurs ligt ht wat anders: één is hier ook
Google, dan komt IBM, Microsoft, BMW,
Intel, Sony, Apple, General Electric,
Siemens, Procter & Gamble… Er werden
ruim 150.000 personen ondervraagd
hiervoor. Google en Apple zijn de enige
Amerikanen in de top 10…en er zijn maar
weinig Franse bedrijven te zien behalve
L’Oreal, EADS, Thales, Veolia, EDF, Areva,
Total en Vinci…. De Duitsers doen het niet
slecht met BMW, Siemens, Deutsche Bank
en Volkswagen. Nederland zette op de lijst:
Unilever en Philips is niet meer te zien…
De heren studenten weten waar Abraham
de flous haalt!
RONDJE EASYJET
Ik ben toevallig een Ryanair Fan omdat ik in
Frankrijk lowcost begon te vliegen nadat Air
France Basic Air van KLM (bij de fusie)
kilde…Een grote stommiteit. Maar kijk even
mee naar Easyjet zijn posities:
-ze transporteren al 50 miljoen passagiers
per jaar
-gemiddelde vluchtprijs: 50 €
-8200 werknemers waarvan 1900 piloot en
5000 vluchtservice.
-29 landen en 639 routes
-recent 69 nieuwe, waarvan 15 in Frakrijk
-omzet 3,4 miljard
-178 miljoen netto-winst
18% business klanten en
-19% van de omzet komt van bagageextra’s, prioriteitskaartjes etc.
Sinds kort voert een dame, ene Carolyn
McCall de tent aan: ze werkte eerder in
persland!
De oprichter en groot aandeelhouder (38%)
is een Griek: Stellos Ioannou die nu een
tweede club opricht: Fast Jet geheten.
Air France begon een groot contra-offensief
mede vanuit Marseille. Daar staan hun
vliegtuigen 30 minuten op de grond, niet
meer! En er zijn andere bases in de maak in
Toulouse, Nice en Bordeaux. De oorlog is
begonnen en het is lowcost wat de clock

LONDEN IS DÉ FINANCIËLE. INNOVATOR
Ze waren hier altijd al super innovatief en
vernieuwden niet weinig. Een onafhankelijke
commissie
van
ene
John
Vickers
rapporteerde op verzoek van de regering wil
dat er een “Chinese muur” komt tussen de
detailbanken en de investeringsbanken.
Zodat de een niet de ander kan meetrekken.
De voorstellen lijken nu ook voor de
bankwereld veel acceptabeler dan eerder
het geval was. Erg belangrijk voor GB waar
de bankindustrie een enorm aandeel in het
BNP heeft. Dus moet de City vooraan
blijven lopen maar nou wel wat safer en niet
op “onze” kosten. Vickers is overtuigd van
de waarde van de innovatie in de sector en
Cameron is verrukt van de voorstellen.
ALLE STUDENTEN WILLEN BIJ GOOGLE
WERKEN
De studenten van de management schools
gaven hun favorieten aan voor een job.
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slaat: het nieuwe vliegen heeft gewonnen
van de stijve upperlip clubs.

zeer actief intussen. En het was meteen
raak in Wallis en Futuna en er werd een
partnerschap gevormd tussen het Bureau
voor Geologisch en Mijn- Onderzoek en
Areva, Eramet, en Technip. Men is goed
wakker geworden nu en denkt veel na oer
deze schatten op 800 à 4000 meter diepte.
Het is veelbelovend, immers pas dertig jaar
geleden begon met met olie/gasvoorraden
te exploiteren op de zeebodem en nu zijn er
al 150 sites.
In 1998 vroegen de russen de IAFM om een
reglement om herrie te voorkomen en dat
werd een werk van 12 jaren. Het voorziet in
vergunningsverlening voor max. 15 jaar en
10.000 km2. Om de huidige arme landen
ook (straks) een kans te bieden… Uiteraard
is er nu ook grote activiteit bij ecologen en
wetenschappers aangaande gevolgen van
deze zeebodem exploraties.
De mens is niet te stoppen, zeker nu niet,
nou de crisis dwingt tot economische
activiteit om de groei terug te vinden en de
armoede af te remmen. Het was eerder ook
nooit anders..

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
EVEN INVESTEREN…
Als de capaciteit aan energieproductie in
Europa voor de komende 15 jaar moe
worden aangepast aan het verbruik én aan
de reducties van CO2 die men zich voornam
zal er voor 733 à 1000 miljard € moeten
worden geïnvesteerd. Dat rekende KMG
voor ons allen uit… Dat is geen grapje als je
kijkt naar een afnemende economische
groei… maar mogelijk heeft KPMG die ook
te hoog ingeschat.
SUPER EXPLOITATIE OP DE ZEEBODEM
Natilus Minerals heeft een grote groeve op
de zeebodem voor de kust van Papoea
Nieuw-Guinea op 1600 m. diepte.
Daar rijden enorme voertuigen van 200 ton
en meer over de bodem en exploiteren een
grote mijn aldaar. Het eerst wordt met water
gemengd naar boven gepompt naar een
fabrieksboot via en flexibele leiding, daar
gedroogd en dan aan lang gebracht voor
verdere afhandeling. En er zit: goud, koper,
zilver en zink. Een eerste site moet 1,3
miljoen ton mineralen opleveren en er was
enorm vel nieuwe technologie nodig van
vele bedrijven, om het rond te krijgen. Weer
een nieuwe industrie in opkomst om te
beginnen hier door de Canadezen. Een
sprookje? Nee, de zaak is in de bouwfase
vergevorderd en start begin 2013… Het is
het eerste voorbeeld van het exploiteren van
de zeebodem die vol zit met zeldzame
mineralen net als de aarde boven water
vóór wij ze leeghaalden. Koper, zink,
zilver,kobalt, lood, selenium, barium, nikkel
en indium zit overal op de breuklijnen van
de zee bodem. De Internationale Autoriteit
voor de Zeebodem heeft er veel werk mee.
Zij beoordeelt de vergunningsaanvragen
voor exploitaties en de concessie aanvragen
van vele landen Duitsland, de VS, Brazilië
Korea , Rusland etc. Frankrijk id de tweede
grootste waar het gaat om zeeruimte en is

ENERGIECONSUMPTIE 2035
De VS verwachten van nu tot 2035
wereldwijd een toename van +53%! India
en China verbruiken dan samen 31% van
het totaal; nu is dat 21%. En China zal dan
liefst 68% méér verbruiken dan de VS….
Goed om te weten op het moment dat,
midden in de crisis, de olieprijs instortte.
Voor even, net als de flipperende goudprijs,
die in een week 20% naar beneden
tuimelde.
GAS VOOR EUROPA
De gas-pipeline Nordstream werd door
Poetin geopend: die vervoert gas via de
Baltische staten naar Noord-Duitsland. Het
contract werd ooit door Poetin met Schröder
(nu hoge Gazprombaas!) afgesloten en nu
gaat het gebeuren. Twee dagen later ging
Poetin naar Wladiwastok om de start van de
bouw van een andere pipeline ten behoeve
van Azië, mee te maken. En binnenkort
wordt het contract voor Southstream
getekend, pipeline via de Zwarte Zee die via
Bulgarije gas naar Italië en Oostenrijk zal
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doen stromen in 2013… Het is “concurrent”
van Nabucco (EU-project) dat via Turkije
naar Roemenië ook gas naar Oostenrijk
brengt dat uit Irak, Azerbeidjan en
Turkmenistan komt.
Nabucco doet 31 miljard m3, is 3900 km
lang en kostte 14 miljard €.
South Stream: 63 miljard m3, 3600 km en
kostte 16 miljard. (Gereed 2015?)
Nord Stream: 55 miljard m3, 1224 km,
kostte 8,8 miljard en ging open in september
2011.
We hangen weer fors aan de Russische
/Aziatische/Irakese gaskranen dus en dat
betekent ook weer “aardig zijn tegen diverse
buren/leveranciers”. We leerden al eerder
wat boze buren kunnen doen met je in
wintertime als ze boos zijn… Alternatieven
zijn: LPG gas via tankers uit Algerije en
andere verre Arabische landen en ook uit …
Iran. Het blijft spannend dus.

.
DE ENERGIEVRIENDJES VAN CHINA IN
AFRIKA
De chinezen investeren massief in
stuwdammen voor hydro-electriciteit in
Afrika. Zoals in Ethiopië in de rivier de Omo,
2,2 miljard de dam Gibe III (veel
milieuschade verwacht) ; in Noord-Soedan
de Kajbardam, 700 miljoen $ (zal vele
dorpen onder water zetten) en in Ghana het
Bui-project van 730 miljoen $ in de rivier de
Zwarte Volta (waar ook 3000 mensen voor
moeten wijken). Alles Chinese kennis en
geld…door twee grote Chinese firma’s
gebouwd
en
door
Chinese
baken
gefinancierd. En recent deden zo ook nog
voor 9,3 miljard in Zambia, Gabon en Kongo
en elders… Bloomberg uit de VS zette het
allemaal eens op een, verontrustend rijtje.
En
nu
komen
daar
nog
zonneenergieprojecten bij in een 40-tal afrikaanse
landen voor meer dan 100 miljoen$. In
Soedan draait de elektravoorziening al
langer op Chinese zonnesystemen. In deze
sector is China in Afrika net gestart.
China en Afrika doen qua handel nu al voor
127 miljard; het was 10 miljard in 2000. In
2009 gingen de chinezen de Amerikanen als
handelspartner 1 voorbij. De zonne-energie
is een nieuwe grote markt en ook Z-Afrika
krijgt nu een groot chinees project.
Subsahara
Afrika, met 800 miljoen
inwoners (2x de VS!) produceert evenveel
elektriciteit als Spanje nu . De afname stijgt
met niet meer dan 1% per jaar maar de
productiecapaciteit nu al met 10%! China
levert zonder veel voorwaarden en is een
soepele partner en maakt daar veel
vrienden en helpt die ook zelf. Zoals het
steunen van Bashir in Soedan bij zijn
internationale veroordeling. Dat is het veld
van “ruilen” hier.
Apart staan van de andere, door het westen
gedomineerde instanties en initiatieven en
acties…
De voorstanders wijzen op de gigantische
armoedebestrijding
door
deze
samenwerking en op het snel inhalen van
achterstanden op energiegebied in Afrika.
De
tegenstanders
wijzen
op
de
milieuschade en de Europeanen met name

