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AMUSE GUEULE
LAATSTE FRANSE POLLS 2012 HALF NOVEMBER:
Voor de 1e ronde:
Voor de 2e ronde (indien nodig)
HOLLANDE 34% (-1% tov oktober)
59% ( -3%)
SARKOZY 27% (+2% id.
)
41% ( +3%)
“DE BESTE MANIER OM DE TOEKOMST TE VOORSPELLEN IS DIE ZELF UIT TE
VINDEN “. DAT ZEI DE FILOSOOF PETER DRUCKER EN DEED DE INDUSRTIEEL
MET DE ARTISTIEKE TOUCH STEVE JOBS.
IN DE VS GELOOFT 71% VAN DE DEMOCRATEN IN EEN KLIMAATVERANDERING
EN BIJ DE TEAPARTY MAAR 53%.
“NA VEEL GEBED EN DIEP NADENKEN HEB IK BESLOTEN GEEN PRESIDENTSKANDIDAAT TE ZIJN” ( Zei ene Palin en nam een financieel kloek besluit, deze ex-vicepresidentskandidate).
DE GROEI GROEIT NIET MEER, MAAR.. IS BIJNA 6% IN AFRIKA, 1,8 IN DE VS EN
1,1% IN DE EUROZONE. TURKIJE ZIT OP 7%... HET KÁN VERKEREN.
OM EEN SPIJKERBROEK TE MAKEN IS 11.000 LITER WATER NODIG. EN VOOR
EEN PONDJE RIJST IS 1500 LITER GENOEG.
ZO’N 40% VAN DE DIEFSTALLEN IN NY GAAN OVER MOBIELTJES!
DE SCHOON TE MAKEN ZONE OM FUKUSHIMA IS 2420 KM2 GROOT EN DAT IS
EEN FLINK STUK VAN HET OPPERVLAK VAN PARIJS. DAT MOET HELEMAAL OP
DE SCHOP DUS…
DAGBLADEN BEREIKEN ELKE DAG WERELDWIJD 2,3 MILJARD LEZERS; DAT IS
NOG 20% MEER DAN VIA HET INTERNET.
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ELECTRICITEIT KOST IN DUITSLAND 24,3 C PER KWATTUUR , DAT IS IN
FRANKRIJK 12,8 C VOOR EEN GEZIN DAT CA 3500 KWATTUUR PER JAAR
VERBRUIKT I
NIEUWE NAAM PVV:
PARTIJ VOOR DE VOLKSVERLAKKERIJ. DE WIJZIGING WAS NODIG OMDAT DEZE
PARTIJ ERG VAAK TEGEN ZIJN EIGEN PROGRAMMA STEMT EN OOK
NAUWELIJKS IETS VOOR ELKAAR KREEG VAN DE VERKIEZINGSBELOFTEN. EEN
VERDIENDE NIEUWE NAAM DUS! OPROEP: TREK DUS DE STEKKER UIT DE PVV!
DE ZG HIGH FREQUENCY TRADING (MET COMPUTERSYSTEMEN DIE ANDEREN
TE SNEL AF ZIJN) IS NU AL 60% VAN DE BEURSTRANSACTIES. ALLES HEEFT
NIKS VAN DOEN MET DE WEREKELIJKE ECONOMIE HET IS EEN MONTE CARLO
SPELLETJE MET HOGE INZETTEN.
BRITISH AIRWAYS BETAALT JAARLIJKS 50 MILJOEN € AAN
EMISSIEBELASTING. EN DAT IS DRIE KEER MÉÉR DAN AIR FRANCE…

CO2

ZO’N 10% VAN DE WERELDBEVOLKING WERKT AL IN DE TOERISTENINDUSTRIE.
IN 2012 ZAL 53% VAN DE WERELDBEVOLKING TE MAKEN KRIJGEN MET
POLITIEKE WIJZIGINGEN IN HUN REGERINGEN.
IN 2009 STUDEERDEN 95% VAN DE EUROPESE LEERLINGEN ENGELS, 27%
DUITS EN 26% FRANS.
OP DE OFF-SHORE REKENINGEN STAAN WERELDWIJD 9000 MILJARD € EN DAT
IS 2000 MILJARD € MÉÉR DAN OP DE AMERIKAANSE BANKEN.
EEN ENGELSMAN DIE NU MET PENSIOEN GAAT KRIJGT NU 30% MINDER DAN
EEN LANDGENOOT DIE DRIE JAAR EERDER GING.
DE BARREL STOND OP 81 $: DE BENZINE KOSTTE IN SPANJE 1,56 €, IN
DUITSLAND 1,90 $, IN FRANKRIJK 1,98 $ EN IN NEDERLAND 2,13 $.
“EEN LAND IN HET MO BESTUREN IS TEN OPZICHTE VAN EEN WESTERS LAND
REGEREN ALS EEN PC TEGENOVER EEN MAC. ZE DOEN HET ZELFDE WERK
MAAR HUN STURINGSSOFTWARE IS TOTAAL VERSCHILLEND EN ZE BEGRIJPEN
ELKAAR NIET. JE KUNT NIET SNAPPEN WAT ER IN SYRIË GEBEURT KIJKEND
DOOR EEN WESTERSE BRIL” (Zei, jawel, president Bacher Assad recent. Wat
eindelijk eens iets duidelijk maakte over zijn besturingswijze…)
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

“SUPERBRONNEN”
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)
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MONDIALE POTPOURRI
DE KRANTENKOPPEN VAN WOENSDAG 26 OKTOBER 2011:
“BESLISSENDE DAGEN VOOR HET LOT VAN EUROPA”
“DE GROTE SPRONG VOORUIT OF DE CHAOS”
“DE EUROZONE OP DE SNELWEG VAN DE RECESSIE”
“VAN EUROCRISIS NAAR DE CRISIS VAN DE EUROPESE POLITIEK”
“GRIEKENLAND WORDT EEN KOLONIE VAN BRUSSEL”
“ DUITSLAND MOET HET LEIDERSCHAP OP ZICH NEMEN”
EN DE DUITSE FILOSOOF JÜRGEN HABERMAS ZEI: “DEZE CRISIS IS VOORAL
STRUCTUREEL EN IS ER OOK EEN VAN ONZE BESCHAVING”. NU WILLEN DE FILOSOFEN
ONS AL TE HULP SNELLEN.
DE NACHT VAN EUROPA EINDIGDE IN EEN AKKOORD:
-DE GRIEKEN KREGEN 50% KWIJTSCHELDING (van 350 naar 250 miljard)
-HET FEFS MOET OMHOOG NAAR 1000 MILJRD (MET HULP VAN CHINA EN RUSLAND?)
-DE GRIEKSE BANKEN MOETEN GELD ZOEKEN EN OOK DE GROTE EUROPESE BANKEN
(220 MILJARD).
-DE BCE “STOND ER ACHTER” EN LAGARDE (IMF) FELICITEERDE DE EU.
OP DE ACHTERGROND HOORDE MEN: SCHANDELIJK GEDRAG VAN DE BANKEN (DIE TE
WEINIG KWIJTSCHOLDEN GEZIEN HUN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID) EN DE
SCHANDE DAT NU CHINA EN RUSLAND GAAN WORDEN GEVRAAGD OM HET FESF TE
HELPEN… SARKOZY GING OP BEDELTOUR….
EUROPA MOET OVEREIND WORDEN GEHOUDEN DOOR BEIJING EN MOSKOU…EN DE VS
SPRAK “BEMOEDIGENDE WOORDEN”.
HET ERGSTE IS VOORKÓMEN MAAR HET MEESTE MOET NOG WORDEN GEREGELD: EEN
ECONOMISCHE REGERING VAN DE EU!
DELORS, EEN VAN DE VADERS VAN EUROPA EN OOK DIE VAN AUBRY (PS) DENKT:
“DIE VOORGESTELDE COÖRDINATIE VAN ECONOMISCHE POLITIEK EN HET BEWAKEN
VAN BUDGETTAIRE ONEVENWICHTIGHEDEN DIE MEN VOORSTAAT, IS TE COMPLEX. DIE
HOUDT GEEN REKENING MET DE NATIONALE SPECIFICITEITEN EN NIET ELK LAND KAN
VOLGENS HET DUITSE MODEL LEVEN. DE ENIGE OPLOSSING IS TERUG TE KEREN NAAR
DIE GEEST VAN SAMENWERKING”. Hij gelooft dus niet in de voorstellen van Merkel en
Sarkozy…
DE KOMENDE 10 JAAR GAAN DE BAZEN/EIGENAARS-AANDEELHOUDERS VAN 400.000
MIDDEN- KLEINBEDRIJVEN IN FRANKRIJK MET PENSIOEN. DAAROVER ZIJN BEST
ZORGEN IN PARIJS…
DE FRANSE MEDIA KRIJGEN 4,3 MILJARD VAN DE OVERHEID, DE DUITSE 7,8 MILJARD EN
DE BRITSE 4,9 MILJARD.
EEN MACDO ZET JAARLIJKS VOOR 2,4 MILJOEN $ OM: STARBUCKS DOET 0,8 MILJOEN EN
SUBWAY 0,4. DAT HAMBURGERTJE DOET HET BEST GOED.
HET AANTAL GEZINNEN MET TV IS IN DE VS SINDS 1990 NU VOOR HET EERST GEDAALD
MET 1% NAAR 114, MILJOEN.
ISRAËL STOPT 4% VAN ZIJN BNP IN R&D; DE VS 3% EN DE FRANSEN 2%...
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REDACTIONEEL.

Occupy Wall-Street etc. doet verdere
veranderingen vermoeden evenals
de revoluties in Magrheb en MO en
de ontevredenheidsbewegingen in
Europa. Gepaard gaande aan toenemende armoede, massa-werkeloosheid en een verloren jeugd….
Kortom dit is een full-fledged crisis
uit de topklasse. Eentje van de
duitse econoom-filosoof Weber dus:
die
heilig
geloofde
dat
het
kapitalisme een verschijnsel en
systeem was dat ons “van de ene
naar de andere crisis zou doen
bewegen”, wat dus nog erger is dan
die 10 jaar van Merkel. We zullen nog
veel geks gaan zien dat is wel zeker.

*VOORAF
Dit is waarschijnlijk de laatste editie
voor 2011 mede vanwege een vakantie
van uw redacteur in Californië. Al
zullen u wel blogs blijven bereiken van
daar, hopen we. Mogelijk ook over
Occupy Wall-Street want Oakland ligt
in Californië en er zijn ook al armententenkampen in veel grote steden
daar..
De blog lijkt steeds beter te bevallen
en wordt met veel inzet verder
ontwikkeld. We gingen over de
“magische grens” (klinkt goed he?)
van 1000 bezoeken in 3 maanden en
ontvingen
ook
de
nodige
aanmoedigingen. Zie ook de statistiek
met de bezoekcijfers (einde van de
editie). U zou kunnen worden verrast
met wat blogs uit het verre Californië
in de komende weken, waar de crisis
ook diepe gaten sloeg.

De besluiten over Syrië van de
Arabische Liga zijn een waar
keerpunt in deze kwestie maar ook
in de opstelling van de Liga. Assad
is nu volledig geïsoleerd en de
russen en chinezen én Iran zitten nu
ook stuk.. Zeker nu Turkije met de
Liga en de EU gaat meedoen. En nu
de “deserteurs” met echte raketten
gebouwen plat schieten net buiten
de hoofdstad…
En de VS gaan zelfs samen met de
russen bekijken wat ze moeten doen
met Iran en zijn atoomprogramma
dat weer onder zwaar vuur ligt van
de VN-IAEA,

Als Merkel hardop zegt dat “deze
crisis wel 10 jaar gaat duren” dan zit er
echt iets waars in en moeten we de
broekriem aanhalen of zelfs onze
garderobe wat aanpassen. Wie de
capriolen ziet nu in Griekenland en
Italië kan niet volhouden dat het enkel
komt door opportunisme en seksisme
van twee oudere politici. Er is duidelijk
véél meer aan de hand en het gaat
echt
ook
over
een
krakende
beschaving en cultuur en alles wat
daarbij hoort aan ernstig verlies van
vertrouwen en grote onzekerheden.
Een andere wereld toont zich waarvan
we dachten dat die verleden tijd was..
Intussen braken weer twee premiers
hun nek over de crisis….na de
premiers van Ierland en Spanje.

Nu Kadaffi c.s. naar de eeuwige
jachtvelden vertrokken zijn, lijkt er
ook een nieuw soort periode in de
Maghreb en het MO te zijn
aangebroken. Drie dictators zijn nu
verdwenen… en van nog minstens
drie (?) anderen lijken de dagen ook
geteld. Na ca 10 maanden was er de
eerste
verkiezing
voor
een
Grondwetgevende Vergadering in
Tunesië: een tweede mijlpaal in deze
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gigantische
ontwikkeling.
De
revoluties zijn nu dagelijkse “routine
geworden” en gaan nog jaren van
bouwen en strijden eisen… In Egypte
zijn er toenemende zorgen: vele
vrezen dat hier de Moebarak clan aan
de machte blijft met wel méér ruimte
voor de “Broederschap”.
De bijlage “Arabische Revoluties”
waarvan er 8 verschenen zal nu
worden gestopt. Dat nieuws komt nu
ook gewoon in de kolommen van LP
terecht: zie ook de rubriek “Revolutie”
in het onderdeel Topics in dezelfde
vorm.

Hij zei het keihard in het parlement, al
was zijn vermoeidheid mogelijk mede
de oorzaak van het harde optreden. Die
socialisten hadden, zei hij, gerommeld
in 1997 door driehoeksverbanden aan
te gaan met het FN… De socialisten
verlieten de zaal, zeer boos. Baroin wil
zich niet excuseren en het ruikt weer
naar verkiezingen. Of het waar was of
niet zei de PS ook niet…
TYPERING VAN EEN JOURNALIST
“Valls is gewoon ingepakt door rechts,
Montebourg is het brugje tussen de PS
en antiliberaal links, en het verschil
tussen Aubry en Hollande is puur een
van “stijl” . Daarmee stelde hij dat het
debat in de PS eigenlijk nauwelijks een
echt principieel debat was… Maar
vooral “aardig en netjes”. Wat helaas
juist lijkt: ook Frans links blijft dus op
zoek in redelijk grote verwarring… Net
als de andere linkse partijen in Europa.

We wensen u weer veel leesgenoegen
toe,
LEON en THEO

WERK IN DE AUTO-INDUSTRIE
In 2004 werkten er in Frankrijk 127.000
mensen, in 2008 waren er dat nog
108000 en in 2010 zijn het er niet meer
dan 88000. Zeer illustratieve cijfers
over de “Werdegang” van de wereld
van nu…

DIXITS-VERBATIM
DEBAT HOLLANDE-AUBRY:
Zij sprak over “la gauche molle” (slap,
zacht links) en doelde op Hollande en
stond zelf voor “Le gauche forte” (sterk
rechts), zei ze ferm. Maar Hollande, slim
als altijd, had het over “la gauche dure”
(keihard links) en drukte haar deskundig
in de hoek van onverzoenlijk, wat
radicaler links: dat van Hamon dus, haar
woordvoerder… Die erg stil was de
laatste weken.
BAROIN
WILDE
EXCUSEREN

ZICH

“SARKOZY MOET NU DE BREUK
VAN DE BREUK GAAN OPVOEREN”
(Zei Raffarin met sarcasme).
“ALS
HOLLANDE
DE
WERKELIJKHEID ONTKENT ZAL DIE
WERKELIJKHEID
HEM
VERPLETTEREN” ( Zei de hoofdredacteur Barbier van L’Express).
HET SALARISVERSCHIL TUSSEN
MANNEN
EN
VROUWEN
BIJ
INGENIEURS IN FRANKRIJK IS
FRAPPANT: DE MANNEN DOEN
55000 € EN DE VROUWEN..44.000 €..

NIET
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Sjefke wijst er eentje aan en vraagt: “Heeft
de politie deze foto gemaakt”? En de
agent antwoordt bevestigend. Dus zegt
Sjefke: “En waarom hebben jullie hem dan
niet meteen vastgepakt?”.

DE FRANSE BELONING VAN GEM.
865.000 € VOOR BANKMANAGERS IS
1/7 VAN DIE VAN DIE IN ENGELAND en
¼ VAN DE DUITSE.

*****

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

Een blonde politie-agente houdt een
blondje aan dat door rood reed en vraagt
haar rijbewijs. De blonde vraagt hoe zo’n
ding er uit ziet… “Het is rechthoekig en je
foto zit er op”, zegt de agente. De blonde
zoekt en vindt haar spiegeltje in haar tas,
bekijkt het en zegt: “Hier is het”. De agente
neemt het, kijkt en zegt: “Sorry rij maar
gauw door, ik wist niet dat jij ook bij de
politie werkte”.
(Deze is TE stom niet?)

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lezer Th. stuurde deze mopjes met elk een
aparte les….Dat naties erg kunnen verschillen is bekend en soms gaat het om intelligentie… Een illustratie:

*****

Drie Belgen en drie Hollanders gaan samen
op reis met de trein, De eersten kopen samen
één kaartje, de Hollanders kopen er drie. De
Belgen beloven de Hollanders te laten zien
waarom ze dat doen… Als de controleur in
zicht komt gaan de drie Belgen op het toilet
en hij klopt op de toiletdeur als hij passeert.
Er komt een kaartje onder de deur door dus
de controleur knipt en vertrekt. De Hollanders
hebben het gesnapt…
Bij de terugreis kopen de Hollanders samen
ook maar één kaartje maar de Belgen kopen
er geen! De verbazing is opnieuw groot bij
de Hollanders….
U moet de mop nu verder zelf af maken en
daarom krijgt u als extra-informatie dat er
maar één toilet is in deze lokale trein… Dus
wie worden er gepakt?

BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 82-11 EN
DE BLOGS:
Lezers schreven bij ons bericht over de
1000-ste blog enkele aanmoedigingen.
Dus gaan we graag door, ook met het
vervolmaken van de opzet. Zie ook de
blogstatistiek aan het einde van de editie
weer.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

********
Sjefke ziet zijn moeder crème op haar gezicht
smeren en vraagt waarom ze dat doet.
Moeder zegt: “ om mooi te blijven” en veegt
de crème even later weer af met een doekje.
Sjefke kijkt en zegt voorzichtig: “ Dat helpt
niet echt veel hè mam?”

L’ EXCEPTION FRANCAISE
ATTALI ZEI HET RECHTUIT…
Hij zit in twee adviescommissies voor de
regering en maakt zich druk over zijn land.
Hij begint met te zeggen dat de fransen
hebben geleend voor gewone uitgaven ,
dus wat anders dan investeringsachtige en
dat is het begin van iets heel verkeerds
geweest. Zowel links als rechts deed dat óf
liet dat maar zo al was het niet zo erg als

Weer Sjefke op school waar de politie op
bezoek is. Een agent toont de 10 foto’s van
de ergste stouteriken en zegt dat ze met veel
mensen naar de gevluchten zoeken.
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de VS dat deed… Anderzijds moeten we ook
budgettaire problemen niet verwarren met
andere economische problemen. Zie Japan
waar de publieke schuld 220% van het BNP
is maar die is wel voor 90% in de handen van
japanners. Maar er zijn wel de nodige
stommiteiten te melden: van 35 uur, pensioen
met 60 dure Senaat, enorme hoge uitgaven
bij de Banque de France etc.
Ook al
zeggen sommigen dat het kleintjes zijn…
Maar 13000 ton medicamenten weggooien
elk jaar die betaald zijn door de verzekering
dat is erg duur en onnodig. Mijn commissie
vond 90 miljard en vele schokkende
voorbeelden!
De Canadezen deden dat goed recent: de
premier vroeg van elke minister een
budgetreductie van 20% aan te geven… en
zij die dat niet konden vertrekken In Frankrijk
moet dat ook kunnen en het is een kwestie
van wíllen!
Ook die opstapeling van politieke functies die
enorm conserverend werkt moet afgebouwd
dat maakt elke grote verandering onmogelijk.
Wie dat het beste kan ná 2012? Wel
Hollande moet in staat zijn compromissen te
vinden voor veel lastige problemen en op
korte termijn moet de premier nu al verdere
bezuinigingen
aanbrengen
omdat
de
groeiprognose sterk is gewijzigd naar
omlaag…
Wat intussen al in het vizier is: want de
ratingbureaus gaan de Franse score drie
maanden herbezien nu… Wat Sarko echt
niks goed uitkomt… nu hij zo dicht voor de
verkiezingen staat. Ai ai, het begint lastig te
worden, de crisis stopt niet voor een
verkiezingscampagne!

belasting van ca 3,4 miljard.
Op de
kapitaalopbrengsten komt nu een tax te
staan van 24% en dat was 19%... en de
investeringsaftrek bij woningkoop gaat ook
terug. Totaal 1,6 miljard .
Dan de toekomstige gepensioneerden.
De leeftijdsophoging naar 62 gaat nu van
2018 naar 2017… wat 0,6 miljard
opbrengt..
De subsidietrekkers raken ook wat kwijt:
de indexering voor de inflatie gaat er af…
en wordt nu aan de groei gekoppeld. De
RSA en de ouderdomspensioenen zijn
uitgezonderd… Opbrengst: 0,9 miljard.
De grote ondernemingen
Zij met meer dan 250 miljoen omzet
moeten nu 5% meer winstbelasting betalen
wat 1,1 miljard oplevert.
En
de
politici
zelf
zullen
een
salarisbevriezing krijgen: de president blijft
op 19.500 € per maand staan en de
ministers op 11.000. En men roept ook
anderen hiertoe op…De aftrek van
campagnelasten gaat met 5% omlaag.
Zo sprokkelde Sarko en de zijnen om de
AAA te bewaren, vooralsnog! En die arme
Hollande zit met dat ure PS-project in zijn
maag en verliest het mediaspel aan alle
kanten… De PS wordt door de crisis
overreden… het gebrek aan visie en
realiteitsbesef breekt nu fors op. Hollande
gaat het erg moeilijk krijgen en in de polls
stijgt nu, jawel, Sarkozy. Hij maakt een
steeds betere kans op herverkiezing in
2012… Dat wordt dus (weer) schriken! De
groenen werden al te hulp geroepen wat
betreft de kernenergie ruzie. Immers nu
moeten alle hens aan dek geroepen
worden.

EN TOEN KWAM SARKO’S “RIGEUR”
Weer een bezuinigingsplan het tweede in een
maand en niet het laatste weten de experts
al. Nu gaat het over 18 miljard van nu tot
2013… En de factuur komt overal terecht: bij
de consumenten: de BTW gaat deels van 5,5
naar 7%; en dat moet 1,8 miljard opleveren
via transport, restauratie, voeding en
reparatie/huisverbeteringen…
De
belastingbetalers krijgen ook een beurt: de
maxima in de belastingklassen worden niet
meer met de inflatie verhoogd dus extra

LES FOLIES FRANCAISES
Frankrijk heeft de schuld en het
handelstekort dat het verdient, schrijft en
harde journalist en analyseert keihard
verder. De cijfers zijn keihard en droevig en
die AAA dat heeft zijn langste tijd gehad.
Sociaal klimaat CCC en een erg negatieve
sfeer, kortom het is niet Italië, maar het lijkt
er wel op. Natuurlijk is er wel nog erger in
de EU zie Ierland, de Grieken en
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Portugal… En er zijn er teveel die graag de
schuld geven aan de chinezen, de
mondialisering en de opkomende landen: je
vindt ze van rechts tot op links. Ook Brussel
en de euro zijn het schuld, de vrije handel of
Claude Trichet… Dus het is weer simpel: de
ánderen zijn de schuldige.
Maar iedereen kan weten dat het hier gaat
om “le mal francais” en al vele jaren. Want
kijk naar de buren in Duitsland vlak bij ook
een grote in de eurozone: groei van 3%, WW
van 6, tekort van 1,5% en een handelsoverschot van 150 miljard. Dus ook Laarde
vertelde sprookjes over het “egoïstische
Duitsland”. Frankrijk is het enige der rijke
landen dat meer dan 30 jaar een flink
begrotingstekort toonde en de politici weten ,
vol jaloezie, dat het land véél beter kan. En
weten god van de ramp van de 35 uur.. die
het
land
opzadelde
met
hoogste
arbeidskosten van de EU, met een daling van
het marktaandeel in de handel van zeker 4%
en met 40% minder export dan de Duitsers
en is nog maar 25% van het BNP in
(Duitsland: 45%).
Sarkozy hield woord: Frankrijk bleef de
kampioen van de koopkracht maar ten koste
van grote leningen en enorme tekorten. Dat is
zet Pierre-Antoine Delhommais de naakte
waarheid voor Parijs…
En wat verder in Le Point staat een rijtje va
10 besluiten die de toppers waren van
economisch foute zaken. Van de 35 uur, het
pensioen met 60, tot aan de verkoop van de
autoroutes en andere privatiseringen tot aan
subsidie op de overuren: die werden
“gedefiscaliseerd”… En voegt er aan toe het
gehannes met de banken (een zeer latent
toezicht!) en een historie van en ziekenhuis
dat nu af is sinds augustus en… failliet is
gegaan zonder ooit één patiënt te zien. Het
ligt in Evry-Corbeil… En grote conflicten
tussen dokters en administratief personeel
hadden alles met dit echec te maken.
De artikelreeks in Le Point is genadeloos
over 50 jaar franse economische historie en
schiet
het
sprookje
van
de
boze
buitenstaander geheel aan diggelen. Een te
laat mea culpa?
.

WAT VERWACHTEN DE FRANSEN
VANAF 2012?
De PS moet zich onderscheiden van de
UMP en dat benadrukken wat de Fransen
er niet aan mochten. En natuurlijk een
beter Frankrijk beloven. Met minder
ongelijkheid en meer charme… Maar staan
ze daar echt op te wachten? Denk terug
aan Mitterand die veel moois beloofde en
deed maar toch ook grote fouten maakte:
blijkt nu. Nee, vele experts zeggen dat in
2012 de echte confrontatie met de realiteit
zal moeten plaatsvinden en dat het
ontkennen van de echte toestand niet
meer verder kan. De nieuwe van de PS
moet dus een briljant pedagoog zijn à la
Mendez-France en de moed hebben van
een Beregovoy. Zijn Aubry of Hollande
daartoe in staat? Dat is maar de vraag: ze
spelen hun rol erg traditioneel en zijn de
vertegenwoordigers van de “laatste 30
jaren maar dan een beetje anders”. En dat
is niet meer genoeg. De echte kandidaat
die breekt met het verleden is nu echt
nodig en zonder dat zal het niet gaan…
Daarom maakt Sarkozy een kans: hij is nu
al niet geliefd en dat moet de nieuwe PS-er
nog eerst worden… Sarcastisch? Ja, maar
zeker ook onvermijdelijk!
SARKOZY EN DE VAKBONDEN VOOR
2012
Ze zitten nu als altijd in een lastig parket:
hun regel is dat ze geen stemadvies geven
in de pers… Want dat is lang niet altijd
voordelig voor hun eigen positie. Toch
weet iedereen dat Thibault van de CGT en
ook Chereque van de CFDT liever een
ander dan Sarkozy zien in 2012 en ze
hebben munitie genoeg… Maar nu is er
een toenemend risico van intern conflict en
scheuring ín de bonden: de radicalo’s zijn
moeilijk te bedwingen. Neem de FO waar
de aanhang erg verdeeld was: Segolene
deed daar 25%, Sarkozy 20%, Bayrou 19%
en Le Pen 14%... En Thibault zit met de
PS, de NPA en het Front de Gauche en de
PC… Verder weten ze ook dat de beloften
gedaan door de PS niet houdbaar zullen
blijken en een linkse president komt ook de
crisis tegen en dus de zeer harde
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maatregelen die onvermijdelijk zijn. En
Chereque was niks blij met CFDT-ers die
zonder overleg partij kozen voor Aubry,
Hollande en zelfs Montebourg…De komende
maanden zijn een ware balanceertijd voor de
vakbondsbobo’s..

