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AMUSE GUEULE
OP DE AARDKLOOT MAAKT MEN 100 MILJOEN FIETSEN EN “MAAR” 100 MILJOEN
AUTO’S…
HET GEBOORTECIJFER VAN MAROKKO IS NU: 2,19 KIDS/VROUW; IETS HOGER DAN HET
FRANSE. IN DE 60-ER JAREN WAS HET NOG… 7,2! ZIE WAT OPLEIDING (vooral ook van
vrouwen) EN HOGERE WELVAART VERMOGEN. DIT CIJFER IS IN DUITSLAND, NEDERLAND EN VELE ANDERE EUROPESE LANDEN NU ROND 1,3…. HIER ONTSTOND DUS NU
EEN SERIEUS PROBLEEM.
OMDAT HET IN NEDERLAND BOEKENWEEK WAS:
-DE MENS LEEST ECHT OOK OMDAT HIJ WIL WETEN HOE DE SCHRIJVER BIJ HETGEEN
HIJ SCHRIJFT IS BETROKKEN. EN NIET ENKEL OM EEN VERHAAL WAT MOOI IS,
INFORMEERT OF ONTROERT.
-EN WAT VINDT U VAN DEZE: “TOEN IK HET LAS VOELDE IK ME BEDROEFD EN GOED”.
NU GROTE SCHOKKEN WEER REËEL ZIJN EN KERNENERGIE WEER ECHT LINK BLIJKT
TE ZIJN:
- “THE SCARIEST EARTHQUAKE IS YET TO COME: CALIFORNIA BE AFRAID” ( Newsweek)
- “DONE WITH THE WIND” (schreef Newsweek; denk aan Gone with the wind) EN HIERMEE
DOELDE NEWSWEEK OP DE ONMOGELIJKE VERWACHTINGEN DIE ER BIJ VELE ZIJN
AANGAANDE DE “SCHONE” WINDENERGIE…
“WE KUNNEN HET LOT VAN DE WERELD NIET OVERGEVEN AAN EEN TRAGISCHE EN
VULGAIRE RUSSISCHE ROULETTE” (Zei de “groene” Nicolas Hulot nu Japan radioactief wordt
en hij lonkt naar 2012).
KADAFFI ZEI OVER ZIJN EX-VRIEND SARKOZY: “ HIJ IS MIJN VRIEND, MAAR HIJ IS NU
GEK GEWORDEN. HIJ LIJDT AAN EEN PSYCHISCHE ZIEKTE. DAT ZEGT MEN OM HEM
HEEN, DUS ZIJN EIGEN MEDEWERKERS”. (En zieke Sarko gaf hem toen maar een beurt met
wat raketten tegen zijn tanks voor Benghazi).
RUUD GULLIT TRAINT IN TSJETSJENIË EN DAAROM SCHREEF NEWSWEEK (VS):
“SOCCER SHARIA , STYLE MUSLIMFLAIR”.
EN DOELDE OP DE BRUTALE AANPAK VAN DICTATOR KADYROV IN DIT MOSLIMLAND.
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IN DE TOEKOMST ZAL ALLES MET ALLES ZIJN VERBONDEN DIEREN EN PLANTEN
INBEGREPEN” (Zei een hoge chinees van de China Mobile recent in Barcelona en niemand
lachte hem uit).
EEN RUS GAF AAN EEN 40-TAL JONGE (TECHNISCHE) GENIEËN IN CALIFORNIË
CHEQUES VAN 150.000 $ OM ZE TE BEHOUDEN EN ZE WEG TE HOUDEN VOOR DE
CONCURRENTEN. DE ‘STAY-BONUSSES”.
EEN SAMENLEVING HEEFT REGELS NODIG, MAAR HOEVEEL EIGENLIJK? (Zei een Duitse
industrieel. Tja, denk ik dan: hoe minder burgerzin in een land aanwezig is, hoe meer regels je
zult moeten hebben).
DE INTERNATIONALE WETTEN BIEDEN EEN FORSE BASIS VOOR INTERVENTIE IN LIBIË.
DAARIN WORDT NAMELIJK GESPROKEN OVER: “HET RECHT OM MENSELIJK LEVEN TE
BESCHERMEN”.
DUS HET GAAT NU HELEMAAL NIET OM DE LEGITIMITEIT OF
EFFECTIVITEIT VAN MILITAIR INGRIJPEN.
NEE DUS, JE KUNT NU GEWOON EEN GEVAARLIJKE BANDIET MET GEWELD STOPPEN
EN JURIDISCH GEZIEN DUS OOK , ZONDER TWIJFEL.
SAUDI-ARABIË GEEFT 10% VAN ZIJN BNP UIT AAN DEFENSIE… , CHINA 1% EN DE VS
4,5%... KADAFFI EN AMADINEDJAD MOETEN WEL OPPASSEN.
DE VS HEBBEN EEN STRATEGISCHE OLIEVOORRAAD VAN 727 MILJOEN BARRELS EN
HEBBEN PER DAG 20 MILJOEN NODIG OM VOORUIT TE KOMEN. DAT IS DUS 360
DAGEN VOORRAAD!
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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,
Engels-Amerikaans
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 soennitische nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiitische zender uit Teheran.

“SUPERBRON” L’ALCAZAR MARSEILLE
Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazar-marseille.fr
OVERIGE
Euronews (Engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)
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MONDIALE POTPOURRI
SARKOZY ZAL IN HERINNERING BLIJVEN ALS DE PRESIDENT DIE DE DEMOCRATISCHE
KRACHTEN HIELP TEGEN KADAFFI. HIJ STOND PAL VOOR DE “RECHTEN VAN DE MENS”.
VOOR EEN FRANSE PRESIDENT GELDT HIER: NOBLESSE OBLIGE. EN DE FRANSE,
MONDIAAL BEKENDE, FILOSOOF B.H. LEVY, HIELP HEM NIET WEINIG DAARBIJ.
“HET BESTE WAPEN TEGEN AL-QAIDA IS NU, DE OPSTANDELINGEN STEUNEN IN DE
ARABISCHE WERELD”. (Zei een vooruitziende Amerikaanse diplomaat).
IN GOEDE EN IN SLECHTE
TIJDEN WAREN AMERIKANEN ALTIJD BEZORGD OM
ACHTEROP TE RAKEN. DAT ZOU WEL EENS DE REDEN KUNNEN ZIJN WAAROM DIT LAND
ALTIJD 'S WERELDS LEADING NATION ZAL BLIJVEN.
WE BELEVEN NU DE ONDERGANG VAN DE (PAS BEGONNEN) “REALPOLITIK”. WE
MOETEN DUS WEER OPNIEUW BEGINNEN MET EEN ANDERE SET VAN “NORMEN EN
WAARDEN” IN DE INTERNATIONALE OMGANG MET ELKAAR. ZOU CHINA NU OOK MEE
GAAN DOEN?
“DE LEVENSDUUR VAN EEN REPUBLIEK IS OVERAL TER WERELD IETS VAN 200 JAAR. ZE
GAAN ALTIJD OM ZEEP VAN CORRUPTIE EN PUBLIEKE HOGE SCHULDEN” ( Zei Tom
Coburn , Amerikaans senator en dus is het in de VS nu oppassen).
DE BEROEMDE EX-VOETBALLER GULLIT WERD TRAINER IN GROZNY BIJ RAMSAN
KADYROV, DE DICTATOR EN EEN FAN ZEI: “HIJ IS ECHT ZIELIG HIJ KAN ZICH STRAKS
KANDIDAAT STELLEN OM MUBARAK OP TE VOLGEN”.
“DE GEORGANISEERDE MISDAAD HEEFT DE CONTROLE OVER DE SPORTWERELD
GROTENDEELS OVERGENOMEN” ( Zegt David Homan, directeur van des werelds antidopings
Agentschap).
DE NIEUWE VRACHTAUTO’S ZIJN WEL 25 METER LANG EN DAT IS ZEGT EEN DUITSER 6
GOLFJES!
IN 50 JAAR STEEG DE CONSUMPTIE VAN VLEES MET EEN FACTOR 4 EN DIE VAN
MELKPRODUCTEN MET BEEN FACTOR 2,5. MEER HONGERIGE MONDEN EN HOGERE
LONEN ZIJN DE OORZAKEN.
IN DE VS IS HET TEKORT IN DE BEGROTING VOOR 2011 1645 MILJARD $. DAT IS BIJNA
11% VAN HET BNP… DIE OBAMA HEEFT EEN GAT IN ZIJN HAND!
IN 2050 GAAT CHINA IN BNP OOK DE VS VOORBIJ MET DIE GROEI VAN 8% PER JAAR. ZIJ
38.000 MILJARD EN DE “AMMIES” “MAAR” 27.000 miljard. DAT GELDT ECHTER NIET VOOR
HET “BNP per INWONER”!
IN HONGKONG ZIJN ER 31.000 MAKELAARS OG En ONGEVEER EVENVEEL ZIJN ER IN
HEEL FRANKRIJK, DAT 500 KEER ZO GROOT IS IN OPPERVLAK EN 10 KEER QUA AANTAL
INWONERS.
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EEN M2 BUREAURUIMTE IN RIO KOST NU AL 965 €, IN NEW YORK IS DAT 920€ EN IN
PARIJS 835.
TWITTER IS NU AL 7,7 MILJARD $ WAARD EN DAT IS 4 MILJARD MEER DAN IN DECEMBER
2010. WEER EEN ZEEPBEL OPGEBLAZEN DOOR DE SPECULANTEN OF GEWOON EEN
MONDIAAL SUCCES?
WEL 60.000 ACADEMICI IN DUITSLAND ONDERTEKENDEN EEN PETITIE OM GUTTENBERG
(de plagiaatpleger) UIT ZIJN AMBT TE ZETTEN. MAAR NU ZIJN ER AL 500.000 DIE HEM
GRAAG TERUG WILLEN EN DAT VENTILEREN VIA FACEBOOK.

REDACTIONEEL.

rubrieken INTERNET, OLIE (energie)
en RELIGIES dat zijn.
Europa kraakt onder zijn schulden,
onder de stormvloed van Afrikaanse
immigranten en maakte ook ruzie in
de NAVO. Obama koos, zeer onAmerikaans, voor de achtergrond in
de conflicten en zette de Nato voor
zijn “eigen”verantwoordelijkheid. En
moest
vervolgens
Guantanamo
gewoon verder runnen à la Bush. De
BRIC-landen
bleven
doodstil
toekijken en zelfs “rijk” Duitsland
liep “gewoon weg” voor zijn
verantwoordelijkheid
als
derde
economie op de aardbol. De
ongelofelijke nucleaire ramp in Japan
lijkt samen met de Arabische
revoluties tot een (energie)crisis te
gaan leiden, die de maat van 9/11 met
gemak zal overstijgen.. Ook in aantal
doden en gewonden, helaas.
De meeste Europeanen leuteren nog
wat over hoofddoekjes en mislukte
integraties, terwijl er een ware
tsunami van sociale, economische en
politieke instabiliteit en geweld
aankomt. Ooit zei men “ het congres
danste verder” en nu zien ook wij,
hoe mensen tegen beter weten in,

*VOORAF
U leest eerst over wat Frankrijk
beroerde. Het vecht nu, zomaar
ineens, mee in DRIE oorlogen. Net als
de VS dus… Maar er waren ook: de
cantonales, het opkomende nieuwe
rechts en de nucleaire angsten. En
het mislukte Islamdebat en de puffende economie, nu ook hier dus. Ook
leert u wat Marseillais en wordt u
weer meegenomen door de Midi en
zijn boeiende, grootste stad.
Alle continenten werden geschokt
door een serie van rampen: waarbij
de natuur, maar vooral ook de
mensen, de oorzaken bleken te zijn.
Iedereen ziet de ellende nu op elke
plek van zijn eigen wereld en dat
maakt velen angstig voor morgen. Het
Arabische revolutionaire geweld werd
zo omvangrijk en is, -ook voor ons-,
zo ingrijpend dat u dat in een aparte
bijlage, naast de gewone LP, krijgt
toegezonden.
Bijgevolg is ook de berichtgeving
over regio’s en continenten getekend
door de gevolgen van de rampen en
de revoluties/oorlogen, net zoals de
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maar wat (machteloos) “wegkijken”.
Terwijl de wanhopige jeugd van de
Maghreb (en straks ook die uit het
MO), op reis gaat op wrakke
scheepjes naar de “vakantie-oorden”
Lampedusa en Griekenland. En wordt
daar
tegengehouden
door
de
Europese
Frontex,
terwijl
het
vergrijzende continent zijn bejaarden
en zieken nog nauwelijks meer kan
verzorgen.
Wie tragiek “zoekt” komt, door eenvoudig om zich heen te kijken, meer
dan volledig aan zijn trekken.
De 21e eeuw heeft nu zijn geloofsbrieven laten zien en is begonnen aan
minstens
negen
dramatische
decennia. Maar, hou bij dit alles goed
in het oog, dat het in de geschiedenis
van de naakte aap, eigenlijk steeds zo
is gegaan. Met soms wat “regionale
perioden van rust en geluk”. Die zijn
nu voor ons (“even”) voorbij en dus
moeten we ons “herinneren” dat de
mens alles al , en al vele malen,
overleefde. Dus wanhoop niet, het
gaat echt weer over maar dat gaat wel
“even duren”.
Dat is mijn voorwoordje voor de LP
van april 2011 en ik denk dus, dat ik
mij verder “4/11” lang zal blijven
herinneren.
Veel leesplezier,