NEIN IS EEN DURE GRAP!
Zowel technisch als economisch is het
sluiten van alle kerncentrales in 20 jaar een
akelig complexe stunt, weet Berlijn intussen.
De Zwitsers willen zich nu ook aansluiten…
en ook in Frankrijk gaan (zwakke) stemmen
op.
De duurzame energie moet tegen die tijd
goed zijn voor 80% van de productie! Het
gaat 250 miljard kosten dat is 25 miljard
jaarlijks is berekend. En men zal tijdelijk ook
dure stroom moeten importeren. In
Greifswald worden nu 5 Russische
reactoren gesloopt van 440 Mwatt en daar
worden veel lessen geleerd voor wat gaat
volgen. Van de 5500 werknemers eerder
zijn er nu nog 830 aan het “afbreekwerk”.
De brandstof moet jaren afkoelen, robots
demoneren gevaarlijke delen en er komt
een reuze opslag voor het “afval”: nu kostte
deze grap al 4 miljard. Maar slechts 12%
van de afval wordt nooit hergebruikt, alles
wordt in stukken van maximaal 500 kilo
weggeborgen nu. Er moeten nog 17
reactoren volgen en het blijft ook politiek
een hot item… Stelt u zich voor wat dat in
Frankrijk met 58 centrales gaat kosten…
als… Maar de crisis is een nieuw rem zeker
weten. Pech voor Groen dus.
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de Duitsers, Fransen en Spanjaarden blijven
ver achter. Geen poen genoeg om op die
schaal te investeren hier. China, is de
nieuwe Wereldbank en het IMF van Afrika!
Europa sliep arrogant terwijl de chinezen
hard werkten en… scoorden: forse lessen
voor ons vooral voor morgen.

de gevraagde offerte is niet voor de eerst
bedachte komende twee jaar maar voor vier
jaar… Ook UGAP gaat op de rem dus.
Naast de Kangoo ZE, de Fluence (electr.) is
er de Twizy (electr. tweezitter)
die in
december 2011 op de markt komt…. Het
gaat echt niet daverend in de elektrische
Renaultmarkt.

BOLLORÉ GELOOFT IN AUTOLIB!
Hij is al jaren de grote promotor van de Blue
Car en deed veel in autobatterijen. In 2005
presenteerde hij de Blue Car in Genève en
in 2007 kocht hij Avestor op de
batterijenfabrikant. En in 2010 won hij niet
weinig Autolib contracten in grote steden in
Frankrijk. Deze maand gaan de eerste 60
Autolib auto’s rijden in 45 gemeenten rond
Parijs. Kliene 4-persoons electro auto’s dus
waarvan er op 1 dec. al 250 moeten
rondrijden. In juni 2012 moet dat 1700 zijn
en in 2013 3000 of zo.
Maandabonnement: 12 €, en 5 € per halfuur
huur. En je kunt de auto pakken op plek A
en op plek B achterlaten… Waar Carlos
Goshn ooit niet in geloofde doet nu Bolloré
gewoon. Hij, de kleinste, won het contract.
Van Veolia (met Peugeot Ion) en SNCF,
RATP, AVIS en VINCI PARK.. Hij gelooft er
in en voor zijn bedrijf is sprake van veel
synergie met dit project. De auto’s moeten
ca 7 uur per dag verhuurd worden om winst
te maken: met 5 uur is het al break-even. Hij
weet dat er heel wat “bugs” zullen optreden
en hij beweert dat zijn 3000 Blue Cars zo’n
15000 stadsauto’s onnodig zullen maken…
En bij zijn stations mag ook een andere
elektrische auto vragen om opladen.. tegen
redelijke betaling. Bolloré rekent op veel
belangstelling ook uit Azië… Hij stak er erg
veel in en roept heel wat bewondering op.
Want hij komt echt niet uit de autowereld!
Oh zo!

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.

GAAT
RENAULT
DUS
TOCH
ELECTRISCHER?
De staatsinkoop UGAP in Frankrijk wil
mogelijk nu 15.600 elektrische Kangoo’s
kopen bij Renault: het offreren loopt nu. Men
investeerde daar nu 4 miljard in deze
nieuwe branche en weet dat er 10% minder
auto’s verkocht gaan worden tot 2020. Maar

GEDOE ROND DE BURKA’S
Kenza Drider is er als presidentskandidate
voor 2012 bijgekomen: zij is 32 jaar en
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overtuigd
burka-draagster.
Zij
wenst
hiermee “alle vrouwen te steunen die
slachtoffer zijn van de stigmatisatie van de
burka door de Franse staat”. Het schokte
niet vele, maar was toch wel wat griezelig.
In Meaux was het eerste proces tegen burka
draagsters die waren aangehouden. Twee
dames van 32 en 36 werden veroordeeld tot
boetes van 120 en 80 € maar hoefden niet
op de “cursus”. De vrouwen defileerden
opvallend voor het gemeentehuis om te
kunnen worden aangehouden op 5 mei j.l..
Ze
deden
het
uit
principe:
hun
godsdienstvrijheid was aangetast vonden ze
en de boete kon hun niet schelen. Buiten
wachtten nog 5 niqabdraagsters op hun
vertrek uit de rechtbank met vertegenwoordigers van de Vereniging: Kom niet aan
mijn
Grondwet.
Ze
werden
niet
geverbaliseerd. De beide vrouwen willen in
cassatie gaan en zelfs voor het Europese
Hof klagen… Wat best nog spannend kan
worden. De eerste clash op het juridische
vlak is een feit nu in la France. Dat belooft
nog méér...

geld. En nu al is 70% der Kenianen (14
miljoen!) er mee bezig. Omdat sommigen
verder wonen en toch via hun dorpsman
willen cashen heeft deze een koeriersdienst
ingericht voor geldtransport. Safaricom heeft
nu al 27000 agenten.
Nou is er toch een klein probleem omdat er
al meer dan 100 M-Pesa’s zijn die zich
geheel onttrekken aan het financiële
toezicht… Maar is er nu sprake van “enkel”
geldtransfer of ook van bankieren?
Hoe dan ook gaat het systeem steeds
sneller groeien en nu komt er zelfs een
glasvezelnetwerk en worden transfertoepassingen in de SIMkaarten van mobieltjes
meegeleverd via I-phones. Huawei uit China
verkocht al 400.000 mobieltjes voor dit
moderne internetsysteem voor 85 $ in
Kenia.
In plaats van postkantoren en geldtransporteurs gaat men nu via het internet
bankieren in dit verassende Afrikaanse land.
NIEUWE HOOFDSTAD ZUID-SOEDAN
Dit land bestaat sinds 9 juli 2011 en wil een
nieuwe hoofdstad en dus de oude Juba
verlaten. Hun plan om alle steden in de
vorm van wilde beesten te bouwen gaat nu
dus starten met de ombouw van Ramciel
dat een nijlpaardvorm krijgt. Deze stad ligt
midden in de jungle en heeft bijna geen
enkele voorziening, terwijl Juba redelijk
geëquipeerd is. Maar Ramciel ligt in het hart
van het dinka land, waar de etnische groep
woont die aan de macht is nu. Het besluit is
dus vooral etnisch gebaseerd…In dit
olierijke, straatarme land, zijn veel rellen en
dus ook veel vluchtende mensen. Het begin
van het nieuwe Zuid-Soedan geeft geen
sterke indruk…

Terug naar inhoud
AFRIKA
DE MOBIELTJES VAN KENIA
Armen sparen ook blijkt in dit opkomende
land; iets nieuws? Vroeger deden ze dat in
sokken , lege flessen etc. en op vandaag
moet dat natuurlijk digitaal/elektronisch. Dus
werd het tijd om het sparen aan te Pasen
aan de moderne tijd: een arme keniaan
brengt zijn spaarmuntjes nu naar een
vertegenwoordiger van een bedrijf dat MPesa heet die het via zijn mobieltje naar een
bank transfereert en die zo een “numerique
portefeuille” beheert van elke kleine
spaarder. En vele hebben nu zelf een
mobieltje van 20 € daartoe… dat zullen er in
20122 al 1,2 miljard in Afrika zijn!
Dus men stuurt zijn geld per SMS en vraagt
het ook weer zo op, via een locaal iemand
de “de bank representeert en liquide
middelen verschaft/inneemt. Een ander
bedrijf Safari-com werkt nu ook samen met
Vodafone aan een transfersysteem voor

FRANSE HAVENBEDRIJVEN IN AFRIKA
Ja de chinezen zijn erg actief hier maar van
de firma Boloré (Fr) moet je hetzelfde
zeggen. Ze zijn de grootste hier in
havenconcessies al gaf hen dat geen
geweldige cleane reputatie.
Zijn teams
vliegen rond in heel Afrika op jacht naar
business in dit boomende continent. In Libië,
Guinée, Ivoorkust, Benin, Togo, Kameroen,
Gabon en Congo en ook in Nigeria. Ze
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willen Afrika’s nr. 1 worden cq blijven op
havengebied.
Hun onderdeel Afrika
Logistics doet het dan ook prima en
investeert massief: 300 miljoen in Abidjan,
500 miljoen in Pointe Noire maar ook in
Dakar en zelfs elders in Dubai Ports ook.
Diverse bedrijven werden door hen
overgenomen: zoals Saga (logistiek),
Rivaud (idem) de bevrachter Otal en nu is er
sinds 2008 ook Bolloré Afrika Logistics. Men
staat onder voortdurende perskritiek omdat
de leiders waarmee zaken gedaan worden
niet de meest brandschone zijn. Tja wat wil
je: Peking is wel heel weinig kieskeurig
hier… De ethici moeten maar eens
uitleggen hoe je wil investeren in een land
waarin men regels en gewoonten kent die
niet bepaald de onze zijn. Niet doen dus?
Wel dat zagen we : de chinezen namen
Afrika bijna over en zanikten nooit over
regels en/of ethiek. Zij die et beter weten:
doe voorstellen nu!