Een tweede grote is hervorming van de
(veelal
failliete
ziekenhuizen)
Zoals
chirurgische centra voor kleinere ingrepen
en het zware werk elders doen uitvoeren…
Maar in deze wereld in de franse
maatschappij ligt veranderen nog zwaarder
dan op andere gebieden. Maar de tijd
dringt en vluchten (in lenen….) kan niet
meer.

ZIEK ZIJN GAAT GELD KOSTEN!
In Frankrijk is een werknemer per jaar
gemiddeld 8 dagen ziek net als in Duitsland.
Nederland zit op 7, Engeland op 5 en Spanje
zelfs op 4. Oostenrijk echter op 9! Al eerder
werd hier door de Secu bezuinigd op de
ziekte uitkering.. en dat gaat nu weer
gebeuren. De uitkering wordt nu 60% van het
netto-salaris en het is nu 50% van het bruto
salaris. Dat moet 220 miljoen opleveren op
een totaal nu van 6,6 miljard! Het verzuim zit
hier in de lagere salarisgroepen en ook in de
restauratie. Die krijgen het nu ook het
zwaarst voor de kiezen met ca 30 € per
maand minder. Maar daarvan zal een deel
door de bedrijven worden gecompenseerd
zoals ook nu gebeurt. De werkgever gaat dit
méér kosten dus maar daar moet ook meer
aan bestrijding van het verzuim worden
gedaan, heet het.

MINDER, MAAR DUURDERE AMBTENAREN?
De vervangingsgraad stijgt: nu worden al
55% van de ambtenaren met pensioen niet
vervangen… wat (maar) 50% besparing
oplevert omdat… 60 miljoen extra aan
premies wordt betaald. Dat is de weg van
Sarkozy die streeft naar minder overheid
maar betere kwaliteit… Of dit zo optimaal
werkt is de vraag, maar politiek gezien is
het vooralsnog niet zo gek.. Hollande wil
het weer omkeren maar hij staat nu ook
voor het grote schuldengat en aarzelt
fors… Het PS-project gaat in januari al in
de revisie heeft hij aangekondigd… De
werkelijkheid wordt steeds grimmiger en
AAA hangt aan een zijden draadje.

DE SECU DIE NIEMAND DURFT TE
NOEMEN..
Op papier is die al te vinden: lees de vele
recente publicaties waarbij de laatste in
L’Expansion met zijn 10 grote hervormingen,
wel de best doordachte leek. Het begint met:
-de groei in de uitgaven van nu ca 3%
jaarlijks (was in 2003 6%)
-het jaarlijkse tekort rond de 10% (!) nu..
-het al verminderde % aan vergoeding van nu
76%.. (was in 2000 77%)
-de explosie van het aandeel in de uitgaven
voor zwaar zieken: nu al 86% vergoed…
(Gemiddeld is 70% en voor de “gewone
aandoeningen” is het 54%).
En dan volgt het spervuur van de
noodzakelijke veranderingen… wel 10 zware
worden genoemd: veel liggen in de
organisatorisch-administratieve hoek. Zoals
overgaan op het Britse (ook Nederlandse)
systeem van vaste vergoeding per patiënt per
jaar voor de huisartsen. Nu loop ook ik met
geld naar de huisarts toe en betaal cash..

HOLLANDE KRIJGT HET ERG ZUUR!
Sarkozy is bezig met het opzetten van een
ware oorlogsmachine en vanaf nu gaan er
zeer goed gerichte aanvalsgolven komen
die ook gehakt gaan maken van het PSplan dat geheel niet crisisvast is… En de
verder aanstormende crisis zal vele doen
aarzelen van kapitein te veranderen in een
zware storm. En Hollande komt ook nog te
zitten met die gedane belofte aan de
Groenen:
Frankrijk
stapt
uit
de
kernenergie! Wat het stoppen van een
enorm industrieel potentieel zou betekenen
in een tijd van forse krimp! Anderzijds staat
Hollande dichter bij Francois Bayrou wat
erg kan helpen. Ze lijken bij elkaar te
passen..
Over 2012 zijn er nu twee grote theorieën
te horen:
De eerste stelt dat méér crisis in het
voordeel van Sarkozy werken zal. De
andere is dat de periode erg kort is en het
steeds een soort film ín een andere film
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lijkt. En het gaat dus vooral om het
“mediagebruik”. Dus vooral om de dynamiek
in een korte campagne..
De sart lijkt duidelijk:
1. Sarkozy is uiterst onpopulair
2. Niet weinig Fransen willen links wel weer
eens proberen.
3. Links is ook het enige alternatief nu.
In Italië en Duitsland zit ook links weer
voorop, en in Denemarken won ze fors. Maar
in Spanje is ze weg gepoetst..
Om in deze woelige boel het vertrouwen te
winnen zal niks meevallen. Dus zal het
beschadigen van het imago van Hollande (de
onervaren staatsman..) zeker geprobeerd
worden en zal Sarkozy trachten aan te tonen
dat Hollande niet in staat is om een
internationale crisis te bezweren. De
campagne zal zeldzaam hard worden… en
niks kleinzerigjes. Sarkozy is ook erg goed
onder druk en heeft een enorme power en
dynamiek… Maar mogelijk is dat nu net niet
een voordeel? U ziet iedereen aarzelt nu,
maar we gaan het zien.

had gezet was het zijn grote kans. Aubry
zette in op DSK als president en zij als
premier… en dat ziet er nu heel anders uit.
Aubry onder Hollande? Ai. Beter zou gaan:
DSK onder Hollande… Het ligt weer eens
niks eenvoudig in de toekomst van de PS,
die eerst nog 2012 moet winnen. Wat met
een supercrisis in het verschiet niet zal
meevallen omdat de ervaring daarmee
bepaald niet in de PS ligt. Daar heeft de
brute Sarkozy de betere kansen…
Iedereen maakt zijn gokje: u begrijpt het
mijne al. De crisisdiepte bepaalt nu de
uitslag van 2012. En zo hoort het toch ook?
Dan staat Frankrijk weer voorop toch?
Attali schreef het prachtig op:
“Orkanen kom vlug over ons” stond er
boven zijn laatste column. “Orkanen kom
gauw en hevig” , vrij vertaald. En hij
bedoelt precies dat het te hopen is dat de
crisis nu hard en diep gaat toeslaan… snel
en hevig. Zodat elk sprookje voor 2012
onmogelijk wordt en de angst voor de
hevige werkelijkheid overheersen zal. Hij
denkt serieus dat een snelle harde dreun
nu alles nog mogelijk maakt: wakker
schrikkende Fransen, paniek om wat er
blijkt en dan de hamvraag “WIE kan ons nu
reden?”.
En hij wordt op wenken bediend nu de
ontevredenheid wereldwijd in 900 steden
tegelijk blijkt en in 80 landen… De
mensen , en van zeer diverse komaf,
hebben er genoeg van: van het graaien, de
armoede en de werkeloosheid… En het
ontbreken van elk perspectief. In de
Arabische landen vanwege dictaturen en in
het westen vanwege superliberalen die
elke vorm van solidariteit stuk maakten en
tot “verleden tijd” bestempelden. En dat
blijkt nu al een enorme vergissing te zijn…
Dus ik zie wat gebeurt nu meer als een
zegen dan als een ramp… Het kan niet
meer anders.

PS, UMP EN EUROPA
In de PS is “Europa” ín bij ca 42% der
aanhangers; 28% (!) ie erg kritisch over
Brussel en co! In de UMP is dat heel anders:
daar is een flinke meerderheid Europeaan.
Omdat de PS zelf verdeeld is en het nog
bonter wordt als we de andere linkse, de
Verts en de Modem zien zal Hollande als hij
wint een grot karwei krijgen aan het in één rij
houden van zijn “aanhang” waar het om
Europa gaat. Want wat “the french dream” is
weet eigenlijk niemand omdat er te veel
verschillende zijn.
DERTIG JAAR RIVALEN
Dat zijn Hollande en Aubry in de PS altijd
geweest. Nu zijn ze veroordeeld tot het
doorslikken van die tegenstellingen en die
“desamour”. Op 9 oktober deed Hollande
860.000 stemmen in ronde 1 en Aubry
674.000.
Ze
komen
uit
dezelfde
verhoudingen en achtergronden voort maar
mogelijk maakt dat de verhouding net nog
moeilijker. Hollande was blij met het pact
DSK-Aubry want dat liet hem tijd om te
veranderen en toen DSK zichzelf buitenspel

FRANCE TELEVISIONS
Ze zijn met ruim 10.00 arbeidsplaatsen fulltime en dat kost ca 2,5 miljard en het zijn 5
chaines/zenders. De idee om ook actueel
te gaan à la BFM-TV en I-Tele waarvoor
France 4 werd opgericht was te laat en er
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lukte niks. Daar worden nu Amerikaanse
series op uitgezonden… De rekenkamer was
al uiterst kritisch over deze organisatie maar
het blijkt dat men vast zit en nauwelijks
verandert of verbetert. Daar gaat ook nog
eens het mes in; en dat zal de culturele elite
dan niks bevallen.

Duitsland (80000 Mwatt) is er niet meer…
Dus riskeren wij een koude winter als de
winter buiten echt koud wordt… Elk
graadje lager buiten eist 2300 Mwatt méér
productie.
En
dat
zijn
twee
kernreactoren…. Brrrrrr!

Terug naar inhoud

BOEING FRENCH TEAM
Nu de eerste 787 is geleverd en de tweede
bijna ook is de opluchting groot ook in
Frankrijk. Want nu krijgen een vijftiental
leveranciers eindelijk waar voor hun
investeringen.
Thales werkt aan de
elektrische bedrading, Safran aan het
landingsgestel, Latecoère aan de deuren en
Zodiac aan de reddingsglijbanen. Veel
kleintjes overleefden omdat ze vast zaten aan
Safran: immers de vertragingen in de
afleveringen waren té groot! Nu gaat Boeing
het tempo echter zeer snel opvoeren van 2,5
stuks per maand op naar 10 eind 2013. Maar
ze waren er op voorbereid , ook op het sturen
van facturen van 4 à 7 miljoen per 787 voor
Safran. Boeing France genereert 4 miljard
aan werk waarvan 2.8 miljard in directe
aankopen en 1.2 miljard voor reserve
onderdelen. En Airbus vindt het ook prima
zo…

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
BRASSENS DE SCHEPPENDE SCHURK
Hij was een echte inbreker en kreeg voor
de rechter in Montpellier ooit zes maanden.
Maar even later verslond hij tien jaar lang
tonnen boeken en werd al snel veel ouder
in aanzien dan hij echt was. Hij leefde in
Parijs zonder gas en elektra met zijn veel
oudere vriendin. Zo werd hij dé zachte
anarchist met zijn bijzondere poëzie op
muziek, die in Frankrijk een fenomeen
werd en blijft. Een te kort leven maar met
een schepping van jewelste. Bij het
vertalen van bijna 150 van zijn chansons
blek hoe knap deze man met woorden was
en dat het nazingen van een chanson van
hem op zich al een prestatie is. Voor hem
was Frankrijk hét land van de armoede en
de solidariteit.

DURE FRANSE MEDICAMENTEN
In een grafiekje staan de gemiddelde prijzen
van generieke medicamenten in de zeven
landen en dat is schrikken. In centen per
standaardeenheid geeft het:
Zwitserland met 30 cent, Frankrijk met 15,
Idem Italië, Duitsland met 12, Spanje met 10,
GB met 7 en Nederland met 5 cent… Al 80%
van de medicamenten is tegenwoordig een
generiek medicijn. Dus bij die 1,3 miljard die
in 2010 werd bespaard kan nog heel wat
gevoegd worden… Er is kennelijk erg weinig
concurrentie internationaal op dit gebied: hoe
zijn zulke prijsverschillen in een muntunie
mogelijk?

POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE UITSPRAKEN VAN HOLLANDE SO
FAR
Hollande houdt niet van sporten, auto’s (hij
rijdt scooter), files, en zingen. Maar is gek
op chocolade, voetbal, historie en zijn IPhone. Wat niks zegt.
Wat meer zegt is dat hij vooral is
“gevormd” in zijn samenwerking met vier
grote mannen, alle politici.
Zijn vader was arts en een ultra-rechts
iemand. Maar zijn politieke carrière bleef
steken. Francois neemt positie tegenover
zijn vader…
Mitterand kreeg Francois en Segolene
“aangeboden” door ene Jacques Attali die
adviseur van Mitterand was in de 80-er

KRIJGEN WE EEN KOUDE WINTER?
Duitsland sloot kerncentrales en de Fransen
stoken zich 's winters warm met veel
Elektriciteitswet.. Dat kan tot overconsumptie
en –belasting leiden… De vroegere import uit
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jaren. Zij waren beide adviseurs: hij
economisch getint en zij over onderwijs.
Mitterand had op hem veel invloed.
Delors was een tweede en Francois werkte
voor hem aan de dossiers van de
nationalisaties. En van hem heeft hij veel
ideeën over Europa.
Jospin benoemde hem tot woordvoerder
toen die premier werd. En later werd hij zijn
opvolger als baas van de PS. Hollande zag
het verlies van Jospin in 1993 aankomen en
zijn ingreep kostte hem de vriendschap van
Jospin.
Hij is goed thuis in het economisch-financiële
en ook op mediagebied heeft hij veel
ervaring. Politiek is hij goed thuis in Frankrijk
maar bijna nergens in het buitenland… Hij is
goed met Francois Bayrou.
Verder is hij overtuigd sociaal-democraat
maar gematigd en Europeaan in hart en
nieren.
Hij is katholiek opgevoed, trouw aan zijn
vrienden en opereert graag in een groep. En
erg discreet wat zijn privé-leven aan gaat.
Tot zover een schetsje van de PS-kandidaat
voor 2012,

“Sarkozy zal pas laat campagne beginnen.
Dat is minder duur maar ik betwijfel of dat
tot succes zal leiden”.
“” Sarkozy zal zeggen dat je al president
moet zijn geweest om het in2012 te
worden, waardoor hij de enige kandidaat
zou zijn. Tenzij Giscard D’Estaing zich als
kandidaat zou melden”.
“” Ik ben ooit naar Neuilly verhuisd om daar
tegen te komen: Sarkozy –de vader-,
Sarkozy –de zoon- en zelfs Sarkozy –de
heilige geest-“.
“Of ik ook trotskistische vrienden heb? Nee
niemand behalve dan Jospin”.
“Ik ben voor een open economie niet voor
een cadeau-economie”
“Ik denk dat er een spaarvorm moet komen
voor het financieren van productieve
investeringen”.
“Conform de ideeën van Piketty, Saez en
Landais gaat Hollande voor een fusie van
impots sur le revenu en de CSG zowel
voortkomend uit werk als van kapitaal”.

De primaires deden veel woorden spreken
over Frankrijk en dus zit Hollande nu al met
een forse erfenis van PS-zijde aan uitspraken
of “beloften”. En komt er nu een soort uur der
waarheid snel aan… Een bloemlezing van
woorden uit de recente PS-campagne is
nuttig nu:
Eerst een expert: “Een kandidaat voor de
primaires moet zich nu geheel “ombouwen”
om een goede presidentskandidaat te zijn”.

Op de avond van zijn victorie heeft ook
Hollande met zijn getrouwen gedineerd en
hen verzekerd dat hij hen niet zal vergeten.
En op korte termijn zullen de kandidaten
het terrein gaan betreden op de manier die
Chirac in 1995 toepaste.
De werkgevers zijn overigens maar zeer
matig overtuigd van het banenplan van
Hollande waarin hij zegt weggepoetste
banen in de overheid te gaan herstellen…
en wel 60 a 70.000! Wie moet dat betalen
terwijl AAA dreigt weg te vallen?
Zijn contract van de generaties “zal
overdracht van kennis van ouderen naar
jongeren mogelijk maken”. Maar niet
iedereen is overtuigd. En de groenen
spelen het ook hard: de PS zal moeten
instemmen met een stop met nucleaire
energie…. Wat haaks staat op de
economische aspecten bij een diepe crisis.

Nu Hollande zelf:
“Ik wil niet deelnemer worden aan een
wedstrijd vol pijnlijke zaken , maar er zullen
pijnlijke zaken moeten worden besproken”.
“President worden is niet de kroon op een
ministeriële carrière zetten. Nee het betekent
Frankrijk goed aan te voelen en haar
vertrouwen en toekomstperspectief te geven”.
“Rechts kwam aan de macht omdat wij de
weg kwijt waren”.

SEGOLENE GEEFT ECHT NIET OP
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Haar score in de primaires was echt een
afgang, maar haar stemadvies voor Hollande
bracht haar weer terug in de PS-kring. Haar
tranen bij de uitslag waren bij vele ook hard
aangekomen. Hollande zou haar hebben
gezegd: “Jij hebt echt politiek en
mediatechnisch gewicht en dat zal bepalend
zijn bij de verkiezingen”.
En toen ze haar glas hief bij het feestje na de
overwinning van Francois en zei: “Allez,
buvons au futur”, toonde ze ook hoe taai ze
is. Ze bevestigde daarmee nog eens dat ze
sterker is in de reactie dan in de constructie…
Sego is niet ver weg, maar taai en
springlevend na twee keer presidentieel
echec.

Bayrou zal zijn kandidatuur bekend maken
in december en zal dan een sobere
campagne starten. Let wel hij was ooit
goed voor bijna 20%! Hij weet zeker dat
het zal gaan tussen Hollande, Sarkozy, Le
Pen en hem…
Dan is er ook nog Morin, de minister nu ,
maar die wat herrie kreeg met Sarkozy en
die nu “apart gaat”. Maar mogelijk met
maar 1 à 2% van de stemmen… Hij gaat
bij de UMP dienen als pesterijtje voor
Bayrou… en hij zal zijn kandidatuur snel
bekend maken… Recht en het midden uit
elkaar gespeeld en met een machtspositie
in de verkiezingen…
DE MOSLIMS VAN HET FN
Ja, u leest het goed er zijn meer en meer
moslims die veel sympathie tonen voor de
ideeën van het FN en die boos zijn dat
baardmannen uit de “bled” (thuislanden)
hier religieus de dienst uitmaken en nog
niet één woord Frans spreken! En er werd
zelfs een alliantie opgericht, de ARE
(Alliance
Republicaine
Éthique)
die
overigens ingaat tegen de lijn van Aliot de
vriend van Marine Le Pen. Maar die veel
sympathie heeft bij Jean-Marie Le Pen. De
moslims uit deze groep zijn het eens met
het verbod om op straat te bidden, zijn zeer
actief tegen de misdadige moslimjongeren
in Marseille en zelfs ook tegen minaretten
en kathedraalachtige moskeeën. ,
Men wil in deze religieuze kring vooral dat
de staat zich niet met de godsdienst
bemoeit en dat moslimstaten via hun
imams in Frankrijk de dienst uit gaan
maken in de islam. En vader Le Pen
probeert deze moslims een betere pers te
geven in het hun vijandige deel van de FN
(en dat s de groep rond Marine Le Pen en
haar vriend Aliot). Deze moslims zijn sterk
anti-PS en ageren tegen hun “cous-cous
feestjes”. En noemen hen “Gauche
Rolex”…
Hoe verbazingwekkend het ook moge
klinken er zijn moslims die gecharmeerd
zijn van de denkbeelden van ultra-rechts
ook al zijn ze van oorsprong immigranten…
Deze moslims zijn pas echt geïntegreerd!

HOLLANDE EN ZIJN EERSTE VALKUILEN
Het PS project is, mede gezien de lagere
verwachte groei, te duur geworden en moet
worden herzien. Dat zei ook Cahuzac de PSvoorzitter van de financiële Commissie van
de Senaat al. Men denkt nu aan
prioriteitsstelling (Hiërarchisation geheten
hier) van het plan wat Cahuzac al eerder
wilde: zo krijg je een geordend lijstje en je
streept af wat niet meer kan “van onder af
beginnende”. Voor Hollande is nu de strijd om
zijn geloofwaardigheid begonnen…
Het plan van België om ook uit de
kernenergie te stappen komt ook niks goed
uit:
Hollande
wilde
een
geleidelijke
vermindering maar nu gaan de ecolo’s echt
op het gas… Weg met die Franse
kerncentrales
dus!
Deze
potentiële
bondgenoten nemen nu dus ook afstand tot
de positie van Hollande op dit heikele punt.
Ook geen meevaller dus. Het gaat dus nu
spannend worden in PS-kringen…
DE AANVAL VAN DE UMP
Sarkozy zet een grote machine in werking nu
zijn tegenstander bekend is in 2012. En hij
heeft een basistheorie:
“Hollande wordt
gevangene van zijn coalitie met Montebourg ,
de Verts en Le Front de Gauche. Dat is de tol
die hij betalen zal als “de man die
progressieve samenbrengt”. En die zal hem
vergrendelen…
BAYROU EN MORIN: HET MIDDEN
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zou een vriend uit Lille gevraagd hebben
om parties te organiseren, “des partes
fines” zegt men hier. De politie onderzoekt
nu de puces van een mobieltje dat DSK
zou hebben gebruikt…Want via die puce
kun je bij de operator vaak interessante
dingen terug halen… DSK protesteert nu
zeer luid en spreekt van “publieke
reputatiemoord” en, het lukte hem in deze
zaak te gaan worden gehoord. Zijn grote
vriend uit Lille ene Fabrice Paszkowski die
vaak in het Cabaret Michou kwam met
vrouwelijk schoon, is nu mogelijk toch erg
onrustig. Hij was een Militant voor de linkse
radicalen in de PS…en die is weer een
goede vriend van ene Jacques Mellick de
vroegere burgemeester van Bethune die
ook al getuigde in de kwestie Tapie… De
PS zal mogelijk nog veel last gaan krijgen
van deze seksuele grappen zo vlak vóór de
verkiezingen… Maar eerst even afwachten:
immers de UMP zou dat maar al te graag
zien nu Hollande toch al zoveel last heeft
van de crisis in zijn programma!

-Affaires
HET SEKSSCHANDAAL VAN CARLTON
LILLE
Zo’n 8 notabelen werden al gehoord en
enkele zitten nog vast. De baas van de politie
en enkele uit zijn club ook… En dat vlak ná
dat schandaal over drugs met een Lyonse
commissaris… In Lille betrof het een uiterst
goed georganiseerd netwerk van prostitutie
dat tot in België reikte. En waaraan ook
kaderleden van het Carltonhotel deel hadden.
Of dat een officieel product van deze
hotelketen was? Dat wordt nog onderzocht
nu, de directeur zit ook vast. En zelfs DSK
werd genoemd maar hij riep heel hard dat hij
er (weer?) bij gelapt werd. Een avondje met
“alles er op en er aan” deed 900 € maar dat
was dan ook First Class met jongedames uit
het “reseau van Dodo la Saumure”, die de
scepter zwaaide over wel 160 dames.
Ook bleek hier dat sommige agenten ook
politie-info
doorgaven tegen “beloning”.
Kortom het is weer eens raak bij de
notabelen, de politie en in de stad van
burgervrouwe Aubry…

DE PS-AFFAIRE UIT MARSEILLE
Jean-Noël is weer volledig president van
de Conseil Regional: zijn delegatie aan een
vice bleek juridisch onjuist te zijn… Grote
consternatie dus.
En de rechterhand van de burgemeester,
de Muselier (ook UMP) schreef een boek:
“Le système Guérini”. Voor 17 € gaan de
schuiven open van het “clientélisme”
(vriendjespolitiek), de corruptie, het “grand
banditisme” en het witwassen”. Het gaat
over
een
jarenlange
strijd
tegen
“malversaties, angst en veel laf gedrag”in
de 260 bladzijden. Op Facebook geeft hij
zijn aftrap en “hij schrijft bepaald niet met
de achterkant van zijn pen” heet het hier..
Het boek kwam als een forse klap binnen
en nu lijkt de positie van Guerini in de
Conseil Regional vanuit de PS gezien echt
onhoudbaar… Hollande zal nu echt en snel
afstand tot deze gevaarlijke man moeten
nemen en mogelijk via een nieuw te
vormen PS-fractie in de conseil. Een
scheiding van goede en foute PS-ers
dus…

DSK EINDIGT BIJ DE SCHANDAALPERS
Hij is nu op zijn allerlaagste in de peilingen en
kwam weer verschillende keren in het
boulevard nieuws terecht : DSK is enkel nog
een onderwerp in de schandaalpers. Hij is nu
erg eenzaam en zijn vroegere aanhang leeft
tussen diepe teleurstelling en woede over wat
hij uithaalde. En ze voelen zich zwaar
verraden door hun idool. Want ze dachten dat
hij zijn leven had gebeterd en daarvan blijkt
nu geen sprake te zijn… Intussen lijkt ook
Anne Sinclair, zijn libertijnse eega, enkel nog
echt geïnteresseerd te zijn in de inrichting
van haar huizen… en ze sluit zich af van de
wereld. Haar vrienden vinden haar totaal
veranderd en nog een schim van wat ze
vroeger was… Het drama eindigt als een
klucht met wat tranen…
Maar toen het Carlton in Lille een hoerenkast
bleek te zijn, kwam er weer wat DSK-geruis…
Ook hij zou in deze affaire gemengd zijn. Hij

17

Eindelijk vroeg een lid van de Conseil
General (een moedig lid van de PS dus) om
G. af te zetten… óf hem uit de PS te zetten.
Ze riep daartoe Aubry op… Ze zei ook dat
deze toestand de PS-verkiezingsstrijd zou
gaan bevuilen… Het was niet om aan te zien
deze klucht!
De affaire is een geducht wapen in de strijd
om de macht in Marseille en ook in 2012 voor
Sarkozy en de zijnen… De opbouw van de
aanval is begonnen en de regie is
onmiskenbaar… Zwaar weer op komst nu…
En het onweer arriveerde: de PS-Parijs vroeg
Guerini om zijn functies bij de PS neer te
leggen… omdat zijn aanblijven nu (ook al is
hij nog juridisch onschuldig) schade aan de
PS zou toebrengen. Wat Aubry nog eerder
niet durfde wil Hollande nu zin gebeuren.
Maar helaas G. weigerde in alle talen en…
beriep zich op het principe: onschuldig zolang
je niet bent veroordeeld”. Het lijkt er op dat hij
nog enkele PS-ers in zijn val gaat
meeslepen , een splitsing van de PS in de
Bouches-du-Rhône in “bad and good guys”
leek aanstaande… Een rampje vor Hollande
en een zegen voor Muselier en de
burgemeester en.. de UMP!
Guerini reageerde ook op het verschenen
boek van Muselier: “Laat maar eens nakijken
wat hij uitspookt op het eiland Mauritius, zei
hij, en ook hoe hij aan de grond kwam om er
zijn kliniek op te bouwen (M. is n.l. arts). Het
venijn loopt er uit dus…

dus dat hij het als ECB –er aardig deed:
wat weinigen ontkennen)
Hij deed in de laatste maanden erg
vergaande dingen die voor sommige zelfs
zijn mandaat te buiten gingen. Maar die
wel ongelukken voorkwamen of, helaas,
enkel vertraagden in hun verschijning. De
historie zal ook hem berechten.
MOTS DE JOBS
De industriële kunstenaar, de visionair van
Apple, stierf en werd uitvoerig geëerd. De
magazines stonden vol van hem die
vormgeving en hoge technologie wist te
combineren op een zeer hoog niveau. Hij
was kind van een Syrische vader en een
Amerikaanse moeder (van Duitse komaf)
die hem jong als studenten kregen. Steve
werd ter adoptie afgestaan aan de familie
Jobs (hij fabrikant van lasers zij
boekhoudster). Hun tweede kind, Steve’s
zusje werd wel thuis opgevoed tot groot
verdriet van hem. Hij vertrok naar de
Bagwahn in India later, gebruikte veel LSD
en ging met kale kop. Hij bleef altijd in zijn
leven mediteren. Hij komt Steve Wozniak
tegen die met computers knutselt en daar
begint de idee van Jobs. Hij krijgt het erg
moeilijk financieel, wil zijn dochter eerst
niet erkennen en krijgt dan een baan bij
Apple waar ene Scully van Pepsi de groei
van die tent probeert te leiden. Hij krijgt
ruzie en begint met Pxar wat een succes
wordt en gaat dan weer met Apple verder
en wordt daar leading. Tot zijn dood wilde
hij zijn vader nooit ontmoeten: de wonde
heelde nooit.
Wat zei deze man al zo in zijn leven? Hier
wat uitspraken te hooi en te gras.
“Wij hebben producten gemaakt die om te
likken zijn”.
“De meeste mensen weten pas wat ze
willen hebben als ze het zien”.
“Het is veel leuker piraat te zijn dan bij de
Marine te varen”.
“Ik wil niet de rijkste man op het kerkhof
zijn”
“ Wees hongerig en wees dwaas” (tegen
studenten).