“LA FRANCE NUCLEOCRATE S’INQUIÈTE “ , LAS IK IN EEN FRANS
TIJDSCHRIFT EN DAAR KUNT U VERGIF
OP INNEMEN NA “JAPAN”.
*****
IN LONDEN WONEN NU AL 400.000
FRANSEN EN DIT IS NU DE GROOTSTE
BUITENLANDSE GROEP ALDAAR. DE
HOGE WW EN DE AARZELENDE
ECONOMIE ZIJN DAAR ZEKER DEBET
AAN. LA FRANCE ZOEKT HET NU OOK
ELDERS…
*****
AUBRY SPRAK OVER HAAR BOEK
WAARIN HAAR PROGRAMMA STAAT EN
VERSPRAK ZICH…. ZE WILDE ZEGGEN
“HET BETREFT HIER EEN PROJECT DAT
ENORM UITGEBREID IS”. MAAR ZE ZEI
HELAAS: “HET IS EEN PROJECT DAT
ENORM VAAG IS”. WANT “VAGUE” EN
“VASTE” DAT LIGT IN HET FRANS DICHT
BIJ ELKAAR.
*****
“DE PRESIDENT IS ECHT NIET OP ZOEK
NAAR MENSEN DIE VAN HEM HOUDEN
MAAR NAAR MENSEN DIE NUTTIG ZIJN
VOOR HET LAND. DAT IS DIEP IN ZIJN
NATUUR GEBAKKEN. HIJ ZOEKT ECHT
NIET DE AARDIGSTE UIT ”.
(Zei
Kosciusko de minister van Milieu en
Transport. En dat verklaart het komen en
aan van ministers).
*****

LEON en THEO

FRANCOIS HOLLANDE IS HET OMGEKEERDE SPIEGELBEELD VAN SARKOZY.
INTROVERT, EEN NEDERIG OPTREDEN,
EN OOK NOG HEEL ANDERS DAN DSK.
HIJ WORDT DUS NOG GEVAARLIJK IN
DE VOLGENDE RONDE…
*****
“DAT ACHTER HET FN AANRENNEN IS
EEN SLECHT IDEE” ( Zei presidentskandidaat Morin en hij doelde op Sarkozy
met zijn “islamdebat”).
*****
“MORGEN IS DE TREIN DE RUGGENGRAAT
VAN
HET
EUROPESE

DIXITSVERBATIM
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TRANSPORT” (Zegt SNCF-directeur Pepy
en koestert zijn TGV).
*****

Ik reed door de weide. Plotseling kwamen er van
links en rechts meerdere voertuigen. Ik wist niet
meer waar ik heen moest en toen knalde het van
voren en van achteren.

“IK PREFEREER MOSKEEËN DIE ZIJN
GEFINANCIERD DOOR DE FRANSE
BELASTINGBETALER
BOVEN
DIE
BETAALD DOOR SAOEDI-ARABIË” ( Zegt
Alain Minc, consultant van Sarko).
*****

Intussen is het loopgips van mijn rechterarm
verwijderd.
Ik verwijderde mij van de rand van de straat,
wierp een blik op mijn schoonmoeder en reed
vervolgens het talud af.

EN PEPIN ZEI OOK: “DE SNCF DAT IS
OOK DE TRAM, DE METRO EN DE BUS.
WIJ MOETEN “HET” ALTERNATIEF WORDEN VOOR DE AUTO”.

Uw computer heeft mij een kind toebedeeld.
Maar ik heb helemaal geen kind. En al helemaal
niet van uw computer.

.

(uit een proces-verbaal) De achtervolgde sprong
te water en dook ondanks meermaals herhaalde
sommatie niet meer op.

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

Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na
mijn laatste schadevrij gereden.

*INGEZONDEN

Een voetganger kwam plotseling van de stoep
en verdween vervolgens zonder een woord te
zeggen onder mijn auto.

WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lees wat lezer Th. , met humor, me toezond
en wat ik graag aan u doorgeef. Het gaat
over verzekeren, maar dan anders… In die
branche valt er dus ook wat te lachen
gelukkig!

Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik
veel liever had gehad dat mijn geliefde man
helemaal niet was gestorven.
Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege
ernstige schade weggesleept worden.

"Even Apeldoorn schrijven..."

Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te
zijn, omdat hem dit al een keer eerder gebeurd
was.

Het onderstaande zijn citaten uit brieven die
mensen aan verzekeringsmaatschappijen
stuurden. Dit is dus allemaal echt op
geschreven!!!

Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht.
Integendeel. Ik moest altijd weggedragen
worden.

Bij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde
oprit in en ramde ik een boom die daar bij mij
niet staat.

De tennisbal kwam elegant en zuiver aan
(geslagen door mijn dochter). Helaas heb ik mijn
hoofd in plaats van het racket er voor gehouden.

De jongen was overal en nergens op straat, ik
moest meerdere bochten nemen voordat ik hem
raakte.

Volgens de taxatie van de expert zal de schade
tussen de 250.000 en een kwart miljoen
bedragen.

Toen ik de kruising naderde, verhief zich daar
een hek om mijn vrije zicht te belemmeren.

Tijdens het dansen van de bekende HolladihiaHoppsassa sprong ik overmoedig omhoog,
waarbij ik mijn danspartner stevig ondersteunde.
Daarbij kwam het kelderplafond sneller op mij af
dan ik verwachtte.

Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik u
niet zeggen, aangezien er van mijn familie
niemand in de buurt was.
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In Uw schrijven van 26.6 over de nieuwe eigen
bijdrage heeft u mij allervriendelijkst tot
mejuffrouw bevorderd, wat echter in samenhang
met mijn voornaam Henk helaas aanleiding tot
pijnlijke vermoedens kan geven.

Ik zag een treurig gezicht langzaam voorbij
zweven en toen sloeg de man met een harde
klap op het dak van mijn auto.
De getuigen van de aanrijding zijn tegen de
achterkant aan geniet.

Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail,
sloeg toen over de kop en knalde tenslotte tegen
een boom. Toen verloor ik de macht over het
stuur.

Kort en goed: Als ik het geld niet binnen 8 dagen
ontvang, zie ik er geheel vanaf!
Mijn bruid heeft de agenten, die het ongeval
kwamen opnemen, alles laten zien wat ze maar
wilden zien.......

Met de wettelijk ter plaatse toegestane maximum
snelheid botste ik op een vrouw die mij tegen
alle geldende voorschriften tegemoet kwam.
De andere wagen was absoluut onzichtbaar en
toen verdween hij.

Ik dacht dat het raam openstond. Het was echter
gesloten, wat ik pas bemerkte toen ik mijn hoofd
naar buiten stak.

De andere auto kwam met de mijne in botsing
zonder mij zijn bedoeling kenbaar te maken.

Laat u het mij a.u.b. weten indien u deze brief
niet heeft ontvangen.

In hoog tempo naderde de telegraafpaal mij. Ik
begon te zigzaggen maar ondanks dat raakte de
telegraafpaal mij tegen de radiator.

Mij treft het ongeval geen enkele blaam. De
oorzaak was die jonge dame in de minirok. Als u
een man bent is een verdere verklaring
overbodig; als u een vrouw bent, begrijpt u het
sowieso niet.

Nog voor ik hem aanreed was ik er al van
overtuigd, dat deze oude man nooit de overkant
van de straat zou bereiken.

Moet ik mijn man dan eerst ombrengen voordat
ik het geld krijg?

Omdat de voetganger niet beslissen kon naar
welke kant hij moest wegrennen, reed ik over
hem heen.

Uw argumenten zijn werkelijk zwak. Voor zulke
uitvluchten moet u toch werkelijk een dommer
iemand zoeken, maar die zult u bijna niet kunnen
vinden.

Na veertig jaar schadevrij te hebben gereden viel
ik achter het stuur in slaap.

Ik schrijf u vandaag voor de eerste en de laatste
keer. Mocht blijken dat u niet antwoord, schrijf ik
u direct weer.

Een onzichtbaar voertuig kwam uit het niets,
ramde tegen mij aan en verdween spoorloos.
Ik had de hele dag planten ingekocht. Toen ik de
kruising naderde, groeide er plotseling een flinke
struik in mijn gezichtsveld en ik kon het andere
voertuig totaal niet meer zien.

Wij hebben geen inkomsten uit de
melkveehouderij. Met de dood van mijn man is
het laatste rund van het erf verdwenen.
Toen ik op de rem wilde trappen, was deze er
niet.

Toen ik een vlieg wilde doodslaan raakte ik een
lichtmast.

Ik wilde de straat oversteken. Er kwam een auto
van links recht op mij af. Ik dacht dat hij voor mij
langs wilde en deed weer een stap terug. Hij
wilde echter achter mij langs. Toen ik dat merkte
deed ik snel weer twee passen vooruit. Maar de
bestuurder had ook gereageerd en wilde nu toch
voor mij langs. Hij stopte en draaide zijn raampje
open. Woedend riep hij mij toe: "Blijf toch een

In eerste instantie heb ik tegen de politie gezegd
dat ik niet gewond was, maar toen ik mijn hoed
afzette bemerkte ik de schedelbreuk.
Toen ik met mijn auto van de weg raakte, werd ik
eruit geslingerd en kwam ik in het weiland
terecht. Een paar koeien vonden mij later in mijn
gat.
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keertje stilstaan!" Nou, dat deed ik ook
inderdaad en toen reed hij mij aan.

RISICO’S KERNCENTRALES FRANKRIJK
Praten over risico’s moet gebeuren met enig
zicht op diverse soorten risico’s die een
moderne samenleving, door haar eigen
inrichting en industrie, kent. Zoals de ongelukken in kolenmijnen en in de chemische
industrie: denk aan Bhopal (India) en de
laatste mijnramp in Chili (om maar niet te
spreken over de dozijnen rampen in
Chinese kolenmijnen). Al moet je ook goed
zien hoe gevaarlijk kerncentrales kunnen
zijn: zie nu Japan waar iedereen met
verbijstering naar kijkt. Frankrijk is letterlijk
bezaaid met kerncentrales waarvan de
meesten best al wat ouder zijn, kent
natuurlijk ook diverse opslagen van radioactief afval (vooral in het zuidoosten) en
opwerkingsfabrieken en onderzoek-centra
met ook (kleinere) nucleaire installaties.
Jaarlijks “declareert”EDF ca. 750 incidenten
aan de autoriteiten waarvan er 10% liggen
in op de z.g. internationale INES-schaal.
Tsjernobyl was een 7 op deze schaal en
Frankrijk kwam een enkele keer op niveau 4
en verder vele malen lager dan niveau 2.
Alle reactoren zijn van het model REP
(Reactor onder waterdruk) en bewegen zich
van 1000 Mw tot ca. 1450 Mw. Wat een
voordeel is, -immers de ervaring is breed-,
maar ook een nadeel: fout in een reactor is
er ook een in alle reactoren. Een centrale
wordt niet beter van ouder worden: de
pijpen en de elektronische apparatuur
worden riskanter bij hogere leeftijd en ook
het personeel verliest aan kennis allengs.
En er zijn maatregelen genomen voor
aardbevingen, verschillend per regio, maar
een klapper van 6,3 is zowat het maximum
waarop is gerekend. De Japanse centrales
zijn over de 40 jaar en daar zijn de aardbevingsrisico’s ook vrij groot. Een tsunamirisico, zoals in Japan en elders, is voor
Franse centrales geen reëel probleem.
Elke 10 jaar wordt er in Frankrijk een
minutieus onderzoek van een centrale
gedaan en alle onderdelen zijn vervangbaar
behalve
de
ommanteling
en
de
reactorruimte erbinnen. Berekeningen tonen
dat er een reëel risico bestaat van 3,3%
voor alle centrales samen in 60 jaar. Wat

Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou
graag willen dat iedereen echt treurig is als ik
eenmaal sterf.
Ik wil mijn kind niet laten inenten. Mijn vriendin
heeft haar kind ook laten inenten en daarna is
het uit het raam gevallen.
Mijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, wat er
in een bocht over het algemeen toe leidt dat men
de weg verlaat.
Alle rekeningen die ik ontvang, betaal ik nooit
onmiddellijk, daar mij daarvoor eenvoudig het
geld ontbreekt. De rekeningen worden
integendeel in een grote trommel gestort waar ik
er iedere maand geblinddoekt drie uit trek. Deze
rekeningen betaal ik dan prompt. Ik verzoek u
dan ook te wachten tot het lot u getroffen heeft.
Mijn dochter heeft haar voet verstuikt, omdat dat
stomme vrouwvolk het verdomt fatsoenlijk
schoeisel te dragen.
Meteen na de dood van mijn man ben ik weduwe
geworden.