En ze schreven samen een dikke brief ter
toelichting
bij
hun
gezamenlijke
aankondiging.
Hun
testamentaire
afscheidsbrief staat vol met berouw en werd
een opsomming van waarheden die ze
eerder nauwelijks durfden uit te spreken.
Daarmee hoopten ze een laatste goede
daad te verrichten voor hun landen én hun
opvolgers. En eindigen met een duidelijke
aanbeveling om snel door te gaan in de
richting van een federaal Europa met een
eigen
belastinginning
via
financiële
transacties
en
een
zeer
rigoureus
begrotingstoezicht in Brussel. En ze
eindigen met de wens dat het hun landen
onder leiding van hun (linkse?) opvolgers,
beter zou vergaan ná hun vertrek.
Een droom helaas… maar wel een met een
hoog realisme gehalte. Helaas zal het een
droom blijven, tenzij…
LES BOCHES PAIERONT TOUJOURS!
Boches, dat is Frans voor moffen en de
uitdrukking is van ene Klotz, minister van
Financiën onder Clemenceau toen Berlijn
bij het einde van WOI ook moesten lappen.
Toen ging het ook over een hoge schuld
in… Parijs. En daarop rekenen nu nog
steeds vele, al werden ze recent best
nerveus toen Merkel bijna de boot miste.
Want ze zitten fors vast aan de anderen in
de EU…
Bijna niemand weet dat pas één jaar
geleden de schadebetalingen van Berlijn
aan Parijs na Versailles en 95 miljoen/jaar,
stopten. Nou is ook Duitsland schuld aan de
val van Athene, want men was toen tegen
een extra-inspectie toen de Grieken bij de
EU wilden komen…
Toch zijn er nu mensen die, bij verdere
confitures voorzien dat Berlijn uitstapt uit
deze erg dure trein met zijn dure kaartjes.
Maar men wil wel liever niet de schuld
krijgen van zoiets.

IVOORKUST NU
Ouattara was in Parijs en toonde zich erg
optimistisch over de Verzoeningsaanpak die
nu in zijn land, ná de burgeroorlog, nu loot.
En ook met de adviezen van Tutu en Kofi
Anan die zorgden voor een goede weg naar
herstel van recht en veiligheid. Deze oudIMF-er is ook blij met de wegen van 15
landen van de Cedeao (West-Afrika) die
overwegend kozen voor een democratische
aanpak. Hij dankte Sarkozy nog eens voor
zijn duidelijke keuzes en hulp en ging ook
op bezoek bij Hollande die ook snel tegen
Ghagbo koos. François le sage dus…

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE DROOM VAN ATTALI
Hij is een bekende adviseur en auteur en
expert in economische ellendeanalyses.
Linksig van geest maar wel ook erg met de
voetjes op de aarde. Hij beschreef zijn
droom voor 2012…
Hij droomde dat Merkel en Sarkozy tegelijk
besloten om zich niet meer verkiesbar te
stellen net zoals Zapatero in Spanje deed.

WINSTBELASTING IN EUROPA
Frankrijk gaat hier aan kop met 34,4%,
gevolgd door België met 34, Italië met 31,
Spanje met 30, Duitsland met 29,8 (-4,6%
tov Fr.), GB 28, Zweden 26,3, Denemarken
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25 (dat gaat nu in de plus!), Olen 19 en
Ierland 12,5%... EU-gemidd. is: 23,2%.
In Frankrijk weet iedereen dat de hele
groten nauwelijks belasting betalen; die
ontsnappen daaraan en laten het over aan
de PME’s… Dat wil Aubry veranderen maar
Total neemt gewoon de benen naar een
ander land met zijn… QG! En daar doet
zelfs de PS niks aan.

SPD WINT IN BERLIJN
Klaus Wowereit won opnieuw, voor de
derde eer al, in de “arme maar sexy stad
Berlijn”. Hij moet nu een nieuwe coalitie
vormen want de oude met Die Linke is
voorbij. Die verloor fors en levert geen
meerderheid meer met de SPD. Dus nu óf
met het CDU óf met de Grüne (18% der
stemmen) verder regeren. De FDP
verdween van de Berlijnse scène met
magere 2% en dat is opnieuw slecht nieuws
ook voor Merkel ; velen zien dan ook haar
coalitie al ten onder gaan. Maar pas op:
Berlijn is geen model voor Duitsland
daarvoor wijkt deze stad teveel af van de
nationale situatie. Dus hier is alles mogelijk
en “Wowi” is nu aan zet..

WAAR ZAT DIE BAROSO TOCH?
Hij is voorzitter van de Europese Commissie
maar leek de hele zomer wel op vakantie…
Sarkozy en Merkel deden de crisiswas…
Hij lijkt iedereen te vriend te willen houden
en dan moet je vooral glimlachen en stil
wezen. En goed weten wie echt de baas
zijn. Waarbij ook Trichet niet moet worden
vergeten . Toen zijn gepeperde schrijven
aan Berlusconi uitlekte schrok menige
regeringsleider best wel van de forse taal
van die Trichet op zijn laatste benen. Maar
zij die klagen moeten vooral naar zichzelf
kijken als ze proberen niets van hun eigen
macht in Brussel te deponeren. Tja e als het
om veel geld en risico gaat zijn de grootste
centenboeren natuurlijk de baas: zij betalen
veruit het meest aan de eventuele brokken
die gemaakt worden… De laatste dagen
van september leek hij even te zijn ontwaakt
en hij riep dingen die we eerder hoorden uit
de monden van Parijse en Berlijnse
discipelen. Hij leert het toch wel dus. We
zullen zien hoe het er over enkele maanden
uitziet… ook met Barosso die nog as werd
herkozen… Herkózen, hoort u wel?

ITALIË ONDER PRESSIE VAN S&P
S&P had al eerder gewaarschuwd en dus
was het geen enorme verassing toen Italië
door hun op A te zetten komend van A+
(dus een stapje in de min). Berlusconi werd
erg boos en riep dat er “politieke motieven
achter zaten”, wat S&P weer scherp
ontkende. Het gaat om “verzwakking van de
perspectieven voor de groei van Italië”. En
het IMF was het eens want zette de
prognose op 0,6% voor 2011 en o,3% voor
2012… eerder waren dat 1 resp. 1,3%.
Overigens deed het IMF dat ook voor de VS
, de Eurozone en voor Frankrijk en…
Griekenland. Daarvoor schatte het de
staatsschuld 2012 op 189%. Italië staat nu
LAGER dan Frankrijk, Spanje (AA= resp.
AA-) met zijn A- en is net nog beter dan
Portugal (BBB-) en veel beter dan
Griekenland (CC en D). Dat betekent dat
hier
de
vicieuze
cirkelbeweging
is
begonnen: notering omlaag, rente omhoog
dus (vaak) tekort hoger en .. waardering
omlaag… Tenzij er geloofwaardige signalen
komen. En die worden van Berlusconi niet
echt meer geloofd. Want zijn eindeloze
escapades zijn er zeker niet vreemd aan…

MERKEL’S ZWAKKE SCHOUDERS
Ze is Total loss toont geen leiderschap en
zelfs geen richting. De ellende kroop vanuit
het zuiden omhoog, ging door Frankrijk en
staat nu aan de Duitse grenzen. De huidige
chaos is hét probleem en Merkel kan er niks
mee. Sarkozy zal opnieuw moeten proberen
haar “mee te nemen” nu de banken weer
aan het glijden gingen. De aanblik van de
EU is droevig, maar het blijkt wel ook de
realiteit te zijn geworden en toont hoe snel
we de tweede viool zullen moeten leren
spelen! Met een zwakke 1e violiste die ook
thuis al erg moeilijk ligt..