MOTS DE TRICHET EN DE CRISIS
Trichet ging met pensioen na bijna 10 jaar
ECB: hij was nr. 3 en krijgt nu een Italiaanse
opvolger. Hij keek terug en zei;
“De landen van de eurozone hebben de
regels niet aangehouden” (En doelt op het
gemakkelijk
overschrijden
van
de
begrotingsnormen).
“Het bestuur van de eurozone moet heel veel
sterker worden”. (Hij bedoelt het uitblijven van
een economische coördinatie en toezicht).
“”ik ben voor de Duitsers nooit een slappe
bestuurder gewest en voor de Fransen ook
geen ultra-orthodoxe aanvoerder”. ( Hij vindt
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“Soms is eenvoud veel moeilijker dan
complexiteit. Maar dat vraagt erg veel
denkwerk voordat je het eenvoudiger kunt
zien”.
“Accepteer geen enkel compromis”
“Laat u niet opsluiten in dogma’s”.
“Laat het lawaai van de meningen om u heen
niet de stem van binnen wegdrukken”.
“” Als je aan een creatief iemand vraagt hoe
hij iets heeft gemaakt voelt die zich altijd een
Betje schuldig. Want hij weet dat hij niet echt
iets presteerde maar zich enkel realiseerde
dat hij een kans moest benutten”.

maar was unaniem acceptabel toen Ben Ali
zijn biezen pakte:

Over Jobs:
“Hij was zeer veeleisend. Hij wilde:
Het beste product, het beste ontwerp, de
beste kwaliteit, en de beste prestaties. Het
moest perfect zijn. We moesten altijd erg veel
verbeteren omdat hij dat wilde. Maar dank zij
hem was het geheel erg goed”.

“Ik wilde niet meer beloven dan ik kon
waarmaken”.

“Ik begrijp dat er veel teleurstelling is in het
land”
“Hoe moeten we alles verbeteren van de
ene dag op de andere? We moeten
opereren in etappes”
“De Tunesiërs zullen zich verzetten tegen
elke poging om de waarheid der
verkiezingen in de waagschaal te stellen”

“De jongeren die in de gevangenis waren
zijn legitieme erfgenamen van het nieuwe
Tunesië. Maar ze zijn ook radicaler dan de
eerdere generaties”

“Zijn klanten waren in werkelijkheid zijn fans”.
*******

NOS BONHEURS FRANCAIS

MOT DE ET SUR BAYROU
Hij is de president van Modem de
middenpartij en was ooit goed genoeg voor
bijna 20%... Hij was een goede vriend van
Alain Minc maar dat verslechterde toen hij
erg nare dingen zei over Sarkozy… Dus eerst
iets van deze beiden over “elkaar”:
“Minc is de meest krachtige schakel tussen
Sarkozy en de rijken in Frankrijk” (zei Bayrou)

Geluk is :
-het mooie najaar in Marseille beleven, dat
nooit winters wordt maar af en toe ook
mooi herfstachtig.
-in de zon soezen op het terras in de
winterachtige zon maar uit de wind: een
verwennerij van formaat.
-meelopen in het “cortège” van de grote
CGT-familie bij de staking van 11 oktober:
vrienden samen voor méér… En allemaal
in de zon van Marseille. Dagje uit met
pastis en dejeuner in Castellane. Niks fout
mee.
-fietsen in de stad na het toeristenseizoen.
Je kunt enkel een echte Marseillaan
aanrijden. En dat klinkt een stuk beter als
ie kwaad is…
-Zoeken naar cadeaus voor Amerikaanse
vrienden in Californië. Hij werkt bij Nasa en
is 73 (!) en wil een oude camera of een
verrekijker… En nu kan ik er geen vinden,
eerder lagen ze overal.
-kijken naar het verrijzen van het MCEM
en het Museum voor moderne Kunst… bij
de Grand Major. Wel 10 loeiers van kranen

“Er zou meer Modem in de Assemblee
moeten komen om het midden echt
bestaansrecht te geven. En dat zou Sarkozy
wel eens kunnen regelen in 2012”( Zei Minc
over Modem).
Zijn politieke clooga Marielle de Sarnez zei
over Bayrou:
“Hij werkt niet met zijn helpers via notities hij
wil er zelf en direct contact mee hebben”.
MOTS DE ET SUR LA TUNESIE
De eerste minister van de voorlopige regering
aan het woord. Hij was jaren eerder al
minister onder verschillende omstandigheden
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proberen het tijdschema aan te houden,
maar 2013 (Marseille Cultuurstad van
Europa) nadert alras. Het is een boeiend
geheel.
-Het wachten op het nieuwe park rond de
Porte d’Aix en de Boulevard du Litteral. Want
daar wil ik straks fietsen natuurlijk, hier om de
hoek…
-Het interviewen van 5 jongeren bij de
betogers van een Onderwijsvakbond en hun
woordvoerder een vlekkeloos betoog laten
afsteken over Sarkozy, foute bezuinigingen
etc. En ik film het en stuur het naar de
liefhebbers: jong geleerd is oud gedaan.
-Zien hoe het net zich sluit rond de PS-er
Guerini en zijn stoute broer. Terwijl de
aanhang bang nog steun verleent omdat vele
van hen ook boter op de rode muts hebben.
Jean-Marie de Corsicaan is echter geheel
niet uit het veld geslagen, lijkt het…
-Groente en fruit inkopen bij de Arabische
winkel bij de Porte d’Aix met zijn fraaie en
goedkope assortiment.
-Geld afhalen bij de Banque Postale waar de
biljetten deels in de automaat blijven steken
tot grote woede van de lokettist. Die
vervolgens een cursus argot (plat) weggeeft..

vreugde, pijn, verrassing en teleurstelling.
Bijvoorbeeld: “Boudie qu’il fait froid!
BOUDIN = noen je een dame die niet karig
is met haar charmes en ook nog niet al te
mooi. Je kunt dus zeggen: “Qué boudin,
celle-là, tout le quartier est passé dessus”.
Niet te vertalen..
BOUFARÈU = dat is de engel in de
kerststal die op de trompet blaast en dus
bolle wangen heeft. Komt van boufa wat
blazen is in het provençaals. Als u hoort:
Qu’est ce quíl boufe aujourd’hui dan heeft
die persoon het over de harde mistral.
BOUFE = komt van boufo, soufflet , gifle
en moet u trachten te vermijden dus.
BOUFFON = dat is een opschepper en als
er van iemand wordt gezegd: “ Je crois pas
qu’il frequente la petite Mireille Je kunt dus
zeggen: “Qué boudin, celle-là, tout le
quartier est passé dessus”. Niet te
vertalen..
BOUFIGUE = Dat is een zwelling op het
lichaam en van iemand die bij de tandarts
was zegt men: “Hij heeft zich een boufige
(zwelling) gehaald “.

Terug naar inhoud
DES MOTS DES MARSEILLAIS
Vervolg van onze cours voor
Marseillanen:

BOUGNETTE = komt van bougneto en
betekent een olievlek. Men zegt dus: “Ouhlal-la, ce Petit! Il peut pas faire un repas
sans se faire des bougnettes”

nieuwe

BORGNETTE= Naam voor een Provençaalse
en komt van “regarder à la borgnette”wat
betekent kijken in een donker hoekje. Het is
dus een dame die “beloert”.

*****

BOTTE (Adieu)= uitdrukking die je gebruikt
als iets er helemaal naast gaat. Een variant
op: Adieu Veaux, vaches, cochons etc. De
uitdrukking komt van een gezegde van een
schoenmaker in de Panier: “ Mij vinden ze op
een dag dood terwijl ik een paar laarzen
repareer”. Ze noemden hem voortaan dus
Botto en toen volgde de rest…

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
HET GROTE OFFERFEEST , AÏD ElKEBIR GEHETEN
Marseille kent honderdduizenden moslims
en op 4 november was er in het park
Chanot, in een grote tentoonstellingshal,
het grote gebed voor duizenden van hen.
Alle huisvaders moesten eerst hun schaap
veroveren bij de grote abattoirs in de stad,

BOUDIE = komt van Bon Dieu ooit en mag in
alle omstandigheden gebruikt worden:
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want dat wordt vandaag en morgen genuttigd
in de families. Aïd is hét familiefeest en
herdenkt het offer van Abraham, die zijn zoon
wilde offeren en die door de engel Gabriël
werd tegen gehouden… Een Bijbels verhaal
wat we allemaal kennen als je christelijk bent
opgevoed tenminste. Het herinnert er ook
aan dat joden en Arabieren afstammen van
dezelfde Abraham: ze zijn dus echt familie en
al sinds heel lang…. De avond tevoren wordt
alles intensief gezuiverd: huizen en van
boven tot beneden en ook alle doeken etc.
worden gewassen. Om de familie te kunnen
ontvangen en ook de armen uit te kunnen
nodigen op het feest… De zorg voor de
armen is diep gegrift in de Arabische,
moslimcultuur.
Waar
aalmoezen
een
belangrijk must zijn: solidariteit dus en ook
echt Frans. Want dat is ook een basispunt bij
de socialisten hier.
In de stad zijn er nu ook feestavonden
waarop Arabische zangers worden aangehoord met hun orkesten en dat uiteraard
voor elke groep , elk land en streek enigszins
apart. Het programma van deze concerten
ligt overal in de stad en de familie gaat er in
zijn geheel heen: moslims zijn zeer familie
”ziek”. Net zoals hun joodse broeders dus en
ook de christenen (zeker de katholieken)
waar men het gezin de hoeksteen vindt en
ook de naastenliefde predikt. Gek eigenlijk
dat er zo’n tegenstelling groeide tussen
christenen en moslims.
Al moet iedereen toegeven dat de historie
van Palestina, vanaf de start van het
zionisme in de 19e eeuw al, en later bij
uitroeping van de staat Israël (na bloedige
strijd in Palestina en de verjaging van veel
Arabieren) erg veel kwaad bloed zette. Het
westen was ook “de uitvinder van de staat
Israël, met GB voorop toen”. En daar ligt ook
een belangrijke oorzaak van de slechte
verhoudingen nu.
Natuurlijk moeten we hier ook aanhalen de
grote veroveringen van Mohammed in
Saoedi-Arabië en later van de Arabieren uit
het Bagdadse (die in Spanje kwamen en tot
in Poitiers zelfs) en de Ottomanen (geen
arabieren dus!) die heel Noord-Afrika en bijna
zelfs Wenen veroverden. Nou ja, als je weet
wat het westen ooit allemaal veroverde en die

slavenhandel van de VOC etc. je herinnert
(waarbij de VOC nauw samenwerkte met
de Arabische slavenhandelaars in Afrika!)
dan wordt duidelijk wat er allemaal
gebeurde in de relatie Arabieren, joden en
christelijk westen…
Dat is dus onze collectieve geschiedenis:
maar laat blonde Geert het niet hóren! .
Leon, nov. 2011 Marseille
Terug naar inhoud

JOURNAL MARSEILLAIS
MARSEILLE IN BEELDEN
EFFE GELD HALEN BIJ DE BANQUE
POSTALE
Ik moest effe wat geld hebben boven de
drie nulletjes en dan moet je naar de
lokettist. Ik stond tijdig voor de deur en was
nr. 1 dus… De fonctionaire was nog bezig,
grommend, zijn apparaten aan te zetten…
Dat beloofde weinig goeds dus. En jawel
toen ik hem mijn afschrift toonde begon hij
binnensmonds te vloeken… hij kon op het
eigen pamflet het rekeningnummer niet
vinden… Wat ook mij bijna niet lukte. Toen
wilde hij persé naast mijn Hollandse
paspoort ook mijn Carte de sejour nog
zien: wat voor Europeanen buiten de wet
is… Want die is niet nodig als je retraité
bent. Discussie één dus: ik won… Daarna
ging het apparaat erg langzaam: het
systeem had opwarm problemen… Dus
opnieuw gekerm over “le bordel de
Marseille”. Hij was invaller van “buiten “
dus… Na wel 12 minuten waren we zo ver
dat ik een ontvangstbewijs moest tekenen,
maar ik had nog geen geld… Ik zei dus
beleefd ik doe het nadat… Wat een motie
van wantrouwen was vond hij. Daar kwam
het geld uit een geel apparaat: maar toen
hij op mijn verzoek effe voortelde ontbrak
er 10 €…. Echt waar, die zaten ergens
“onderweg”. Het gekerm was nu luid en de
25 mensen achter mij (!!) werden
luidruchtiger… Hij moest er wat op vinden
en zijn collega ze”: “Schiet het zelf voor
joh!”. Dus hij greep zijn beursje en… had
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niks er in! Na een luide vloek gaf zijn collega
hem twee biljetten van 5 €… En ik kon weg,
dacht ik.
Maar nee de biljetten hoorden in een
enveloppe ik mocht ze niet zonder
meenemen. Maar hij vond er geen… dus ging
hij naar een andere hoek van de zaal en bleef
bijna 10 minuten weg. Achter mij broeide de
revolutie intussen. Hij kwam met enveloppe
en stopte het geld erin: ik snel weg dus. Ik
keek even heel medelijdend naar de ruim
twintig wachtenden. Het was 25 minuten over
negen: ik kwam om 9 uur binnen. Tja dan
moet je maar niet op maandagmorgen zo
moeilijk komen doen… Ik heb mijn lesje weer
geleerd.

Dus al dat gedoe en al die politie riep veel
media belangstelling op en dan voel je je al
snel erg onveilig. De nieuwe prefect kan
ook geen enkel foutje riskeren; want de
vorige vloog er uit na enkele maanden en
500 roms te veel in town… Parijs waakt
over ons… het is verkiezingstijd en dan
gaat het over: werk en armoede,
onveiligheid en immigranten. Waar niet
tegenwoordig?
De burgervader werd ook geïnterviewd en
deed flink van zich horen: “hier zijn er geen
plekken zonder recht zoals elders… riep
hij, hier gaat de politie naar élke plek waar
iets fout zit! Wat lijkt te kloppen. En dat
“noord” (het armere stadsdeel) zou worden
achtergesteld bij het “rijkere zuiden” dat
noemde hij “ouwe koek”. Want in de tijd
van ene Deferre (een PS-burgervader de
onze nu is UMP) zegt hij: “toen werd het
noorden aan zijn lot overgelaten vanwege
de vele communisten daar… En dit is pure
partijpolitieke strijd.
Maar hij zegt ook: Marseille is de 2e stad
van Frankrijk, arm en kosmopolitisch..
Maar nu is de WW 12% en dat was vóór
hem 23%... en hij stopt grote bedragen in
vernieuwing (wat erg waar is we zien het
overal) dus hij doet alles wat nodig is.
Dus komt het weer eens neer op de “eigen
waarneming” en die is gelukkig positief: ik
zie wat bedelaars, zwervers en ik zag een
goudroofje in het station, zag wat mensen
herrie maken (met de vuist een keertje) en
niks met kalashnikovs gelukkig… zie hier
en daar vernielingen en graffiti’s waar ze
niet thuishoren maar dat maakt me (nog)
niet erg angstig. Als toerist werd ik een
keer 's nachts besprongen (maar hij was te
klein en viel hard) en werden mijn eega
en ik bijna beroofd (we snapten het net op
tijd). Dus wij hebben wel wat bijgeleerd op
dit gebied, maar onveilig voelen, nee. Dus
ik stel u officieel gerust: de tijden van
Marseille- Chicago Lines en de lokale
maffia (uit Corsica) zijn voorbij. Dat is
mede te danken aan de vertrekkende
Duitse troepen in 1945…. Die bliezen in
twee weken het hele maffiakwartier
gewoon op. Na waarschuwing dat wel. Die
trokken toen maar elders heen want

GEDONDER IN MARSEILLE?
Elke grote stad heeft het nodige aan
crimineel gedoe en welke nou veiliger of
onveiliger is: wie zal het zeggen. Want
veiligheid is lastig definieerbaar: tel je
doodgeschoten maffia-leden óf tel je
tasjesrovers etc.? Doe je dat eerste dan
hebben we daarvan onze portie ook hier:
vooral veel (drugs)moorden. In Amsterdam
was het vorig jaar ook feest: elkaar
afknallende penoze. Ach daar zitten wij
burgers niet zo mee, zo lang ze ons maar niet
raken. Hier schoot men een onschuldige
jongen dood en nog wel met een
kalasjnikov…
Nee, hier is het de goudprijs die ons parten
speelt: oudjes (en anderen) met goud
behangen, die lopen extra risico bij 25 € per
gram.. En de rotzakjes trekken het met een
ruk van je nek of arm hoor! En gaan er dan
op scooters van tussen. Nou hadden wij hier
de laatste maanden een stevige opleving van
gedoe: wat nou echt niet kan omdat wij over
goed een jaar Cultuurstad van Europa
worden. Dus alle schuiven gingen open hier:
de CRS (oproerpolitie) bewaakte plekken
waar roms wilden kamperen, er werden vele
auto’s en motoren gecontroleerd overdag IN
de stad, identiteitskaarten gecheckt en… de
bedelaars kregen een 100% bedelverbod.
Wat bij de Verenigingen voor Armenzorg veel
protest opriep: terwijl ik dacht dat ze blij
zouden zijn met méér business voor hén!
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zonder peeskamertjes, ruimte voor wapen en
contrabande–opslag, kan je geen echte
business draaien.
Dus, laat u niet gek maken en kom gewoon
hierheen zoals alleen al 800.000 cruisepassagiers per jaar dat doen…

voor ons. Ik schreef een mailtje naar onze
gerant van de coproprièté en hij ontstak in
grote woede. De investeerder = de
eigenaar kreeg een spoedstuk met veel
juridische tekst… Hij werd bijna bedreigd
met de dood…. Die durft nu geen adem
meer te halen dacht ik!
Ik was tevreden en alles leek oké. Maar
morgen is er mogelijk weer een
ondernemer die de deur “clandestien
opent” (tailslipping) de stekker er in prikt
en…. Vrolijk met onze stroom aan de gang
gaat. Maar als ik hem attrapeer dan.. trek
ik de kabel er uit en snij meteen de stekker
er af… Fini avec les conn….!

ISLAM OP WEG NAAR FOUTE BOEL?
Een recent rapport van de Binnenlandse
Inlichtingendienst over de islam in Marseille
brengt een hoop onrust. Het klaagt over de
vele moskeeën en het bidden in de open
lucht en beveelt aan: minder moskeeën maar
ook betere..
Het signaleert meer
radicalisme , meer verdeeldheid ook in die
kringen en zelfs stammengedoe in de
comoriaanse moslimgemeenschap. Nu is er
dus nog meer onrust ontstaan en het wordt
dus hoog tijd de zaak eens goed op een rij te
zetten. Mogelijk kan Job Cohen (exburgemeester A’dam) hier wat komen thee
drinken… (grapje).

HIJ SPREEKT ONS ALLEN TOE
Hij loopt op de Belsunce, een oude man
met zonneklep en omgekeerd base-ball
petje op. Klein, gebruind met twee jacks
over elkaar, want het is herfst. Hij spreekt
zeer levendig, gesticulerend loopt, stopt,
kijkt ons indringend aan en loopt weer
verder. Handen zwaaiend en wijzend met
een wijsvinger, gaat hij zijn weg voor het
terrasje langs. We krijgen er allemaal flink
van langs, al is ons niet helemaal duidelijk
wat hij ons verwijt. Hij is overigens erg
overtuigd van zijn gelijk en van ons slechte
gedrag. Af en toe lijkt hij te luisteren naar
tegenspraak van iemand… maar hij wil er
duidelijk niet in meegaan, in die abjecte
opinies.
Zo loopt deze 70+-er de Belsunce af; hij
doet niemand echt kwaad en probeert op
zijn manier onze wereld te verbeteren. Het
is blauw, de zon schijnt en hij lijkt niet echt
ongelukkig….. Zijn boodschap verwaait
maar toch maakte hij even indruk op de
passanten. Een prediker die zijn schaapjes
heeft verloren… Een dolende ziel, maar
wie weet toch blij van binnen. Bon voyage,
papi.

STROOM GENERATOR VOOR DE DEUR
Hij staat er sinds een paar uur te brommen
en de kabels di er aan zitten lopen over het
trottoir naar de diverse ingangen van de
begane grond waar we straks de “Pôle
Emploi”
krijgen, het Arbeidsbureau dus.
Immers het station is om de hoek en WW-ers
hebben geen Mercedessen meer hier…(fout
grapje). Niet veel bijzonders denkt u? Nou, tot
vanmorgen wel want toen was het hier de
“gewoonte” dat de diverse aannemers die het
Bureau van binnen opknappen hun stroom
gewoon uit onze centrale meterkast
haalden… gemeten dus door onze algemene
KWH-meter en dus op onze rekening. Daarbij
kwam dat dus de hele dag de hall-deur
openstond en dat is niet bevorderlijk voor de
“veiligheid”. Zoals u zich in een miljoenenstad
kunt voorstellen… Dus vanmorgen had ik er
echt genoeg van…. En ik sommeerde de
verbijsterde aannemer om de stekker eruit te
trekken: uit “mijn kast” in “mijn entreehall” en
van mijn KWH-meter afscheid te nemen. Én
de deur te sluiten… Hij zuchtte diep en ik
zag hem zijn collega vragen of hij ook zijn
stekker in de generator mocht prikken… De
heren hebben het samen geregeld, de deur
was weer dicht en de meter loopt enkel nog

HIJ COMPUTERT IN BOXERSHORTS
Een man staat in de bibliotheek het Alcazar
voor een van de administratie computers
voor de uitleen: hij bekijkt zijn uitleen en wil
kennelijk sommige zaken wat langer
behouden. Dat mag je zelf intikken hier.
Dus hij doet niets bijzonders… Maar als we
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goed toekijken vanuit de kiosk, waar we onze
kranten lezen, zien we dat hij “van onderen”
enkel gekleed is in een verticaal rood-wit
gestreepte boxer shorts. Wat in deze
herfsttijd best opmerkelijk genoemd mag
worden! Maar hem deert het echt niet hij
werkt rustig op zijn toetsenbordje en… loopt
vrolijk de bieb uit en groet het
bewakingspersoneel vriendelijk. Hij lijkt op de
een dolende Amerikaan verdwaald in de
chaos van Marseille; maar wel waardig
verdwaald ondanks zijn opmerkelijke shorts.
DE GROTE MOSKEE LIGT STIL
Er is al jaren herrie over: in moslimkringen
maar ook vanuit de burgerij. Nu heeft de
bestuursrechter de vergunning (van 2009)
voor deze super moskee voor 7000
personen, geheel ingetrokken. Het terrein
van de oude slachthuizen in Noord-Marseille
is nu weer zonder bestemming. De grote
verdeeldheid in moslimkring vanwege de vele
concurrerende landen die mee-financieren,
sloeg weer eens toe. Moslims lijken op
protestanten met hun vele “Artikel x kerken”
in Nederland.

transporten en dergelijke zijn er ook vaak.
Dus dat kan beter maar zie Parijs, qua stad
vergelijkbaar…. Maar ook Lyon dat het vuil
weg krijgt voor 70 € per kop per jaar…. De
wethouder van M. moet daar eens even
gaan babbelen, maar ja, Lyon dat is pure
concurrentie. Want daar zeggen ze dat ZIJ
de 2e grootste stad zijn vóór Marseille. En
dat pikken we écht niet!
Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Onderweg in Marseille kan het zomaar
gebeuren, dat je weg droomt. En ondanks
de woelingen om je heen, zie je dingen
heel duidelijk. En toen kwam er dit uit mijn
pen.
SUCH A LIGHT, BRIGHT DAY
Op een dag,
Zo maar een dag,
Die nog niemand kent,
Wil ik weg gaan,
Naar het wat niets is,
Wat sommigen “dood” noemen.

DAT VUIL OPRUIMEN IS DUUR!
Per kop kost het vuil opruimen hier 149 € per
jaar… iets duurder dan Parijs met 144 en
veel duurder dan… Lyon met 70 (!!!)
Bordeaux met 104, Strassbourg met 98, Lille
met 115 etc. MPM die dat hier uitvoert zegt
dat het niet teveel is omdat de Marseillanen
slechts 32 kilo per kop per jaar aan vuil zelf
scheiden… Dat is in Lille 141 kilo! De
verwerking kost hier per ton 250 € en dat
komt deels omdat er veel is uitbesteed aan
privé-bedrijven… Zoals dat van broertje
Guerini die nu in de bak kwam voor
oplichting… En zijn politieke broer zit er nu
ook fors naast. De Rekenkamer vond dat er
ergens geld “weglekte in het circuit”. Wel
iedereen snapt nu wáár en dit nieuwtje komt
de burgemeester van Marseille en zijn vice
niks slecht uit!
Verder moet u bedenken dat wij hier leven
met inwoners van 200 landen die erg anders
denken over het leven… en, er is ook nog wel
iets niet goed georganiseerd hier! Dat zie je
op straat: te weinig vuilnisbakken op het top=
moment (weekend, feestdagen, etc). Te late

Een dag van blauw met zon,
Zoals ik er veel kende,
Vertrouwd, mooi en vol beloften,
Een die je vriendelijk toelacht,
Maar je ook verrassen kan,
Een echte dag voor mij dus.
Als hij aanbreekt,
Zal hij me niets zeggen,
En als hij mij wenkt: Leon kom,
Dan zal ik blij mee gaan,
Op de dag van mijn adieu.
Leon, 2 nov. 2011, metro Joliette
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huurprijzen in de VS en dat zal tot een
stevige financiële crisis leiden”.
Roubini blogt ook dus kijk naar wat hij ten
beste geeft… Deze opmerkelijke econoom
heeft kennelijk de telefoonnummers van de
controllers van Jahweh, God en Allah..