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

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANÇAISE
WAT DOEN ZE DAAR IN CADERACHE?
Marseille ligt “naast” Caderache met zijn 21
nucleaire installaties. Waaronder 6 kleine
reactoren van 100 watt tot 100 MWatt die
voor proefnemingen zijn bedoeld. En het
grote project is natuurlijk de “kernfusie als
energievoorziening de ITER geheten”. Onze
hoop voor na 2050…
Nou ligt Caderache vlak bij de “breuklijn” die
ooit eerder tot een beving van 5,3 aanleiding
was. We hopen dus maar dat die forse
opslag van (zwak)radioactief materiaal daar
goed op wat “geschud” is gebouwd. Maar
Sarko beloofde dat “alles nog eens extra
zou worden nagekeken”. Daar rekenen we
op dus.
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dus niet niks is en de omwonenden moeten
dan, in een cirkel van 30 km, rekenen op
snelle evacuatie. Alweer moet u ook
bedenken dat dit soort risico’s ook bij
chemische installaties bestaat, denk aan
Toulouse enkele jaren geleden. Verder moet
je bedenken dat er vaak buren zijn , met
kerncentrales, waardoor een land ook van
uit daar risico’s loopt. Frankrijk vanuit België
en Duitsland en Zwitserland. Italië heeft
geen kerncentrales meer.
Uniek is het risico van de straling: de
onzichtbare , dodelijke vijand. We zagen dat
in Japan: in WOII bij de atoombommen en
nu bij de ramp van de centrales in het
noorden. Daar zijn mensen al weken aan
het werk om erger te voorkomen en zij lijken
allen ten dode opgeschreven op niet al te
lange termijn. Door onverwachte en zeer
hoge stralingsdoses.
Die meet men in millisievert, mSv’s. Een
hoge dosis veroorzaakt misselijkheid en
beschadigt rode bloedlichaampjes en
bloedplaatjes. De maximale dosis voor het
“gewone publiek” is 1 sMv per jaar (= een
uur in de Japanse centrale op dag 1!). Rond
Tsjernobyl kregen omwonenden 9 sMv te
verwerken, 10 sMv is die van een totale
lichaamsscan, 20 sMv is het jaarlijks
maximum voor personeel van centrales en
bij 100 sMv ontstaat er verhoogd risico voor
kankers. Straling van 400 sMv was er per
uur in de Japanse site op 15 maart, 1000
sMv geeft bloedproblemen, 5000 is dodelijk
in één maand, 6000 is een snelle dood (zie
de werkers in Tsjernobyl) en 10.000 is direct
dodelijk. Een Amerikaanse studie toonde
aan dat Tsjernobyl de dood van ca. een
klein miljoen mensen betekenen zal. Er s
ook een risico van voedselbesmetting zoals
nu bij groenten/fruit in Japan en, niet te
vergeten, bij vissen en zeevoedsel. Vandaar
nu in vele landen een importverbod van
Japanse voedingswaren of een controle
daarop. Een laatste risico is dat van
misvormingen bij mensen, dieren en planten
door straling: ook hier is Tsjernobyl tot een
demonstratie geworden.
Dit alles moet wel worden afgewogen tegen
de grote gevolgen van een energie tekort of
erg dure energie (zoals vooralsnog zonne-

energie). En tenslotte moge duidelijk zijn dat
in de moderne wereld om voldoende
energie gevochten wordt… Irak is hoe dan
ook een voorbeeld. En oorlog brengt al
gauw honderdduizenden doden mee , dat
weten is weer opgefrist recent. Dus ook het
afwegen van oorlogsgeweld en zijn
gevolgen is een aspect. Iemand zei recent:
De opnieuw opgekomen angst voor
kernenergie zou kunnen leiden tot een
energie-oorlog , elke tien jaar, voor de
komende 50 jaren. Vooral door de enorme
economische groei in Azië (China en India
voorop die nu soms al de gekste dingen
doen om hun energie-voorziening veilig te
stellen..) Zo lang duurt het namelijk om “af
te komen van die “olieverslaving” en dan
reken ik ermee dat we in 2050 en erna iets
kunnen met kernfusie. Daaraan wordt
gewerkt in Caderache, in internationaal
verband, in het zuidoosten van Frankrijk.
Daarbij komt geen straling vrij al is het wel
een zeer “heet” gebeuren. Dus zonder enig
vertrouwen in het menselijke vernuft gaat
het ook niet.
Vooralsnog is het laatste wat te vroeg
geroepen terwijl in Japan de ramp nog
voortduurt. Zie de paniek reactie in
Duitsland, waar zelfs Merkel politiek
gedwongen aan mee moest doen. Tot grote
schrik van de industrie en andere hoge
politici. We zijn er politiek nog lang niet klaar
mee, maar iemand schatte in dat over één
jaar van nu, de volgende nieuwbouw van
een kerncentrale zal beginnen… Mogelijk in
China.
En als je het gedrag ziet van “de
autoriteiten”
tijdens
de
grotere
(stralings-)rampen die onze generatie kent ,
dan moet u wat lezen over de Fransen en
de
amerikanen
met
hun
eerste
atoomproeven… en de verklaringen van
politici in diverse landen bij de rampen van
Tsjernobyl, Three Miles Island en in Japan.
Een journalist in Le Point zette boven zijn
artikel
daarover:
Zestig
jaar
staatsleugens…!
DE CANTONALES VAN EINDE MAART
Een departement is verdeeld in cantons en
daarom spreekt men vooral van “de
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cantonales”. Frankrijk met zijn 100 departementen (ze bestaan sinds 222 jaar al en aan
het hoofd staat een Conseil General), kent
4045 cantons waarvan nu de helft verkozen
werd einde maart. En dat gaat zoals alles
hier in twee ronden. Zo’n 10.000 kandidaten
vechten om de nu 2000 plekken en het is
nu de laatste keer voor er in 2014 een ander
systeem zal komen voor “regionale
verkiezingen”.
Het departement, dat vreest te worden
opgegeten door de regio, heeft vele taken.
Sociale (kinderen, gehandicapten, integratie
met bijbehorende allocations), Economische
en sociale ontwikkeling (modernisering
landbouw, steun aan bedrijven voor hun
R&D), Milieu en Toerisme (groengebieden,
water en afval en financiering toeristische
organisaties, Onderwijs, cultuur en culturele
goederen ( subsidiëring festivals, colleges
en musea),
Hulp aan de gemeenten
(
drinkwater,
elektra,
hygiëne
en
landschapsontwikkeling) en
Transport
(wegen, havens en visvangst).
Ogenschijnlijk een forse decentralisatie van
macht maar de werkelijkheid is wat anders
en nog teveel macht zit in Parijs.
Als je minstens 12,5% van de stemmen
haalt in tour 1 mag je verder naar tour 2
(was eerder 10%), en als je de absolute
meerderheid haalt in tour 1 ben je verkozen.
Europese ingezetenen mogen hier niet
meedoen, maar wel bij gemeenteraadsverkiezingen.
Dit geeft een idee wat de cantonales zijn en
u vindt er een keur van partijen natuurlijk.
De uitslag van die van eind maart staan
voor U onder Politiek en hervormingen,
hieronder. Links hoopt wat te gaan
winnen…

Aubry en haar achterban” zomaar te koop in
elke bibliotheek en er zit zelfs iets van een
programma
in…
Zonder
“financiële
doorrekening” begreep ik. Maar dat is ook
tweede zorg: eerst de idee en de richting en
dan de “invulling en toetsing aan realiteiten”.
Hierbij wat fragmenten voor u.
-We kenden lang groei, vooruitgang en
geluk. Die tijd lijkt voorbij…
-Frankrijk moet zijn publieke kracht weer ten
dienste stellen van de industrie en een
vooruitziende staat worden en geen
“reparatie-afdeling” zijn.
-We verdedigen een samenleving van
respect en zorg voor elkaar en moeten een
nieuwe politiek van “care” ontwikkelen.
-De grote industriële groepen moeten weer
losgehaald worden van de pers , de media.
-Justitie moet haar onafhankelijkheid terug
krijgen.
-Na de hyperpresident de hyperdemocratie
en een einde aan de verarming van de
staat.
-Geen gaten-stoppen-politiek meer maar
een mutatie van het systeem.
-We moeten weer naar de methode van het
“pact tussen betrokkenen”. Tussen diverse
niveaus en groepen en tussen centrale
overheid en lokale.
-De wereld is veranderd zonder ons. Nu
moet Frankrijk veranderen van eeuw en
beschaving en het vertrouwen in zichzelf
terugvinden.

HET BOEK-MANIFEST VAN AUBRY
Het verscheen en was een complete
verrassing… zelfs voor DSK (?). Er werd
door wel 50 “knappe koppen” aan gewerkt
en die spraken ook regelmatig met Aubry,
onderweg. Het heet; “Om te veranderen van
beschaving”, wat geen bescheiden titel is.
Het is het product van het ooit door Aubry
genoemde “Laboratorium van de ideeën” en
sloeg in als een bommetje. De “pensées van

Aldus Aubry c.s. het geluid verrast
inhoudelijk niet. Maar er ontbreekt veel over
“buiten” en de veranderde positie van
Frankrijk en het westen in de wereld…
Navelstaren zal ook niet helpen, want het
”Franse corpus” lijkt erg in de vergroeiing…

We moeten dieper en verder nadenken. De
grenzen van de commerciële wereld
trekken,
het
gemeenschappelijke
verdedigen en weer waarde geven ook aan
de collectieve ruimte en de cultuur. Onze
ideeën hebben een toekomst.

DURE AFBRAAK VAN KERNCENTRALES
Photowatt
uit
Bourg-Jallieu,
maakt
zonecellen en is een hele grote daarin
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geworden,
mede vanwege de massale
subsidiëring van de panelen en de
teruggeleverde stroom aan het “net”. Maar
het loopt echt niet erg goed: 80% van het
benodigde materiaal werd, bleek al snel,
met die subsidies gekocht in Duitsland en
China… Dus deed de overheid de
terugleverprijs van zonnestroom , boem’
omlaag met 20%...
Frankrijk heeft nu 25.000 banen in de
sector, waarvan de helft nu ook op de tocht
staat. Duitsland scoorde hier 300.000
banen… Ook Photowatt gaat nu 50% van
zijn bezetting verminderen.
Hoe kan dit? Wel, de subsidiemaatregel
werd slecht begeleid in de industrie en
bouwkundig was er ook te weinig gedaan
om succes te krijgen. En de 4,5 miljard €
subsidie, dat was niet vol te houden… Wat
overigens ook nu in Duitsland gebeurt maar
in beter overleg met de industrie.
En je hoort opnieuw dat de prijs van een
zonne-Kwatt te hoog is in vergelijking met
die van een nucleaire-Kwatt. Waarbij krachtig wordt verstopt, die immense factuur die
hort bij het afbreken van te oude
kerncentrales… Berekend is 39 miljard voor
de huidige 58 centrales… In het UK rekent
men op 100 miljard… voor zo’n goed 20
centrales…
Die duurzame zonne-energie naast die
“goedkope” en (ook) schone kernenergie
daarover is het laatste sommetje nog niet
gemaakt in Parijs.
Ook over de risico’s wordt nu opnieuw
nagedacht: de Franse centrales zijn
gebouwd op een beving van max. 6,3 . Is
dat wel genoeg?
Er is berekend dat de jaarlijkse kans op een
ontsporing, dus een ongewenste fusie, 1 op
100.000 is. Maar de veroudering tot ca. 60
jaar, die Frankrijk nu “voorziet” brengt die
kans op 1 op 30 zegt men. En de mogelijke
oorzaken voor zoiets zijn er in veelvouden.
Dus Fillon laat alle centrales nu stevig
checken met de “nieuwe wetenschap” van
Japan in het achterhoofd.