DE DEENSE VERKIEZINGEN: ROOD
WON!
Hoge opkomst in dit land en de linksen
wonnen de meerderheid met 89 zetels van
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de 179 totaal. Na vele premiers met de
naam Rasmussen (géén familie!) nu dus
Thorning een erg linkse dame. Deense
vrienden schreven ons dat zij ooit de DDR
verheerlijkte… Zij wil de liberale politiek
(gedoogd door extreemrechts zoals in
Nederland) nu stoppen en gaat met geld
aan het stimuleren van de economie
beginnen. Niks bezuinigen dus… En de
verzorgingsstaat moet weer kansen krijgen.
En laat dat nou ook hier een policy zijn
van… ultrarechts! Niks gek: Wilders keek
hier het popu-vak helemaal af! We gaan het
dus zien én… volgen. De prognose dat
rechts-liberaal het had gehad klopte dus: nu
is het dus de beurt aan Klompenië.
Ze heet in de wandeling “Gucci Helle”
vanwege haar dure smaak voor Guccikleding en de 44 jarige is de eerste vrouw in
deze positie. Ze is al in de politiek sind 2005
en gehuwd met de zoon van de Britse
socialist Neil Kinnock die al op het kerkhof
vertoeft. Ze wil ook nog de erg strenge
immigratiewetten aanpassen… Het tij keert
in Kopenhagen.

danken aan de eigen valuta: de kroon is hier
wat blinkt niet de euro.
Verder is hier het ziekteverzuim miniem en
zijn de belastingen laag. Drie van de vier
zweden zijn nog vakbondslid maar de macht
taant snel. Maar ook Zweden ziet nu
zwartere luchten aankomen: de groei remt
af, en de WW blijft hangen op 8%. Maar ze
zijn optimistisch en de discussie over
wel/niet bij de eurozone is hier voorbij…
Nee. Dus.
OOST-EUROPA
HET WESTEN EN DE KAUKASUS
Sarkozy ging er heen en bracht een bezoek
aan Armenië en Azerbeidzjan, bij zijn
uitgebreide bezoek aan Georgië. Daar had
hij in 2008 nog voor vrede in het conflict met
Rusland gezorgd in het noorden als
voorzitter van de EU toen… Maar de russen
erkenden daarna, tegen de afspraken in,
Zuid-Ossetië en Abkhazië gewoon.. Wat
hier erg gevoelig ligt en nog extra vanwege
de verkoop van twee helicopterfregatten aan
Moskou door de fransen. Toch lukt het de
franse diplomaten hier een stevige rol te
spelen ook via hun ambtenaren in de EU.
Charles Aznavour en Devidjan gingen
natuurlijk mee met Sarko die investeerder
nr. 2 is in Armenië, direct na Rusland, via
Veolia, Pernod en Credit Agricole de
bankier. Maar Azerbeidjan was een der
belangrijkste bezoeken; daar wordt 1% van
de olie in de wereld geproduceerd en veel
gas en ook zijn goud. Total ontdekte vel olie
in de Kaspische Zee intussen en werkt daar
samen met GDF en de azeriaanse Socar.
Ook probeert Parijs mee te doen aan de
uitbreiding van de metro in Bakou, de
hoofdstad. En zal ook een tweede satelliet
lanceren via Arianespace. Eerder tekenden
de frnsen een verdrag met de russen over
ontwikkeling van Noord-Kaukasus. Daar
gaan 15 miljard heen voor 5 ski-stations en
mooie strandplekken aan de Kaspische Zee.
Dus de fransen en de EU zijn best actief in
dit stuk achtertuin waar veel spanningen
zijn…

HAPPY SWEDEN
Fredrik Reinfeld de conservatief doet het al
sinds 2006 goed in de regering hier. Het
land schittert economisch: 4% groei,
staatsschuld op 30% van het BNP en een
begrotings-overschot… Net Entertainment
doet in spelen en groeit jaarlijks met 40% en
heeft na enkele jaren al 300 werknemers. Er
verdwenen ook hier veel “oudere” bedrijven
maar er kwamen veel high-tech firma’s voor
in de plaats. De crisis hier van begin 90-er
jaren is vergeten daar hebben vele keiharde
hervormingen voor gezorgd. Die door een
rechts-rode coalitie van 1994-2006 werden
doorgevoerd. Het publieke bedrijf LKAB in
Lapland heeft een groeiende omzet voor zijn
superstaal dat hier wordt gewonnen en
gemaakt. Er omheen ontstond een fraaie
mechanische industrie intussen. Frankrijk is
7e handelspartner van dit land met 9 miljoen
inwoners en is met zijn bedrijven in de hele
wereld actief. Pernod, Alstom, Renault,
Danone en L’Oreal zijn dan ook in Zweden
aktief. Hun succes nu is zeker ook te

KERNENERGIE UIT HET OOSTEN
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Tsjechië levert nu heel wat kernstroom,
samen met de Fransen overigens, aan
Duitsland dat in een klap oude centrales
sloot. Zo’n 2000 gigaWattuur wordt er
maandelijks geleverd voor 139 miljoen €. De
Duitsers exporteerden eerder elf 1400
gigaKWh per maand zo’n 3% van hun
productie. De Duitsers gaan naar nul
kernenergie en… de Tsjechen praten nu
over uitbreiding met twee centrales en
vervanging van twee oudere! Men wil hier
de export opschroeven van u 32 naar straks
50%. Immers Duitsland heeft in Beieren veel
energie nodig en dat is ver van het noorden
met zijn vele windenergie… En dat vereist
dus ook veel hoogspanningsleidingen…
Daarom denken de Tsjechen aan levering in
de toekomst aan de Duitsers. En ook aan de
Oostenrijkers die geen enkele kerncentrale
hebben. Want iedereen weet dat Duitsland
wel kerncentrale-vrij gaat worden (?) maar
nog lang niet kernenergievrij…

zelfs ook, al spelend op de vleugel,
Blueberry Hill in Moskou.
Het is allemaal erg precies tevoren in scène
gezet natuurlijk, maar hij weet hoe dat goed
te doen.
Zijn aangekondigde kandidatuur voor het
presidentschap is dan ook nu geen
verrassing: dat lukt in maart 2012 best wel.
Sommigen zien bij hem ook een
“homokant”, zijn feitelijke scheiding van zijn
eega, breed bekend, werkt daar bij mee.
Maar heet het, hij heeft twee kids dus…
Hij ziet er met bijna 59 erg goed uit vindt
men en hij schijnt zeer charmant te zijn. Ook
in het artistieke milieu is hij topper, wat wil
een politicus nog meer. Deze KGB-er,
rijksambtenaar in de regering van Jeltsin,
ex-president wordt de tweede keer president
in 2012. Medvedev vindt hem een prima
kandidaat zei hij meteen. Maar dan stopt
het: je kunt maar twee keer president zijn en
ook twee keer premier… Dus…
Democratie op zijn Russisch wat allemaal
kan als je de media stevig in de hand hebt,
ook de zakenwereld goed kent en de media
weet te bespelen… Zie ook Berlusconi, die
echter nu een bung-bunga te ver lijkt te zijn
gegaan.

POETIN: MEDIAHELD!
Hij is ook al als archeoloog beroemd: bij een
opduiking van oude spullen dook ook hij en
vond meteen twee gevulde amfora’s; onder
het oog van de camera. U lacht er mee?
Pas op deze man is bij de 140 miljoen
russen erg geliefd. Wel 67% staat positief
ten opzichte van deze “media held”.
Ook schoot hij al een tijger op verdoving met
een geweer en deed aan ruig raften in
Siberië. Waar hij ook een slapende beer een
zendertje aanhing. Toen het brandde zat hij
ook aan de stuurknuppel van een Canadair
en bluste ook een rondje mee. Hij reed op
een Harley hij is gewoon een held dus. Een
Amerikaan zei: Medvedev is de Robin van
de Batman gespeeld door Poetin… In de
winter spreekt hij via videoverbinding met
zijn verre onderdanen, deelt speelgoed uit
aan kids en belooft een arme boer een
gasaansluiting…
Nadat
hij
ook
straaljagerpiloot was, werd duidelijk dat hij
ver afstand nam van Boris Jeltzin de
dronkelap zijn voorganger. Hij wordt nu
steeds meer ook een dure held: duur
horloge, Harley, veel bling-bling dus. Die
veel sport ook: ski en diepduiken. Hij zong

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA KOOPT ONS OP!
Fase 1 was het spelen van de goedkoopste
fabriek ter wereld en daarna gingen de
chinezen aan de slag in Afrika en ZuidAmerika met het bouwen van infrastructuren
daar. In ruil voor veel grond en grondstoffen.
Nu is fase drie aangebroken:het opkopen
van bedrijven in het ijlende Europa… Autoindustrie (Volvo, Roover), havens (Pireus,
Barcelona, Napels) en ook vliegvelden. Nu
richt men zich vooral op Duitsland en GrootBrittannië en het kopen van de hele CAC40
in Frankrijk zou ook zomaar kunnen.
In Frankrijk zagen we al 30% deelname in
GDF-Suez
(CIC-fonds),
Fosun
die
deelneemt i Clubmed voor 10%, aankoop
van Clergerie Schoenen voor 10 miljoen,
Cerutti werd gekocht, en recent ook
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Chateau Viaud in de Pomerol. Er wordt nu
wijn gemaakt met de naam “Great Wall”.
Sarko kwam uit China terug me de
verassende vraag of de chinezen niet de
haven van Le Havre konden kopen…
Intussen kocht de Chinese groep Eurazia l
vele hectaren met lege loodsen daar en
gaat er nu voor 20 miljoen investeren voor
showrooms voor Chinese producten. Met
700 arbeidsplaatsen in drie jaar er bij. Nu al
wordt 34% van de handel daar samen met
de Chinezen gerealiseerd en er zijn ook al
drie Chinese bevrachters actief.
Maar hun pogingen strandden vaker ook:
Draka kopen mislukte, de koop van Yoplait
idem,
en er zijn stemmen die een
commissaris willen om de Chinese
verwerving te peilen en te beoordelen in
Brussel. Want het stelen van de techno en
knowhow moet worden tegengegaan. Denk
aan wat er aan de gang was met Japan vóór
de 80-er jaren en besef intussen dat Europa
nog steeds 4 x meer in China investeert dan
omgekeerd. Dat weten de chinezen echt
ook zelf, dus oppassen met klaagzangen.

DE PERS IN INDIA
De perssector groeit jaarlijks met rond 10%
de 5 grootste kranten kunnen het bijna niet
bijhouden. Zoals de Daimu Jagram met zijn
16 miljoen lezers: elke 3 maanden +120.000
er bij. Of de India Times (engels) de
allergrootste binnen en buiten India. In
totaal zijn er meer dan 60.000 kranten in dit
gigaland van ruim 1,2 miljard mensen en
90% daarvan verschijnt in één van de 29
talen hier. De kwaliteitsverschillen zijn,
natuurlijk, enorm bij deze goedkope kranten:
3 eurocent vor een exemplaar en de
salarissen
stijgen
hier.
Voor
een
weekmagazine moet je ca 10 à 50 eurocent
lappen. Het grote land wordt overigens bij
lange na niet “bedekt” met kranten al ging
de alfabetiseringsgraad hier nu naar 74% en
dat was in 2003 nog 59%! Er komen
voortdurend ook locale edities bij van de 24
pagina’s zijn vaak 12 pagina’s locaal
nieuws. De TV groeit hier ook maar de
markt is nog voor 47% “de krant”. Verder
wordt de lokale radio steeds populairder en
die wordt veel beluisterd door de vrouwen in
huis; die er veel praktische zaken vandaan
halen. In India gaat ook alles elke dag
beter… zelfs de klassieke media.