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

KREEG OCCUPY WALL STREET ETC.
EEN VADER?
David Graeber heet hij en hij is een briljant
antropoloog en ook expert in VSindianenstammen. Niet echt een bankier
dus..
Hij is de motor achter Occupy Wall Street
deze 50-jarige radicale anarchist die veel
internationale manifestaties op zijn naam
heeft staan van Quebec tot Genua
passerend via New York dus. In Londen
deed hij ook mee aan de protesten van de
studenten tegen dure studies en hij schreef
recent: Schulden: de eerste 5000 jaar.
Want hij denkt dat de schulden in de VS
altijd al dienden om de burgers te
controleren en de oorlogen te financieren.
En als ze dan te hoog worden, zegt ie, dan
breekt altijd de revolutie uit. En wat hem
betreft is dat wat er nu gewoon, weer dus,
gebeurt. Hij zegt bemoedigend (?): “Ik weet
niet of deze beweging uit gaat monden in
een tweede mei ‘68”… Hij kan het weten
dus…

ALGEMEEN.
24 OKTOBER 1929 NEW YORK
Dat is meer dan 82 jaar geleden toen de
koersen op Wall-street in een halve dag 22%
daalden en de Grote Depressie begon.
Hoover riep nog tot kalmte op maar even
later waren 13 miljoen aandelen verkocht…
Zwarte Donderdag bleef vele lang in het
geheugen en was de opmaat voor zelfs een
WOII; al was de oorzaak daarvan in Europa
eerder het verdrag van Versailles aan het
einde van WOI… Elke econoom en historicus
denkt daar nu aan en vergelijkt. Daarna
kwam Keynes op het tapijt die uitlegde
waarom de recessie zo diep was
geworden…. En nu volgen Europa en Obama
deze Keynes en constateren… dat het recept
nu niet werkt! Weer een zeer knappe theorie
die niet erg duidelijk was over haar
geldigheidsparameters? Tja. Als er nu al
neutrino’s rondvliegen sneller dan het licht,
waarom zou Keunes dan onfeilbaar zijn
onder alle omstandigheden? Marx overkwam
het ook al… Dat stel mensen op de aardkloot
maakt het allemaal knap ingewikkeld al was
Schumpeter het die altijd zei: “Het kapitalisme
dat is rennen van de ene crisis naar de
andere”. Maar hij maakte niet meer mee wat
er met het communisme gebeurde eind 20e
eeuw… Het is behelpen in de wetenschap.

MERKEL EN OBAMA VECHTEN OM
CHINA!
Ze kregen er harde woorden over: nadat
Obama de euro in de steek liet ging Merkel
c.s. shoppen in China. En Obama werd
daar erg boos over! Washington wil Beijing
graag exclusief als financier behouden…
en zette Berlijn fors onder druk om zelf
méér in het Europese steunfonds te
storten! Waar Merkel zich niets van
aantrok… En de Chinezen lachten weer in
hun vuistje.

WEER DIE PROFEET ROUBINI!
Hij zette zijn geschriften uit vorige jaren,-toen
afgedaan als zwarte onzin-, weer eens op het
internet op zijn site. Daaruit citeer ik even iets
uit 2006 van zijn hand: “De economische
verschillen tussen de EU-landen zullen
binnen 5 jaar (!!) leiden tot een grote
financiële crisis”…
“De arbeidskosten in Duitsland en Italië zijn
nu ca 20% verschillend”. En, “Italië wordt een
tweede Argentinië”. En in 2005 schreef hij: “
Er valt een implosie te vezen in de

CHINA TWIJFELT AAN EUROPA
Een Chinese strategische econoom Li
Xiangyang spreekt met twijfel over de
Europese leiders. Want hij zag 14 EUtopbijeenkomsten vóór er echt iets
essentieels gebeurde, zegt hij. En Beijing
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als grote internationale investeerder twijfelt
ernstig aan de wil van de EU tot verdere
integratie. Geef hem eens ongelijk! Frankrijk
en Duitsland zijn onvoldoende in staat leiding
te geven, de schulden zijn loodzwaar en de
bevolkingen verzetten zich tegen van alles uit
Brussel. Op lange termijn heeft hij nog wel
vertrouwen maar vooralsnog is er veel twijfel
aan verdere integratie van de EU. Tja dat
FESF dat van 440 miljard naar 1000 miljard
moet waar moet dat geld vandaan komen en
wat zijn de garanties voor die investeerders
voor het rente en rendement? Men wordt nu
hier ook wakker, ook over de zekerheid van
onze Amerikaanse investeringen in dollars.
Iedereen vindt ze te omvangrijk maar met die
twijfel over de euro wordt dat ook niks beter.
Het IMF dat is beter daar was nog nooit een
echt probleem mee. Dus moet de ECB voor
dat FESF dezelfde garanties afgeven als de
centrale Banken van Duitsland en Frankrijk
doen. Er moet een stabiele euro achter zitten
wat ook voor het hele internationale
investeringssysteem erg goed zou zijn. China
is de grootste handelspartner van de EU dus
hoopt het op zijn “betere statuut” dat voor
2016 is voorzien. Wat ook het embargo op
militaire deals op zal heffen (is er sinds
Tianmin in 1989) en ook de anti-dumping
praktijken. En de EU moet snappen dat wij
niet haar redder zijn: we staan op gelijke voet
en investeren in het belang van beide
partijen…
Aldus dit lesje voor “ons” van het land dat
voor de meeste amerikanen nog het “nieuwe
Japan” is, dat later ook weer kalmpjes ging
meedoen… en nu zelfs in de problemen
kwam. Wat echter steeds meer experts
ernstig betwijfelen. Die zien China’s opkomst
als een enorme verandering van de
verhoudingen en zeggen: we zijn snel op weg
naar een G1 in plaats van een G20 of
zoiets… Want als een land beschikt over de
grootste economie (is voor China nu al zo:
groter dan die van de VS sinds vorig jaar!),
als het het grootste aandeel heeft in de
wereldhandel en ook nog debiteur staat op de
handelsbalans dan kun je “de wereld je wil
opleggen”. Zoals de VS dat al kon met
Europa in de 70-er jaren… Dat zal China
kunnen in 2030 dus bij een rekensom waarbij

je uitgaat van 7% groei gemiddeld. Zie nu
al wat China doet: het eist technologische
kennis op als je er binnen wilt, het doet
gewoon zijn markt dicht als je te machtig
wordt tov de eigen industrie en heeft lak
aan octrooien etc. .China zal vrijhandel
blijven steunen want een open systeem is
zijn eigen belang.
Gaat het dan niet intern fout daar met dat
gemis aan democratie , mogelijke crisissen
met OG etc. en te weinig kids…? Dat kan
natuurlijk maar is weinig waarschijnlijk nu
gezien. Zapatero zei het recent openlijk:
“China is onze beste vriend morgen” en
dus niet (meer) de VS…
Dus stop met die wensverhalen over een
exploderend China, dat is wishfull thinking!
REVOLUTIE: EN WALL-STREET ALS
ANTI-MARX?
De revoluties die zich één jaar geleden
nestelden op pleinen in de Magrheb en het
MO, leek over te slaan naar Griekenland
en Madrid en vervolgde toen zijn weg naar
Zucottipark bij Wall-Street.. Ho ho, dat is
natuurlijk niet één homogene bweging,
maar wel een uiterst diffuse verzameling
van “diep ontevredenen” die er genoeg van
hebben en luid protesteren. De ene van
dictators en de andere van graaiende
banken,
sluitende
bedrijven
en
bezuinigende overheden. Ze heten in de
franse sferen dan ook de “indignés” en
elders “indignados” en nu ook “OccupyWall-street . De laatste in de VS bestaat nu
al in honderden steden en al duizenden
van hen kwamen al protesterend al even in
het gevang.. Zelfs Obama c.s. , die zich
wat verbaasd opstelt bij dit “erg onAmerikaanse gebeuren dat erg europees
aandoet” begint nu wat nerveus te worden.
Want ook hier komen de verkiezingen er
aan net als in de Magrheb, Spanje,
Frankrijk en elders.. We hadden zoiets
even eerder bij de het Plein van
Tiananmen in Peking en de val van de
muur in Berlijn… een wereldwijde
verontwaardiging. Echter toen waren de
sociale media nog niet actief, die nu voor
een duidelijke samenhang zorgen… Al zijn
de groepen uiterst gemêleerd: van
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arbeiders die werkeloos zijn tot studenten die
te hoge schoolgelden moeten betalen tot
midden-standers die alles kwijtraakten door
de crisis en zelfs tot aan thuisloze hippiachtigen en antimondialisten of antinuclairen.. Een wonderlijke mix die wel zeer
goed de breedte van het huidige ongenoegen
laat zien: dus de grote veranderingsslag in
onze samenlevingen. Anderen zeggen: de
nieuwe grote crisis in het kapitalisme, dat
volgens hen is veroordeeld door te hollen van
crisis naar crisis.. Nu “gevoed” door de
sociale media, for sure en de grote boosheid
over de enorme verschillen in rijkdom die er
overal zichtbaar zijn. De stelling van ene
Pater Drucker dat een verhoudingsgetal 20
het maximum zou moeten zijn tussen laagste
en hoogste inkomen is totaal niet meer aan
de orde… het gaat nu om factoren 100 en
méér…(zoals 500 keer!). En de armen in de
westerse gemeenschappen komen al aardig
in de buurt van 20% van de bevolking.. Marx
keert zich om in zijn graf in Londen … zeker
nu er ook in Israël een grote ontevredenheids
beweging is opgestaan: “verontwaardigden
op de wereld verenigd u” , zou hij nu luid
uitroepen. Nee, niet zozeer hij de stille
filosoof-econoom, dat zouden eerder Engels
en volgelingen nu doen. Vóór er een
wereldregering is hebben we nu al bijna “een
wereldproletariaat new style” De G20 moet
opschieten!

financiële wereld was iets optimistischer
maar wacht op dit plan en op de G20, waar
nu de hele wereld van verwacht dat er , in
Nice en onder Frans voorzitterschap, de
eurocrisis zal worden bezworen…
MERKOZY HET DUO DAT ONTWAAKTE
De ommekeer was spectaculair: de
Duitsers en de Fransen begrepen, na veel
te lange onderschatting eindelijk hoe kritiek
de situatie van de banken was… Waarbij
Merkel het eerst was en het snelst een
herkapitalisatie wilde. Terwijl Parijs nog wat
aarzelde mede omdat ze bang waren hun
AAA te verliezen…
De Europese banken zijn met 32500
miljard aan actief ca 350% van het
Europese BNP ; in de VS praten we over
maar 80%...
Duitsland dat sinds 1989 steeds meer een
eigen politiek bedreef en verder weg raakte
van zijn Europese rol ging, na ingrijpende
hervormingen sinds 2002, in 20-10 weer
overstag. En hervatte zijn positie in de EU
zich realiserend dat het mede met zijn
vergrijzende bevolking niet anders kon.
Weer weg van zijn afstandelijke houding op
energieen defensiegebied. Na de
“hoogtepunten waarbij het zijn heil zocht in
het oosten en in de VN zich onthield van
stemmen bij de Libië kwestie. Intussen
speelde Frankrijk de grote natie, mede in
dit vacuüm wat Duitsland liet, maar werd
zwaar belemmerd door zijn hoge schulden,
zijn forse WW en zijn zwakke exportpositie
en zijn industriële afhaken.

HET MYSTERIEUZE PLAN MERKOZY
Ze beloofden het plechtig op een zondag: zij
hadden samen een plan voor Europa wat nog
voor de G20 op tafel zou komen en wat de U
moest redden. Ze waren het eens over het
redden van de euro en de herkapitalisatie van
de Europese banken… het Steunfonds moest
met 200 miljard worden opgehoogd en de
Fransen moest het lukken op hun AAA te
blijven, nu de verkiezing voor de deur staat
daar.. Maar Merkel wil dat die banken eerst
zelf naar geld speuren, dat daarna elk land
beziet wat het moet doen uit eigen middelen
en dán pas komt het ESF er aan.. Sarkozy
egt nu dat hij het ook z ziet, maar of hij dat
kan waarmaken is de vraag. Intussen gingen
enkele banken in Parijs al in de
herwaardering bij de ratingbureaus. De

De grote eurocrisis komt daar vandaan:
een
afhakend
Duitsland
en
een
verzwakkend Frankrijk. Het huidige Europa
met zijn zieltogende euro zijn de kinderen
van
dit
helse
paar
dat
Europa
verwaarloosde en dat koos voor een renationalisatie in hun opstelling. Hun latente
houding en veel te late reageren maakten
van de EU een soort van Lehmann
Brothers.
De zeer recente ommekeer in Berlijn is
mogelijk beslissend voor EU en euro nu
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het ook klem kwam te zitten in zijn interne
politieke situatie en een afzakkende groei. En
ook vanwege erg zwakke plekken in zijn
banksysteem.
De
Bundestag
stemde
massaal voor meer geld in het ESF en hulp
aan de Grieken:
een spectaculaire
positiekeuze. En het wilde nu eindelijk ook
een economische integratie van de EU en
een forse herziening van het EU-verdrag.
Deze ommezwaai op het laatste moment,
zou voor de EU wel eens de vitaalste sinds
lang kunnen zijn: als Frankrijk en ook de
anderen nu snel mee gaan doen. Dus nu
moet er snel tot die herkapitalisatie worden
over gegaan: eerst via de aandeelhouders en
de nationale staten en zo nodig verder via het
verzwaarde ESF…

noorden overschotten in het zuiden
tekorten, dus. Nog eentje: de BCE deed de
rentetarieven omhoog zes maanden vóór
de teloorgang van Lehmann Brothers.
Later voorspelde T. een fors herstel maar
dat werd een groei núl.
Maar de BCE was wel later erg actief in de
crisis en kocht voor 15 miljard
staatsobligaties per week. Dat maakte het
voor Spanje en Italië mogelijk om zich
netjes te herfinancieren. Maar ze gingen
daarbij ruim óver het mandaat heen en
daar moet eens goed over nagedacht
worden. Want als dat mág dan moet er
veel beter met de landen worden overlegd.
Trichet was een brandweerman van
formaat maar af en toe ook een pyromaan.
Nu gaat ie met pensioen.

Aldus Bavarez, de franse visionaire
econoom, wiens betoog een soort van bange
opluchting ademt: hij ziet de laatste kansen
voor Europa maar leeft daarbij nog steeds
tussen hoop en vrees. Enkele weken vóór de
cruciale G20 in Nice.

DE ECB VERANDERDE OOK STEVIG
De ECB moest, tegen wil en dank, n 2008
bij herhaling banken en landen helpen die
in last kwamen door de crises. Haar balans
is met 71% verzwaard sinds de crisis van
2008 en ze begon aan iets met duivelse
trekjes. De stijve Trichet moest buigen voor
de druk en de omstandigheden en zo
kreeg de ECB trekjes van een hedge fonds
Er staat een hoop twijfelachtig actief in
haar boeken nu en sommigen doopten
haar naam al om in EBB = Europese Bad
Bank! Tja de 160 miljard obligaties van
Spanje, Italië en Griekenland die staan er
bij en ze accepteerde ook diverse riskante
financiële producten als onderpand voor
leningen aan banken.. In totaal zou dat
gaan om ca 559 miljard € dus. Eigen
kapitaal in een % van het totaal aan actief
is nu 4%... de Nationale Zwitserse bank
staat op 16% en die van Zweden zelfs op
21%. En een failliet van Griekenland zal de
zaak goed verder in de fik zetten en ze zou
haar onafhankelijkheid wel eens kunnen
verliezen. Tot nu toe ging nooit een
Nationale Bank failliet.. maar sommigen
geloven nu al niet meer in dit soort
stellingen. Andere tijden..

DIE DOLLE BEURZEN!
Ik zag een grafiek met het BNP wereldwijd en
daar omheen getekend de wereld beursindex… In termen van % variaties gaart de
beurs ongeveer 10 à 20 (!) keer erger te keer
dan dat BNP in zijn variatie en dat al sinds
1990. De beurs loopt steeds vóór op de BNPverandering én versterkt de variaties enorm.
Een voorbeeldje: het einde van de crisis in
2003 werd op de beurs “gevierd” met een
sprong van 31%. In 2008 was het begin van
de crisis reden voor een beursval van 42%...
De mondiale recessie was in 2009 op BNP
basis maar 0,6%... Waarmee duidelijk is dat
de beurzen het casino zijn van de echte
economie. Maar pas op: de aandelen staan
echt op de balansen van de ondernemingen,
ook bij de banken, dus…
TRICHET KON ER OOK GOED NAAST
ZITTEN!
Gedurende 2003-2007 maakte hij vaker foute
analyses. Hij zij altijd dat de euro tot
“homogeniteit”zou leiden maar daar klopte
niks van. Het noorden industrialiseerde fors
en het zuiden des-industrialiseerde.. In het

DE BANKBOBO’S IN 2010!
Ze kregen een hoop gedonder te horen
maar daarna werd het weer stiller; maar
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niet op hun salaris-rekeningen! De Fransen
deden er gem. + 46% op maar staan
desondanks nu op 0,86 €… Nederland,
Portugal, Denemarken en Noorwegen zitten
rond de 07 miljoen en schepten er
bescheiden 3 à 18 (!)% op… Nee kijk dan in
Engeland met =8% en naar bijna 6 miljoen
jaarsalaris, Zwitserland met +4% en 4,4
miljoen, Spanje met 5% en 3,7 miljoen,
Duitsland met -7% (!) en 3,2 miljoen, Italië
met 2% en 1,9 , Zweden met +30%(!) en 1,4
en Oostenrijk met +54 (!) en nu 1,25 miljoen.
Dat alles in volle “omvorming van het
bankwezen”… We worden dus inderdaad
getild: Occcupy the banks, dus. Wacht 2011
maar eens af en de G20…

basisabonnement van 5 $ per maand! Men
slaat dus grote gaten in het aanbod van de
“gewone TV” en de kabelexploitanten.
Netflix betaalde veel voor de rechten van
films en series aan Hollywood het budget
was meer dan 590 miljoen € het laatste
jaar. Nu is al 30% van het Internetverkeer
tussen 20 en 22 uur van Netflix: de klanten
kijken TV via hun PC dus en een console à
la Playstation. Men denkt nu mondiaal en
wil ook naar Europa komen … In Frankrijk
zijn de concurrenten al vol in de touwen om
deze concurrentie aan te kunnen. Alle
zenders in Frankrijk lopen in Hollywood al
de deuren plat.. en er wordt door Orange
ook al met Netflix gesproken. Deze
ontwikkeling gaat de zaak flink op de kop
zetten zeker ook in de reclamewereld.
Binnenkort wordt er hier I-Cinema
gelanceerd met 12000 films in de
catalogus ; men is bezig dat in
verschillende boxen te integreren.. .
In deze wereld is een Big Bang op komst
ook in de krantenwereld dus en ook
Google en Apple zijn volop wakker om hier
mee te doen. Er ontstaat zo een totaal
nieuw businessmodel met als twee
kolommen
amusement
en
nieuwsvoorziening.. We gaan het weer
allemaal meemaken: ga dus geen lange
termijn contracten aan.

INTERNET/MEDIA
BLACKBERRY
MOET
VEEL
RECHT
ZETTEN
Drie dagen lang deed de mail et niet bij
Blackberry en de baas moest in een I-Phone
shirt zijn excuses aanbieden en RIM, het
eenzame besturingssysteem van deze Phone
kwam nog meer alleen te staan. Het heeft
maar 7% van de markt, Android heeft 43%,
Symbian (Nokia) 22 en IOS (Apple) 18%.
Het vertrouwen van de 70 miljoen gebruikers
van Blackberry’s moet terug gehaald
worden.. en ook moeten nu de werknemers
worden gerustgesteld. Over de geruchten van
2000 ontslagen bij de basis van 19000… Dat
stond in een anonieme brief aan hun allen.
Ook de aandeelhouders zijn ongerust: de
koers viel 60% en daar werd ook al om ander
management geroepen… En nu kwam er ook
nog het gerucht dat een Amerikaans fonds
(dat van Carl Icahn) bij deze tent wil gaan
instappen waardoor het aantal potentiële
deelnemers opnieuw groter wordt. Een
technische panne van deze omvang,
ontstaan door een conceptiefout, kan je in
deze branche de kop kosten.

DIVERS
DE EUROPESE AUTOBOEREN
Renault opereert wereldwijd en verkoopt al
39% buiten Europa en dat gaat in 2013
naar 45%.. Bij concurrent PSA is dat 38%
en straks al 50%. Zoals ook Volkswagen al
doet nu. In Brazilië zat PSA op 90.000
stuks geleverd en Renault deed daar
81000. In China
doet PSA met zijn
Chinese partner nu 750.000 auto’s en
tekende een tweede contract voor nog
eens 200.000. Renault heeft er geen
fabriek maar verkocht er per semester
toch 11000,zijn partner Nissan echter bijna
1 miljoen! In India begint PSA nu en zal
leveren in 2014. Renault is er al van 2005
en de Logan loopt niet zo goed als gedacht
met zijn partner Mahinda&Mahinda. De

NETFLIX ZET DE TV-WERELD OP DE KOP
NETFLIX heeft in de VS al 25 miljoen klanten
en groeit als kool, ook in Canada en men
start binnenkort ook in Latijns Amerika. Men
verhuurt films en series per post (DVD) en nu
ook per internet en dat voor een
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verkopen daar die in 2010 nog 10.000 waren
vielen terg naar… 300!
In Rusland verkocht Renault 75.000 en PSA
35000. Renault wil investeren in Avotvaz dat
Lada’s maakt.
Die verkochten 570.000
auto’s.
Tja zo gaat dat in autoland waar men leeft
van de groei… en meestal lokaal moet
samenwerken.

met… de eega van de magistraat. Kijk zo
klopt het weer in onze moderne wereld!
UNESCO RAAKT 22% BUDGET KWIJT
Omdat Palestina volwaardig lid werd van
Unesco weigert de VS nog verder haar
bijdrage te betalen. De 107 vóórstemmers
(52 onthouding en 14 tegen) sloegen een
gat van 70 miljoen in de geldstroom en nu
zit het erg krap daar in Parijs. De VS en
ook Duitsland tegen en Frankrijk vóór… En
nu gaat Abbas de Geboortekerk in
Bethlehem voordragen als te registreren
monument… Een daad van demonstratie
van een land dat nu zijn zelfstandigheid wil.
Maar nu ook zijn geldstroom ziet worden
opgehouden door Israël …

LEVEN ZONDER SEX KAN!
De priesters moesten het maar deden het
niet allemaal en nu zijn er “gewone mensen”
die het “mogen maar niet nodig vinden”. Op
ASEXUEL.ORG staat: Ik snap niet waarom ik
sex moet hebben met iemand waarvan ik
hou… Duidelijk zat dus. Kijk eventueel ook op
AVEN van de VS als u ook “zonder zou
willen”.
De definitie van een asexueel is iemand die
al minstens 12 maanden een relatie heeft met
een mens maar met “no sex.” Anderen
hanteren een vragenlijst om u “te keuren”
waarbij u er slecht afkomt als u af en toe
masturberen zou: dan bent geen asexueel
dus. Nat dromen van uw partner: ook al niet.
Het komt er op neer dat u het pas bent als u
niet meer penetreert of niet gepenetreerd
wordt..Een lichaam zonder sex gaat niet ten
onder zeggen de wetenschappers , maar
onthouding voor een topsprinter is echt aan
te bevelen enige tijd voor de sprint… En de
beweringen dat je borst- of prostaatkanker
krijgt als je niet aan sex doet, zijn oma’s
sprookjes. Dus is er niks aan met uw geliefde
dan gewoon stoppen , u wordt er niet beter of
slechter van… Dus laat u niet opjutten in
onze perfide maatschappij en u niet wijs
maken dat u “er niet meer bijhoort” als u niet
flink te keer gaat.
Maar pas op: een man uit Nice die door zijn
vrouw niet meer werd “beroerd” en daarvoor
in appèl 10.000 € boete (=schadevergoeding!) voor kreeg! Niet in 1880 maar
recent! Want artikel 215 code Civil zegt: De
echtgenoten verplichten zich tot een
levensgemeenschap. En dat houdt zei de
magistraat in Aix dat hij ook een seksuele
relatie moet onderhouden”. Ik weet niet of de
man nu naar cassatie zoekt… Iemand zei me
dat die man natuurlijk vreemd ging en wel

IS ONS GEWETEN EN SIMPEL AUTOMAATJE?
De filosofie sprak altijd van onze vrije wil…
dus het komen tot besluiten op een vrije en
gekozen manier over belangrijke zaken.
Maar
de neurowetenschappers
zijn
daarover ernstig in twijfel geraakt… op
basis van veel onderzoek. Simpele
proeven toonden echter aan dat er meestal
al 8 sec. voor we een “besluit namen” door
de hersens al een actie werd “bepaald”:
geheel “automatisch“ dus …
Dus een hersenactie gaat vóóraf aan een
“vrijwillige beslissing”? Hup, weg die vrije
wil dus?
Het merendeel van onze persoonlijke
gedachten
wordt
losgemaakt
door
automatische signalen en door imitatie,
zeggen de wetenschappers. Dus dat
geweten van ons zou een “illusie” zijn! Het
merendeel van onze “besluiten” zijn
helemaal niet vrijwillig maar echt onbewust
genomen door onze hersens die dat
automatisch deden. Niks rationeel dus en
niks bewust.. Wat een ware schok betekent
voor de filosofie en onze manier van doen
en laten en ook door “de sociale omgeving
waartoe we behoren”. Maar ondanks deze
overtuiging bij een toenemend aantal
“determinsme-aanhangers” is er in de
kringen van de wetenschap nog twijfel..
Dat er echter sprake is van meer
“automatiek” dan ooit gedacht is echter
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duidelijk. Was het ook niet Spinoza al die zij
dat het gedrag van de mens voortkwam uit
“automatische interne impulsen” die de mens
door levenslange studie en ontwikkeling
moest leren te beheersen? Dus dat de mens
een “automaat is die voortdurend bezig is met
het schiften van alle IN hem opkomende
impulsen tot actie”. Die Spinoza toch!

veel maar dat is niks schadelijk voor de
gewone mensen… en de zwakkeren
zouden vroeger zijn weggekwijnd in
duistere hoekjes en worden nu wel
opgetild”.
En anderen , pedagogen,
zeggen dat internet etc. niks mensen
chaotisch of dommer maakt, maar dat het
wel veel invloed heeft op het hanteren van
relaties en gezagsverhoudingen. Het zijn
de ouders die hun kids niet meer snappen,
daar ligt een probleem. Maar dat je kids
gewoon moet verbieden te vaak en te lang
achter het scherm te zitten is echt normaal
zeggen velen. Want dan neemt het
amusement de overhand boven het echt
studeren en dat doet de schoolresultaten
kelderen… Vroeger mocht je toch ook niet
de hele tijd spelen? Dus het is eigenlijk
weer het oude liedje: je moet de dingen
niet overdrijven en dus ook niet het achter
schermen gaan zitten…

WAT DOEN DIE SCHERMEN MET ONZE
HERSENS?
“Maakt Internet stommelingen van ons? “, zo
heet een boek van ene Carr en die heeft best
wat te vertellen. Hij beschrijft hoe de huidige
moderne mens wordt voort gejaagd door
Facebook, Google, Hotmail, Twitter etc. Hij
onderscheidt twee soorten “aandacht”: de
beheerste waarbij wordt gekozen waarop je
je wil concentreren en de primitieve die
reageert op alles wat om e heen gebeurt dus
ook op wat er over die schermen vliegt… De
eerst maakt het mogelijk een lagere tekst te
lezen, er over na te denken en ook over
zichzelf wijzer te worden. Hoe meer je “op
het net bent” hoe meer je verwordt tot een
oppervlakkige en gehaaste hersengebruiker.
Bij studies bleek dat via grote concentratie
het lange termijn geheugen een soort
hypertrofie oproept van de hippocampus,
daaraan dus structuur geeft. Wat er niet is bij
teveel chaotisch informatiegebruik. Een
studie van de publicaties waarbij men uitging
van een zich verbredend bronnengebruik
vanwege het Internet en zoekmachines,
leverde het tegendeel op: steeds meer
werden dezelfde bronnen genoemd… Dus
onze hersens werken nogal anders dan het
operating system van een computer met zijn
“multitasking”, dus processen van meerdere
zaken “quasi-tegelijk”. Nee internet etc .
leiden tot concentratieschade lijkt het. En wat
er op schermen rondvliegt is enorm
verslavend voor mensen en valkuilen voor de
concentratie. Kids die veel stilletjes naar
schermen staren daar moet je niks blij mee
zijn: dat is verslaving puur. Op Amerikaanse
scholen
worden
steeds
vaker
PC’s
weggehaald uit studieruimtes …
Maar er zijn ook psych’s die waarschuwen
voor overdrijving en ze zeggen: “Al die
moderne techno overvloed verandert wel heel

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
ITER KOMT UIT DE GROND
In Caderache komt er een giga-gebouw uit
de grond, uit een gat van 27 meter diep vol
met betonnen kolommen. Daarop komt het
grote gebouw te staan van de Tokamak, de
experimentele fusie reactor die draait op
wat natuurlijke gassen en die de energie
leveren zal van 1 kernreactor… En waar 34
landen (ook China!) nog steeds in geloven
voor een start in 2020… Ik zag het kleine
prototype waarin men de zonneprocessen
in een plasma heel even reproduceerde…
Waarbij de gloeiende plasma ring (1miljoen
gr. C. ) ophangt in een magneetveld… en
waaromheen de spoelen moeten worden
gekoeld die dat veld moeten maken (met
eigen stroom geproduceerd!) en waarmee
water tot stoom wordt gevormd die… een
forse turbine aandrijft waarmee we in
conventioneel stroomland aankomen… U
begrijpt dat het probleem vooral zit in het
vinden en maken van materialen die deze
hitte uit houden…
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Het kost steeds meer natuurlijk, het vordert
maar ook langzaam maar stelt u zich voor
wat er gebeurt als het lúkt!
Elektriciteit bij de vleet met natuurlijke gassen
als brandstof… die er zat zijn in de wereld.
Dag olie, dag kolen dag kernenergie… Maar
niet iedereen is overtuigd natuurlijk, al liep er
ook nog niemand weg. Nu de EU-centen
opraken zal Peking en (Briics-co) mogelijk
moeten bijlappen… So what!