BNP
Import
Export
Gez.cons.
Invest.
Hand.balans
€/$

1,7 (1,5)
6,9 (7,7)
6,4 (9,9)
1,5 (1,6)
3,3 (-1,4)
-48,9 (-51,4)
1,29 (1,33)

Het Franse aandeel in de EU-export daalt
opnieuw naar 3,5% (was lang geleden
6,5%). Nu is de export 40% van de Duitse
(was 10 jaar geleden 55%).
De
arbeidskosten zijn nog steeds stijgend en de
optimistische 2% groei dat gelooft dus
niemand.
De +110.000 banen in de
dienstverlening kunnen de 567.000 verloren
banen niet compenseren… De WW zit nog
op 9,7% en gaat in Duitsland naar 6,5%...en
het BNP zit op 2677 miljard en bij de Duitse
buren op 3358.. (China 4909, VS 14256).
Het lijkt in de verste verte niet op China en
zelfs niet op Duitsland. Helaas…
HET ONGELUKKIGE ISLAMDEBAT
Sarkozy liet al eerder een debat organiseren
over de Franse identiteit wat geen daverend
succes werd… De mensen hadden, leek
het, wel wat anders aan hun hoofd. Toch
organiseerde Sarkozy nu weer een debat
over de islam en zijn “complexe
integreerbaarheid” en men zegt dat hij dat
deed met het oog op de concurrentie van de
inderdaad oprukkende FN. Maar het protest
was nu tevoren breed en fors: de raad van
alle 7 religies in Frankrijk riep op dit
“stigmatiserende gebeuren” te laten vallen.
Ook vonden de religieuzen dit niet een
primaire aangelegenheid van de seculiere
staat. Als alle religies je dit voorhouden
wordt het toch erg lastig geen twijfels te
krijgen. En in de UMP, waar Copé een groot
voorvechter is van dit debat ging premier
Fillon nu echt dwars liggen.
Na de
rampzalige cantonales is dit bepaald geen
nieuwe opsteker voor 2012 en de UMP.
Sarkozy, op reis in het verre Oosten zweeg
vooralsnog: en 5 april, de startdatum
naderde.

DE FRANSE ECONOMIE IN 2011
Ziehier de kerncijfers in %-groei (en met
tussen ( ) 2010) :

BEROOIDE GEVANGENEN
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De Franse gevangenissen waren jarenlang
schandalige plekken om te verblijven; de EU
riep Frankrijk herhaaldelijk tot de orde.
Eindelijk werd er stevig gebouwd en
verbeterd.. Maar nu blijkt er weer iets niks
lekker te zitten; de gevangenen moeten voor
hun “snoeperijtjes of beter eten” enorm duur
betalen in de enige gevangeniswinkel… wel
+50 tot +80% op de gewone winkelprijs
buiten! Immers, deze service is nu geprivatiseerd.. En er zit een extra toeslag op deze
producten, die naar de sociaal-culturele
vereniging gaat, die gerund wordt door… de
cipiers. Er zijn enorme kapitalen vergaard
en belegd en er zijn nogal wat hoge
“bestuursuitgaven”…
Het ruikt naar de
kassen van de Comité’ d’ Entreprises bij
veel vakbonden.. Er blijkt zelfs een verband
te bestaan tussen “kariger eten uit de
officiële keuken” en “prijsopslagen op
aangekochte
etenswaren
door
de
gevangenen”. Wat wel heel erg fout zou
zijn.. Daarnaast is er de goudmijn van het
TV huren. Va 25 tot 40 € per maand per
TV… (300 tot 480 $ per jaar dus!). En er zijn
een paar instellingen waar deze bedragen
niet per TV gelden maar… per persoon bij
meerpersoons cellen!
En zo scoort men
hier rendementen van wel 78%...
De gevangenen vechten soms om aan het
werk te komen om wat extra’s te verdienen,
want vaker moet men ook de schadevergoeding aan slachtoffers betalen.
Zonder werk ben je ook hier “echt
werkeloos” en dan is overleven moeilijk zat.
Maar 1/3 heeft een baan nu . De
werkgevers extern hebben ook nog veel last
van
complicaties
als
veiligheidsmaatregelen, absentie wegens bezoek
aan justitie en medische diensten etc. sturen
planningen in de war… En ook niks van
sociale toeslagen hier. De verdiensten zijn
ook nogal “schandelijk”: werken in algemene
dienst
(keuken
huishouding
voedsel
uitdelen) levert per maand 233 € op… Bij
een ondernemingen werken 370 € en bij de
regie
werken
(uniformen,
meubels,
archieven, ) 525 € per maand.. Kost en
inwoning zijn vrij natuurlijk, maar karig en er
is natuurlijk geen werk genoeg. En
schadevergoeding wordt van het salaris

ingehouden… En komen ze er dan uit ooit,
dan is het ook nog een hijs om weer werk te
vinden. Waardoor recidive niet zelden
voorkomt…
Tja de tijden dat JM Le Pen riep dat “prisons
luxe hotels” waren, liggen achter ons. En het
heeft er de schijn van dat de bewaarders
ook niet al te “catholique” zijn (Frans voor
“wat oneerlijk zijn”).
Weer een werkelijkheid die nogal afwijkt van
de verhalen aan de borreltafel.
HET WORDT WEER GRIJZER IN LA
FRANCE
In 2010 gingen er 671.00 gepensioneerden
naar moeder thuis en dat aantal klimt
jaarlijks met ca. 3%.. Er zijn nu al 13 miljoen
Fransen
die
genieten
van
hun
basispensioen (regime general voor de
privésector),
inclusief
weduwen
en
wezenpensioenen dus. De gem. leeftijd van
de pensioenstart is 61 jaar en 5 maanden.
In Japan werken ze vrijwillig tot 69 jaar en in
Duitsland krijg je heel wat leuks erbij als je
na je 65e nog even blijft… En de
staatsschuld rijst uit “la cocotte”.
FRANKRIJK VERLIEST AAN KOOPKRACHT..
Een Fransman zegt tegen een journalist:
mijn mutuelle (aanv. ziektekosten verzekering) steeg met 278 € en mijn pensioen met
92…”. En de journalist wist ook al dat het
brood 0,6% duurder werd, de huren met
2,5% stegen, de autoverzekeringen met
6,6%, verse groenten met 11%, brandstof
met 13,4% , gas met 20% en stookolie met
23% … Sommigen zeggen nu dat ze voor
het eerst in hun leven het gevoel kregen
werkelijk arm te zijn geworden. En de
spanning in salarisland loopt op…
Tja helaas is dit verhaal geen echt Frans
verhaal; het is wis en zeker een Europees
verhaal. En daarbij hoeft u niet alleen te
denken aan de afknijperij in Griekenland,
Portugal, Spanje en Ierland. Nee ook aan de
draconische bezuinigingsronde in het UK en
zelfs aan de lange periode van HartzIV in
Duitsland die velen “onderin” al veel eerder
de genadeslag gaf. Terwijl de banken weer
jubelen en de bonussen weer “mogen” ,
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wordt het erg somber in de onderste lagen
van de Europese bevolking. En u weet het,
in de VS is het ook al niet veel anders.
Het westen torent nog hoog uit boven
Afrika , China en vele andere landen. Maar
de trend is dat we naar elkaar toe buigen…
Waarbij het westen naar beneden buigt en
de aankomende landen naar boven. De
grote welvaarts(her)verdeling is begonnen
en nu beginnen we haar te voelen.
Ik schreef het al vaker in de kolommen van
LP: ik reken met een koopkrachtverlies van
20% in de komende 10 jaren… Door
prijsontwikkelingen natuurlijk en omdat
zeker is dat pensioenen hun groeitijd helemaal hebben gehad…

zie nu wie er “over” blijven! Juppé, Baroin,
Pecresse, Copé, Jacob… ze zijn er
allemaal. MAM verloor haar plek vanwege
een “slippertje”… En “weg” dus met Estrosi,
Devidjan, Hortefeux (!),..
Ze stappen nu allemaal op een soort van
Titanic, die nu mogelijk de schipbreuk niet
gaat overkomen. Politiek is precies dit: het
gaat altijd om ambitie, om de macht en
natuurlijk is dat meestal in het voordeel van
hen, die politiek voor de zittende lijn zijn.
Maar zij getroost, bij de oppositie gebeurt
hetzelfde of is het mogelijk nog erger. DSK?
Aubry? Vaals, Hollande, Royal, Montebourg,
en
wat
verder
linksaf
Melenchon,
Besancenot, … en de zieltogende PC en
aan de groene zijde dan: Hulot, oly, KohnBendit…
Dus hoe dan ook het gaat weer een groot
democratisch circus worden. Allemaal voor
en ook dóór ons… Ja toch?

SNCM STAAKT AL ZEKER EEN MAANDJE
Deze privé-onderneming die met ferries
vaart op Corsica en de Maghreb heeft nu al
een maand vijf schepen stil liggen en dat
kost 200.000 omzet per dag, nu dus al
samen 8 miljoen gemiste omzet. De herrie
gaat over het feit dat de Gem. raad van Nice
minder vaak een brommende SNCM-boot in
de haven wil horen liggen, dus men wilde
wat minder daar en wat meer in Marseille.
Dat kon niet vonden de 220 zeelieden van
SNCM (allemaal CGT-ers) en de overige
2200 personeelsleden werd niks gevraagd.
Plat die handel dus. De directie sprak zo’n 8
keer om wat te reden maar dat lukte niet en
de 66% aandeelhouder Veolia en de 25%
Staat wilden nu wel eens de poot stijf
houden. Door eerdere stakingen gingen in
2010 al 9% aan passagiers verloren en men
maakte mede daardoor 10 miljoen verlies.
Dus moeten er ook boten verkocht worden
nu… Nu naderde ook nog de datum 9
maart en dan moet de noodzakelijke
jaarlijkse revisie gedaan worden, anders kun
je het seizoen niet volop varen … en beur je
dus opnieuw minder.
Zou dit nu het
verstand verlichten?..

DE GRATIS PERS ONDERWEG
In Marseille liggen “20 minute, Metro , Direct
Matin en Direct Soir in de rekjes in de metro,
bij de tramway in de stad.
Gratis,
handzaam, Actueel voor buitenlands en
binnenlans nieuws en met een dosis
reclame natuurlijk; niets is gratis in het
leven… Ik lees ze bijna dagelijks en de
kwaliteit is OK, beter vaak dan de locale
kranten. 20 Minutes bestaat sinds 2002,
maakte tot 2007 een dot verlies en draait nu
met een mooie winst. Het verschijnt in de
grote agglomeraties en breidt nog steeds uit
op weg naar de 1 miljoen lezers in eind
2011. Direct Soir/Matin is van de zakenman
Boloré, is er sinds 2006 en wil marktleider
worden in 2012 en dan ook quitte spelen.
Maar de reclamemarkt voor deze bladen
stagneert al enige tijd op 105-110 miljoen.
Ze denken in de toekomst ook een kans te
maken op Tv-nieuws en nu werken al 33
journalisten op Internet. Het snelle nieuws
voor onderweg doet het goed en past bij de
gehaaste woon-werker. De gemeente
Marseille is er niet zo blij mee: de bladen
waaien door de stad, zeker met mistral. Dat
maakt hun verspreidingsgraad nog groter
maar wel onbedoeld. Ik suggereer nu maar
eens een advertentie die de lezers oproept

DE CHIRAQCIENS ZIJN IN!
Sarko wil koste het wat het koste in 2012
scoren en moet dus ook zijn eigen
achterban stevig achter zich weten. Nou is
Sarko niet echt gesteld op deze subgroep in
de UMP en dat was vaker te merken. Maar

15

om hun blad niet hup, op straat te gooien.
Anders komt er straks belasting op…

DOE IETS (moois, creatiefs) MET UW
LEVEN
Ik liep tegen een andere krantenman aan op
het Internet. Hij woont ook hier en in de
buurt en schrijft voor meer dan 500 Nederlandse lezers zijn tweewekelijkse krant, De
laatste was zijn honderdste… Het handelt
vooral over nieuws uit de Var het buurdepartement, waar veel “hollandais” wonen.
We spraken af dat we elkaars stukjes
overnemen onder vermelding van de bron
natuurlijk. Dus hier een artikeltje van Dick
Heepke uit zijn Varkrant!
Het gaat over de vele allochtonen in de
Provence..

SARKO ONTSLOEG 33 MINISTERS
Sinds 2007 vlogen er 33 uit… een record.
Uiteraard kregen ze toch wel een andere job
zoals: de 17 die weer in het parlement
verder gingen, de 4 met een tijdelijke
speciale missie, de 3 die ambassadeur
werden, 3 die hoge ambtenaar werden, 2
die opnieuw minister werden en 2 die in
Brussel gingen werken. Slechts 2 gingen
verder in de privé sector. Sarko regeert met
harde hand, maar zijn personeelsbeleid is
nogal opvallend. En het is nog niet voorbij…
DE TRUCS VAN DE LABO’S
Uit onderzoek blijkt dat er van de nieuwe
medicamenten op de Franse markt maar
heel weinig echt nieuwe “moleculen” zijn…
De meeste zijn dus varianten op de “oude”.
Oude medicijn in nieuwe doosjes, dus. Men
varieert eigenlijk enkel in de doses en in de
“wijze van toediening”… Uiterst creatief ook
en het levert ook “statistisch” vele
honderden nieuwe toelatingen per jaar door
de overheid op. Wat zonder meer niets zegt
over echte renovaties.
En intussen gaat de consumptie van 11,3
miljard naar 16 miljard in 2009! Ook al
remde de Franse overheid wat, het land blijft
kampioen in pillen slikken.