WONDERLIJKE POLITIEK IN Z-KOREA
Hij is de succesvolle ontwerper van antivirus
software en mengde zich in de politiek: hij
wilde meedoen bij de burgemeesters
verkiezing in Seoel.. en de aandelen van
zijn bedrijf schoten omhoog! Hij geldt als
een rolmodel hier bij jongere managers en
zijn tegenstanders liggen niks goed. Slechts
30% is tevreden over de huidige president
en de oppositieleider komt niet hoger dan
26%. Men is ook hier ontevreden over de
steeds grotere rijkdom verschillen en de
hoge prijzen voor basisproducten.. De exburgervader moest weg toen hij een zelf
uitgeroepen referendum verloor over…
gratis schoollunches! Ahn Sal-soo, de
softwarebaas, staat nu achter een
tegenkandidaat ene Parker en die wint sterk
aan populariteit nu. Maar het grote gevoel
van “luchtigheid en verrassing” blijft dus wat
het wordt is maar de vraag. Ook hier is men
dus “zoekende” .

PAKISTAN HEEFT TE WEINIG ENERGIE
Naast grote ontevredenheid over terrorisme,
geweld, corruptie is er in dit land ook een
tekort aan energie± aan elektriciteit en gas.
Het eerste komt omdat er te weinig geld
binnenkomt van de verbruikers waardoor
men vaker niet de olie kan betalen om
stroom te produceren. Intussen heeft de
regering al 6 miljard tekort aan te vaak
bijspringen bij de energie inkoop… Het
tekort levert ook nog een 3 , 4% lager NBP
op. Vooral de textiel industrie heeft erg veel
last van soms 20 uren geen stroom. Er is op
lange termijn wel een oplossing± in het
noorden wil men een grote stuwdam
bouwen om heel veel stroom te maken maar
de plek ligt in Kashmir en wordt )deels’ door
India geclaimd. Ook is er een plan voor een
gas pipeline van uit Iran, maar daaraan
kleeft het probleem van de sancties… Op
korte termijn is het dus meer een organisatie

ZUID-AZIË

38

en incassoprobleem wat natuurlijk ook niet
even kan worden opgelost.
En de zon schijnt ook nogal volop in dit land,
maar dan wordt het qua aanpak nog
ingewikkelder…

vooruitzichten zijn, ondanks het nieuwe
pushplan, niet best.
Obama en Bernanke verzinnen van alles
maar lopen erg stuk op die niet eindigende
ideologische
herrie…
Bernanke
waarschuwde openlijk voor een forse
stagnatie in de VS als…. Maar of dit in de
lopende campagne helpt is de vraag. Als je
de twee repu kandidaten zo ziet wordt het je
koud om het hart. Hier gaat men om
ideologische redenen van een oer-achtig
soort (een soort van heilig economische
geloof!), de grootste economie van de
wereld op het spel zetten nu. Obama it erg
vast, maar mogelijk wint hij toch. Want hij
kan erg goed campagne voeren én… zijn
twee tegenstanders dat is ook nog geen
gelopen race. De tijden van de wijzen zijn
definitief voorbij: de VS is een land van
kortzichtige, vechtende radicale geworden.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
VS LIKT OP JAPAN IN TROUBLES
De cijfers in de VS zijn verontrustend en
lijken akelig op die in Japan 15 jaar geleden;
wat sommigen niet optimistisch stemt over
het plan van Obama van 400 miljard om de
economie te stimuleren.
Allereerst worden de salarissenverschillen
erg groot, de salarissen dalen en dat doet
de winsten stijgen maar die worden niet
geherinvesteerd.
De schuld vervangt de salarissen als motor.
Die groeit om de vraag te stimuleren.
Zelfs rente nul is onvoldoende om
kredietopname te stimuleren, dat likt op
Tokio 2007.
Het lijkt zelfs of de Amerikanen er nog
slechter bij staan: in Japan was 6% van de
schuld in handen van het buitenland dat is in
de VS 70% en 18000 miljard nu al. De
Centr. Bank van China wil minder dollars
aanhouden en er is nu ook een negatieve
groei van het handelsoverschot wat in
Japan niet het geval is. De monetaire politik
heeft geen effect meer en de budgetpolitiek
is verlamd door de schuld en dus is er
nauwelijks nog manoeuvreerruimte. Dus lijkt
de policy van Obama niks te gaan helpen en
het plan om in 2013 de schulden te gaan
verminderen maakt alles nog maar erger.
Niets positiefs dus voor Obama….

DE VS AUTO-INDUSTRIE HERLEEFDE
De Big Three zijn er weer en GM sloot zelfs
een fraai akkoord af met de grote
vakbonden en denkt zo 6400 werplekken er
bij te krijgen of te kunnen behouden. Want
de nieuwe bedreigingen zijn: de inzakkende
wereld-economie
en
de
goedkope
autoproductie van andere landen in het
zuiden van de VS. Die produceren met hun
lowcost
fabrieken
weer
erg
veel
goedkoper…
Dus is nu de vraag of de huidige productie
van 14 miljoen auto’s per jaar kan blijven óf
deze terugvalt naar 10 miljoen. GM, Foed
en Chrysler zijn er weer wel, maar nu begint
het gevecht om te blijven…
GUANTANAMO
Ze zijn er nog allemaal, Obama kreeg er
weer geen een uit. De schande van de VS
blijft in Cuba bestaan. En nu bleek ook dat
Obama voor het eerst een doodvonnis
tekende voor een terrorist met een
Amerikaans paspoort zonder enige vorm
van proces… Wat juridisch aardig
aanvechtbaar is. Ik zeg niet dat je terroristen
moet helpen maar wel dat je nooit de wet, je
eigen wet, moet “omzeilen”. Dat deden
George Bush en Cheney c.s. ook en
daarom is er nog steeds Guantanamo…

DE GROTE WW-RAVAGE IN DE VS
Als het je in de VS als resident niet lukt om
de economie aan te zwengelen ben je echt
niet jarig: dat lukte elke president na enige
toestanden. Maar nu is 40% van de WW-ers
al méér dan 6 maanden zonder werk en 5
miljoen van hen werkten al meer dan een
jaar niet. De ergste toestand sinds 1945
zegt men hier. Steeds meer langwerklozen
geven het zoeken maar op en de
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De
groenen
wijzen
op
zat
zon,
geothermische mogelijkheden en ook
getijdencentrales… Pinara wil daarmee 20%
produceren vanaf 2020. Maar de economie
groeit hier met 6% per jaar… en dat vereist
enige spoed dus. Helaas zal dat wringen
worden vanwege de lastige politieke
verhoudingen.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
MORALES HEEFT HET MOEILIJK
Hij regeert in het land van de sterke sociale
bewegingen zowel “op straat” als in het
parlement. Hij kwam zelf in 2006 aan de
macht via de coca-vakbond omdat hij een
knappe coalitie smeedde van enkele
machtige bonden. Deze coalitie dreigt nu uit
elkaar te vallen mede omdat de politie een
reizende betoging van 40 dagen wegveegde
vlak bij de hoofdstad: de beelden schokten.
De minister van Defensie én die van BiZa
moesten naar huis na deze clash over een
nieuwe ontsluitingsweg. Naar een cocagebied… en Morales beloofde een
referendum. Want de geplande weg loopt
door een park met reservaat wat dus niet
iedereen bevalt. Men beroept zich op een
door Morales opgestelde wet bij het protest,
maar, M. zelf vergat conform die wet eerst
betrokkenen te raadplegen. Hij zegt nu dat
de VS en de conservatieven achter de
protesten zitten… Maar een andere
vakbond is tegen “zijn” referendum omdat
het tot grote onrust zou kunnen leiden. M. zit
dus flink er tussen maar zijn positie is nog
sterk: he will survive again..

PROTECTIONISME ARGENTINIË
Een Blackberry is er niet meer te koop maar
wel smartphone van IRM uit Canada. Want
die hadden een fabriek in Vuurland
beloofd… Die phones zijn 10 x zo duur als
de Chinese maar de regering wil het
buitenlandse aandeel in deze apparaten
terug brengen naar 20%; het was in 2009
96%. De xport bloeide maar werd geremd
door de inflatie en de duurdere peso. Global
Trade Alert zet Argentinië neer als een land
met veel protectionisme intussen. Enkel de
russen zijn nog erger…. En maken gebruik
van een vertraagd vergunningsstelsel wat
mag van de WHO. Ook de verkoop van land
ligt hier nu aan de ketting net als in Brazilië.
Zo’n 10% van de hectaren in Argentinië is al
in buitenlandse handen en al 50% van de
grond in cultuur gebracht. In Brazilië wordt
er elk uur het oppervlak van 22
voetbalvelden
verkocht
aan
een
buitenlander. Beide landen gooien nu hier
de remmen er op. Idem voor wat betreft de
import van auto’s: belasting gaat 30%
omhoog bij die auto’s die niet voor een groot
deel in het land zijn gemonteerd. Dat maakt
auto’s nogal wat duurder hier dan in China
(60%!) wat er voor zorgt dat China zijn
marktaandeel vergroot. Ook werd de
belastingvrijdom op textiel verminderd en wil
je meedoen aan olie exploitatie dan moet je
samenwerken
met
Petrobas…
Het
protectionisme slaat hier fors toe en remt de
wereldhandel.