RECORD
RIJSTOPBRENGST
PER
HECTARE
Genetische
aanpassing
leidt
tot
verrassende resultaten, maar ook zonder
deze aanpak kan er veel verbeterd
worden.. Een Chinees kreeg het nu voor
elkaar per hectare 13,8 ton rijst te halen
zonder aan de genen te komen en hij weet
zeker dat hij ook 15 ton gaat halen. Weer
eens een blijk van wat wij mensen nog
kunnen verbeteren door ons genie…

GRENSRUZIES IN DE MEDITERRANNÉE
De Grieken, de Turken en de Cyprioten
hebben weer eens fors herrie over de
zeegrenzen tussen hun landen.
De
Cyprioten starten hun platform op vlak bij het
zeegebied waar ook Israël zijn winning wil
gaan doen waarbij Tel Aviv ruzie heeft met de
Libanezen. De Turken werden zo kwaad dat
ze een wetenschappelijke boot stuurden met
militaire begeleiding want hun contract met
de Noord-Cyprioten werd niet internationaal
erkend. Er moet nu worden gearbitreerd
tussen de partijen… en Europa ziet met
verbazing de agressie van de Turken en
maande Ankara tot kalmte.

Z-KOREA: RUSSISCH GAS
Ze gaat via N-Korea die pipeline, van
Wladiwostok naar Seoul en dat is 1700 km.
Grapje van 6 miljard $. Medvedev praatte
Kim Jon Il om en zal een oude spoorweg in
ere herstellen
daar en Kim wil
transitierechten en praat over de som van
110 miljoen € per jaar. Energie verbindt de
volkeren..
HET STEENGAS REDT DE VS
De VS produceert nu al meer gas dan…
Rusland! En die productie leverde al
200.000
banen
op.
Steeds
meer
industrieën gebruiken dit gas om plastic,
chemische producten en ook om staal te
maken. En komen steeds vaker met hun
fabrieken uit het buitenland terug. Kolen
leveren nu nog 45% van de elektriciteit op
en gas al 25% en de verdere opmars van
het gas zal minder vervuiling gaan
opleveren. Intussen is de technologie al
beter geworden ook wat de vervuiling
betreft. Dat steengas gaat een flinke
bijdrage leveren aan het herstel van dit
land:de voorraden zijn enorm.

DE AFWEGING: WOONPLEK EN REIZEN
Het is steeds meer een punt bij de keuze van
een huis: wat kost het om daar te wonen
(woonlasten) en wat kost het om van daar
v.v. naar je werk te reizen? Aan geld en ook
aan reistijd natuurlijk. Enkele voorbeelden
van wonen in steden op minder dan één uur
van Parijs:
Reims ligt op 49 min. Een treinabonnement
naar Parijs kost per maand 515 € en per m2
betaal je in Reims 1800 € koop. In
vergelijking tot Parijs minder dan 40% voor
de woning dus.
Hetzelfde voor Lille levert op: 58 min. Reistijd,
maandabonnement 606 € en verschil in m2prijs is ca 50%...
Effe rekenen en je tijd “wegen” en je weet wat
je doen moet… Tot je oud wordt en dan óf
kiest voor de rustige campagne óf de
dynamiek en het gemak van de grote stad.
Gezien energieprijs-ontwikkeling is een en
ander steeds belangrijker aan het worden.
Aan je leven moet je soms rekenen…

CURBANS HET GROENE ELDORADO
Het dorp in de Franse Alpen heeft een
grote stuwdam en forse zonne-energie
centrale van 130.000 panelen. Met zijn
333 dagen zon per jaar maakt GDF-Suez
hier sinds kort groene stroom op 100
hectaren die het huurde in dit dorp van 500
inwoners. Dat levert al 300.000 € per jaar
op los van de belastingopbrengsten en
EDF met zijn grote stuwdam levert ook een
leuke bijdrage aan de gemeentelijke kassa:
250.000 € aan belastingen jaarlijks. Het
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investeringsbudget is 4 miljoen € hier en men
bouwde een Centrum waar 200 mensen
kunnen eten, een boulodrome, twee
tennisbanen, een zwembad en er is een
cultureel centrum in aanbouw. Al 12 jaar ging
de gemeentelijke belasting hier ook niet
omhoog… Curbans weigert overigens ook
zich met wat dan ook bij andere gemeenten
aan te sluiten… zelfs met hun allernieuwste
waterzuivering.
Curbans
exploiteert
zijn
ligging
op
voorbeeldige wijze: de zon is hier het
kapitaal.

vertegenwoordigd. Wat hun nu erg
opbreekt.
De christenen worden ook vervolgd n Irak,
in Syrië en in Libanon en ook Turkije is niet
brandschoon.
De
aloude
religieuze
tegenstelling wordt nu, bij de revolutie en
de verkiezingen waarbij het om de macht
gaat, weer springlevend. Veel van hen
vertrokken al in het MO en de Maghreb en
dat lijkt nog niet ten einde te zijn… De
christenen van apostel Marcus van 2000
jaar gelden, lijken in een kritieke fase te
zijn aangekomen. Na de verkiezingen van
28 nov. Zullen we meer weten..

STOOM VAN GESMOLTEN ZOUT..
Als je een zonneboiler neemt en zout smelt
om stoom te maken is er veel hetere stoom
en dat geeft een veel hoger rendement in de
stoomturbine… Dat doen ze in Z-Spanje: een
firma uit Qatar met een Spaanse
onderneming gaan samen een centrale
bouwen op deze basis. En het permitteert
ook nog om… 24 uur stroom te maken: dus
“de klok rond”! Het opslagprobleem kan zo
ook worden opgelost. Veelbelovende zonneenergie ook voor de nacht…

Terug naar inhoud
AFRIKA
MALI ZIT MET DE REVOLUTIONAIRE
WINTER
President Touré van Mali ziet met veel zorg
de vele wapens zijn land binnenkomen, de
restanten van de revoluties in zijn
buurlanden. Vooral uit Libië natuurlijk. Er
zijn, ondanks pogingen van de CNT, nogal
wat libiërs die in bendes met 4X4’s met
zware wapens er op die zich verliezen in
contrabande-handel en in crimineel gedoe.
En die wel eens Al-Aqmi zouden kunnen
gaan versterken in de regio. Mali had in
Kadaffi een vriend die erg veel hielp,
daarvan heft Touré nu nog steeds geen
spijt want hij hielp hen zeer met
vooruitgang in landbouw en toerisme in dit
arme land. Hij vraagt ook begrip voor de
positie van zijn arme land, centraal
doorgangsgebied voor van alles van AlQaida tot bandieten en ontvoerders. En
wijst op het recent instellen van CAMOC
een generale staf met deelname van
officieren uit Algerije, Mauretanië, Nigeria
en Mali om tegen dit fenomeen in de Sahel
te strijden.
Er zijn twee voorwaarden om te slagen,
zegt hij. De eerste is het beheersen van dit
immense gebied van 650.000 km2 veel
groter dan Frankrijk. En het tweede is het
werken aan de armoede dat de vruchtbare
bodem is voor alle terrorisme. Of voor
steun aan terroristen. Dus moeten er
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RELIGIES
DE SLACHTING ONDER DE KOPTEN
Een eerst kalme demonstratie van kopten
omdat er kerken in brand vlogen ontaardde
compleet. Toen men langs een TV-station
liep vlogen er stenen door de lucht en er
klonken schoten. Wie deden dat? De politie
sloeg keihard toe terwijl de demonstranten
door baltageyas (betaalde oproerkraaiers)
werden aangepakt. Er vielen 25 doden en
honderden gewonden: een ware slachting.
De kopten zeggen dat de politie samenspant
met de frères en ook dat de wet op de
beperking van de kerkenbouw niet is
veranderd. Ondanks beloften. De kopten
rezen voor uitroeiing en/of verjaging, nadat ze
2000 jaar in deze streek waren. De kopten
die vele eeuwen hoog zaten in de besturen
trokken zich daaruit terug enkele jaren
geleden en ze zijn nu, -10% van de
Egyptenaren
is
kopt-,
erg
onder-
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waterputten komen, scholen en wat
economisch activiteit. Daar moet nog meer
hulp voor komen boven op wat de EU,
Canada, Frankrijk nu al doen. Er zijn nu 500
man ingezet die 1,5 miljoen € per maand
kosten en waaraan ook de VS, met
opleidingen, een bijdrage leveren. Hij is wars
van
een
grote
permanente
groep
internationale militairen: dat wordt publicitair
niet gepruimd heeft een negatieve impact.
Maar met gerichte ook grotere tijdelijke acties
kan hij zeker instemmen.
De wereld moet begrijpen dat helpen hier de
enige garantie is op een Afrika, dat op termijn
bevrijd wordt van vel chaos, onrust en
terrorisme.

WEST-EUROPA
DUITSLAND WEER AAN DE LEIDING…
Na veel aarzeling en ook druk uit Prijs is nu
Merkel c.s. weer volop in de leidersrol van
de EU en de crisis gestapt. De historische
schroom is verdwenen….
En Berlijn wil werken aan een EU met een
andere sterkere structuur. Toen Papandrou
in de fout ging zagen we het allemaal:
Schaubele zei gewoon zonder enig omhaal
dat zo het betalen van de volgende tranche
van de hulp niet zou worden gegeven als…
En Sarkozy die Merkel nog ooit de weg
moest wijzen werd aan de Duitse zijde
“gecommandeerd”. Duidelijk zat. En alle
verdere voorstellen voor budgettaire
coördinatie zullen “made in Germany”
zijn… Zie hoe Sarkozy over de rol en de
positie van de ECB bakzeil moest halen.
Maar Berlijn is best gevoelig voor teveel
van het imago van de “baas van Europa”
en denkt aan de afbeeldingen in Athene
van Merkel in Nazi-uniform wat veel pijn
doet. Joschka Fischer ooit minister van
BuZa zei het al: “ Wat we ook doen, teveel
óf te weinig, Duitsland zal altijd kritiek
krijgen”…. En nu lijkt het of Berlijn dat maar
accepteert. En Parijs marcheert netjes in
de pas want die AA- begint te gloren… De
spread, het verschil in rente voor
staatsleningen tussen Berlijn en Parijs nam
al flink toe. Het is nu voor Parijs al dubbel
zo duur als voor Berlijn… En daar wordt
een mens rustiger van.

DE ZATTE ZUID-AFRIKANEN
Wel 37% van de Z-Afrikanen is van vrijdag
tot maandag flink bezopen, constateerde het
Drugsinstituut
aldaar
recent.
Het
drankprobleem is enorm in dat land waar ook
aids bloeit.. en er grote armoede heerst bij ca
40% van de bevolking.
HOOGSPANNING TUSSEN KENIA EN
SOMALIË
De wettige regering van Somalië, die echter
niets te vertellen heeft in dit land van chaos
en terroristen, was akkoord met die
Keniaanse troepen langs de grens en met de
eerste luchtaanvallen vanuit dit land. Nodig
om de kebab islamisten terug te dringen die
ook buitenlanders gevangen nemen in
Kenya. Niet zelden hulpverleners die met het
gigantische vluchtelingenkamp in Dadaab
(500.000 mensen) te maken hebben. Dit is
het grootste vluchtelingenkamp ooit zeggen
de instanties waar mensen heen kwamen
vanwege geweld en grote droogte, dus om de
honger te stillen. De Somalische haven van
Kismayo is nu ook onder blokkade van Kenya
geplaatst
met
“instemming”
van
de
internationale wereld. Somalië al meer dan
20 jaar het toneel van geweld, chaos en
ellende komt niet verder en verloedert tot een
piratennest en religieus fanatisme.

PORTUGAL KWIJNT WEG
Een groei van -2,8%... en een WW van
13,4% nu. En de 700.000 ambtenaren
verloren al 27% van hun inkomen. Dat is
de tol voor de steun van 78 miljard van het
IMF en in 2012 moet het ga 4,5% zijn (nu
is het nog 8%). Er werden ook nog
verborgen tekorten gevonden van 3,4
miljard en de PM was ziedend toen
Slowakije niet wilde meedoen aan het
FESF! Dus werd opnieuw de13 en de 14 e
maand bevroren voor de ambtenaren
salarissen. Nu zijn ook bijna alle structurele
hervormingen maar uitgesteld behalve het
terugdraaien van de premies bij de
ambtenaren gaat gebeuren… En men wil
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de bedrijven stimuleren de arbeidstijd op te
voeren. Nu hun notering weer verslechterde
ziet het er voor dit land er voorlopig niet best
uit..

voor immigranten aan. Onder luide
instemming.
Deze lichting van 2010, die ook de bundel
uitgaf : “After the coalition” is geheel
Thachtcherziek en wil af van “die
sandalendragers”. Ze vinden zichzelf het
Britse antwoord op de Tea-Party. Kleine
overheid,eurosceptisch en liberaal dus
vóór het homohuwelijk. Met grote argwaan
tegen de grote bureaucratieën. Rory
Stewart ex-minister heeft tot levenstaak het
inperken van Europese bemoeienis en was
de persoonlijke leraar van de kroonprins.
Het opperhoofd van de Earl Grey Tories is
Boris Johnson de burgemeester van
Londen: hij gaf een zeer komische speech
en zei dat Ghandi gelijk had toen hij zei dat
de meeste mensen een diep verlangen
voelen naar het dorpsleven… En hij zei
Londen tot een groep dorpen te willen
maken… Je gelooft je eigen oren toch
niet? Europa verliest opnieuw aan prestige
bij de buren… en hoé!

DE NIEUWE POLITIEK IN SPANJE
De Parti Popular staat op bijna 41% en de
socialisten nog niet op 30. Dat betekent dat
ze ca 193 van de 350 zetels in het parlement
halen en dus samen met een kleine andere
rechtse partij een fraaie meerderheid kunnen
pakken in de aanstaande verkiezingen. Dat is
voor een flink deel door de kracht en
uitstraling van ene Mariano Rajoy die echter
ook de meest onvoorspelbare en ongrijpbare
politicus is sinds jaren. Zelfs volgens The
Economist die dat schreef van de sherpa van
de vroegere Aznar! Hij deed in september
een boek verschijnen waarin zijn ideeën een
beetje zichtbaar worden zoals “de staat
vermageren”, de vliegvelden privatiseren etc.
en hij beseft dat hij het gat van nu 6,6% terug
moet brengen naar 4% in 2012 terwijl er 21%
WW is. Hij roept geen forse instemming op
maar zeker ook geen sterke controverse. Het
is een flegmatieke pragmaticus die ook geen
verworvenheden van links zal terug draaien
zoals het homohuwelijk; maar mogelijk wel de
IVF overigens. Hij is bezeten van een ding:
het terugdringen van die vreselijke 21%
werkeloosheid Hij lijkt de nieuwe sterke man
van Spanje die veel te repareren zal krijgen
en dat ook echt lijkt te gaan doen. Nu de
verkiezingen nog.

CAMERON MOET MÉÉR DOEN
De
uitgaven
dalen
maar
de
staatshervormingen
blijven
achter.
Daarmee doet ie maar de helft van zijn
verkiezingsbeloftes en dat valt op. Ook in
de financiële wereld. Dus hij moet ook
opschieten:
niet
de
kiezers
zijn
tegenwoordig
lastig
maar
de
staatsfinanciers. Er zijn andere tijden
aangebroken! Ook in de relatie FrankrijkEngeland, dat bleek al met de actie in
Libië.
Zijn bezuinigingsprogramma om het gat
van liefst 10% in de begroting te dichten, is
gigantisch en tot nu toe zonder massaal
protest verlopen. Zo’n 93 miljard uitgaven
moeten er af om tot een tekort van 1,1% te
komen in 2015. De BTW 2,5% hoger en de
pensioenleeftijd op 66 jaar ( nú mannen 65
en vrouwen 60 jaar). De studenten moeten
3X zoveel betalen voor een studiejaar
soms tot 10.000 €! Ministeries -25% en
locale overheden 27% budgetreductie en
de ambtenaren krijgen twee jaar salaris
bevriezing en er worden 330.000 posten
gekort. Maar vooralsnog is de groei bijna
nul, de WW steeg naar 8% en de inflatie is

EUROPE? NO, NO, NO!
Dat klonk luid op het congres van de
Eurosceptic Bruges Group waar ook
Cameron was: de echo van Thatcher was luid
hoorbaar. Cameron had dat willen vermijden
maar kon niet anders en diverse van zijn
ministers waren zachtst gezegd uiterst
kritisch over Europe… Wel 2/3 van de tories
blijken de EU te willen verlaten en ¾ wil zelfs
een referendum over dat lidmaatschap. De
minister van Financiën verklaarde te zullen
afzien van… de ambitieuze milieudoelstellingen van haar land! En nog een minister
viel openlijk de stellingname van Brussel aan
met betrekking tot recht op een familieleven
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5%! Toch trilt zijn coalitie nog niet en staat
“Kevlar Cameron” er nog goed bij persoonlijk.
Er is voor hem geen alternatief daarom leed
hij weinig onder de schandalen (afluisteren
telefoon en gerommel van minister Liam Fox)
en zijn coalitie met Clegg staat nog. Al zit
deze goed plat vanwege zijn verbroken
verkiezingsbeloftes… Dus Milliband van de
oppositie wint aan kracht zeker nu Cameron
een nederlaag led over het referendum over “
wel/geen lid van de EU blijven”: daar moest
hij een flinke veer laten en dat zette bij
Sarkozy c.s. kwaad bloed. Hier zijn we terug
in Thatcherland, bij hechte banden met
Obama c.s. en groot wantrouwen naar
Europa…. Andere tijden ook hier.

BERLUSCONI OVERLEEFT NIPT
Verguisd door de Kerk en het zakenleven
en nu net nog niet naar huis gezonden bij
de laatste vertrouwensstemming. En hij is
de charlatan in Europa en wordt als tijdbom
gezien met de kracht van 10X Griekenland.
Met zijn staatsschuld van 120% van het
BNP dat is 31500 € per italiaan. De pret
ging hem over, hij die nog recent zijn eigen
partij de naam ‘Hup Minette” wilde geven.
Geïnspireerd op het stel mooie dames,
afgevaardigden, in het parlement die “de
Minettes” genoemd worden. De agencies
liggen op de loer en willen zijn uiterst
zwakke politieke positie meewegen in hun
ratingen. En als Italië verder kelderen zou
daar, dan is de economische ramp niet te
overzien, voor héél Europa. De cavalière
heeft ons nu allemaal bij de nek te pakken
en vele houden hun hart vast bij deze
pathetische boel gerund door een oude
seksmaniak. Stel u voor hoe ook dit oogt in
het “buitenland”: zowel bij de Arabieren als
bij die puriteinse amerikanen!

HEEFT BELGIË EEN REGERING?
Na bijna 500 dagen leek het te gaan lukken
kwam er een “gebalanceerd en historisch
akkoord”. Wat stelt deze 6e hervorming nu
voor tussen de 8 partijen die meededen? Wel
ieder kreeg zijn deel en de taalkwestie rond
Brussel werd “opgelost”. Maar pas op de NVA loert van buiten de regering op elke kans
om te torpederen en wordt steeds radicaler
met De Wever aan de leiding.
Nu moet er een regering komen, de
mannetjes dus nog uit 8 partijen die ook nog
10 miljard moeten bezuinigen. Want het land
werd door Moodies op scherp gezet dus staat
de zaak nu al weer onderdruk. De vicieuze
cirkel is alweer zichtbaar; maar sinds lang is
er weer hoop.. Allen tegen Bart dus!

ULTRA-RECHTS IN ZWITSERLAND
De UDC hoopte op 30% van de stemmen
op 23 oktober maar daar spreken ze alleen
Duits in een land van 4 talen. Hun grote
motor is een rijke industrieel uit Zürich en
zijn club wint ook fors in aanhang in het
francofone Zwitserland. Hun man daar ene
Perrin denkt wel 25% te kunnen halen
omdat er veel tegenstand is tegen
Schengen ook hier. De misdaad cijfers zijn
sterk gestegen vooral in de grensstreek en
in Gen`ve is het 's nachts onveilig. De UDC
wil niet ultra-rechts genoemd worden maar
patriottistisch
en
dus
ook
niet
nationalistisch… En ze “luistert naar het
volk”. Ze is berucht om haar provocerende
affiches met zwarte en witte schapen en
zo. En ze waren ook succesvol in de strijd
tegen de minaretten. Blocher de rijke
aanvoerder is een goeie kennis van Le Pen
en een andere leider is bevriend met Geert
Wilders! Daar zegt men ook : “ We zijn in
een soort pre-burgeroorlog hier; het blanke
ras gaat er namelijk aan”. Toen UDC nog
maar 17% scoorde zei men daar dat de
bevolking echt niks op had met

IN POLEN WONNEN DE LIBERALEN WEER
Tusk flikte het weer zij het met een wat
kleinere overwinning. Het land werd gered
van Kaczynski net voor het EU-voorzitter
werd. Stel je voor de grote EU-tegenstander
als voorzitter: nog eens na Tsjechië dus! Die
Merkel een nieuwe imperiale macht
toedicht… Rechts –liberaal gat verder nu in
goed gesternte: groei 3,8% wordt mogelijk
zelfs 4%. De socialisten zijn de andere
verliezers en worden ook nog beconcurreerd
door een antiklerikale partij die de bazige
kerk aanpakt. Polen gaat verder op een weg
die goed oogt, maar ook hier is de
versnippering niet gering.
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kernenergie discussies en duurzame energie
maar vooral bezig was met de immigratie en
de onveiligheid. Er komen een aantal
personele wijzigingen in de top en die
beloven een nog radicalere toon. Maar de
verkiezing van 23 oktober bracht een
verrassing: men haalde iets eer dan 25% en
dus echt niet de geclaimde overschrijding van
de 30%! Een waarschuwing aan de UDC: ook
hier zijn nu de echte problemen… de
economische en daar is de UDC niet echt
sterk in.

de reders hun boten in China laten
bouwen. Daartoe is er al een steunfonds
van 5 miljard € ingericht.
Is dit alles? Nee, zeggen reders: wij
hebben individueel geholpen met grote
donaties bij de bosbranden en ook met
investeringen in ziekenhuizen en culturele
projecten. Ze zijn trots op hun land maar
beginnen ernstig te twijfelen aan de
toekomst er van. Er zijn al remmingen op
investeringen merkbaar en men wordt
bang voor de instabiliteit en de sociale
onrust hier. Het is voor hen erg eenvoudig
hun hoofdkantoren te verplaatsen, zo de
staat opdringerig wordt: naar Malta of
elders, valt t horen. De reders voelen zich
bepaald niet aangesproken als helpende
partij in de griekse crisis…

DE GRIEKSE REDERS GEVEN NIET THUIS
Ze zeggen: “Wij zijn de taxi's van de zeeën,
de wereldhandel is mondiaal en niet op de
eerste plaats Grieks. Wij willen niet gevestigd
zijn in een land met belastingen en
controles”. Maar de Minister van Financiën
denkt dat iedereen nu moet helpen , ook de
reders nu het land in crisis is. De
handelsmarine doet 7% van het BNP en dat
is meer dan het toerisme met haar 3000
schepen, 190 miljoen ton capaciteit en 25%
van de tankers in de wereld. De families
Natsis en Niarchos zijn de grootste en echte
oude zee-adel die met hun tijd mee gingen.
Wel 30 van hen zijn beursgenoteerd.
Maar in een land dat enorm moest
bezuinigen, waar armoede heerst is het erg
lastig deze rijken te zien leven die geen
belastingen betalen. Een oud privilege net als
hier de Kerk dat heeft. Maar zegt een minister
ze geven duizenden werk en doen 15 miljard
in de overheidskassen arriveren. Er werken
bijna 150.000 mensen in deze sector. Maar
de krijgen slechts 25% van hun salaris via de
bank de rest wordt cash betaald en daardoor
declareren ze ca 12000 € inkomen per jaar.
Fiscale fraude ja, maar niemand durft er iets
mee.
De reders zijn bepaald niet schuw en eisen
zelfs dat de regering de haven van Piraeus
weer op stoom brengt: samen met de chinees
Cosco sinds 2008 in deze haven werkzaam.
Ze betaalden 3,4 miljard voor de
havenconcessie en de reders zijn er blij mee.
Want ze sloten fraaie contracten af met de
chinezen. China wil de eerste handelspartner
van de grieken worden, zegt de baas van de
Kamer v. Koophandel daar, en wil graag dat

OOST-EUROPA
POETIN WIL ZIJN EIGEN “EU”
Zijn speech in Duitsland vorig jaar over een
geharmoniseerde economische gemeenschap van Lissabon tot Wladiwostok” vond
geen enkel gehoor. En nu vindt hij: “ dat
de Euraziatische Unie in staat moet stellen
sneller te integreren met Europa…” Dat zei
hij ook, zonder succes, tegen Oekraïne dat
niet wil meedoen. En Sarkozy hielp daar
recent nog even bij. Het hoopt eerder op
een Associatieverdrag met Brussel.
Maar Poetin gaat door en kondigt nu een
uitbreiding
aan
van
de
huidige
samenwerking
met
Wit-Rusland
en
Kazachstan. Daar komen Kirgizië en
Tadzjikistan nu bij. Dus een soort van EU
binnen de grenzen van de oude SovjetUnie. Zonder handels barrières en vol met
oude dwarsverbanden. Zo probeert
Moskou zijn “oude regio naar zijn hand te
zetten”. Om de mislukking van het
Gemenebest van Onafhankelijke Staten
(GOS) dat na de Sovjet-Unie werd
opgericht,
te
verdoezelen.
De
“Euraziatische Unie” noemen ze de
opvolger nu hier… als een nieuwe pool in
de volgende wereldorde. Dit alles terwijl de
buurman, de EU, in grote problemen
verkeert… Wat Poetin bepaald niet gaat
tegenhouden: in tegendeel. En hij zal lijven
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proberen Oekraïne, dat van zijn gas snoept,
erbij te betrekken. En enkel Sarkozy heeft het
door, ook als de russen niet meewerken aan
het wegjagen van Assad in Syrië..

ziet Sarkozy. En hij is in dit soort zaken
bepaald vooruitziend gebleken… zie Libië..
MOSKOU
IS
BEZORGD
OVER
DAGISTAN
Het is in dit rijke land onder dictator
Magomedov met 2,9 miljoen inwoners
waarvan 90% moslims en 50% jonger dan
30 jaar en ook 40% werkeloosheid.. Dit
rijke olieland is dol op voetbal en een
miljonair
betaalt
miljoenen
voor
profvoetballers terwijl armoede, corruptie
en terrorisme hier toeslaan. Tot grote
bezorgdheid van Moskou… dat de
aanslagen en de etnische rellen in het
buurland van Tsjetsjenië erg vreest. Hier
komen ook vaar de terroristen vandaan die
in Rusland bloedig toeslaan en het
radicalisme is groeiende hier en de
onderdrukking ervan is zeer gewelddadig
intussen. De politie grijpt fors in, rukt
sluiers af en bedreigt radicalen met de
dood. De ondernemingen betalen al lang
een “belasting “ geheven door de radicale
terroristen die geld voor acties moeten
vinden. En de politie-agenten worden hier
per anti-terreur actie fors en per keer
betaald: 550 € is geen uitzondering (een
half maandsalaris hier). Intussen moet voor
alles een handgeld worden betaald ook in
het ziekenhuis al … Maar op voetbal zijn
ze hier gek ook al groeit er enorme zorg in
Moskou over dit rare land in de Kaukasus,
waar het toch al zo rommelig is.