Montauroux,

BARST

VAN

DE

ALLOCHTONEN
L’amicale des Europeens en pays de
Fayence s’est réunie, kwamen onlangs
weer eens bijeen voor de jaarlijkse
vergadering.
Dans son rapport moral, le président.
Patrick van de Woestyne à présenté les
points positifs.
Dat moet lang geduurd hebben omdat hij
meer dan 30 positieve zaken memoreerde.
Vermoedelijk waren er geen negatieve
punten of hij is er niet toegekomen.
Maar wel voorbeeldig is dat die club als
maar groeit. In 2009 359 leden en in 2010
415 leden.
Het is aardig te lezen hoeveel waar vandaan
komen. In ieder geval zijn 16 nationaliteiten
vertegenwoordigd!
De Franse staan met 132 personen boven
aan, de Britten staan op de tweede plaats
(100) en ja hoor Nederland staat op de
derde plaats (88). Verder komen de leden
uit
Denemarken,,
Duitsland,
Belgen,
Zweden,
Zwitsers,
Noren,
Ieren,
Oostenrijkers, Maltezen, Hongaren en
Luxemburgers.
En ook Amerikanen en Canadezen en 53%
van de leden zijn dames.
En uiteraard de penningmeester is een
Nederlander!
Je gaat je afvragen wat daar de voertaal is!

RELIGIE IN DE MEDISCHE SECTOR
De president van de Franse vereniging van
artsen is er erg boos over. De wet op het
verbod van het dragen van religieuze
“tekenen” wordt nauwelijks gevolgd en
toegepast in zijn sector. Ook bij het
personeel en nogal eens bij de paramedici.
En het gaat hem bepaald niet om
hoofddoekjes maar ook om tekenen uit de
hoek van Jehova’s Getuigen en de
Scientologie. Hij had op verzoek nu een
onderhoud met Minister Bertrand en Pelloux
beloofde hem dat hij hierover nog veel
lawaai gaat maken. Want hij zegt dat het de
spuigaten uit loopt in deze publieke sector…

Terug naar inhoud
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(Met dank, uit de Varkrant van Dick
Heepke , nr. 101, 2011)
*****

Prognose is dus gewijzigd: ik gok op DSK
als volgende president van La France!
HET SPECTRUM VAN NIEUW RECHTS
Nu de cantonales slecht afliepen en er
herrie in de UMP losbarstte, blijkt plotseling
hoeveel ondergrondse stromingen en onrust
in die Union pour la Majorité Presidentielle!
Guant (Minister van Biza!) viel al op door
zijn ultra-achtige opmerkingen die zo van
Marine le Pen zouden kunnen zijn. Zoals:
“De Fransen voelen zich niet meer thuis in
eigen
land
ten
gevolge
van
de
ongecontroleerde immigratie”. En dan
staatssecretaris Mariani: “Ik stel DNA-tests
voor voor allen die zich melden in het kader
van gezinshereniging”. En dan mevrouw
Brunel, deputé van de UMP: “We moeten de
Fransen geruststellen wat die immigranten
van de overkant van de Méditerranée
betreft. Laten we ze gewoon in die boten
terugsturen”. Deze geluiden komen uit een
rechtse hoek van de UMP waarvan ene
auteur Zemmour de stem lijkt te zijn.
Populair rechts is opgestaan dus als reactie
op het succes van Marine. Heel
melancholiek bewenen ze “de dreigende
ondergang van het grote goede vaderland”
en zoeken ze aar de schuldigen; want ze
kunnen dat niet accepteren.
Men zegt dat de compagnon van Marine Le
Pen die 46% haalde in een canton van
Perpignan, de strategische denker is van de
nieuwe FN. Hij werkt volop aan de strategie
voor 2012 en kennelijk al met succes.
De auteur van het geruchtmakende boek
“Na de democratie” ,hij heet Emmanuel
Todd, zegt nu in een interview: “De koning is
dood en de geesten verzamelen zich al”. Hij
zegt het duidelijk: rechts werpt al zijn hulsels
af en laat zien hoe ze echt denken. Nu de
premier de baas lijkt van de president en de
minister van Buiza de buitenlandse politiek
van de president moet redden.. Hij vindt dat
“de hoeksteen” die in elke democratie
noodzakelijk is, nu zoek is geraakt: en nu
vliegt het ideologisch alle kanten uit.
Fatsoenlijk conservatief (Fillon, Juppé) staat
nu in de UMP tegenover extreem rechts. Er
ontstaat iets tussen de UMP en het FN in,
wat geen gewoon populisme meer is, maar

POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE CANTONALES MAART 2011-03-28
Wat Sarkozy en anderen vreesden
gebeurde: de FN onder Marine Le Pen deed
het erg goed. Mede omdat de opkomst
beide rondes ca. 45% was; 20% lager dan
normaal.. De grote ontevredenheid en het
grote wantrouwen zijn overduidelijk en dat
belooft niks goeds voor 2012.
Na een schokkende 1e ronde waar de FN in
nogal wat cantons hoog scoorde en in de 2e
ronde en tegenover óf PS óf UMP kwam te
staan . De uitslag werd:
PS 36,2%, UMP 18,6% en FN 11,6%...
Divers droite met 11,8%, divers gauche met
5,8% sluiten de rij. In blokken: Links haalt
49,9% en rechts 35,8% . Zo’n 386 cantons
van de 2000 die nu verkozen werden ( dus
ca. 19%) veranderden van kleur.
Op deze basis haalt de FN ronde 2 in
2012… tegenover… Tja de PS natuurlijk.
Zeker als DSK meedoet. Dat plaatst de
UMP en kandidaat Sarkozy onder enorme
druk… Kansjes voor Juppé en Fillon?
In zetels in de Senaat (voorlopig nog): PS
625 zetels, UMP 241, div. droite 180, div.
gauche 109, radicaal gauche 34, ecolo’s 21
en Modem 14…
De FN won in twee cantons met een
meerderheid: een canton in Carpentras en
een in Brignoles. Want u moet bedenken:
het districtensysteem is keihard!
De verkiezingsstrijd die nu al echt losbarst
zal keihard worden. En in de UMP loopt nu
de beer los… En die heet niet Sarkozy.
Frankrijk lijkt weer eens van kleur te gaan
wisselen in 2012… En dat zal in de EU de
Duitse boenhand gaan dienen, want de PS
is meer “intern gericht”. Tenzij DSK komt…
en dat is vanuit een economische optiek
denk ik maar te hopen.
In elk geval is nu het “risico van afgaan”
voor DSK wel bemeten en nauwelijks
aanwezig… Dus komt ie nou of niet?.
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meer dan dat. De steeds verder afzakkende
Franse situatie gaat óf naar radicaal links óf
naar radicaal rechts een uitweg zoeken.
Hierbij is de vergrijzing een belangrijke
factor net zoals dat in Tunesië nou net de
jeugd, de vergroening, was.
En niets zal de debatten over de islam en de
immigranten tegenhouden omdat die het
gevolg zijn van een diepe angst en
ontworteling in Frankrijk en het hele westen.
Het verlies van de religie, het katholicisme,
geeft ruimte aan de haat tegen de islam en
geeft een alibi voor die angst. Een modern
politiek debat en een economische verbetering zouden de tijd kunnen geven voor
een periode van opkrabbelen zonder te veel
ontsporingen.
En let wel: het FN en dat nieuwe verdachte
rechts in de UMP zijn niet republikeins
omdat ze au fond tegen de notie van de
universele mens zijn. Maar ik vind ook dat
zij die aanhangers zijn van de vrije uitwisseling en de euro (in de PS en de UMP)
eveneens de kwalificatie “republikeins” niet
verdienen.
Zo dit is een plaatje van wat zich diep in de
rechtse zielen van de UMP/FN c.s. afspeelt
en dat stelt niet erg gerust. We gaan dus
echt donkere tijden tegemoet. Nieuw rechts
heeft de kop opgestoken en gaat zich in
2012 manifesteren. Het wordt dus echt
spannend op rechts en bij een 2e ronde PS
contra FN zou dat wel eens kunnen leiden
tot verlies van de PS… Stelt u zich dat eens
voor! Zou DSK nu nog zin hebben?

Sarkozy te verslaan. Maar is hij solidair en
past hij bij ons de PS? Hij as in die vijf
Parijse dagen niet een keer hier, bij ons. Hij
was met zijn hoofd, zonder enige twijfel,
elders”…. Hamon zet al zijn kaarten op
Aubry….
SEGOLÈNE
WERKT
STIL
À
LA
CAMPAGNE
Ze komt zelden meer in de grote pers at ze
eerder toch bij herhaling deed. Ze
veranderde haar strategie, keek ook goed
bij de aanpak van haar ex, die daarmee ook
succes boekte. Dicht bij de basis en de
mensen dus en ver van die lastige en je
belemmerende pers. Sinds oktober 2010
was ze niet meer op radio/tv te vinden. Ze
reist door Frankrijk en luistert naar het volk,
maar vooralsnog is ze in de polls niet erg
sterk aanwezig. Experts verwachten dat ze
op de media weer te zien en te horen zal
zijn vanaf juli… Want om te scoren moet je
toch meer bereik hebben. Segolene is een
volhouder
en
iemand
die
flink
experimenteert. Maar ze staat vooralsnog
niet bijster sterk tussen kandidaten als DSK,
Aubry en Hollande…
DE OVERLOPERS UIT DE UMP
Er komen er steeds meer die, teleurgesteld
door Sarko, nu overlopen naar die frisse
Marine (Le Pen) . Het aantal aanhangers,
nu ca. 23000, neemt snel toe, zegt men. En
het zijn steeds vaker goed opgeleide
mensen… Ze ergeren zich vooral aan “het
hand over hand toenemen van tekenen van
de aanwezigheid van de islam in ons land”.
Het halal eten, het bidden op straat, de
hoofddoek op in publieke plekken, etc. Ze
hebben natuurlijk niets tegen moslims “à
soi” , maar enkel tegen het “overtreden van
les lois … die berusten op het ferme idee
van scheiding van kerk en staat. En
intussen gaat Sarkozy ook steeds vaker op
bezoek in katholieke kerken en historische
plekken… Omdat hijzelf katho is en mogelijk
ook omdat vele FN-ers, Marine voorop,
katholieken zijn en van het ferme soort
ook… Waarmee niets is gezegd over het
katholicisme à soi natuurlijk.