DE ENERGIE VAN CHILI
Op 24 sept. ging in half Chi8li het licht uit en
de stroom af: alles op zwart dus, verkeer,
fabrieken en huiskamers. Overbelasting in
dit land dat 75% moet importeren van zijn
energie: olie, vloeibaar gas en kolen. Men
heeft gedacht aan kernenergie maar na het
Japanse debacle was dat over: Chili kent
ook veel aardbevingen. Dan Hydro-energie
maar dan moet je stuwdammen aanleggen
en verlies je hectaren vol moois… De
groenen in het land willen dat liever niet: het
plan van (rechtse) Pinara om 5 dammen te
bouwen om 18.000 GigaWatt te produceren
wat 1/3 van de elektraconsumptie is. Maar
het plan ging er nog niet echt in. Er moeten
dan 59000 hectaren onder water: njet van
de ecolo’s dus.

Terug naar inhoud
OCEANIË
GEEN DRINKWATER MEER
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Ten noorden van N-Zeeland
op de
archipels van Tohelan (1500 mensen) en
Tuvalu (15.000) regende het heel lsang niet.
Waardoor de drinkwatervoorraden op
rakkten. De buur N-Zeeland bracht met een
C130 Hercukes drinkwater wat schaars
werd door de klimaatverandering en andere
gedragingen van de Nina-stroming.

Daarnaast zijn er de slechte relaties met
Cyprus (waar 40.000 Turkse soldaten
verblijven!) en idem die met Armenië.
Waarmee de vredesbesprekingen stopten.
Daarin toont Turkije bepaald géén echte
sterke democratische gezindheid en ook
geen modern statesmanship. En in het
Middellandse Zeegebied stelt Turkije zich nu
ook frontaal op ten opzichte van Europa…
Hij buit nu ook de zwakte daar volledig uit.
De Turken groeien enorm in hun mondiale
rol en we moeten nu hopen dat Erdogan zijn
grenzen kent. Obama krijgt het nu ook al
lastig, en Iran en de Saoedi's kijken bezorgd
toe. Dat land willen Duitsland en Frankrijk
niet erg graag in de EU hebben… en de
paus en Obama nou net wél!

Verder bleef dit gebied weer een oase van
rust in de wereld pers.. Het ligt (geo)politiek
en geografisch ver weg dit westerse
continent met veel immigranten. Dat veel
handelt met China en anderen in Zuid-OostAzië…

Terug naar inhoud

RAMALLAH DE LUCHTSPIEGELING
Het is eigenlijk al de hoofdstad van
Palestina, Ramallah, 40.000 inwoners op 15
km van Jerusalem, staat vol met kranen en
er wordt gebouwd als was het ergens in het
westen. Je ziet er limousines en dikke 4X4
‘s , moderne cafés en bars en Mouqata de
nieuwe residentie van de Palestijnse
autoriteit. En het mausoleum in marmer van
Yasser Arafat. Het gaat hier enkel om de
miljarden aan hulp uit het westen en hier
kost een m2 al 1000 €. Het zit nu vol
banken, bouwbedrijven en serviceverleners.
De elite profiteert en echt niet de bewoners
van het nabijgelegen vluchtelingenkamp…
De niet ver weg gelegen universiteit is
uiterst modern en doet menige Europese
verbleken met zijn hightech snufjes. En nu
maar hopen dat de 20.000 studenten na hun
diploma werk vinden hier. Maar ze kunnen
nog steeds ook naar Qatar of de VS gaan.
Er zijn hier relatief weinig mensen die
dromen van een volgende intifada….

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
ZIEHIER
DE
REGIONALE
TURKSE
POLITIEK
Erdogan ging even niet lekker toen de
revoluties begonnen; met name in Libië
aarzelde hij fors tot voor kort. Maar nu mag
de Syrische oppositie zelfs bij hem
vergaderen en stelt hij ultimatums aan exvriend Assad. Hij sprong voluit in het gat dat
Mubarak in Egypte achterliet én dat van de
egyptische Moslimbroederschap. .Intussen
werd hij met zijn AKP tot een waar model
voor de nieuwe staatsopzet in de
revolutielanden ondanks dat hij kort geleden
nog veel vrienden onder de dictatoren had…
Zijn minister van BuZa werkte jaren hard
aan
goede
betrekkingen
met
“alle
buren”namelijk zelfs met Iran en Syrië…Nu
echter, na het Gaza-incident, ruziet hij fors
met Israël en wil zelfs geen Amerikaanse
mediatie accepteren om wat te repareren!
Hij neemt nu zelfs een geopolitiek mondiaal
voorschot met zijn dynamische land et zelfs
7% groei nu. Turkije werd meer dan een
brug tussen oost en west en is nu een
schakel Europa-MO-Azië geworden... Maar
er zijn twee gevaarlijke zaken waarvan die
verslechterde relatie met Israël en die “te
sterke met de Palestijnen die het zelf niet zo
goed weten”. Als NATO-lid wordt het dus
wat link.

HET HOGE SPEL VAN ABBAS
Het heeft symbolische trekjes wat Abbas
ondernam, maar het zet de vastgelopen
onderhandelingen wel weer stevig onder
druk. Wat Abbas precies gaat vragen bleef
een raadsel en de VS gingen zelfs zover dat
ze hem zeiden hun hulp te gaan bevriezen
van 450 miljoen per jaar… wat Abbas
nauwelijks geloofde. Abbas wil natuurlijk
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een
herstart
van
de
vastgelopen
onderhandelingen en speelt dat hoog nu. De
diplomatie van bijna alle partijen probeert de
tekst zó te krijgen dat onderhandelen niet
onmogelijk worden zal: Hamas was zelfs
tegen de aanvraag.. Omdat zij helemaal
géén onderhandelingen wilden? Er zijn nu
drie opties voor “erkenning” waarvan er één
die van het Vaticaan is: die van “Staat
zonder lidmaatschap = een soort sterke
vorm van waarnemerschap dus”. Dat zou,
met 125 staten die wel vóór lijken te gaan
stemmen best een forse zet zijn. Binnen het
Israëlische kabinet waren de meningen ook
verdeeld..
Israël had aparte maatregelen voorbereid
voor de explosieve West-bank: betogers
bespuiten met een sterk stinkende , maar
ongevaarlijke, vloeistof en luidsprekers met
hoge geluidsvolumes om mensen tegen te
houden. Want het leger mag niet IN de
Palestijnse steden in de slag komen met
betogers:
daar
is
de
Palestijnse
veiligheidsdienst de baas. Een botsing
tussen beide zou Hamas in een verleiding
kunnen brengen om zijn positie op de Bank
te kunnen verbeteren. Het spel werd nu zeer
hoog gespeeld en dat riskeer je bij
blokkering van onderhandelingen: Israël
leert forse lessen… En de stabiliteit van het
gebied stond op het spel..

achterlijke niks met de religie van doen heeft
maar… etnisch/cultureel en historisch is
bepaald!
Dus please hou op met die
borrelpraat en kijk effe. En weet dat wij zo
achterlijk zijn om van de Saoedi's OLIE te
kopen… is dat niet veel erger dan? Nee
Leon, dat is handel jongen. En dan moeten
die vrouwen maar een toontje lager en later
zingen…

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE SCHOEN KLAPT UIT DE (Z)SCHOOL
Hij is van Adidas en werd in Barcelona
getest door de nieuwe speler Messi die er
echter (nog) niets van wist. Er zat een 3Dchip in zijn prachtige nieuwe schoenen van
245 € per paar. En dat ding registreerde zijn
speed, zijn bewegingen, aantal sprints,
afgelegde afstand… En stuurt die gegevens
via GPS en een zendertje naar de site
miCOACH waarop de trainer on line kon
kijken. Zo kun je van elke speler een
elektronische kopie maken en hem
vergelijken met andere sporters en zeer
precies zijn aanpak “aansturen”. De schoen
komt in de handel begin 2012 en er komt er
ook een voor tennissers en rugby spelers.
Hij heet Andizero F50+ kit miCoach en gaat
weer een revolutie in de sport veroorzaken.
Op het veld staan dutten kan ook al niet
meer!

RECHTELOZE VROUWEN IN SAOEDIARABIË
Om hun heen zijn vrouwen erg actief om
hun rechten te claimen maar de oude
Abdullah wist niks beters dan nu aan te
kondigen dat ze in 2015 mogen stemmen én
kandidaat
mogen
zijn.
Voor
de
gemeenteraads verkiezingen dus: de enige
verkiezingen in dit land! Vrouwen zijn
gewoon rechteloos en mogen zelfs geen
autorijden: doe je het wel dan krijg je…
zweepslagen! Tenzij de koning dat effe
verbiedt zoals hij recent deed. Het begint
pijnlijk te worden dat achterlijke systeem van
onze super olieboeren… Die nu direct om
zich heen heel wat democratiegedoe
ontwaren m.n. in de Magrheb maar wie weet
straks ook in Jemen, Bahrein (?) en Syrië?
Voor de nitwitten: ziet u nou dat het

EVEN EEN DRONE-TJE ZELF MAKEN?
Hij ziet er gewoontjes uit met zijn 2 meter
spanwijdte, 30 minuten vliegautonomie,
snelheid van max. 160 km/uur, maar toch is
er iets aparts aan de hand. U kunt het ding
namelijk in 10 minuten via een 3D-printer
die onderdelen kan maken, fabriceren… Dat
lieten ze in Southhampton zien onder de
naam Sulsa en er zit ook een laser bij die
Nylon, metaal en polymeren kan bewerken
en zo laag voor laag de onderdelen “maakt”
die in elkaar passen. Elke vorm kan… Stelt
u zich voor wat hiervan de mogelijkheden
zijn: Obama zou zonder drone’s in Pakistan
en Jemen al lang hebben verloren… Het
VS-leger wordt een high-tech club die op
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afstand elke oorlog aan kan… En het
spioneren kun je nu overal doen dus
ingrijpen kan op de mm gebeuren. Het ding
heeft achter aan zijn staart de propeller ,
een fraaie V-staart en als ie neerstort heb je
zo weer een nieuwe: 10 minuten! Mooi
toch? De mens is nog niet uitgeprutst hoor!