DE RECIDIVE VAN MOSKOU REMT DE
ECONOMIE
Het spelletje “baantje wisselen” moge de
russen bevallen (Poetin is bij ruim 60%
populair!) maar in de zakenwereld ligt het wat
anders. De onveranderde autoritaire aanpak
van wat vele “een bende bandieten noemen”
maakt vele ongerust. De beloofde groei in
2000 door de hoge olieprijzen dat zit er nu
niet echt in. Zeker niet nu de publieke
uitgaven de pan uit rijzen. Poetin speelt het
sterk langs de kant van het militair-industriële
complex en de aanpak die er komt zal
waarschijnlijk opnieuw naar een economische
crisis leiden. Ook al is Medvedev de
premier… Er gaat in Rusland erg weinig
veranderen en het risico van een neergang
wordt als aanzienlijk ingeschat. Poetin is niet
zo sterk in liberale politiek, zeker niet in de
industrie…
MANOEUVRES IN DE KAUKASUS
Het ligt op de grenzen van Rusland, Turkije
en Iran en was het diplomatieke terrein bij
uitstek voor Sarkozy bij zijn laatste reis. In
Armenië, pro-Russisch, wees hij Turkije
terecht dat zijn historische ballast niet
erkennen wil. Vele vonden zijn aanpak van
de turken link, maar hij wilde met opzet een
tik uitdelen naar dit land dat nu model staat
voor de Arabische revoluties maar dat
anderzijds niets kan met die genocide en met
zijn rivalen om zich heen (Zie Cyprus). En bij
de EU horen vereist een andere houding,
maakte hij weer duidelijk. Aan Azerbeidzjan
boor Sarko een strategische partnerschap
aan er valt daar heel wat te halen zoals gas.
In Georgië deed hij het maximum en stelde
zich op tegen de Russen en versterkte hun
hang naar het westen…
Is dit gebied nu dan van belang? Wel Parijs
denkt van wel en ziet daarbij niet slecht:
Rusland expandeert sterk politiek en Turkije
niet minder en… wat dacht u van Iran? In de
Kaukasus komt dat allemaal samen en dat

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA IS GEWOON OP HERHALING!
Volgens de economen Friedman en
Ferguson zijn wij westerlingen korte termijn
figuren en zijn de Chinezen een geduldig
en hardwerkend volkje. Want historici
weten dat in 1890 de VS de chinezen
voorbij ging en de grootste economie ter
wereld werd. De Chinezen waren de
grootste vanaf ca 1500 maar men was niet
de rijkste dus in termen van inkomen per
hoofd van de bevolking. Dat was
Nederland in 1700 en Engeland in 1870
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(zes keer beter dan China!). Dus wat nu
gebeurt is enkel dat China zijn plek weer
inneemt van vroeger…

ZUID-AZIË
DE FRANSEN ONTDEKKEN INDIA
Juppé was er onder andere om te praten
over de EPR-reactoren waar India
interesse in heeft. Sinds 2008 gaat het nu
beter met de investeringen hier van
Frankrijk: vanaf 2008 werd er 10 miljard
geïnvesteerd. Door Michelin, Alstom en
Renault. Al blijft Parijs exporteur nr. 23 op
de lijst hier met een aandeel van 1,6%. Dat
moet anders in dt land met een groei van
8,5% en een interne consumptie van 85%
van het BNP en een forse bevolkingsgroei :
135 miljoen er bij van nu tot 2020 (China
23 miljoen). Het BNP per inwoner is nu nog
pas 1/3 van dat van China maar stijgt snel.
Er is ook een groeiende markt voor de
franse luxe-producten aan het ontstaan bij
de steeds rijkere middenklasse. Anderzijds
is het ook het land met de meeste armen:
400 miljoen hebben minder dan 1,25 $ per
dag. Frankrijk probeert zijn lastige export
positie hier te verbeteren ook omdat de
politieke relaties excellent genoemd mogen
worden.

Daar zijn veel Amerikanen toch wel erg bang
voor… want het is binnenkort. Want dan
wordt ook de yuan dé valuta van de wereld.
In 2008 was de VS slechter dan China als je
de groei per inwoner als criterium neemt… In
de loop van 118 jaar was de VS ca nr. 37 zo
gemeten en stond achter Denemarken,
Zweden,
Canada
en…
jawel,
ook
Griekenland! En nu is een Luxemburger twee
keer (!) zo rijk als een Amerikaan.
De VS werden de politie agent van de wereld
en verloren ook erg veel soldaten dus zo’n
plek is ook niet alles. En zie nu al daalt de
populariteit van China!
Ach de VS waren niet altijd numero in alle
sectoren: neem gezondheid en levensverwachting waarmee ze op plek 15 staan..
of “het gelukkigste volk hebben” waarmee ze
achter Noorwegen, Zwitserland, Ierland, en
Luxemburg staan. Maar China staat daar ook
niet best en het is de vraag of ze, op die
andere gebieden, hoger komen dan de VS
als ze wel de grootste economie zijn
geworden.
En als dat nog niet genoeg is ter
geruststelling dan moeten we het lage
geboortecijfer noemen en het feit dat je de
regering in Beijing niet naar huis kunt
sturen… Dus gemeten in termen van de
Amerikaanse Grondwet, nee de Onafhankelijkheidsverklaring dus, gaat het de VS
primair om: het leven, de vrijheid en het
geluk.

INDIA HEEFT DE KEUS
De competitie voor de 126 jagers gaat ten
einde lopen nu de offertes van de twee
mogelijke
leveranciers
binnen
zijn:
Dassault met zijn Rafale en de Eurofighter
(EADS, FEA en FINMECHANICA) met hun
Typhoon… Het gaat om 10 à 12 miljard €
en dat is voor beide aanbieders een erg
belangrijk contract! De eerste maakt nu
maar 11 stuks per jaar (voor franse leger)
en bij EADS is het bezuinigingstijd: dus
deze order is voor beide vitaal. Duitsland
wil ook de order terugbrengen voor de
Eurofighter van 170 naar 140 stuks en de
4 sites draaien hun capaciteit al terug. En
de vooruitzichten bij klanten als Z-Korea en
Japan liggen nooit goed omdat die meestal
in de VS kopen. De Rafale is nog slechts
“in de lucht” voor de Emiraten… eind 2011
weten we meer daar.

KUNSTKOPER NR. 2: OOK CHINA!
Veel Chinezen kunnen bijna geen lening
krijgen om hun huis te kopen maar wat kunst
betreft is dit land nr. 2 op de wereldlijst met
23%. Na de VS met 34%. Het is nu veelal
Aziatische kunst maar een Britse galery
opende ook een filiaal in Honk Kong en heeft
grote verwachtingen. De laatste Picasso-deal
van 21 miljoen (Lezende vrouwen) was ook al
een chinees. De president van Christies in
China weet het ook zeker: de grote golf komt
er aan!

Terug naar inhoud
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NOORD-AMERIKA
TEXAS, HÉT VOORBEELD VOOR DE
REPU’S
Deze staat van gouverneur Perry sloeg alle
records en schiep 384000 banen in twee jaar
en dat is 40% van het nationale getal! Hij ligt
nog flink achter op Mit Romney maar nu stijgt
toch zijn ster ook fors. Er komen best vel
ondernemingen naar Texas waar het goed
gaat, zelfs uit Californië nu ook. In Austin kost
het je er vestigen ook 40% minder… De
groei is hier hoger dan die van de hele VS, de
WW lager, het aantal minimumsalarissen is
er echter groter (!) en dat geldt ook voor het
aantal onverzekerden (26%, VS-breed 17%).
Dit alles valt in de VS erg op en is bij de
republikeinen natuurlijk een dik positief punt:
dus cowboy Perry zou wel eens kunnen
inhalen bij Romney met zo’n record!

in de VS is “klasse tegen klasse” en “wij
tegen zij” iets wat je niet doet. Maar
Obama had een grote aanhang onder de
“min verdieners” maar hij kan nauwelijks
tegelijk de rijken fiscaal aanpakken en
tegelijk een grote uitgave doen om de
economie te stimuleren. En hij moet toch
oppassen want hij wordt door de beweging
“Occupy Wall-Street” gezien als “onderdeel
van het grote probleem”… De 500
studenten die demonstreerden onder de
ramen van rijke bankiers droegen de tekst
mee: “Gooi mij een botje toe en betaal svp
mijn studieschuld”. Dat is duidelijk zat en
met zijn stimuleringsplan doet hij daar iets
aan…
OBAMA: BOOS OVER PLAN POLITIEKE
MOORD!
De VS waren zeer verontwaardigd over het
door Iran gesteunde plan om de
ambassadeur van Saoudi-Arabië te
vermoorden in de VS. Politieke mord is
onwaardig , ja toch? Dat stond erg haaks
op de klapper met die drone in Jemen waar
een Amerikaans onderdaan , die Al-Qaidaleider werd, op officieel bevel van Obama
met Amerikaans paspoort op zak werd
weggeknald… Tot grote vreugde van vele
amerikanen. Maar wel een precedent: de
eerste Amerikaan ooit die door zijn
president werd beplakt met een “fatwa”…
Nauwelijks een Amerikaan werd er
ongerust over. En Obama is erg stil over
de honderden drone-aanvallen in Pakistan
die er allemaal op zijn gericht om politieke
onrustzaaiers weg te knallen: tot nu toe al
255 keer in Pakistan en al tientallen keren
in Jemen… En wat er met Bin Laden
gebeurde was ook geen gevangenneming
gevolgd door een proces… Om maar te
zwijgen van Guantanamo Bay.
Je hoeft geen vriend van terroristen te zijn
om je als iemand die gelooft in
(democratisch) recht en orde ongerust te
maken over dit soort overheidsoptreden
wat wettelijk gewoon niet deugt. Want dan
sta je naast Bush en Chenet die ook
waterboarding etc. alleszins acceptabel
vonden als verhoormethode.

DE BOZEN VAN ZUCCOTTI PARK
Sinds 17 september zijn ze in Zuccotti Perk:
anti-mondialisten, libertairen, pseudo-hippies
etc. en ze werden gevolgd door gelijke acties
in nu al 1300 steden in de VS. Ze heten nu al
“de Tea-party van de democraten” en worden
steeds meer een politieke factor voor Obama.
Dit soort grote en brede
actiegolf is
ongewoon in de VS en dat werd ook duidelijk
toen de politie in NY ongewoon onhandig en
hard de Brooklyn Bridge ontzette. Er vielen
rake klappen en er waren 700 arrestaties. De
demonstraties
werden
gesteund
door
vakbonden ook zeer ongewoon en vele
celebrities lieten zich er al zien. Werkelozen,
studenten
met
diploma
en
grote
studieschulden protesteren luid tegen Wall
Street en het plaatje van “1% van de
bevolking dat 20% van de rijkdom bezit”.
Obama zei enkel dat hij “de frustratie van de
amerikanen kon begrijpen” en hoopt hevig
dat deze beweging, die nu geen leider en
geen echte richting heeft, hem niet fors gaat
hinderen in zijn herverkiezing in 2012.
In de VS lopen de mensen niet erg warm
voor activisten die rijken willen aanpakken
maar er zijn in de historie toch wel enkele
eerdere voorbeelden van populistische
bewegingen van boeren en arbeiders (eind
19e eeuw) die best politieke invloed kregen.
Maar ze vond geen echte politieke vertaling:

40

Nee, dat is erg gevaarlijk: als je de wet niet
toepasbaar verklaart voor “sommige burgers”
ook al moet je ze niet er. Willekeur mag geen
plaats hebben in een democratische
rechtsorde. Want anders moet je ook het
lynchen van Kadaffi en zijn zoon niet
betreuren… als methode. Dan begeef je je op
een sterk hellend vlak en daar zul je ooit van
af glijden.

Ze is 58 en de weduwe van de grote
Kirchner die enige tijd geleden overleed. Zij
werd zijn opvolgster en hij was de man op
de achtergrond tot zijn dood. De recente
verkiezingen gaven haar meer dan 55%
der stemmen in ronde 1. Een unicum in het
land dat het weer zeer goed gaat met een
groei van 7% een WW van 7% (was 20%
in 2002!) en 3,5 miljoen nieuwe jobs in een
paar jaar. Nog maar 10 jaar geleden waren
er voedseldemonstraties hier… Het land
profiteert van zijn grondstoffen export voor
zeer goede prijzen nadat het een zeer
grote schuld oploste met hulp van het IMF
tussen 2003 en 2007. Deze dame Kirchner
is een politiek dier al is ze zachter
geworden na de dod van haar man op zijn
60e. Ze is minder confronterend en ook
vrijgeviger geworden zegt haar omgeving.
De overheidsuitgaven stegen met 30%, de
salarissen gingen omhoog en er werden
betere pensioenen ingevoerd. En de
kernsectoren krijgen subsidies om de
prijzen laag te houden. Dus de staat is fors
aanwezig in de economie hier. Ze gaf
Sarkozy er van langs in Toronto over de
zware bezuinigingen in de Z-Europese
landen en wees op de parallellen van haar
land met Griekenland. Sarko antwoordde
haar dat ze mogelijk de situatie niet echt
kende… Argentinië gaat het erg goed en
de Kirchners waren meer dan 10 jaar aan
het roer: een uniek voorbeeld maar ook
wat lijkend op dat van Lula in het buurland.
Een successtory met een grote les… .

DE AUTO KOMT TERUG IN DE VS!
De kosten voor autofabrikanten zijn in het
zuiden van de VS niet meer zo hoog en de
kosten stijgen nou net in India en China. Dus
komen er nogal wat buitenlandse fabrikanten
met hun fabrieken terug naar de VS: BMW in
Carolin (nu nog pas 200 warb.plaatsen), Kia
in Georgia (1000 plekken); Hyundai in
Alabama
(214
plekken);
Toyota
in
Missisippi(1500); Honda in Indiana (1000) en
Volkswagen in Tenessee (2100).
Deze autoboeren zijn weer optimistisch over
hun mogelijkheden in de VS: men verwacht in
2012 weer 13,5 miljoen nieuwe auto’s te
verkopen , nu is dat 12,6 miljoen. Ook de
valuta ontwikkeling helpt nu wat meer. Er
werken nu in deze sector in totaal 8 miljoen
mensen en dat worden er in 2012 88000
meer is de verwachting. En de aardbeving in
Japan gaf nog extra-vraag hier: er werd bij
Honda en Toyota fors overgewerkt om de
klap in het moederland op te vangen.
Intussen gaat in Frankrijk de productie stevig
terug… te duur geworden. Iedereen kan
raden wat er dus door de crisis kan worden
opgeroepen… goedkopere arbeidskrachten
én dus meer werk… Dat durft nog niemand
hardop te zeggen.

COLUMBIË GAAT VREEMD
Dit land was altijd erg dik met de VS in
handel en ook drugsbestrijding, maar dat
land is sinds 7 jaren erg veranderd. En
deze 4e economie van Latijns Amerika
zoekt nu sterk toenadering met China en
Canada. Want de onderhandelingen over
een nieuw handelsverdrag duurden erg
lang en waren supertaai. Het akkoord dat
de export van de VS naar dit land op ca 1,1
miljard zou brengen liep vast op de eis van
de VS over de vakbonden. China hoor je
daar niet over…
Intussen werd men het met Beijing eens
over de spoorweg tussen de Stille Oceaan

GUANTANAMO
Het proces over de aanslag op de USS
COLES begon maar verder was er geen
nieuws en het kamp lijkt ook een probleem
voor de volgende president te worden….

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DE ZWARTE WEDUWE VAN ARGENTINIË

41

en de Caraïben
en kwam er ook een
handelsakkoord met Zuid-Korea. En ook met
de buren werd erg veel geregeld intussen en
met hen wordt er nu ook gesproken over het
zich beschermen tegen de gevolgen van de
crises in Europa en de VS. Men blijft de VS
houden als belangrijkste exportmarkt (nu 16,8
miljard $) maar met China gaat er nu ook al
1,2 miljard om. Ook met Europa is er nu al
voor 5,4 miljard handel en daarmee werd een
overeenkomst
getekend.
De
cocaïne
productie liep terug met 37% en de guerrilla's
zijn nog maar met ca 8000 personen
aanwezig. De VS voelen de concurrentie van
de buren en van Canada en de agrarische
export uit de VS viel terug met 50%. Terwijl
die met Argentinië tot 1miljard steeg.
Columbia is erg veranderd en herziet zijn
externe relaties stevig en het gaat hen steeds
beter..

De premier forceerde een doorbraak met
haar CO2 wet waarover politiek erg
moeilijk overeenstemming was te bereiken.
Nu kan Australië zich weer gewoon voelen
onder de groep van landen en continenten.
En er zit nu een rem op de CO2 productie
in dit ook sterk opkomende land.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
OVER DE WEG VAN DE REVOLUTIES
EN DE OPKOMENDE ISLAM
De berichten bereiken ons van alle kanten:
de nu bevrijde islam in de Maghreb landen
waar men nu de democratie op poten wil
helpen, laat fors van zich horen. Tja wie
dat verbaast heeft er weinig van begrepen:
onderdruk maar eens fors en bloedig een
religie zo’n 40 jaren… die dus
“ondergronds” werd gedrukt ook. En
intussen erg veel goeds deed voor een
gelovige bevolking… Zoals de Katharen
deden in Frankrijk ooit en ook de
Camisards in de Cevennen waar 200 jaar
onderdrukking van godsdienst was…
Ook moeten kritiekgevers eens bedenken
dat de grenzen van deze landen door
westerse diplomaten met een flink glas op
werden getrokken bij de verdeling van de
koloniale hapjes. En dan was altijd de truc:
zet stammen en etnische groepen bij
elkaar die elkaar niet mogen… want dan
kun je verdeel en heers spelen. Wat die
dictators zeker ook Kadaffi jarenlang met
veel verve deden. Wel dat alles komt nu
vrij… al die krachten en verlangens. Dus
krijgt de islampartij in Tunesië 40% van de
stemmen en gaan we zoiets ook in Egypte
zien…en ook in Libië zal het niet veel
anders lopen. Maar we zien ook de oude
socialistische partijen terug komen die er
ontstonden in de koude oorlog toen de
Russen daar hun vriendjes wilden hebben
tegen de Westerlingen. Die gaven toen
veel geld aan de islamitische partijen om
die Russen dwars te zitten. Beste
criticasters u ziet daar dus vooral nu uw
eigen koloniale historie…terug dus. Dus
verslik u niet aan de borreltafel in “die

ONGEDULDIG LATIJNS AMERIKA
De middenklasse in Latijns Amerika, die net
de armoede verliet, is steeds meer
gefrustreerd en ongeduldig. Wel 39% zegt te
lang te moeten wachten op verdere
welvaartsstijging..
In een studie van 18 landen is er bijvoorbeeld
Chili waar maar 32% vindt dat het goed gaat
en dat waren er enkele jaren geleden 56%!
De studenten zijn boos op het hoge
studiegeld eb vele ook over de slechte
openbare diensten. In Brazilië vindt men dat
de staat niet goed werkt en idem het
gezondheidssysteem. In Venezuela is het
knap onveilig zegt men. In slechts 4 van de
18 landen vindt men het beter gaan: Urugay,
Equator, Peru en Argentinië dus; de rest
scoort van -1% tot zelfs -26% (Bolivië).
Dus staan de politici onder toenemende druk
om het nóg beter te doen en dat leidt tot
beweging in het politieke systeem. Met name
in Costa Rica, de Dominicaanse Republiek
en Chili zijn de rapen nu gaar..

Terug naar inhoud
OCEANIË
CO2 WET IN AUSTRALIË
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domme islam”! U wilt toch niet even dom
doen dan de PVV doet? Dat kunt u met uw
salaris echt niet maken; u hoort beter te
weten. En nu moet u dus ook de oude
facturen mee betalen én er een wijze les uit
treken… zoals Bush deed bij de inval in Irak
en de Afghaanse oorlog…

Mexicaanse maffia zou uitvoeren namelijk
ook de ambassadeur vermoorden. De link
was een Mexicaan die ook voor de DEA
(drugsautoriteit VS) werkte en die alles
door babbelde met steun van de FBI.
Natuurlijk leverde dit grote spanningen op:
tussen Teheran en Washington, tussen de
soennitische Saoedi's en de sjiieten uit Iran
en “diens vrienden”. Waaronder Syrië… de
partner van Amadinedjad die het steeds
slechter gaat waardoor de eenzaamheid in
Iran toeneemt… Wat is dit plan nou
eigenlijk: niemand begrijpt het belang van
Iran om dit nú te doen! En complotten
zonder echte politieke logica zijn altijd
andere dingen… Gaat nu ook Obama op
de toeren van Bush c.s.? Die Saddam met
zijn weapons of mass destruction aanwees
en hem toen te grazen nam. De weapons
werden nooit gevonden weten we. Saddam
wel: en die werd opgehangen.

DE SUPER-CORRUPTE SOLDATEN
In Syrië loopt het helemaal uit de hand: daar
worden de “veiligheidstroepen” per actie door
regiemaanhangers betaald om “opstand te
onderdrukken” en “ demonstranten te
vermoorden”. Het onderdrukken van een
opstootje levert 70 € op. Het regiem dat door
de sancties kort bij kas zit, geeft voorrang
aan soldij en geld voor munitie nu. Ten koste
van andere uitgaven als onderwijs en
gezondheidszorg. Niemand kent de cijfers
exact, want er zijn wel 15 veiligheidsdiensten
intussen. Hun diensten zijn te koop voor 2000
Syrische ponden per dag (30 €) en dat is
20% van het normale salaris. Veel
zakenlieden die belang hebben bij het
alouitische regiem lappen mee en het leger
eist oob passeergeld bij roadblocks. En ze
doen huiszoekingen waarbij driftig wordt
gestolen. En als je een gezochte militant bent
mag je stiekem de grens over voor enkele
duizenden ponden…
Ook gijzelaars terug kopen brengt geld op en
de prijs hangt af van de rijkdom der families.
Assad en de zijnen verkoopt intussen zijn OG
in de westerse wereld dat ontdekte recent
een Britse krant. Gaan ze er met de poet
vandoor of doen ze het nu om de oorlogskas
te spekken? Het regiem was corrupt en
maffioos en toont dat ook nu duidelijk.

TUNESIË ZOEKT ZIJN WEG..
Het valt na 30 jaar onderdrukking van
tegenstanders en corruptie niet mee om nu
langs nieuwe democratische lijnen het spel
te spelen. Men is uiteraard nauwelijks
politiek georganiseerd, al zijn de islamisten
(die jaren zwaar werden onderdrukt) dat nu
nog het beste! Wat vele bang maakt voor
wat komt.
Er zijn 27 kiesdistricten in elkaar
getimmerd, en 6 er van zijn in het
buitenland voor de diaspora. Er moeten
217 zetels bezet worden uit 1570 lijsten…
waarvan de helft “onafhankelijk” heet. Het
verschil tussen het platteland en de stad is
ook hier groot qua politieke “niveau”. En de
jongeren zijn ook radicaler dan de ouderen,
wat te verwachten is. De modernen zijn erg
verdeeld
en
chaotisch
in
hun
samenwerking wat voor de islamisten die
beter zijn in communicatie, een voordeel
zal blijken te zijn. De internetjeugd wordt
door het westen vooral als maatgevend
gezien, maar is in omvang klein bij het
traditionele volk zeker op het platteland.
Dus zal de uitslag spanningen gaan
oproepen en veel chaos en instabiliteit.
Wie dat bekritiseren wil moet zijn eigen
vaderlandse historie nog maar eens goed

IS HET IRANCOMPLOT EEN ECHT
COMPLOT?
Er wordt in kringen van experts best
getwijfeld
aan
de
lezing
van
het
moordcomplot dat Washington bekend
maakte… Daar zegt men dat Iran en zijn
Republikeinse Garde (Al-Qod) er achter
zitten. Het verhaal lijkt op een Bondstory: Een
Iraanse Amerikaan va 56 aar
werd
gearresteerd omdat hij een kidnapplan
bedacht
had
voor
de
Saoudische
ambassadeur in de VS. Dat dan de
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nalezen: alle democratieën komen voort uit
totalitaire regiems en hadden veel en lang
moeite om een vreedzame, tolerante weg te
vinden… Soms wel een eeuw of zo. Dat
wacht “hun” nu ook.
De verkiezingen, die tot voorbeeld zullen zijn
van de andere “bevrijde landen”, bleken een
succes: geen rellen of chaos met een gigaopkomst: meer dan 70% waren de eerste
meldingen.
In de partij die won Ennahda, is een vrouw
zonder hoofddoek actief en zij wil zelfs
president worden van de Grondwetgevende
vergadering. Ze wil zich zo sterk maken voor
de vrouwenrechten.. Op 2 nov. Was er een
grote
demonstratie
over
die
vrouwenrechten… Is Souad Anderrahim een
echte of vooral een alibi? Dat vragen
sommigen zich af. Democratie is iets
moeilijks.

DE GEHEIMEN VAN DE NATO IN LIBIË
Al weken vóór het VN-besluit over het
ingrijpen lagen er Amerikaanse, bitse en
franse onderzeeërs voor de Libische kust
nadat ze de “wateren onderling hadden
verdeeld”. Ze bekeken de zaak goed en
toen de V-raad yes zei vlogen de
tomahawks boven op de vliegtuigen en
vliegvelden van Kadaffi. En wie zei er iets
van, ook nu het er echt uit komt? Niemand
natuurlijk! Ook de russen en de chinezen
die het natuurlijk zagen uit de hoge
hemelen met hun satellieten, zeiden
wijselijk dáárover niks… Daarom leest u
het dus wel hier nu: LP zwijgt nooit (!).
HAVENTJE ER BIJ VAN 7 MILJARD
De haven van Doha moet veel groter wel
25 km2 vindt de kroonprins van Qatar. Dat
kost
7
miljard
maar
het
begrotingsoverschot in 2011 wordt 6
miljard… De groei is hier 20%!
Hij dient vooral voor nog meer gasexport
want Qatar zit op een enorme gasbel: de
grootste ter wereld. 25.000 miljard m2…
Na Rusland en Iran is Qatar de grootste
producent van gas ter wereld. In 2016 zal
er dus naast de haven van Ras Laffan een
gigahaven in Doha bij komen. Het gaat
goed hier, bij de buren van Bahrein en de
Saoedi's… Het land zal en grote rol
moeten spelen bij wat komen gaat in het
kielzog van de Arabische revoluties…

DE GEEST VAN MOEBARAK..
Een bekende Egyptische auteur zegt het en
vele denken het ook: de geest van Moebarak
waart nog steeds rond in de militaire top.. Hij
zegt: Het leger weigerde op demonstranten te
schieten dat was fantastisch, maar ik heb
geen vertrouwen in de huidige Militaire Raad
die president en leger controleren. Want zij
beschermen de revolutie helemaal niet nu.
En laten de oude bestuurders zitten: het
hoofd van de politie, diverse ministers,
rectoren van uni’s, de chefs van de
Staatsveiligheid (nu omgedoopt in Nationale
Veiligheid). De contra-revolutie is elke dag
sterker…
Marechal Tantaoui dirigeert alles met
generaal Anane maar zij kijken met een oog
naar de conservatieve regimes in SaoudiArabië etc. De laatsten betalen miljoenen om
de veranderingen tegen te houden… In
Koeweit is er een zender die enkel spreekt
over retour naar een “regiem Moebarak”. Ze
zijn ook te dik met de “frères” die ook
conservatieven zijn. De progressieven
hebben geen geld, geen steun en dus geen
macht… Dus roept onze acteur: De
democratie is dé oplossing, en dat omdat de
Frères roepen: De islam is de oplossing…
Het is zorgelijk in Caïro en omstreken: wat
gaan de verkiezingen veranderen?