HOLLANDE GAAT STEADY DOOR
Hij is een “betrouwbare, anti-bling-bling
kandidaat in de PS en lijkt af en toe “de
derde hond die met het been weg zal
rennen” in 2012. In die lijn zij hij nu a het
bliksembezoek van DSK aan de G20 in
Parijs: “ Hij gaf twee interviews en maakte
dat hij in Washington kwam. En wij blijven in
Frankrijk”. Dat gaat DSK opbreken vrees ik.
HAMON LAAT DSK (OOK) VALLEN
Hamon is de nogal radicale woordvoerder
van de PS en hij zei nu over DSK: “ Hij zit
ver van Frankrijk en ademt niet onze lucht.
Zijn populariteit berust op zijn capaciteit om
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En al 4 op de 10 UMP-ers willen best een
alliantie tussen de UMP en de FN in 2012…
De polls zeggen. Als DSK meedoet, krijgt hij
29%, Sarko krijgt dan 23 en Marne 21% in
de eerste ronde..
Doet DSK niet mee 9 mijn gokje) dan krijgt
Sarko net als Aubry 24%... en Marine volgt
met 22%.
Dus Marine zit best lekker en pa Jean-Marie
is in zijn nopjes.

dat er een complot achter zit waar Goshn en
Patrick Palata door zijn misleid. Als dat
waar blijkt te zijn gaan er hoge koppen
rollen. Want nu al daalden de aandelen
Renault op de beurs met 5%. Dus de affaire
verandert nu in een andere affaire die gaat
over een stommiteit in de hoogste kring van
Renault. Of de drie R&D directeuren, die
ook veel deden aan de ontwikkeling van de
elektrische auto’s, nog terug komen is de
vraag. Dus de schade kan enorm orden….
Opmerkelijke
bestuursfout
van
een
kampioen als Goshn en co.
En toen kwam Goshn op TV vertellen dat de
directie zich had vergist en… er was
ingeluisd door een eigen veiligheidsman.
Die in arrest zit en zwijgt over zijn maat, die
al enkele tonnen beurde voor de foute info
die het duo inzette. Het ongelofelijke is dus
gebeurd: de spionage is gewoon intern
bedrog en dat kostte drie topdirecteuren hun
reputaties. Goshn en CO zagen meteen af
van hun bonussen in 2010 als eerste
gebaar. En nu is de Raad van Toezicht aan
bod en de advocaten van “de drie”… Dat
gaat mogelijk koppen kosten dus.
Ook al lijkt de positie van de top niet echt in
gevaar nu kwam er nog een oude affaire
ook boven: Clogenson directeur Marketing
werd in 2009 ook al er uit gegooid wegens
corruptie. De betrokkene ontkende en ontkent heftig en zijn proces tegen Renault
gaat nu van start in Nantes. Ook hij beweert
het slechtoffer te zijn geweest van “Verleumdung”. Dat kon wel eens erg vervelend
worden nu…

CHEVENEMENT OVER MARTINE
“Ze is best handig die Marine maar niet in
staat om een industriepolitiek op te zetten
en zeker niet om een integratie van
immigranten
te
doen
slagen”
zei
Chevenement maar hij bokst op tegen 20%
van de Fransen die dat niet snappen of dat
een zorg zal zijn. Populisten zijn deskundig
op andere gebieden.
DE RAMP IN JAPAN OP TIJD VOOR
HULOT
Hulot zei mogelijk in 2012 voor de groenen
te willen meedoen. Hij riep al meteen: We
moeten weg uit dat nucleaire en stond zo al
pal tegenover Sarkozy die zei dat Frankrijk
er niet zonder kan. Daniël Cohn-Bendit en
ook Corinne Lepage zijn al voorstanders
van een referendum over kernenergie..
Hulot lijkt nu de opening te zien om ook in
campagne te gaan. Hij zal het meest
radicaal blijken in deze… Verbrokkeling aan
de groene kant van het politieke spectrum
of, samenballing? Je weet het hier nooit!

Terug naar inhoud

DE AFFAIRE GUERINI (Marseille)
Ze kabbelt voort terwijl de jonge Guerini in
de nor zit sinds begin december en het
justitieel onderzoek tegen hem en zijn
machtige
politieke
oudere
broer
voortschrijdt… Zijn ontkenningen zijn erg
verzwakt sinds de woordelijke teksten van
enkele telefoongesprekken, die werden
afgeluisterd, zijn gepubliceerd. En politiek in
de PS ook nadat Montebourg een
“rapportje” schreef over Guerini die ook
hoog is in de landelijke PS-kringen! Aubry
durfde nu niet fors in te grijpen zoals ze wel
bij ene Frech deed in de Languedoc. Ze liet

-Affaires
DE AFFAIRE RENAULT
Goshn leek er zo zeker van en ontsloeg drie
directeuren die zouden spioneren voor… de
chinezen of zoiets. Die ontkenden fors maar
de directie hield vast. Parijs werd boos
omdat ze niet de contraspionage in hadden
geschakeld… wat inderdaad niet goed te
begrijpen is. Nu dat toch gebeurde nadat de
twijfel had toegeslagen, blijkt dat er nog niet
een bewering klopt : geen geheime
bankrekening te vinden, niets… Men vreest
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het bij een onderzoekscommissie in het licht
van de locale verkiezingen… En nam dus
een enorm risico. Intussen bleek dat de
politieke Guerini zijn hoge post in de
landelijke PS (die hij tegen de statuten van
de PS in samen bekleedt met die van topper
in de regionale en president van de Conseil
General) al vallen… En hij was akelig stil in
de
laatste
dagen
van
de
locale
verkiezingsstrijd.
Intussen zoekt de politie de levenswijze van
de jonge Guerini ook uit: Deze haalt met zijn
vuilverwerkingsbedrijven ca. 470.000 €
jaarlijks aan salaris binnen. En huurt een
HLM-woning van 474 €/mnd… Zijn vriendin
heeft een dijk van een huis in de stad en ze
beweert dat de enorme inwendige
opknapbeurt
gewoon
“een
beetje
schoonmaken” zou zijn geweest.
Maar dat valt niet vol te houden en de
sporen van goedgevulde buitenlandse
rekeningen zijn al gevonden.
De aanklacht in vijf onderdelen die nu wordt
onderzocht is ook niks mis: misbruik van
overheidsgeld, foute aanwending van
overheidsgeld,
actieve
corruptie,
“witwassen” in bendeverband en illegaal
wapenbezit.
“De jonge” zegt via zijn advocaat: “Het is
allemaal een complot om mijn broer uit de
weg te krijgen in de politiek en hem te
beletten burgervader in Marseille te
worden”.
Het hoeft geen betoog dat de UMP-ers in
Marseille, met name Gaudin en Muselier
zich in de handen wrijven en hun concurrent
zien kopje ondergaan.
Intussen werd de oude voor de derde keer
toch tot president van de Conseil general
verkozen met steun van de communisten…
en ondanks verzoek van de groenen aan
hen om tegen te stemmen. Dus hij flikte het
weer en… sprak dreigende taal tegen hen
die hem wilden wippen! Maar even later
werd de aanklacht tegen broerlief in het
gevang
uitgebreid met “ misbruik van
subsidies
voor
subsidies
aan
een
politievakbond”.. Justitie kreeg van een
“Corbeau documenten die zeer belastend
zijn. Wordt vervolg dus; en het lijkt erop dat
er toch geen happy-end in het verschiet

ligt… Deze affaire kan zelfs Aubry in de PS
nog stevig gaan opbreken in de campagne
voor 2012.
HET KASTEEL VAN DE CGT
De CGT belegde ook in een mooi chateau
met 40 hectaren wat op zich niks fout is;
voor het vakbondsvolk en door datzelfde
volkje dus. Maar nu blijkt dat het CE (de
ondernemingsraad) van de RATP (Parijs)
het hele onderhoud betaalt en zo het
gebruik ervan praktisch monopoliseerde.
Wat de andere bonden in de RATP niks leuk
vinden. Het Cour des Comptes (de
Rekenkamer) dook in de exploitatie van de
CE van de RATP en vond rammelende
zaken.
Zoals
het
steeds
opnieuw
uitbesteden van werk aan één onderneming
BTP… De pers krijgt bij de RATP geen info:
de directie heeft de monden gesloten. Het
broeit fors in vakbondsland bij het CE van
RATP dat barst van de poen… Dat is nog
niet allemaal even duidelijk en ook niet het
enige
schandaaltje
bij
CE’s
van
overheidsbedrijven…
DE AFFAIRE CHIRAC
Het proces tegen (de zieke?) Chirac begon
niet en werd uitgesteld… De eerste twee
zittingen was hij er zelf niet en bij de
volgende ook niet want zijn advocaat vond
een proceduretruc. Daardoor moet er na
max. drie maanden een beroep volgen op
de Grondwetsraad of niet natuurlijk. Pas op
20 juni zal bekend zijn hoe het verder zal
gaan…
Dus het gaat best even duren….
DE AFFAIRE LE GUENEC-PICASSO
De familie Guenec kwam op de proppen
met 271 werken van Picasso.. die nog
niemand kende. Ze vonden die in een koffer
in de garage die van grootvader was en die
werkte een tijd voor Picasso als zijn
elektricien. De waarde van het spul ligt
tussen 60 en 120 miljoen €. Claude Picasso,
zoon, die de Picasso Administration bestiert
was stomverbaasd toen hij na een briefje,
deze buit zelf zag. Maar na hun verhaal
diende hij een aanklacht in en de Picasso’s
zitten nu in een kluis van de politie ergens
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bij Grasse. Want op de werken zat geen
enkele vlek, niets van vochtinwerking ze
waren perfect… En dat kan nauwelijks als
ze 40 jaar in koffer in een garage stonden…
Nou stond Picasso altijd al bekend om zijn
vrijgevigheid, dus op zich is wat er nu
gebeurt niet onmogelijk op dit punt. Maar de
verhalen van het echtpaar zijn onderling in
tegenspraak en kloppen nauwelijks. Dus is
nu de volgende affaire geboren…
Wij hoorden in Mormoiron waar we 10 jaar
woonden van Duitse vrienden die Franse
buren met een vakantiehuis hadden, ook
een mooi verhaal. Dat huisje was eigendom
geweest van de secretaris van Picasso en
op een dag wemelde het daar van politie.
Ook zij werden gehoord over die buren: een
jong stel en hij was een zoon van die
secretaris. Later bleek dat men zocht naar
“achterover gedrukte” Picasso’s… Vader
secretaris was daarvoor al veroordeeld ooit
maar de werken werden niet gevonden. En
helaas voor de erfgenamen lagen ze ook
niet in het vakantiehuisje in Mormoiron…
Mede vanwege dit verhaaltje volg ik nu voor
u ook de nieuwste affaire. En nu is het de
elektricien van dezelfde Picasso.
Deze had, uit bijgelovigheid, nooit een
testament gemaakt en liet 48.000 werken na
aan zijn grote familie. Want onze P. rende
achter de vrouwtjes aan.. zoals bekend. Nu
blijkt zijn nalatenschap steeds opnieuw veel
werk voor de politie op te leveren. Maar ook
een vermogen aan successierechten voor
de staat… en een Picassomuseum vol in
Parijs. Een bewogen leven, zelfs na de
dood… Wordt vervolgd dus.
**********

“Weg met die sociale lasten” (O’Lery, Ryan
Air, maar hij kwam terug naar Marseille…
maar beweert dat het “tijdelijk” is).
“Haal die industrieën terug” ( Benichou,
ondernemer, doet het, is 15% duurder ,
maar de kwaliteit is veel beter. Het kan dus
toch…)
“Richt een “ alternatieve bank op” ( Werner
van de Banque Postale, en hij pakte snel
een 4% marktaandeel met eenvoud en antibling-bling uitspraken).
“Laten, maar wel controleren” (Vallet,
historicus, die de cultuur lief is. Hij wil
vrijheid laten maar ook scherper toezien op
“verkwisting”).
“Kijk nog eens naar het effect van de
“positieve discriminatie” ( Godet hooggeleerde, en hij duidt op de “speciale scholen”
duur en weinig effectief om beter opgeleide
jeugd te krijgen).
“Zet links in op de beurs” (Le Bris,
onderzoeker, die aantoonde dat de beurs
het steeds goed deed onder linkse regiems
in Frankrijk. De cijfers liegen niet maar
“waarom dat zo is” , dat weet hij ook niet.)
“Wees solidair maar niet erg vrijgevig “ (Zegt
Comte-Sponville, uitgever, en bedoelt dat
solidariteit een samenvallen van belangen
is. Immers de vrijgevigheid komt uit het hart
en de solidariteit komt voort uit welbewuste
wil en intelligentie).
“Stop die ontwikkelingshulp” ( Mevr. Myo,
econome uit Zambia die ons voorhield dat
de westerse hulp de armoede groter had
gemaakt in de arme landen).

DES MOTS SAGES/FRANCPARLERS
Deze keer weer een potpourri van “mots”
dwars door de sectoren heen: van politici,
economen, intello’s, wetenschappers etc..
En over wat er “anders” moet in onze
wereld.. Hier zijn ze “rijp en groen” alles
door elkaar..

“Breek die speculatie de nek” ( Dickson,
toezichthouder in Canada waar de banken
een lichtend voorbeeld bleven. Hij is voor
veel strengere regels voor banken dan in
het akkoord van Bazel).

“Bevries de ambtenarensalarissen” (Attali,
tot woede van de bonden, maar zijn analyse
sneed wel hout..).

“Gewoon wat tijd van de baas jatten”( Zegt
Page van Google, en vindt het prima dat zijn
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werknemers 20% van zijn tijd “jatten” om
“cultureel” te surfen).

enorme ramen en uitstekende luchtbehandeling.
-weten dat de tijden van Spirito en Carbone
in Marseille echt verleden zijn. Dit, van
origine Corsicaans resp. Italiaanse duo,
deed de politie trillen. Eerst in Caïro waar ze
flink waren in prostitutie drugs in 1920.
Daarna
waren
zij
de
eerste
drugsproducenten met een laboratorium in
Bandel en veranderden Marseille in het
Chicago van het zuiden en waren de
inspiratie voor The French Connection. De
Duitsers bliezen hun vriendenkring op in de
Vieux Port, aan de kant van de Panier, toen
ze hier moesten vertrekken. En niemand
durfde blij te zijn...