Washington en niet in de Valey en reist met
een pc, twee tablets en drie smartphones
om o.m. zijn 300 mails per dag af te
handelen.
Hij staat dagelijks in dat Wallstreet Journal
met zijn “Personal Technology” en zijn
“Mossberg’s mailbox” en zijn opinie is
bepalend voor nieuwe producten en hij
houdt van baseball en “Startrek”. Meer dan
600 mensen betalen 1000 $ om zijn
regelmatige conferenties bij te wonen. Hij
spreekt veel met alle toppers in de industrie
en sloeg een aanbod van Time om voor hen
te werken af. Hij kilde met zijn commentaar
Google TV, Dell Streak en Mobile Me… en
prees Windows 8, Samsung S II en de I-Pad
de hemel in. Een eenzame referentie die
iedereen hoog acht: een zeldzaamheid.

DE SCANNERMUIS
XEROX kwam ooit met de muis en nu stelt
LG een nieuwe voor de LSM100. Een
juweeltje waarmee je hoogwaardige scans
kunt maken. Je kunt in 5 seconden een A#
inscannen met deze muis en ook nog van
alles wijzigen: kleuren, formaat, positie etc.
Hij kost 129 € en hangt aan de USB poort
en u kunt haar eind 2011 overal kopen.
Ik kocht recent een handscanner in de vorm
van een liniaal, die je mee kunt nemen (hij
loopt op batterijen) en die vlot een A4-tje
inscant en op kleur ook kan werken. Er zit
een geheugenblokje in dat het mogelijk
maakt over te dragen naar de PC of je hangt
hem er gewoon aan dus! Kostte 100 € en is
in de bieb erg gemakkelijk om snel tekst te
scannen en mee te nemen.

HUIS VOOR 1000 $
Het 1K –house is er ontworpen door MIT in
de VS en het eerste staat in China. Dat
kostte nu nog 5900 $, maar deze woning
van 75 m2 gaat in prijs dalen. Gebouwd
met stenen en staalbewapening en met
houten balken. Zo kan het tegen elke
aardbeving en het kan erg snel worden
gebouwd… na een aardbeving. Voor de
slachtoffers die vervolgens ook nog een
zeer energiezuinig huis krijgen.

DE KINDLE FIRE VAN AMAZON
Ziehier een tablet van de firma uit Seattle
dat toegang geeft tot 630.000 boeken,
100.000 films en 17 miljoen songs. Een
beetje kleiner dan de I-Pad is het speciaal
voor deze applicaties gemaakt. De “cloud”
van Amazon zit er volledig achter… en dat
voor 199 dollars, 50% van de prijs van de IPad. Helaas zit er geen camera op, geen
webcam en geen GPS. Maar de prijs is oké
en hij is er vanaf half november in de VS.

BALLON ALS ZONNESCHERM
Als je zwaveldeeltjes in de lucht pompt krijg
je een soort zonnescherm hoog aan de
hemel en dat scheelt dus opwarming van de
aarde. Dat gaat men doen door hoog in de
lucht een zeppelin te hangen die water
pulveriseert met zwavel op 1000 meter
hoog. Mogelijk kan je het ook op 20 km
hoog doen, denken ze in Oxford en
Cambridge.
Nu
worden
eerst
de
bijwerkingen goed onderzocht vóór we
allemaal onder de grote paraplu moeten…
Jammer van de lekkere zon en dat warme
huis.

EEN HIGH-TECH GOEROE
Walt Mosberg verdient een miljoen per jaar
met zijn adviezen:hij is goud waard zegt het
Wallstreet Journal. Hij is 64 en praat kalm
en schrijft ook rustig in die krant over de
laatste techno-nieuwtjes. Deze “grootvader
van het gadget” is tegenwoordig dé
referentie. Hij kreeg ooit ook Steve Jobs,
die net overleed en Bill Gates op een bank:
zij waren geen grote vrienden van elkaar.
En later volgde Mark Zukerberg ook. Hij
leeft als een ascetische monnik. Woont in

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
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FOUTE BEELDEN EU/TURKIJE, ZIJN LINK
De Ottomanen steunden de jonge
Nederlandse protestanten in hun strijd tegen
de Spaanse katholieke druk. De Turken
hielpen de Hollanders 400 jaar geleden met
het verkrijgen van hun godsdienstvrijheid.
Nu zijn die Hollanders tegen een Turkije in
de EU. Veel Turken willen dat intussen ook
niet meer: er is nu welvaart en werk genoeg
in hun eigen land. En ze hebben het beeld
zat, dat zij enkel de EU zouden willen
“overspoelen”.
De grote ironie is dat Europa nou net Turkije
nodig
heeft
met
haar
groeiende,
dynamische bevolking en jongeren. Om
haar zware demografische probleem op te
lossen. Maar wij bieden enkel een vijandig
klimaat.
Europa ontwikkelde een monistische cultuur
en verloor zijn pluralisme. Net nu Turkije als
hét rolmodel geldt voor Maghreb en MO,
wantrouwen wij Istanbul als nooit tevoren.
Ze zijn voor vele een bedreigende
opkomende macht onder een islamvlag;
zoals Europa dat eeuwen lang was, maar
onder de christelijke vlaggen…
Wij kennen de Turkse gastarbeiders die
allemaal van het platteland kwamen en
weten niets van de moderne, westerse
Turken uit de grote steden. Twee regio
weten nauwelijks iets van elkaar en dat is
nu, in een periode van toenemende
spanningen en chaos, steeds gevaarlijker
als je in vele opzichten elkaars buren bent…
Het angstige populisme van het westen
verhindert een onbevreesde analyse en een
dialoog, op het moment dat de belangen nu
net erg parallel lopen in de nabije toekomst.
Zij die elkaar zouden kunnen helpen en
geopolitiek tot elkaar zijn veroordeeld,
wantrouwen elkaar zeer… Een tragische
situatie terwijl de Arabische revoluties
gisten….

natuurlijk de hoger opgeleiden met hun
theorieën en complexe filosofieën. In
Nederland viel dan ook al gauw een tweede
kwalificatie: de linkse kerk. En in de VS
heeft de Tea-partij de neiging om de
democratische toppers ook in deze
categorie te voegen.
Het is ook geen toeval dat zelfs een intello
als Bolkenstein zich nu druk maakt in zijn
boek over de “waarde of de onzin” van het
intellectuele gedoe. Dus is het geen toeval
dat ook de franse intello Alain Minc werd
geïnterviewd over de dalende waardering
van de Fransen voor de intellectuele
bovenlaag.
En hij deed lekker mee en begon met: “De
intello’s zijn arrogant, maar dat zijn ze “van
nature”. De Duitse industriëlen zijn het ook
idem hun Franse broeders en de Britse
aristocraten zijn het zeker ook niet minder.
En wie durft nog iets goeds te zeggen van
de Amerikaanse toplaag?” Zo die zit er in!
De val van het communisme en de opkomst
van de hightech zijn evenveel “schuld” aan
de financiële crisis (die kwam na het op
krediet leven), dan de toplaag van een land.
Ook zij zijn gewoon een deel van de spiegel
van de veranderde maatschappij.
De Fransen hebben een lange traditie van
elite haten zowel in het extreem-rechtse
kamp als in het linkse…
Er ontbreekt in Frankrijk teveel een
“contragewicht” tegen die intello-macht.
Zoals een sterke rol van de vakbonden en
de regio's in het land. Hier zijn ook linkse
intello’s nog in een totaal ander economisch
model dan anderen in de top: zie de
devaluatiecultuur, de schuldmakerij, de
sociale breuklijn, 35 uur, pensioengedoe. En
nu geloven ze in de-mondialisering en een
voordeel bij uit de euro stappen!
Sarkozy beloofde bij de start dat er een eind
aan de ENA-cultuur zou komen (Ecole
National d’Administration) maar dat is niet
echt te merken. Immers dat fenomeen is erg
taai. Maar, zei Minc, in 2030 is de president
geen ENA-er meer; idem voor zijn
raadgevers.
Die zullen dan in het
buitenland zijn opgeleid en hij verwijst, zegt
hij, graag jongeren naar Harvard en de
Kennedy-school in de VS. Mogelijk moeten

WEG MET DE ELITES
Dat is wat je op vele plaatsen in de wereld
hoort, waar het populisme plaats wint en
dus
elitair gedoe erg verdacht wordt.
Daarbij wordt elite gebruikt als een
rommelige verzamelnaam voor rijken,
bestuurders , managers, vaak ook politici en
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wij van die ENA ook een soort
Kennedyschool maken…
Alain Minc ziet het feilen van de franse
intello’s best, maar zegt ze de wacht aan.