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE VOOR OUDJES: ECHTE
HULP!
Het stikt er van die hightech hulpmiddelen
voor oudere gebrekkige mensen! Ik zag
een elektronische pillendoos die de
distributie besturen kan en die voorkomt
dat u teveel of te weinig van een
medicament inneemt! Een pillendoos met
een PC er in dus!
En een valdetector die de hulpdienst belt
als u omkiept! Intelligente horloges die u
wakker piepen en u vertellen wat u
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vergeet.. En een speciaal ouderen tablet voor
uw meteo, uw nieuws, de communicatie met
uw familie en kids en vrienden.
In Frankrijk zijn er 450.000 mensen bij een
ouderwetse alarmdienst aangesloten en daar
gaat nu de moderne klad in… Veel te duur en
te onhandig en te onintelligent! Leve de hightech voor opa en oma.

materialen die weinig kosten.
energieproductie van (over)morgen…

De

DE ROBOT-RAT
Onderzoekers in Tel Aviv kunnen nu met
een chipje in de hersens een rat op
commando laten knipogen… en zelfs zijn
oogleden diverse bewegingen laten
maken. Ze zijn op weg naar een robot-rat
die neurosignalen kan ontvangen via die
chip. Een bestuurbare, programmeerbare
echte rat dus…

HET MIRAKEL JOBS IS DOOD
Iemand zei het zo: “De beste manier om de
toekomst te voorspellen is die zelf uit te
vinden”. Als dat van je wordt gezegd ben je
een fenomeen voor vele: en dat was Steve
Jobs. (Peter Drucker zei het overigens die
ook vond dat het hoogste en het laagste
salaris ca een factor 20 mochten verschillen).
Jobs: zeer eigengereid, erg moeilijk in zijn
samenwerking, uiterst radicaal, spelbreker
van nature en anti-democraat. Dat was de
basis van zijn functioneren. Hij wordt al
vergeleken met Einstein en da Vinci omdat
ook hij obsessief was in zijn aanpak. Niets
ontziend, dwars en eigengereid.. En vaak niet
te pruimen voor zijn omgeving. Ook grote
namen als Ford, Hayek ( Swatch), Woodruff
(Coca-cola) worden in zijn spoor genoemd.
Kroc ook die Macdo “uitvond”, Morita in zijn
mode ontwerpen en Kamprad met zijn Ikea.
Jobbs nam Apple op de rand van zijn failliet
over en nam veel risico’s. En hij werd
schatrijk door zijn originaliteit: hij verbond
subtiel ontwerp en vormgeving aan
hoogwaardige technologie. Hij verstond wat
mensen “echt mooi en handig en cool
vonden” en verkocht alles alsof het bij de
eerst verkoop al een eeuwigheidswaarde
had. En deed dat tot de laatste dag: het
tegenbeeld van een IBM, dat hij zwaar
bevocht en minachtte. Kunstenaar Jobs is
niet meer en heeft (nog) geen opvolger…

DE ROBOTSPIN UIT DUITSLAND
Ze verplaatst zich snel met haar acht poten
van 20 cm: vier blijven op aarde terwijl de
andere vier zich verplaatsen. Het gaat
hydrolisch en ze kan ook goed springen
waarbij haar camera en de vele opnemers
erg van pas komen. Ze kan in een ingestort
gebouw
overlevenden
zoeken
of
gaslekken. Ze kan grotendeels met de 3Dprinter worden geprint en geassembleerd
en dat heel snel. En ook goedkoop, een
echte weggooispin dus. Het Duitse instituut
Fraunhofer vond haar uit en zij maakten
een getrouwe kopie van de echte spinnen
die ze lang bestudeerden. Hoezo dus
uitstervende soorten?
HYBRIDE-INSECT DAT HELPEN KAN
Het is half vogel half insect en kan
ongelofelijke dingen voor ons dien. BOLT,
zo heet ie, weegt 13 gram en is piepklein.
Hij kan vliegen met 2,5 meter per seconde
en hoog springen. Hij is ontwikkeld door de
Uni van Californië en kan prima
verkenningswerk doen in de puinhopen
van ingestorte gebouwen of rondkijken in
boorgaten. Een prima hulp bij reddingen en
verkenningen… en ook erg discreet dus.

HET BLAD MET VEEL ENERGIE
Het is een blaadje van 15 bij 8 cm en slaat
geen energie op ook al vangt het zonlicht op.
Nee deze cel maakt uit water zuurstof en
waterstof door zonne-energie. Deze twee
gassen voeden een brandstof cel die
elektriciteit produceert: dus de energie”opslag dat zijn die gassen. Dat is alles…en
het ding is gemaakt van heel gewone

EEN ECHT SPOOKSCHIP
De I-boar II heet ie en het is een zeedrone. Hij is ontworpen door de Uni van
Toulouse deze minizeilboot van 2,4 m.
lang, die al twee etmalen op de
Mediterranee voer over 108 km en
helemaal alleen dus. Nou ja de satelliet en
de radio en zo wisten wel waar hij uithing
natuurlijk.
De volgende proef is de
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oversteek van de Atlantische Oceaan. Kijk op
www.isae.fr.

TOPICS/CAPITA SELECTA
ZIJN
SCHRÖDER
EN
FISHER
VERRADERS?
In 2005 verloor Schröder de verkiezingen
en Merkel kwam en zei de avond van zijn
verlies tegen de journalisten: Nu ga ik ge;ld
verdienen. En dat deed hij! Op zijn 61e
werd hij meteen adviseur bij de grote
persgroep Ringer voor een dijk van een
salaris. En dan ontdekken de Duitsers dat
hij voor Gazprom gaat werken hij wordt
president
van
de
Russisch-Duitse
combinatie die Nordstream gaat besturen,
de grote gaspijplijn van Rusland via de
Baltische Zee naar Duitsland. Dat levert
fors debat op: heeft Schröder al langer
geleden een deal met Poetin over Nord
Stream gesloten dat hij politiek fors
verdedigde? Ht levert S. een heel fors
salaris op, hij, de grote vriend van de exKGB chef Rusland in Dresden ooit… Een
ware Duitslandkenner. Schaubele vond dat
Schröder zich had misdragen… en de
Groenen waren erg boos en hadden het
over nepotisme. Merkel liet het bij het
aankondigen van een debat over ethiek..
Schröder gaat gewoon verder en wordt
adviseur bij Rothschild en en komt in de
board van TNK-BP, waar hij onder meer
het ecologisch aspect van hun acties in
Siberië moet bewaken.
Maar dan komt ook Joschka Fisher met
zijn adviesclub Fischer en Co in beeld. De
oudminister van BuZa die een tandem
vormde met Schröder gaat ook voor het
grote geld. Zijn grote villa doet niet er aan
denken dat hij ooit taxi-chauffeur was en
Marxkenner en zijn pensioen van 11000 €
per maand is een neveninkomsten nu. Hij
is topadviseur van BMW voor ecologische
aspecten en ook Siemens schakelde hem
in om de gevolgen van het grote schandaal
glad te strijken. En hij werkt ook voor
grootgrutter Rewe en elektraproducent
RWE die erg veel CO2 uitspuugt. Daar
adviseert hij over het project Nabucco ook
een gaspijplijn..die er komt om de
gasafhankelijkheid van de russen voor
Europa nou net te verminderen… Hij doet
daarvoor belangrijk lobbywerk en krijgt
miljoenen betaald.

UW EIGEN BARCODE IS II III II I
Hij werd in Japan uitgevonden om
gemakkelijk onderdelen te kunnen traceren
de QR-code. Maar sinds het mobiele Web is
er veel meer mee mogelijk. Want je kunt di
code fotograferen met een smartphone en er
daarna mee werken… Maar er werd te
weinig mee gedaan vond men bij Unitag.fr en
nu kunt u dus op deze site uw eigen
pictogram ontwerpen met een QR-code als
basis en met vele grappige en nuttige
effecten daar in… Kijk dus op die site voor
méér!
VERBRANDE CALORIEËN IN 30 MINUTEN
Wat verbrand een mens aan calorieën in een
half uur bij zijn diverse activiteiten? Wel hier
wat data:
Lezen levert op: 48; een toiletbezoek 44;
gewone sex 48 en flinke sex 57;
tandenpoetsen 74 (!): lopen 110, tuinieren
166; skaten 195; tennis 258; opdrukken 295;
yoga 310…;rugby 443 en fietsen 208… Wel
dacht ik toen: ik zit iet zo slecht. En U?
DE SUPERSKIN IS ER OOK AL
Robots zullen binnenkort echt kunnen voelen
zoals een mens dat kan. In de VS is er een
kunsthuid uitgevonden die dat voelen sterk
verbetert. Ze is gemaakt uit nanotubes van
koolstof met twee lagen siliconen en zet de
uitgeoefende kracht om in elektrische
signalen en zo kan de robot iets feilloos
aanraken, iets oprapen of iets vastpakken.
De vinding kan ook worden toegepast voor
protheses en voor voeloppervlakken…
Mogelijk kun je nu ook deliquenten
verplichten zo’n paar handschoenen te
dragen die bij het slaan van een ander mens
de stouterik straffen dor hem flink elektrisch
te prikkelen. Zoals de pil onder de huid bij
alcoholici roet in het eten kan gooien…
Straks zijn robots nog aardiger dan gewone
mensen!

Terug naar inhoud
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Hij is groot geworden door Madeleine Albright
de VS-minister maar wat in de VS geen
probleem is, is een schande in linkse kringen
in Duitsland.
Veel linkse voelen zich door beide heren flink
verraden… Maar Schröder, van zeer arme
afkomst ziet dat heel anders. Hij ziet het als
een revanche op vroeger… En ontkent niet
dat hij vroeger al de kanselier van de
werkgevers heette…En Hartz IV deed wat
Duitsland economisch diep hervormde…
Basis voor het huidige succes.
En Joschka is in zijn kringen persona nongrata… zoiets doe je niet daar.
Ze zijn beide in het spoor gegaan van
grootverdiener Blair, the cashmachine
genoemd. Hij bemiddelt in het MO, werkt de
slechte indruk weg van Kazakstan en
adviseert ook Stanley Morgan en de
verzekeraar Zürich Financial.. en een
koreaans groot bedrijf. Een conferentie met
hem als middelpunt kost je 300.000 €.
Scröder schijnt hem op de hielen te zitten en
Fischer komt er ook aan.
Is dit nou gewoon verraad aan oude
overtuigingen? Tja dat valt moeilijk te
ontkennen. Maar e kunt ook zeggen dat zulke
mensen met grote capaciteiten groot blijven
doen na hun politieke loopbaan.. En hopelijk
wat van hun inzichten en overtuigingen
inbrengen in die kapitalistische wereld…
Immers die grote bedrijven zijn echt niet
illegaal maar va groot belang vaak voor de
welvaart. En bemiddelen in het MO is ook
geen onzinnige bezigheid. Bij het oordeel
over dit alles moet je beseffen dat in hun
vroegere politieke loopbanen ook al “de
belangen voorop stonden en ná de moraal
kwamen”. Uit die wereld kwamen ze dus.. en
da lijkt op wat ze nu doen, helaas?
Reaalpolitieke verklaring van mijn kant dus…
Harde werkelijkheid die wel te ver doorschoot
denk ik. En wat denkt U?

Het CO-2 gehalte gaat tot 2035 met 20%
omhoog is gezegd door het Internationale
Agentschap van Energie. De energieconsumptie van de opkomende landen is
daarbij de belangrijkste factor en ook de
toename van de wereldbevolking.
DE BEKEERLINGEN EN DURBAN
Nu er vele nieuwe data zijn verzameld,
veel beter dan dat gebeurde voor het
GIEC-rapport, komen er meer
wetenschappers, die eerder erg sceptisch
waren over de beweringen van de
opwarming tgv CO2, tot nieuwe inzichten.
Al blijven er nog de nodige die de cyclus
van de zon als oorzaak blijven zien.
De top van Durban is er binnen een maand
maar er is nog nauwelijks iets aan nieuwe
voorstellen: zelfs geen akkoord om Kyoto
te prolongeren. Ook hier dus een
slachtoffer van de crisis: de
klimaatverandering is ook al te duur
geworden en verloor zijn prioriteit. Helaas.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
50 JAAR TURKEN IN DUITSLAND; EEN
HERDENKING
Merkel en Erdogan herdachten het verdrag
van oktober 1961 toen Duitsland in zijn
grote economische boom geen arbeiders
genoeg had… En dus een verdrag sloot
met Turkije voor het selecteren van
“tijdelijke gastarbeiders”. Het Duitse bureau
in Istanbul “bekeek” 2,6 miljoen Turken tot
1973 en liet er 650.000 toe tot Duitsland.
Deze goedkope arbeidskrachten zouden
komen, werken en… weer teruggaan. Dus
niks integratie programma’s nee, in
tegendeel, er werden Turkse scholen
opgezet om de kinderen Turks te leren
voor “hun terugkeer” en er werd zeker niet
gedacht aan het Duits leren aan hun
ouders! Tientallen jaren was er dus geen
enkele politiek van integratie.. en mede
daardoor heeft liefst 30% van de 2,5
miljoen etnische turken geen enkel
diploma. En heeft slechts 16% een
middelbaar diploma. Pas in 2005 kwamen

Terug naar inhoud

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
+20% TOT 2035
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er integratiecursussen: 600 uur duit6s en 45
uur Duitse historie. Maar de bijdrage van de
Duitse bevolking bleef ook achter.. Nu nog
vinden één op de twee Duitsers dat “er teveel
immigranten in het land zijn”. Ondanks het
feit dat er ook vele voorbeelden zijn van zeer
geslaagde integraties. En ondanks het
huidige feit dat Duitsland opnieuw grote
tekorten aan geschoold personeel heeft in
zijn bloeiende export industrie. Immers
Duitsland sterft langzaam uit… met een
geboortecijfer van 1,3 kids/vrouw. Ook
Duitsland lijdt dus, net als vele andere landen
in het westen , tot in de VS aan toe, aan de
“anti-immigranten
ziekte…
Terwijl
het
economische profijt dat uit “goedkope
immigranten” werd verkregen in vele landen
enorm was en … is! Maar nu de economie
krimpt en het werk minder wordt liggen die
immigranten in een mum op straat.. Waar het
dan natuurlijk ook niet echt rustiger wordt.

1000 Nederlanders die repatrieerden. Maar
ook 1136 Turken en 651 Marokkanen. Ook
2600 chinezen en 2250 russen en liefst
6000 Polen… Uiteraard ontbraken ook de
Antillianen niet: 2000 kwamen er.
Die nieuwe regels van Leers zijn nog niet
ingevoerd, daaraan ligt het natuurlijk. Want
met de PVV wilde de regering de nietEuropees immigratie ver terug dringen”.
En de gezinshereniging bestaat ook nog
gewoon. Als dat zo door gaat moet straks
als de wet er is het beleid weer óm… Want
dan snapt ook de PVV dat alleen veel geld
kostende oudjes en heel weinig jongeren
een onbetaalbare zaak is… Immers de
PVV kijkt principieel maar 4 jaar vooruit dat
bespaart kosten…
OPINIES
VAN
DIPLOMATEN
IN
NEDERLAND
Diplomaten in Nederland werd gevraagd
óver Nederland wat te zeggen: hoe was
huns inziens de ontwikkeling nu? En dat
leverde ongezouten opinies op! Nederland
kwam te voorschijn als een zich afsluitend
land dat steeds enger om zich heen kijkt .
Dat ook angstiger wordt en steeds
verwarder
lijkt
te
worden.
Veel
Nederlanders kijken vertwijfeld naar
“morgen”. De moorden op Fortuyn en van
Gogh, de economische problemen en de
kruistocht van Geert’s PVV tegen
buitenlanders hebben hun verward. En dat
zoiets kan in een land dat exportkampioen
is verbaasd hun zeer. En ze vinden het
natuurlijk ook akelig want zij zijn
buitenlanders. En dat men integratie als
een probleem ziet dat snapt niemand van
hen… Ze moeten op audiëntie bij Wilders,
dat verklaart hen alles!

ZUID-EUROPA HERVINDT DUITSLAND
In veel landen in Zuid-Europa is het leren van
Duits erg in opkomst: de Goethe-instituten en
anderen worden overspoeld met cursisten.
Allemaal goed opgeleide jonge mensen die
naar het hippe Duitsland willen waar ze een
toekomst voor zich zien. Op naar het land dat
zo goed draait en waar kansen liggen en ver
weg van hun desolate landen waar
depressies heersen op economisch gebied
en ook maatschappelijk gezien. In Die Zeit
verscheen hierover een eerste artikel en
Duitsland kreeg het langzaam door en de
immigratiecijfers uit die regio stijgen nu
zichtbaar. Het land dat door de BBC de
vierde keer op rij tot “Het meest gelukkige
land op aarde” werd uitgeroepen, begint een
deel van zijn gebrek aan jeugd op te lossen
omdat de crisis in Zuid-Europa de jongeren
naar zich toe drukt.. Een onverwachte
ontwikkeling maar toch erg logisch. Na de
turken die vertrekken nu (weer) de
Spanjaarden, Grieken, Portugezen en
Italianen?

-DEMOGRAFIE
WAAR MOET DAT HEEN?
In Niger brengt elke vrouw zo’n 7 kids ter
wereld en in Taiwan is dat nog 0,7! Japan
heeft 23% 65+-ers en dat komt er ook snel
aan voor Duitsland en Italië… En in Angola
wordt je maar 39 jaar oud en in Monaco
89!
De wereld is een gevarieerde boel maar de
prognoses voor 2050 en 2100 doen toch

MAXIMAAL
AANTAL
IMIGRANTEN
NEDERLAND
In het 1e kwartaal 2011 kwamen er 57.000
mensen het land binnen. Waaronder ook
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wat schrikken. Al moet je ook beseffen dat we
in 1800 1 miljard mensen hadden, in 1960 3
miljard en nu 7 miljard… op weg naar 9 à 10
miljard in 2050… Let wel: de groei vermindert
wereldwijd: nu nog 1% en dat was in de 60-er
jaren 2%. Er komen nu 266 baby's ter wereld
elke minuut, dus 380.000 per dag en 140
miljoen per jaar. Trek je daar de doden af
dan komen we op 158 baby's per minuut er
bíj.. dus 40% minder dan het aantal
geboorten. Dus: oppassen met conclusies!
Ecologen roepen dat als alle aardbewoners
het zelfde consumptiepatroon gaan oppikken
dan de huidige westerlingen er een loeier van
een tekort aan alles zal ontstaan… Beetje
onlogisch: want zonder eten gaan er meer
dood of komt er oorlog en dat helpt ook wel.
Te cynisch natuurlijk. Het komt dus neer op
geloof in de inventiviteit van de mens en zijn
technologie… Genetische behandeling van
voedsel is er één, het maken van olie uit
algen is er ook een… en die zon, wind en
getijden zijn er ook nog… Dus afhankelijk van
waar je staat is het mogelijk of onmogelijk. In
Frankrijk zijn er ecologen die al roepen voor
het stoppen van faciliteiten vanaf het tweede
kind… Dus de rem op de geboorten…
Een demograaf zegt echter: het zal jullie niet
lukken die geboorten te stoppen. Hij weet dat
het aantal kids/vrouw enkel daalt door betere
opleiding van vrouwen en hogere welvaart(=
betere hygiëne, medische verzorging). En hij
wijst op de recente historie: verdubbeling
bevolking in enkele decennia bijvoorbeeld en
wat er komt is “maar + 50%”…

Afrika nr. 2 met 2,3 miljard ..samen goed
voor 6,5 miljard van in totaal 9,6 miljard
dus ruwweg 2/3!.
Dan komen Latijns Amerika en Europa met
0,7 miljard, idem Latijns Amerika en NoordAmerika met 0,5 miljard.
En Oceanië is een druppeltje van 0,06
miljard…
Nederland zit in de krimp à la Duitsland
(1,3 kids/vrouw ook) en Frankrijk groeit nog
maar verouderd ook… De wereld gaat fors
veranderen: leer dus chinees en kijk goed
naar Afrika en het MO. Dat bereidt je beter
voor op wat komt..
Helemaal toevallig zet ik er even naast hoe
de overheidsschulden nu er uit zien in de
EU en 2016…( 127% resp. 150%)
Griekenland: 165 miljard gaande nar 163
(!)
Italië van 110 miljard naar 114… (116%)
Portugal van 106 naar 113 (83%)
Ierland van 90 naar 112 (70%)
Spanje van 67 miljard naar 77 miljard
(70%...
Dit behoeft geen verder commentaar: op
vakantie gaan in Zuid-Europa wordt nogal
goedkoop maar mogelijk moet u weer lires
hebben, drachmen en peseta’s…

-REVOLUTIES
…………………………………………………
Na de bijlage Arabische Revoluties VII van
half okt. gaat in deze kolommen het
verhaal voort van de Arabische landen in
revolutie of verkerend op de drempel van
de democratie; wanneer beginnen er ook
revoluties elders?

In 2050 zien de continenten er als volgt uit:
Noord-Amerika ging dan va 346 miljoen naar
470 miljoen: door immigratie. Europa ging
van nu 725 naar 740 miljoen.. inclusief
huidige immigratie. Azië schiet van 4,2 miljard
nu naar 5,2 miljard en Latijns Amerika van
596 naar 746 miljoen (= Europa). Afrika vliegt
van 1 miljard naar 2,3 miljard: dat zijn onze
directe buren… En Oceanië gaat van 37 nar
64 miljoen: dubbeling dus maar totaal niet
daverend in deze giga-regio.
Dus de rij wordt in 2050:
Azië nr.1 met 4,2 miljard;

---------------------------------------------------------1.Tunesië
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die ook Europa zich nog goed herinnert: in
Nederland is het Rijke Roomse Leven nog
maar 60 jaar geleden… Over fanatisme
gesproken toen!
-Ennahda probeert gerust te stellen
Ze willen met twee seculiere partijen
samen en ook andere toelaten in de
instituties. Ze zijn wel ergens verwant aan
de Broederschap maar willen, zeggen ze,
niets radicaals. Maar zeggen ook dat de
islam en de sharia de basis is van de
samenleving wat overigens niemand kan
ontkennen als je het cultuur-historisch
bekijkt.
Zelfs onder Ben Ali was het een islamitisch
land… Dus het westen moet oppassen met
oordelen: in alle Magrheb en MO-landen is
dit het geval én ze hebben allemaal
behoefte aan westerse steun en zullen dus
erg uitkijken met radicaal gedoe.
Verder moet u weten dat er zoveel
shariavarianten zijn als er islamlanden ijn:
er is geen sprake van dé sharia. De
verschillen zijn enorm. In de RK Kerk is het
een beetje anders: daar is er dé centrale
leer + regels van Rome en in de praktijk is
de uitvoering in bijvoorbeeld Nederland
nogal anders dan in Zuid-Amerika… Bij de
islam is het helemaal anders: geen
centraal gezag en zoveel interpretaties als
er moskeeën zijn bij wijze van spreken.

Schets:
Republiek, Ben Ali regeerde sinds 1987.
10, 4 miljoen inw. ; gem. leeftijd 28 jaar;
groei 1,9 kids/vrouw (!) en levensverwachting 75 jaar.
BNP 33 miljard; BNP/inw. 3200 $.
98% moslims, 2% christenen/joden.
--------------------------------------------------------Periode vanaf einde oktober 2011
-De eerste verkiezingen sinds decennia.
De verkiezingen voor de Constitutionele
Raad van 217 zetels werd qua opkomst een
groot succes ca 80% ! En het veliep redelijk
rustig en nogal feestelijk; een waar voorbeeld
voor hen dit gaan volgen in Egypte en Libië
dat zijn de eersten.
-Uitslag van de verkiezingen
Ennadah (gematigde islam) 40%, links en
centrum-links verloren en gaven dat toe.
Na 30 jaar van onderdrukking kwam het ware
Tunesië
te voorschijn, sterk islamitisch
natuurlijk (zeker op het platteland). Want dat
zijn hier de roots. Net zoals Nederland zijn
joods-christelijke roots recent nog bevestigde.
En wij hadden KVP, AR en CHU + SGP ooit
en nu CDA en Christenunie… Ook religieus
gebaseerd met de bijbel in de hand.

-Coalitie moves
De vertegenwoordigers van Ennagda
(41%; 90 zetels) en Etakol waren op
bezoek bij Marzouki van CPR ( Congres
pour la Republique (14%, 30 zetels. Etakol
19 zetels) . Want hij zag graag veel meer
dan drie parijen in de regering… en wil
graag het franse systeem: een president
met een Assemblee. En waarom niet ook
Le Pôle Democratique et Moderniste in de
regering? Het spel is begonnen en ziet er
niet fout uit.

-Vrouwen zijn bang voor Ennahdah
Hun tekst wat betreft de rechten en de
vrijheid is nogal boterzacht en dus vrezen
progressieve vouwen hun macht. Maar ze
lijken in elk geval geen absolute meerderheid
te gaan halen en zullen scherp in de gaten
worden gehouden. Het onderdrukken van
deze groep vele jaren (hun leider woonde
decennia in Londen) breekt nu op: dat is de
logica na een onderdrukking. En geen
democraat mag dit niet accepteren zo lang de
rechten overeind blijven. De lange weg begon

Intussen gaf Ennahda openlijk garanties
aan vrouwen en ongelovigen die niets te
vrezen hebben. In de stad waar de
opstand begon waren forse rellen:
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traangas nadat het huis van de burgemeester
in brand ging…

Het probleem was hier niet zozeer een
dictator met een relatief kleine kliek, nee,
het ging hier om een breed, goed
georganiseerd compleet systeem dat het
hele land in bezit had genomen. Waarin
het leger en de geheime dienst een
belangrijke macht waren. Dat zagen de
intello’s van dat plein best wel, maar de
straatarmen kenden het leger als
weldoeners die hun dagelijks eten
goedkoop verkochten aan hen en daarmee
werd ook hun hart gekocht. De idealen van
het plein dat was erg ver van hun weg.
Egypte heet dus ook wel; “Een democratie
in uniform”, en dat doelt op dat almachtige
leger. De militaire Raad het hoogste
orgaan “in de overgang”is ook een stel
hoge officieren. Het zijn zo’n 24 hoge
officieren met een executief Comité van
vier oudere krachtpatsers: Maarschalk
Tantoui uit de Luchtmacht, Hafez
Mohammed van de luchtverdediging, Seifel-Din van de Marine en vice-admiraal
Enan, hoofd van de Staf ook uit de
luchtmacht.
De Luchtmacht heeft 30.000 man 461
gevechtsvliegtuigen en
125 vechthelicopters. De Marine heeft 18.500 man, 51
oorlogsschepen en 4 onderzeeërs. De
Landmacht is: 340.000 man ( plus nog een
keer zoveel als reservisten), 3700 tanks,
5200 geblindeerde voertuigen en 4500
stukken geschut.
Dan zijn er nog 150.000 onder de
commandant van de luchtmacht en
400.000 paramilitairen. Wel dat is geen
kattenpis en het was eerder ook Israëls
schrik, dus mogelijk straks weer?