******
NOS BONHEURS FRANÇAIS
Geluk is :
-op je fietsje door de stad toeren in de zon,
en steeds opnieuw andere dingen zien in
het verrassende Marseille.
-zien hoe de stad zich begint in te spannen
om voor 2013 een waardige Cultuurstad
van Europa te worden. Alles draait nu op
hoge toeren.
-de grote mensenmenigte zien in het
Alcazar, de bibliotheek met zijn cultuurschatten, waaronder steeds meer mensen
uit het allochtone gedeelte. Vaak ook met
hun kids.
-de enorme bedrijvigheid op de markten van
Noailles te zien, waar de “arabes” elke dag
hun verse producten aanprijzen en je uiterst
vriendelijk bedienen. Hun wereld klopt, dat
zie je gewoon.
-het enthousiasme te zien waarmee de
AVF, de club voor de nieuwkomers in de
stad, haar bijeenkomsten, op de Plage du
Prophete, organiseert. Waarbij steeds eten
en drinken , met een bepaalde streek of
land, de kapstok vormen.
-de lente voelen aankomen en zien dat de
plantjes in de jardinière op het terras hun
wortels spreiden om de groei aan te zetten.
Het hoge groen doet het dus ook.
-de schooljeugd van het Lycee Victor Hugo
te horen, beneden aan de Rue Leon
Gozlan, in hun pauzes. Het is ook een
scala van huidskleuren en toont zo de mix
van Marseille. En laat ook zien dat de jeugd
onbezorgd blijft, zoals altijd al in het
verleden. No crisis dus.
-de grote mierenhoop te zien van wel
80.000 reizigers per dag (!) op het Gare
Saint Charles. En de zoetgevooisde stem te
horen van de SNCF-dame die goede en
minder goede berichten over hen uitstrooit.
-door de stad te rijden in de fraaie tramway,
met vrienden op bezoek, die meegenieten
van hetgeen Marseille biedt. Een ware
luxetoer in een modern rijtuig met zijn

Terug naar inhoud
PAROLES DES MARSEILLAIS
Marseillais is een dialectje, geen “patois”.
Want Provençaals is eigenlijk “wat Frans
genaturaliseerd Marseillaans”. Nogal “muzikaal” en ook schilderachtig in zijn uitdrukkingen. Daar gaan we voor een eerste
rondje:
-een wat “rauwe” vrouw heet een sartan of
een tarasque hier.
-en een opschepper heet hier un pistachier
of een frotadou…. En als hij opschept zegt
men: “il chaspe”.
-Als je een kwal op vist heb je hier een
“supi” gevangen.
-als een Marseillais bij je komt eten, en
arriveert hij met lege handen. Dan zegt men:
“il arrive comme Belsunce”. Deze mijnheer
was een Bisschop in een der perioden van
de grote pest en die wist de situatie
financieel best goed uit te buiten..
-als je niet meer kunt parkeren in het toeristische hoogseizoen zegt men hier: “c’est
caffi des touristes”.
-als iemand erg traag van begrip is , is hij/zij
een “estranssinet”. En voegt er aan toe, dat
in de tijd die nodig is voor hem/haar, om iets
te snappen je: “pouvait tuer un âne à coups
de figues”.
-een Marseillaans filosofisch gesprekje: “Un
jour t’es là. Le lendemain t’es mort…. En de
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ander zegt dan: “ Tu traverses la Canebière.
Un bus il te passé dessus. Adieu Pifaretti”.
-als je verleidingskunstjes beoefent doe je
aan “la fure”. Als je succes hebt dan ben jij
met je geliefde ingelijfd bij de “calinaires”.
En dat duurt dan tot aan de verloving.
-als je een oudere man in marine-blauw ziet
met het lintje van verdienste op de borst zeg
je: “ Je vous salue bougrement, directeur”.

streed niet mee als aandeelhouder om de
stakers hun zin te geven… maar brak zelfs
de blokkade.
Tja, dat is een andere
opvatting over “het algemene belang”…
Immers intussen wachtten al duizenden
Magrhebiens en andere
om naar hun
vaderland te kunnen overvaren, waar het
zeer onrustig was bij hun families… Daar
komt de CGT niet op.
Die spreken liever over “democratie en
vrijheid” en bedoelen dan uiteraard hun “stakingsvrijheid” en niet die vrijheden van de
vele anderen. Het staatsoptreden heet
“inacceptable et indigne (onaanvaardbaar
en onwaardig)” en getuigt van “non-respect
de la democratie et des libertés” (gebrek
aan respect voor democratie en vrijheid).
En men deelt mede dat er per direct een
staking in de haven van Marseille-Fos zal
starten… en dat dit “de posities natuurlijk
enkel zal doen radicaliseren”.
En eindigt in (krokodillen?)tranen met: “Het
gaat nu niet aan om onze kameraden de
zeelieden, die vastbesloten blijven hun
schepen duurzaam te verdedigen, en hun
toekomst en die van hun families en van
“een noodzakelijke publieke zeedienst ten
behoeve van het “algemeen belang” . aar
die helaas ook miljoenen staatsgeld al
opmaakte, een verzwakking van de
marktpositie veroorzaakte en een bedreiging
van de bedrijfscontinuïteit veroorzaakte…
De CGT en haar zeelieden is een brug
(beter gezegd: een paar schepen) te ver
gegaan. Het publiek kiest nu voor een
andere opvatting.

*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
PAMFLET VAN DE VAKBONDEN
Er was weer eens een stevig conflict met
staking bij de SNCM, het ferry-bedrijf in
Marseille dat voor 66% van Veolia is, voor
25% van de Franse staat en… voor 9%, van
het personeel.
In haar statuten staat een vetorecht bij
minstens 33% van de stemmen der aandeelhouders… en dat begint dus bij 25+9=
34%... De ruzie ging nu (weer) over een
verandering van het vertrek uit Nice van de
ferries en ook over saneringsmaatregelen in
het verlieslijdende bedrijf , waarvan de
directie nu vindt dat het twee Ferries moet
gaan verkopen. De grote concurrentie van
Corsica Ferries, een prijsbreker, is daar
mede debet aan. Of anders gezegd: in de
vrije concurrentie verloor en verliest SNCM
erg veel marktaandeel…
Dus legden “ze” de ferries toen maar 39
dagen aan de ketting en het “overleg” bleef
muurvast zitten. Parijs weigerde ook maar
een seconde “te hulp te schieten met zijn
25%”. Nog erger , toen de stakers de haven
dreigden af te zetten voor alle verkeer,
greep de overheid massaal in met 800 man
CRS en zelfs commando’s op het water om
de stakersbootjes te “enteren” die door
rondvaren de schepen hinderden. Na 39
dagen werd deze staking dus gebroken…
en wel door de aandeelhouder “staat”.
Er verscheen natuurlijk een pamflet van de
hand van de CGT dat alles “uitlegde aan de
bevolking”. En de tekst was “ontroerend”.
Uiteraard kreeg de staat er van langs: die

Ach natuurlijk zijn dit de stuiptrekkingen van
“de andere wereld” die nu zijn limiet vond.
Want deze strijd is al jaren bezig en nu
houden Veolia en de staat als majeure
aandeel-houders hun poten stijf en geven
het signaal af dat sommigen hier nu al “The
Last Post” noemen.
Andere tijden dus , nu ook in Marseille? Pas
evident, vrees ik.
Leon maart 2011.
******
HET MARSEILLE VAN DE WETENSCHAP
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Marseille en omgeving heeft heel wat
geleerd volk die in 2012 samengaan in een
grote universiteit met 70.000 studenten,
16.500 onderzoekers goed voor 18% van de
nationale productie aan wetenschappelijke
stukken. Het zal den de 3e qua grootte in
Frankrijk zijn en nr. 40 op de lijst van
Europa. In Marseille zelf gaat het vooral om
Luminy en Chateau Gombert wat de
vestigingen aangaat plus de nodige plekken
in Aix. Men is hier goed in astrofysica,
oceanografie, geofysica, wiskunde, fysica,
biologie, geneeskunde, en genetica. Deze
oude stad, met zijn zeer gemengde
bevolking van 200 landen afkomstig, blijft
verrassen. Dit moest ook even gezegd
worden om te voorkomen dat u denkt dat de
reputatie van Marseille vooral die zou zijn
van misdaad, foute boel en maffia. Dat is
een beeld van te) lang geleden toen het ook
wel heette: Het Chicago van het zuiden. En
men ook sprak over de
“Marseille
Connection in de drugswereld.
******

charme het van de Hollandse achterdocht…
dus ik had in no time een knalrode Dahon
en met derailleur. Dat fietste werkelijk heel
erg goed, ideaal voor de stad ook. En als ik
moe ben, kan ik hem in 15 sec, tot pakketje
verbouwen en zo in metro, tram of bus
stappen. Ik ben zelfs al met de Dahon op
het pontje gemogen dat de (gratis) oversteek doet in de Vieux Port en natuurlijk op
zonne-energie… Wat niet klopt want ze
hangen die bateau gewoon aan de EDFprise! Toen ik er met de piepe vouwfiets op
wilde, kreeg ik wat bars te horen dat enkel
kinderen met fietsje er op mochten. Mijn
argument dat er niemand was op dat
moment hielp geen bal: regels zijn hier
(sporadisch) ook regels. Dus die knul vroeg
erom: ik klapte de Dahon tot pakketje met
draagriem en vroeg aan de totaal
verbijsterde “marin” of een soort koffertje
van 9 kilo wel mocht…. Hij was perplex,
overlegde met de collega zeeman en moest
me, met enige tegenzin, dus meenemen.
Met derailleur en al!
Terug naar die plastic zakken nu. Die
opgehoopte zakken dartelen bij elke
windstoot en ik ving al een keer zo’n zakje in
mijn derailleur. Dat was in de vroegte, nog
wat donkere ochtend in de winter en ik
peuterde me een ongeluk om het spul eruit
te krijgen. Maar de Dahon liep er na weer
als een zonnetje. Dat ging anders de
tweede keer… Het witte zakje schoot in de
derailleur blokkeerde de ketting in de
derailleur en deze draaide daardoor (want ik
trapte net stevig in de lage versnelling) een
halve slag omhoog en schoot zelfs in de
spaken van het achterwiel. Krak, boem , en
ik stond stil. Een was blij dat ik niet over de
volant (stuurtje) was gevlogen op de harde
bestrating van de Canebière. Ik sprak dus
even met Jahweh, Allah en concurrentie
maar dat schoot eigenlijk niks op. Want die
gaan niet over mistral, plastic tasjes en
fietsen.
Ik zag met schrik de aangerichte schade,
veroorzaakt door een winkelzakje en mistral
in
broederlijke
samenzwering.
Geen
beweging in te krijgen al kreeg ik het plastic
wel, met veel moeite , uit de derailleur
gefriemeld. Maar toen was het fini: ik moest

MET DE MISTRAL IN JE DERAILLEUR..
Hij wil hier best lekker blazen, die oude
vertrouwde zonproducent, want de Mistral
blaast elke wolk aan flarden. En alle roet,
gasjes en geurtjes van de big city worden
krachtig richting Maghreb geblazen en zijn
dus voor les poissons et les goellons. Maar
op sommige plekken tourbillonneert hij
(vormt ie dus draaikolkjes) en in het centrum
van zo’n kolkje valt het meegenomen dus
naar beneden en er vormt zich een piepkleine déchetterie. Van kranten, papiertjes,
sigarettendoosjes en van plastic winkeltasjes… En dat is verdikkeme gevaarlijk, is
mij gebleken. Want ik heb de rare gewoonte
om met een zeer wendbare vouwfiets van
de DAHON-familie, door de stad te rijden in
het zonnetje en dat ding moet, want
Marseille is echt heuvelachtig , echt waar,
voorzien zijn van een stel versnellingen.
Toen ik deze fiets , kocht pas geleden, was
enkel die met derailleur verkrijgbaar op korte
termijn. De Marseillaanse fietsboer wuifde
handig al mijn bezwaren over derailleurs
weg, want ik wilde liever een versnellingsnaaf. Helaas won de Marseillaanse
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de Dahon inklappen wat net nog ging, en
hem bij het zadel pakken en op het voorwiel
voor me uit rijden al lopende… naar huis… .
Daar draaide ik de derailleur er af en zag
dat die scheef was en dat ook de
bevestigingsbout goed verdraaid was.
Dus ik belde die Marseillaanse fietsboer, die
zo vóór derailleurs was… En hij luisterde en
bekende nederig dat hij daaraan niet had
gedacht… Dus moest ik de volgende dag
met de metro, fiets ingepakt, naar hem toe.
Bij hem
bleek ook nog dat de
achterwiellagers gebroken waren… dus ik
zat dus effe lekker zonder Dahon en dan
kom ik meteen wat grammetjes aan…
U ziet het weer: een gewichtstoename zit
soms in een beetje mistral en een plastic
zakje.
Dat kostte me twee weken niet fietsen en 1
kilootje… Wat er intussen weer af is. Want
nu moet ik ook nog steeds om die petites
poubelles heen rijden. Mij niet meer gezien !