Dus ontsnappen kan niet meer: de
verandering is overal en haar krachten zijn
onstuitbaar. Dus zullen we moeten
“meevechten” om niet al vóór het gevecht te
worden afgeschreven.
In dit verband vond ik een kwalificatie van
een Nederlandse journalist wel aardig. Hij zij
over het huidige kabinet: Mark is een
aardige kruidenier die denkt dat alles OK is
als de kas beter klopt. Conservatief rustig,
niet kijkend naar morgen, want daar kan hij
(mede door zijn oerconservatieve gedoger,
niks mee. Dus laat hij het maar zitten en
doet ook de oppositie maar, erg vermoeid,
ook niks… Onderwijl is hij de grote baas van
ABN-AMRO , de staatsbank die eigenlijk
dikker is dan… heel Nederland. Als die
omvalt is Nederland geheel geplet. Mark
hoopt vurig dat het hem niet gebeurt en gaat
vrolijk verder…

GELOVEN: IN DE GROTE OF DE KLEINE
WERELD?
Ook in Frankrijk is er een linkse politicus
(naast de rechtse Le Pen) die gelooft in
demondialisering. Het zetten van grenzen
aan die grote, open en ongrijpbare mondiale
wereld om te zorgen dat “het eigen volk”
weer zijn eigen wereld in de greep krijgt. In
Nederland zie je dat idee, op een wat
andere manier ook: daar wordt door de PVV
en
andere,
vooral
tegen
Brussel
gefulmineerd. Dat de vaderlanders hun
eigen bestuurlijke macht afpakt en gaat
uitmaken hoe het verder moet in
klompenland. Neo-conservatisme dat de
ontwikkeling stilzet om er zo greep op te
krijgen. Met als gevolg: het greep terug
krijgen op de eigenheid op korte termijn,
maar zijn positie op lange termijn totaal
verguizen door isolationistisch afzakken
naar een soort museumland.
Het is dus een populistisch en kortzichtig
antwoord op de angst van “Jan met de pet”
die het gevoel heeft dat zijn regering niet
mer de baas is maar iets “daar boven” de
was doet. Iets waar hij niks van snapt en
niks van wil weten. Ik las een discussie
tussen een franse PS-er die Frankrijk wil
“doen retireren” en de adviseur/auteur Alain
Minc. En werd getroffen door de “zachte
wanhoop”, enerzijds, bij de socialist die met
zijn verwarde achterban meeleefde en dus
grote muren om “zijn land” zou willen
optrekken tegen de boze buitenwereld, en,
de intello/expert die geduldig uitlegt dat je
de wereld niet kleiner maakt door die achter
coulissen te verdekken voor het zicht erop.
En die een scenario schetst van een
verouderend, stagnerende land met mensen
“als die zwarte protestante Amish uit de VS”
die de tijd stil zetten en met paard en kar
door de moderne wereld trekken en een
enclave
vormen
in
een
moderne
omgeving… En die langzaam deze strijd
verliezen.

Terug naar inhoud

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE RUIMTE ZIT VOL MET AFVAL
Een Amerikaans rapport stelt voor dat Nasa
daarboven gaat opruimen. Want er zweven
17.000 stukken afval rond en een half
miljoen kleine stukjes afval tussen 1 à 1o
centimeter afmeting. En nog miljoenen
stukjes kleiner afval… Die “plakken samen”
met anderen en zo krijgen we weer meer
grotere stukken die grote schade kunnen
veroorzaken in botsingen met satellieten of
ruimteschepen en –stations. Kortgeleden
moest ISS zelfs uitwijken voor
brokstukken… De ruimte begint op de aarde
te lijken, maar dat lijkt zo geen goed nieuws
te zijn.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
IMMIGRATIE À LA UMP
De vreemdelingen moeten gewoon veel
beter Frans gaan spreken: dat is een geliefd
onderwerp nu in de verkiezingsstrijd. Het
was lange tijd de Marseillaise na het
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uitfluiten daarvan bij een voetbalwedstrijd in
2001 in Parijs, nu is het dus “correct Frans
spreken” geworden. Claude Guant, Le Maire
ze ween er al fijntjes op en bij herhaling en
ze richtten zich speciaal tot de kandidaten
voor naturalisatie en potentiële immigranten.
Voor de eersten is een decreet in de maak
waarin een certificaat op niveau B1 in plaats
van het huidige A1 wordt gevraagd. Het
niveau moet omhoog! Er zullen drie
“bewijzen” mogelijk zijn: het tonen van een
erkend diploma, een certificaat van een
Frans instituut of het testresultaat van een
“examen”. Voor de immigranten is de zaak
nu nog in studie. Er wordt zwaar geboomd
om een juiste eis te formuleren voor het
benodigde niveau aan kennis van het Frans.
Men denkt erover de immigrant ook een
contract te laten tekenen dat iets regelt over
de vereiste integratie en kennis van de
waarden van de Republique. En men krijgt
daartoe 400 uur gratis lessen aangeboden.
Met een certificaat DILF aan het einde. Het
valt nogal mee: men moet een aardige
lange rij dagelijkse zaken kunnen benoemen
en begrijpen en daar zal dus ca 95% wel in
slagen. Examen moet echter betaald
worden
en
de
prefect
kan
een
verblijfsvergunning
intrekken
bij
“onvoldoende
kennis”.
Kortom
in
verkiezingstijd worden er weer nieuwe
puntjes op de i’s van “immigratie en
integratie” verzonnen. Dat levert rechtse
stemmetjes op én wat “betere immigranten”.
En deze zienswijze is intussen Europees
gedachtegoed geworden…

ROMA’S, DE EEUWIGE MIGRANTEN
Ze zijn overal in Europa te vinden en
worden overal “uitgekotst”. Zeker in OostEuropa waar de meeste van de 9 miljoen
roma’s wonen. In Roemenië en Bulgarije:
1,9 resp. 0,75 miljoen. Maar ook Spanje zijn
er 0,7 miljoen, in Hongarije 0,6 miljoen, in
Servië 0,5 miljoen (idem in Slowakije) en in
Frankrijk telt men er 0,3 miljoen. Nederland
zit op 40.000 zegt men. Let wel: Tsjechië is
een land van 10 miljoen en Bulgarije een
van 7 miljoen, dat om u de verhoudingen te
schetsen.
Steeds vaker worden ze in O-Europa
openlijk aangepakt door rechts-radicale
groepen met hun privé-orde diensten, met
hun geweldsexcessen en openlijk racisme.
Ze zijn overal omdat ze nergens mogen
blijven en zoekend naar tolerantie dus. Er
wordt in Europa voor duizenden euro’s aan
conferenties over hen gesproken; ze zijn
een “geliefd” probleem in het Brusselse.
In Frankrijk en heel dichtbij in Marseille
worden ze nu wekelijks op transport gezet.
Rond de Porte D’Aix waar ze met
honderden onder zeiltjes woonden lopen nu
dag en nacht CRS-mannen en staan
bordjes in het gras: betreden van het gras
verboden… Waar gingen ze, ná hun
uitwijzing uit Frankrijk heen? Naar Duitsland
met zijn 120.000 roma’s? Naar Ierland met
zijn 3000? Of naar Groot-Brittannië met zijn
10.000?
Tja het wordt snel winter dus het zal wel wat
zuidelijker worden… Intussen spreken er
experts over een soort van “burgeroorlog in
de oostelijke Europese landen” . À la
Mexicanenjacht
van
de
Tea-party
aanhangers. En ook lijkend op de lage
kasten van India… De roma’s zijn al duizend
jaar een Europees probleem wat niemand
kreeg
opgelost.
Is
dat
niet
verbazingwekkend? Hebben we de roma’s
mogelijk af en toe nodig, als we, boos en
teleurgesteld, een “kop van Jut” zoeken? Is
het dat?

LAMPEDUSA WERD SCHOONGEPOETST
Het was een klein berichtje in de pers: er
waren rellen in het opvangkamp vor (vooral)
Tunesische vluchtelingen en die staken het
kamp in brand. Honderden werden met
tientallen vluchten meteen uitgevlogen naar
opvang in Sicilië… Er bleven slechts enkele
in Lampedusa over. En een boot vol uit
Tunesië werd door de kustwacht opgebracht
naar Sicilië waar de ruim 60 opvarenden bij
de mensen uit Lampedusa werden gevoegd.
Het aantal immigranten aangekomen op
Lampedusa liep intussen in 2011 op tot
55.000; genoeg voor een flinke stad.

-DEMOGRAFIE
MEER GEBOORTEN IN DE OECD
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In de 2e helft van de 20e eeuw daalde het
geboortecijfer rap terwijl de economie hard
groeide. De laatste tien jaar is er een
ommekeer en er blijkt dat er een
samenhang
is
tussen
hogere
arbeidsparticipatie bij de vrouwen en meer
geboorten! Dus maak je de combinatie
werken-familie-leven eenvoudiger dan stijgt
het aantal geboorten weer. Demografie is
een complex vak; beter gezegd de mensen
zijn complexe wezens die voortdurend
veranderen.

-REVOLUTIES
Zie de bijlage Arabische Revoluties VII van
half okt. voor een compleet cumulatief
verslag vanaf februari 2011. Deze werd rond
11 oktober op de site in de Kiosk geplaatst.
********

47

De bezoekersstatistieken van de LP site en Leon’s blog.
De bezoekersteller van de LP site houdt maximaal 30 dagen de gegevens vast.
Over de periode van 13 september tot 11 oktober valt het volgende te melden:
De site werd 141 maal
bezocht door 118
personen, waarvan er 45
nieuw waren.
De totale tijd, door gebracht
op de site bedroeg 6h 59m.
Gemiddeld 2m 59s per
bezoeker.

Er werd weer vanuit diverse landen gekeken/gelezen:
De Russen zijn afgevallen,
t.o.v. de vorige maand.
We hebben echter een
nieuwe lezer in Turkije,
Malta en Italië zoals u hier
links kunt zien.
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De blog site mag zich
verheugen in een
stijgend aantal lezers en
sinds deze week kijkers!
Afgelopen periode
12 sept. – 11 okt.
bezocht u ons 304x.
Het totaal aantal
bezoeken steeg richting
770...

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 bijvoor-beeld 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 “ver-groot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125% of 150%, is
het kolommen “leesprobleem” eigen-lijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel ook niet, ons
uw commentaar toe te sturen! Wij hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat staat, op
voorraad. Laat even weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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