-Avondklok in Sidi Baroud
Na hevige rellen die te maken hadden met de
verkiezingsuitslag was het de eerst nacht van
de ingestelde avondklok, rustig.
-De Grondwetgevende Vergadering
Er zijn vele partijen in vertegenwoordigd… en
30 van de 217 zetels worden bezet door hele
kleine fracties. Ennadah (moslimpartij) pakte
90 zetels, het Congres voor de Republiek
kreeg er 30 en Ettakol (links) kreeg er 21, AlAaridah (Volkspartij) bezet 19 zetels, de
Democratisch Progressieven 17 en dan zijn
er nog twee partijen met elk 5 zetels. Een
groot mozaïek dus… waarvan moet worden
afgewacht hoe men elkaar zal gaan vinden.
-1000 paar schoenen
De vrouw van de onzichtbare Ben Ali had wel
1000 paar schoenen, staat te lezen in de pers
van Tunesië.
2.Egypte

Schets:
Arabische Republiek. Mubarak aan de macht
sinds 1981.
75,5 miljoen inwoners; gem. leeftijd 24 jaar,
groei 2,8 kids/vrouw; levens-verwachting 71
jaar.
BNP 128 miljard; BNP/inw. 1700 $ zeer grote
inkomensverschillen. Vaak voedsel-rellen.
99% bedoeïenen en Berbers, 94 % moslims
(vnl. soennieten) en 6% andere vnl koptische
christenen.

Periode vanaf einde oktober 2011
-Veel onrust ook religieuze strijd
Het land was een maand voor de
verkiezingen erg onrustig: de strijd tussen
kopten en moslims was bloedig. Er is
ontevredenheid over de sterke druk van de
militairen en de VS herhaalt frekwent dat
de staat van beleg moet worden
opgeheven…
-Mubarak ernstig ziek?
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Er waren geruchten daarover die de artsen
tegenspraken.

BNP 57 miljard, BNP/inwoner 9300 $, bijna
rijkste land van Afrika.
Olie 25 miljard, 2 miljoen barrels per dag.
Is 95% van de export en 70% van het PNB.

-Opposities zijn bang voor oude clan
De oppositie uit de revolutionaire beweging
vreest dat de oude (militaire) clan in wezen
nog aan de touwtjes trekt en ook probeert te
manoeuvreren
met
de
opkomende
islamitische krachten van de Broederschap,
nu de verkiezingen naderen.

Dit land is een grote verzameling van meer
dan 20 stammen; twee grote en vele
kleintjes. Khadaffi jongleerde 40 jaar
hiermee
met
huwelijken,
coalities,
cadeaus, oliegeld etc. en balanceerde zeer
knap. Maar hij is van de Tripolisstam (de
Khadaffi) en dat vonden de oostelijke
stammen al heel lang maar niks.
Het leger van dit land is een nogal manke
boel. Omdat K eind vorige eeuw oorlog
maakte met Tsjaad , kreeg hij het fors aan
de stok met Frankrijk en de VS, en daarna
een wapenembargo. Dus had hij nog
weinig wapens uit Rusland en, hij kon niks
vervangen/moderniseren. Het is oud spul,
de training van de militairen is niet erg
geweldig en de piloten kunnen maar 85 uur
per jaar vliegen en dan kun je er weinig
van maken. Ook vroeg hij ooit Servië om
hulp: die hadden ook Russische wapens
en wel getrainde mensen. K. maakt ook
daarom vaker gebruik van huursoldaten uit
zwart Afrika: die vechten beter en die keren
zich ook niet tegen hem. Een goed leger is
gewoon link; als je een dictator bent.

3.Libië

Periode vanaf eind oktober 2011
-De dood van Kadaffi
Hij werd door kogels gedood en er moet nu
een onderzoek komen na de autopsie. Hij
lag lang te kijk , met zijn zoon Moussa ook
geëxecuteerd, in Sirte, en duizenen
kwamen kijken. In een hotel vond men 53
dode aanhangers, ook dood geschoten:
het leek op een bijltjesdag.
Zijn lijk zou, samen met dat van zijn zoon,
in de woestijn op een geheime plek worden
begraven nadat het niet lukte om het aan
de familie (in het buitenland) of zijn stam
over te dragen.

Schets:
Republiek, islamitische staat. Een polit. Partij.
Khadaffi putsjte in 1969 en “gaf” de macht
aan het volk in 1977.
6,5 miljoen inwoners;gem. leeftijd 23 jaar;
groei 3 kids/vrouw en levensverwachting 75
jaar. Wel 18% is jonger dan 14 jaar!
Berbers en Arabieren, 97% moslims
(soennieten).

-Uitroepen van de bevrijding.
De Raad riep de bevrijding uit en er werd
alom gefeliciteerd ook uit het buitenland.
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Daarbij werden ook vele wensen geuit ten
aanzien van et vervolg… en zorgen. De Raad
verklaarde ook dat de wetgeving zal zijn
gebaseerd op de sharia: het land was altijd al
een islamitische republiek lat dat duidelijk
zijn. En dat lijft het natuurlijk. Dat zijn hier de
wortels net zoals wij het hebben over Joodschristelijke wortels…
Zoon Al-Islam zou met vals paspoort via
Niger op de vlucht zijn: tegen hem loopt een
internationaal arrestatiebevel. Hij is de laatste
zoon in Libië…

voorschijn ook met het linke (verboden)
mosterdgas.
-Jacht op Seif Al-Islam gaat voort
De aanklager zoekt hem en is bevreesd
dat huurlingen hem trachten weg te
smokkelen; onderwijl wordt er “gesproken”,
sommige zeggen onderhandeld.
-Op zoek naar een nationaal leger
Libië vroeg de uitwijzing van de PM van
Kadaffi dor Tunesië. Die wil de VNvluchtelingenstatus verkrijgen om dat te
voorkomen. Er wordt gewerkt aan de
vorming van een stabiele regering en een
nieuw nationaal leger.

-Ontploffing in Sirte
Wel 100 doden bij de plof van een bezine
depot en zijn erg veel open wapendepots
daar… De CNT vroeg de Nato nog zeker 1
maand te blijven: het is nog niet echt rustig in
dit land. Kritische weken breken nu aan.

-De CNT kondigde nieuwe regering aan.
Half november eindelijk een bericht over
een nieuwe regering na stilte. De pers
zweeg over Libië…

-Seif Al Islam wil voor het gerecht?
Hij was op de vlucht met zijn hoofd
Inlichtingendienst in de woestijn bij Niger. Hi
zei zich te willen overgeven aan het
internationale gerecht…
De CNT vroeg de Nato te blijven tot eind
2011 wat niet de keus was van deze
organisatie. Maar er zijn nog teveel Kaanhangers aktief met teveel wapens.

4.Bahrein
Schets:
Constitutionele monarchie sinds 1971
Inwoners: 1,23 miljoen autochtonen plus
670.000 buitenlanders; de meeste Aziaten
en wat Iraniërs.
Groei: 2,4 kids/vrouw

-Veiligheidsraad trekt mandaat in
Het “no fly zone” mandaat werd ingetrokken
waarmee de Nato nu naar huis “moet” en ook
zal gaan eind oktober. Ondanks de vraag van
het CNT om tot einde 2011 te blijven dus.
Seif Al Islam is in Niger en vroeg om een
vliegtuig en bescherming… zei de CNT en
dat bevestigde nu het Gerechtshof. Hij is
doodsbang te worden geëxecuteerd, heet
het..
-De CNT benoemde El-Kib tot premier
Hij is hooggeleerd en wil Libië tot een natie
maken gebaseerd op mensenrechten. Nu
gaat hij een regering vormen die de overgang
moet organiseren en de Nato trok zich
intussen terug vanaf 1 november. Een fase
werd besloten maar er begon ook een enorm
moeilijke fase naar de opbouw van een nieuw
land in zeer lastige omstandigheden.
Intussen kwamen overal wapenopslagen te

Gem leeftijd 29,7 jaar; levensverw.: 75 jaar.
Inkomen: 26.000 $/inw.. Olie zorgt voor
25% van het BNP
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Ook fiscaal paradijs: meer dan 350 banken.
Jaren geleden ook al stakingen/opstanden
onder de vele gastarbeiders
(270.000
Indiërs).

Iran zei niets van doen ye hebben met de
cel die een aanslag had voorbereid op de
ambassade van de Saoudi’s.

Aan Bahrein wordt door twee partijen
getrokken: Iran en Saudi-Arabië. En het
eiland is via een dijk verbonden met zijn
stamverwanten in S-Arabië. De soen-nitische
top wantrouwt Iran , het land van origine van
70% van zijn inwoners”. De sjiieten zijn zeer
tegen de bevolkings-politiek die volgens hen
ook inhoudt dat er “gemakkelijk” soennieten
worden genatu-raliseerd en zelfs gepoogd
wordt sjiieten tot soennieten te bekeren. Ook
is de politie vaak een ex-immigrant uit
Pakistan of Syrië en natuurlijk soenniet. Zij
schieten gemakkelijker op sjiieten en worden
beschermd door de soennitische top. Dus de
politieke onrust hier is wel van een heel ander
soort dan die in andere landen in het MO.
“Clinton was hier in december 2010 op
bezoek en prees de koning om zijn wijsheid,
stabiliteit en zijn ingrijpende hervormingen…”.
Deze koning die uit een soennitische stam is,
( in dit land met 70% sjiieten), had al in de
80-er en ook de 90-er jaren gedonder met die
meerderheid, die zich achtergesteld voelt. Hij
liet ooit het parlement dat in1979 was
ontbonden weer optreden, maar even later
werd het weer half tandeloos gemaakt.

5.Jemen
Schets:
Islamitische Republiek.

22 miljoen inwoners; groei: 5,7 kids/vrouw;
gem. leeftijd 17 jaar; levensverwachting: 65
jaar
Zeer arm land: 900 $/inw.; heel veel
ongeletterde.
Het land leeft van olie en gas: maar er zijn
beperkte reserves.
Veel wapens, veel misdaden en moorden,
De oude dictator met zijn lange zit van 32
jaar, en zijn 1e minister (een oom van hem)
die al 40 jaar aan de macht is wilde ook
zijn zoon “op de troon” die nu chef is van
de republikeinse garde. De broer van
Saleh is commandant van het tankbataljon
en hij is nogal conservatief zo tegen het
salafisme aan. Het lijkt allemaal best wat
op de families Mubarak en Khadaffi en ook
Assad in Syrië. Men moet zich niet
verkijken op dit land waarvan het zuiden tot
1972 een marxistisch staat was…Nadat de
Engelsen er vertrokken ging het die kant
op tot de hereniging met het noorden in
1989. Er zijn al vele jaren politieke partijen
hier en het systeem was minder autoritair
dan in Cairo! Sinds 1990 bestaat er een
radicale moslimpartij die verwant is aan de
“Broederschap” waarin, ook hier, een
machtig stamhoofd heel invloedrijk is.

--------------------------------------------------------Periode vanaf einde oktober 2011
-Onrust nam toe, aanslag op Saoudische
ambassade verijdeld.
Er waren weer beelden van onrust in het land
en berichten over complotten. Dit viel samen
met de uitzetting van Syrië uit de Arabische
Liga. Later werd bericht dat de groep die
overvallen plande werd opgerold en dat die
vanuit Iran werd gesteund. Wat niet iedereen
zomaar geloofde. Dit lijkt in de verte op Syrië
maar dan omgekeerd… De Saoudi’s zitten
hier in de rol van de beschermers van de
onderdrukkers…
-Iran ontkent betrokkenheid
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De opstand is echter hier een zaak van
vooral de jeugd en (nog) weinig religies of
etnisch. Het lijkt hier erg op de revoluties in
Tunesië
en
Egypte
wat
het
niet
politieke/etnische/religieuze betreft…Al zijn
ook hier de 75 stammen niet over het hoofd
te zien. En men moet goed begrijpen dat de
huidige machthebbers voor de VS een van de
betere garanties en blokkades waren tegen..
Al-Qaida. Daarom is Washington ook hier wat
stilletjes: men heeft na Saleh namelijk geen
goede opvolger die “hun” belangen dienen
zal tegen het terrorisme. Maar het tijdperk
Saleh lijkt toch wel ver voorbij begin april
2011..
--------------------------------------------------------Periode vanaf einde oktober 2011
-Saleh wil weg naar de VS
Dat heeft hij tegen de VS-ambassadeur
gezegd terwijl de wapenstilstand weer werd
geschonden en er weer een dozijn doden
vielen. Wie gelooft hem nog?

Schets:
Arabische republiek
20 miljoen inw. ; gem. leeftijd 21 jaar; groei
3,2 kids/vrouw, levensverwachting 74 jaar.
BNP 35 miljard; BNP/inw. 1762 $.
Zwakke economie, teruglopende olieproduktie en toenemende armoede.
90% Arabieren, 10% Koerden, Armeniërs,.
Moslims (soennieten) 74%, 16% sjiieten,
druzen, Alawiten, 10% christenen.
Let wel: de soennieten zijn hier de
religieuze meerderheid en de sjiietische
minderheid regeert eigenlijk via de 60jarige Baathpartij.. Vandaar ook soms dat
gemakkelijke “lijntje” Iran-Syrië.

-Vliegveld van Sanaa dicht
Na enkele ontploffingen waarbij een paar jets
sneuvelden ging de internationale airport
dicht. Er vielen ook weer doden en gewonden
bij onlusten.
-Doden in Sirta en elders in het zuiden.
Bij artillerie beschietingen in Sirta vielen
doden: militairen en burgers. Saleh beweegt
niet ondanks zijn beloften en ondanks
externe druk. Die verder zal toenemen nu
Syrië in volledig isolement verkeert in de
Arabische Liga. Er werden ook een dozijn AlQaida aanhangers in het zuiden gedood,
berichtte S.

Het is een land met een (socialistische),
Baath-partij (zoals bij Saddam) en ook hier
regeert de despoot Assad (die zijn vader
opvolgde) , met zijn sjiietische minderheid.
Al is Assad bepaald geen religieus fanaat ,
meer een seculiere man dus, maar in de
politiek kan dat snel veranderen. De jonge
Assad leek een veranderaar te zijn en
omringde zich eerst met jeugdige goed
opgeleiden. Maar hij hield het gevecht
tegen de oude orde niet echt vol en verviel
in de stijl van zijn vader. Samen met zijn
jongere broer Maher die ook chef is van
de Republikeinse Garde en keihard. Hij is
zeer gehaat in het land. Dit verklaart de

-Saleh wel binnen drie maanden weg.
Hij zorgde er voor dat drie franse
hulpverleners vrij kwamen samen met de
sultan van Oman. En beloofde voor de
zoveelste keer , nu binnen drie maande, de
macht over te dragen.

6.Syrië
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achteruit manoeuvre van Assad die zo
hoopvol begon ooit.
Het is van belang te herhalen hier dat vader
Assad in 1982 de Moslim-broederschap te
grazen nam en daarbij vielen 20.000 doden,
zegt men. Verder heeft zoon Assad een
redelijk geba-lanceerde regionale politiek
gevoerd en daardoor veel prestige verworven
regionaal. Syrië is steunpilaar voor Hezbollah
en Hamas, wilde enkel praten met Israël na
teruggave van de Golanvlakte etc. Hillary
Clinton noemde Assad zelfs een “hervormer”
nog niet zo lang geleden. Maar intern groeien
onvrede en frustratie bij een jonge straatarme
bevolking. En ook hier is het de jeugd met
internet die niet zozeer ideologisch, maar
meer verlangend naar verandering, het
voortouw nam. À la Tunesië en Egypte en
Jemen.

vermoord… Naast de doden in de straten
die gewoon blijven nu ook dit: het wordt
echt zeer ernstig in dit wrede land.
Intussen werden er ook landmijnen gelegd
aan de grens met Libanon, bij twee
grensdorpen, om de wapenimport (voor de
rebellen!) tegen te gaan.
-Veiligheidstroepen maken 40 doden
De Ministers van Buiza van de Arabische
Liga waren zeer verontwaardigd over de 40
doden onder betogers op één dag.
Videobeelden van telefoons laten ware
killings op straat zien, waar redders van
aangeschoten
mensen
zelf
worden
doodgeschoten. Op Internet staat: Bacher
Assad is de volgende….

-De VN, de EU en de VS vroegen A. te gaan.
Opnieuw dit verzoek en opnieuw dreiging met
sancties. En A, viel even Libanon binnen
waar zich al 5000 landgenoten op de vlucht
ophouden. Ook afgescheiden militairen en
daarom ging het een zeer gevaarlijke
manoeuvre. Immers Syrië bezette lang
Libanon, moest onder druk daar weg en was
betrokken bij de moord op Hariri…

-Arabische Liga waarschuwde
Opnieuw 40 dode militairen door
“opstandelingen” en een twee dozijn doden
in Homs. Assad waarschuwt ons voor chao
in zijn land bij inmenging en voor een grote
oorlog in het MO. Hij dreigde eigenlijk en
dit kan geen land accepteren: de turken
schakelen al maar zitten nu ook met de
kurden in hun maag. En de VS en de EU
(Nato) vertokken uit Libië, arm en moe en
hebben weinig zin in een volgende vuile
oorlog. “Wir haben es gewusst”, dat is nu
wat telt voor het westen. Assad mag nu wel
oppassen maar hij weet dat ook heel goed!

-Het doden gaat voort
Aan beide kanten blijven doden vallen en er
zijn regelmatig gevechten tussen leger
onderdelen. Waarbij vaker A-aanhangers het
leven laten. De VS-ambassadeur werd terur
geroepen: Mr. Ford liep teveel risico, hij werd
bedreigd. Damascus riep haar ambassadeur
in de VS terug voor overleg…

-Arabische Liga eist antwoord in één dag
Assad moest eind oktober concreet
reageren op hun plan, Qatar deed daar
nog een schepje bovenop. Assad zei tegen
een krant dat “een interventie van buitenaf
zou zijn als een aardbeving die de regio in
vlammen zou zetten”. Tal van een
opgejaagde bezetene.

-China waarschuwt Arabische Liga
Geen externe inmenging, zei Peking tegen de
Arabische
Liga:
opmerkelijk!
Intussen
beschermt Turkije in een kamp net over de
grens, gedeserteerde syrische soldaten , een
bevrijdingsleger in spee dus, dat uitvalen doet
in Syrië. Er waren berichten van killings in
ziekenhuizen: tegenstanders worden naar
ziekenhuizen gebracht en daar “stilletjs”

-Verwarring rond plan Arabische Liga
Op staats TV werd gezegd dat er een deal
was tussen Assad en de Liga maar de Liga
zei geen officieel antwoord te hebben
ontvangen… Maar later werd in Caïro het
resultaat bekend gemaakt, inhoudende dat
Syrië volledig met het plan instemde: stop
met geweld tegen protesterende burgers,
tanks weg en praten met de oppositie. Een

--------------------------------------------------------Periode vanaf einde oktober 2011
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dag later waren er al meldingen van dode
arbeiders die door gewapende mannen
waren neergeschoten en aanvallen van
gedeserteerde soldaten op het leger… De
hele wereld wacht vol sepsis af wat Assad er
nu weer mee gaat doen: er werden termijnen
afgesproken voor het overleg met de
oppositie, het direct weghalen van de taks en
het vrijlaten van politieke gevangenen…
Daarvan zijn er naar schatting 70.000 en voor
hen wordt gevreesd.

-Weer 24 doden in Homs”Liga sluit Syrië
uit.
De stad blijft het toneel van demonstraties,
doodschieten en begrafenissen. De Liga
vergaderde en besloot Syrië voorlopig op
non-aktief te zetten in de Liga. Ook vroeg
ze de leden hun ambassadeurs uit
Damascus terug te trekken en ze beloofde
sancties te gaan nemen. Ook werd de
oppositie uitgenodigd voor overleg om de
macht over te neen! Het isolement van
Assad werd nu compleet. Maar zijn
ambassadeur bij de Liga liet weten dat dit
besluit illegaal was en de ambassades van
de Liga-landen werden aangevallen,
speciaal die van de saoudi’s natuurlijk. De
Liga oogstte grote instemming bij de EU,
de VS, Frankrijk en Engeland. Deze
stappen markeren een essentieel moment
in de hele kwestie en een ommekeer in de
Arabische Liga van formaat.

-Assad doet 40 mensen neerschieten in
Homms
En een dag later vielen er weer 40 doden ; de
Golfraad wilde met de regering praten en
Ashton protesteerde namens de EU en vroeg
A. op te stappen. Assad deed weten dat er
“ook” al 1100 doden vielen aan de kant van
de veiligheidstroepen… Iedereen voelt nu
nattigheid: A. probeert enkel (weer) tijd te
winnen en nu gaan zijn buren en de
Arabische Liga écht nerveus worden.

-Ambassades werden bestormd overleg
Liga met oppositie
De diverse ambassades werden bestormd
met name de VS, Frankrijk en ook Turkije
moesten het ontgelden. Ambassadeurs
en/of personeel werden terug gehaald door
diverse landen.
Fe Liga overlegde met de oppositie om
chaos na Assad te kunnen voorkomen…
En Assad werd asiel aangeboden, Zijn
oom uit Londen riep hem ook op te
vertrekken en de macht over te dragen aan
een familielid. De russen zeiden door te
gaan met wapenleveranties…
Het net sloot zich en de wanhoop bij Assad
en de zijnen nam toe.. Hoe ging dit
aflopen:
zou
het
een
afgrijselijke
burgeroorlog gaan worden?

-Opnieuw doden en tanks bleven
In Homs vielen opnieuw een dozijn doden en
de tanks werden niet terug getrokken. A.
beloofde amnestie aan ieder die zijn wapens
zou inleveren en sprak opnieuw van
gewapende rebellen waartegen moest
worden opgetreden… De Liga en de wereld
keken verbijsterd toe. De VS ried de
opstandelingen af amnestie te vragen tegen
inlevering van de wapens… En omdat het
Aid-feest was liet Assad 550 gevangenen vrij,
van de mogelijk 70.000? Maar op dat feest
liet hij ook weer 25 mensen neerschieten tot
grote woede van de Liga die besloot weer te
gaan vergaderen over de syrische opstelling.
Die Assad weet dat hij vooralsnog
onkwetsbaar is door zijn geopositie… ook al
wordt de oppositie ook binnen steeds forser.
En Iran is de andere factor, vandaar het
dreigende gedoe nu van Israël en de VS…

-De Liga wil observatoren sturen , China
maant Assad,
De russen blijven wapens sturen maar
China maande Assad om het plan van de
Liga uit te voeren. Intussen vielen er
dagelijks dozijnen doden en de koning van
Jordanië riedt Assad aan te vertrekken en
de macht over te dragen. De minister van
Buiza excuseerde zich voor het geweld

-Assad kreeg asielaanbiedingen
De Arabische Liga is wanhopig nu Homs zeer
zwaar wordt aangepakt en er weer doden
vielen ook in Damascus. Er waren geruchten
via de VS dat Assad asiel was aangeboden…
half november.
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tegen ambassades: het mocht nooit meer
voorkomen. De spanning liep op..
-Toenemend isolement en spanning
Turkije stopte de samenwerking op olieexploitatiegebied
en Total klaagde over
uitblijvende betalingen. Erdogan dreigde ook
nog de electriciteitslevering te stoppen.. De
VS waren blij met deze sancties en riepen de
Liga op tot nog meer. Het voorstel van Assad
om een Syrië conferentie te houden werd
door de Golfstaten afgewezen en Syrië
weigerde dan ook te verschijnen op een
meeting van Buiza-ministers van de Liga in
Marokko. De russen riepen de oppositie op
met Assad te praten maar weigerden hem te
vragen om af te treden. Assad liet meer dan
1000 gevangenen vrij (zei hij) maar schoot
ook weer opnieuw mensen neer.
En het rebellenleger van Syrië, de
gedeserteerde soldaten van A. , schoten met
raketten een gebouw van de luchtmacht
buiten Damascus in puin en stuurden de
video van hun actie trots rond over het
internet.

Schets:
6,2 miljoen inwoners, groei 2,3 kids/vrouw,
gem. leeftijd 26 jaar levensverwachting 77
jaar.
BNP 88 miljard $; BNP/inw. 33.000 $ (!).
Zo’n 45% Koeweities, 35% andere Arabieren, 9% Aziaten, 4% Iraniërs.
Ca 85% moslims en 15% over. Waaronder
christenen.
Het land staat op plek 4 voor de oliereserves (8,5%),
en incasseerde 45
miljard $ aan oliegelden, bijna alles uit
Azië. En het kan zo nog wel een eeuw
vooruit. Nu is er ook gas ontdekt. Maar
men importeert bijna alles hun economie is
nauwelijks ontwikkeld. Zo’n 90% van de
Koeweities werkt voor de regering!

-Ultimatum aan Assad
Half nov. kreeg A. opnieuw een ultimatum
van drie dagen van de Liga; daarna zouden
sancties volgen. Intussen waren de
ambassadeurs van veel landen vertrokken
zoals Marokko en Frankrijk. De Liga
studeerde op mogelijkheden om het doden
van burgers te voorkomen, met economische
middelen. Maar dat is niet echt eenvoudig..
Externe inmenging werd door de Liga
duidelijk afgewezen; wat een signaal was aan
Erdogan in Turkije. De beide bewegingen van
opstandelingen die er sinds kort zijn, NRS
(Nat. Raad van Syrië) en de NDR (Nat.
Democr. Raad) praten nu ook om hun
krachten te gaan bundelen. Het werd heel erg
heet onder de voeten van Assad c.s. .

In dit Koeweit, dat door Bush werd ontzet
(van
de
bezetting
van
Saddam,
demonstreerden ook al mensen voor
burgerrechten. Maar daarna werd het weer
stil… Dat moet dus een puur politieke
achtergrond hebben gehad. Intussen sloot
het zich aan bij de coalitie tegen Khadaffi..
Het gerucht ontstond dat Koeweit zou gaan
bemiddelen in Bahrein maar daarover viel
snel een grote stilte.
Tot de president het kabinet ontsloeg en
Iraanse diplomaten naar huis stuurde op
beschuldiging van spionage voor hun land..

9.Koeweit
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Er kwam weinig nieuws naar buiten en het
land liep keurig mee met de Golfraad en we
hoorden nauwelijks iets over interne
problemen.
Tot half november plotseling het parlement
werd bezocht door een woedende groep van
duizenden
demonstranten
nadat
hun
demonstratie was verboden. De stilte werd in
een klap verbroken en wat boeide kwam
boven…

De site werd 99 maal bezocht door 71 personen,
waarvan er 28 nieuw waren.
De totale tijd, door gebracht op de site bedroeg 2h
06m. Gemiddeld 1m 16s per bezoeker.
Er werd weer vanuit diverse landen
gekeken/gelezen:
De Russen houden zich even afzijdig.

*****
HET BEZOEK OP
www.le-provencal.nl
ONZE ARCHIEF- EN BLOGSITE
Bij het ter kiosque gaan stond de
blog teller op bijna 1180 (totaal sinds
de start).
De bezoekersteller van de LP site houdt
maximaal 30 dagen de gegevens vast.
Over de periode van 21 oktober tot 17
november valt het volgende te melden:

De blog site mag zich verheugen in een stijgend
aantal lezers en sinds deze week kijkers!
Vorige maand bezocht u ons 304x. Deze periode
nam dat nog wat toe en telden we 313. De teller
“schoot” door de magische grens van 1000.
Het totaal aantal bezoeken is 1169.

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

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

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