vooruitgang, die ik wel effe moest betalen.
Leergeld dus.
Leon maart 2011.
Terug naar inhoud

JOURNAL MARSEILLAIS
BELSUNCE, MEETINGPOINT VAN RIJK
EN ARM
Er zitten altijd zwarte afrikanen, bruine
Magrhebiens en gelige chinezen op de
Cours Belsunce om je wat te verkopen.
Gewoon met een kleedje op de tegels en
soms met een rudimentair stalletje. Wat
dan meestal snel door de politie wordt
weggepoetst: want handel op straat is
verboden. Sommigen verkopen hier alleen
dekens verpakt in een waterdichte plastic
zak. Een bestseller op dit meetingpoint van
“vluchtende en reizende om vele redenen”
die hier hun “eerste opvang” ervaren. Want
wil je “schoon en warm” slapen, dan is een
eigen deken de betere aanpak. Want je ziet
hier de nodige vervallen hotelletjes, boven
de veelal wat armoedige winkels met
supergoedkoop textiel. Eentje heet het
’Hotel des Deux Mondes…”, wat ik pas na
langere tijd snapte. Toen ik eens goed keek
naar de platte globe-afbeelding die boven
de naam is geschilderd, zag ik het: het is
gewoon onze wereldkaart neergezet in een
oostelijk en een westelijk deel. Hij is dus nog
van vóór de tijd dat we leerden denken in
noord en zuid in onze wereld. Voor 25 € kun
je hier een nachtje uitrusten… Vóór deze
slaapcommercie’s staan ook vaak auto’s op
het trottoir te wachten met de achterklep
open: het zijn “vrienden ”, zeggen ze. Die je
transporteren van hier naar de volgende
bestemming, nadat je even uitrustte.
Natuurlijk zijn het gewoon clandestiene
taxi’s…
een
onderdeeltje
van
de
vluchtelingenindustrie. Big business in onze

Naschrift:
Mijn gerepareerde Dahon bleek het helaas
niet echt goed te doen… het gederailleer
was echt niks OK. Ik ging dus naar een
locale concurrent en die zag het meteen: de
reparatie was niks goed uitgevoerd… Daar
zat ik dan… Maar deze fietsboer wist wat te
doen: hij ried me een versnellingsnaaf aan,
i.p.v. die derailleur. En bekletste me ook om
dat meteen bij hem te laten doen. Wat
gebeurde dus…
Na een paar dagen had ik dus een Dahon
met naaf en zonder derailleur. Het liep als
een tierelier en ik vervoegde me, eerst per
mail en later in persoon bij mijn oude
fietsboer. Hij was deemoedig en bekende
dat deze oplossing beter was. En ook dat hij
niet zo super technisch was. Hij was meer
voor de verkoop, eigenlijk…. Tja , en wat
doe je dan? Wel we regelden het zo: hij
kreeg de door hem geleverde onderdelen
(die ik nu over had) retour en betaalde me
een sommetje geld terug van de reparatie…
Zonder te veel “polemique” kwamen we er
dus snel uit. En beide een lesje of drie
wijzer…
Dus heb ik nu een echte Dahon met naaf en
een veel betere fietsboer. En dat is gewoon
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dagen; en al heel vaak in de geschiedenis
van Marseille. Ook kun je er “cheap Gifts”
kopen, om degenen waarvan je onderweg
afhankelijk bent, zo goed mogelijk te
stemmen.
Op de terrasjes kun je je dorst lessen; veelal
met een thé à la menthe, wat aan thuis in
Afrika herinnert. Maar er is ook ook cola,
voor hen die je brachten of die je zullen
komen afhalen. Immers JIJ betaalt hun
drankje, dat is vanzelfsprekend!
De bisschop Belsunce waarnaar deze Cours
is genoemd, die Marseillanen hielp in de
zwarte dagen van de zwarte pest , zal in zijn
dagen ook al veel reizende hebben
bijgestaan. Maar dat het zo’n industrie zou
worden op “zijn” Cours, kon hij echt niet
vermoeden. Vanaf de Cours zie je, via een
noordelijk wijzende straat, de bekende Porte
D’Aix staan. Een Triomfboog à la Arc de
Triomphe in Parijs. Ook hier opgericht door
Franse machthebbers (in dit geval uiteraard
Lodewijk XIV) om zijn weldaden te
gedenken. Onder deze “arc” door loopt en
liep de weg naar het noordelijke Aix-enProvence, richting Parijs. Dus ook naar de
andere noordelijke landen of streken/steden,
waar je mogelijk, als immigrant, een beter
leven wacht of … waar je wordt opgepakt en
teruggestuurd wordt.
Je ziet hier de onrust en de vermoeidheid bij
deze “reizende” die niet erg veel
documenten bij zich dragen: meestal geen
één!
Cours Belsunce is een ware showplace van
onze huidige wereld die propvol lijkt met
bewegende mensen , komend van heinde
en verre op zoek naar hun “chances”. Cours
Belsunce, een tussenstop die in alle
“runners handleidingen” staat. Marseille het
zuidelijkste punt van het knalrijke westen:
het paradijs, het jou nooit beloofde land,
waar je het toch maar eens wil proberen.
Ik zit er vaker thee te drinken, naast de
grote bieb het Alcazar. En kijk dan naar het
gekrioel en gedoe en besef dat het nooit
echt anders was. De migratiestromen zijn
HET
kenmerk
van
de
menselijke
geschiedenis. Uit nieuwsgierigheid, uit zucht
naar geld en rijkdom, uit machtsdrang er zijn
vele motieven te noemen voor grotere

verplaatsingen van mensen. Nu zijn het
geen meereizende huursoldaten , maar
vooruit
gestuurde
jongere
mannen,
gefinancierd door hun familie, die met
spanning wacht op het geld dat zal worden
overgemaakt voor een beter leven… Want
via de hier ook zichtbare “geldtransfershops”
gaat heel wat “zwart verdiend” geld naar de
armen op de wereld. En komt natuurlijk ook
geld “binnen” van de reizende die nog
verder moet en die zijn “runner” cash en
zwart moet betalen voor “reisfaciliteiten”.
Nu wordt dat alles nog veel duurder omdat
wij “bijna collectief” de deuren van Europa
dicht deden. We willen onze zakkende
welvaart graag voor onszelf houden. En
willen ook niet dat zo’n zwartwerker (veelal
in dienst van “witte stouteriken”),onze
baantjes inpikt…
We zijn nu getuige van een periode van
afremming van de migratiestromen en
merken hoe moeilijk dat is. En zijn ook wat
in de war omdat, vanwege onze scheve
demografie (veel oudjes geen jongere) , er
een toenemend tekort ontstaat aan werkers
die onze welvaart moeten “redden”.
Eigenlijk zegt dit alles, over een
merkwaardige eigenschap van ons mensen:
we willen niet delen als we er slechter van
dreigen te worden, ook al gebiedt de “logica”
te erkennen dat we weer opnieuw vele
“gelukszoekers” nodig hebben om onze
leefwijze vol te houden. Dat zal dus niet
gaan lukken, vrezen vele. Maar die moeten
nu effe niks zeggen: rechts-radicaal heeft
zijn zondebok (weer) gevonden en “gijzelt”
onze democratieën weer eens.
Op de Belsunce zal het dus minder levendig
worden, want de “Belsuncescene” gaat nu
gewoon nog dieper
“underground”. Zo
werkt dat.
Leon dec. 2010
Terug naar inhoud
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Of is het er eenzaam en koud,
En bevriest er je ziel?

COIN DES POETES
Als je getuige bent, zoals zo velen,
van die gemene ziekte, die mensen
verdraait en verandert, terwijl ze in
doodsangst leven en al gauw niet méér
zijn dan levende wanhoop ; dan wordt je
erg opstandig. Maar de natuur kent niet
onze gerechtigheid : ze gaat haar eigen
gang en wij moeten hulpeloos toezien.

Ga heen liefste,
We blijven bij je,
Ook al nam je afscheid,
Zonder het ons te zeggen.
Leon, maart 2011.
Terug naar inhoud

NOG HIER,
MAAR NIET MEER BIJ ONS..
Het oordeel werd geveld,
Door de MRI-scan-megabytes,
De andere , onbekende mens,
Groeide al in het hoofd.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

Een oordeel zonder wet,
Van een dubbelblinde Justitie,
Uit een ver vreemd land,
Waar alle ongeluk woont.

ALGEMEEN.
DE GROEIENDE ONRUST IN MAGHREB
EN MO
Direct na de VN-resolutie barstte de aanval
op Kadaffi los. De raketten vlogen door Libië
met de honderden afgeschoten vanaf
schepen, onderzeeërs en vliegtuigen. De
coalitie was erg problematisch in Europa,
waar
Duitsland
niet
meedeed
en
waarschuwde en later ook de Scandinaviërs
bleven aarzelen. Ook de Arabische Liga
maande bij herhaling tot voorzichtigheid en
het sparen van de burgerbevolking. In de
EU was het wederom een chaos… Ashton
en van Rompuy konden er weer niets mee.
De VS wilde snel van de voorgrond weg en
dus begon het gevecht om de (politieke en
militaire) leiding in de Europese coalitie. Die
intussen was uitgebreid met Turkije,
Koeweit, Arabische Emiraten, Qatar en
Jordanië. Ook België en Nederland waren
militair actief in de coalitie. Het leek eerst
even op een knokpartij tussen Engeland (en
de VS!) en Frankrijk… Het laatste land werd
verdacht van “teveel eigen politieke doeleinden”… Met een zeer bezorgd, toekijkend
Duitsland. Toen de VS de leiding echt wilde
overdragen werd het weer vechten, nu ook
in het Nato-verband (waar ook Turkije in zit).
Sarkozy en Engeland wilden een “Contactgroep “ die politiek de leiding zou nemen
waarin ook voor de meevechtende

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?

Niet te vatten, onrechtvaardig,
Voor haar en voor ons,
De mensen en de dieren,
Wij allen kwamen in opstand,
En langzaam boog ze af,
Op elk kruispunt,
Nam ze een vreemde weg,
Die wij niet konden volgen.
We hielden haar vast,
Maar ze ontglipte ons allen,
En werd een buitenaardse,
Een sluipende desintegratie.
Het afscheid is begonnen,
Dat meer pijn doet dan de dood,
Want deze dode lijdt nog,
Terwijl hij niet echt meer leeft.
Hoe heet het land,
Waarheen ze op weg is,
Dat verre overbevolkte land,
Zonder inburgeringscursus?
Kent men daar ook geluk?
Is daar ook liefde mogelijk,

27

Arabische landen (Arabische Emiraten,
Koeweit, Qatar) zouden zijn vertegenwoordigd…. Immers het beeld van “Nato
contra de arabieren”
moest absoluut
vermeden worden, vonden Sarkozy c.s. Het
werd dus een wazige mix van beide in de
politiek/militaire leiding van deze “oorlog”.
De wereld moest dit wel weer een erg zwak
en merkwaardig geheel vinden… Russen,
Chinezen en zeker ook India en ZuidAmerika (de BRIC) bleven intussen óf
commentator óf gewoon erg stilletjes…
Het toont ons de diepgaande omwenteling
en de vele onzekerheden in de veranderende geopolitieke verhoudingen en
posities… De nieuwe machtsconstellatie
met zijn multipolaire structuur en nu zonder
die ENE politie-agent … Ver verwijderd van
de situatie met “de twee machtige kampen”
van weleer.
K. leek eerst aan de winnende hand en toen
weer niet. En terwijl Sarkozy en Cameron
aan een politieke oplossing begonnen te
werken kwamen er ook uit het kamp van K.
berichten over “medewerking” daaraan. De
Afrikaanse Unie werd nu genoemd als
belangrijke bemiddelaar…

In deze regio wordt dus nu “het spel van
Iran” al gespeeld, dat een leidende rol in de
sjiitische wereld claimt en zelfs mer dan
dat… Dus de kiem voor een forse clash
binnen de islam is er nu nog duidelijker als
gevolg van de Arabische revoluties.
Intussen moeten we Jemen, Syrië en
Jordanië hieraan toevoegen waar deze
spanningen ook bestaan. Syrië kent een
sjiitische (seculiere) top (Baathpartij) met
een grote soennitische meerderheid..
Vandaar ook de vriendschappelijke relaties
met Iran die wapens voor Hezbollah in
Libanon via Syrië toevoert. En Hamas
kennen we allemaal als heerser in de
Gazastrip. De clash der religies in het MO is
allereerst een potje duwen en trekken
tussen de hoofdrichtingen in de islam. En
wie wil een beetje weten hoe godsdienstoorlogen kunnen verlopen kan in Frankrijk
lezen over de 200 jaar dat hier bloedig werd
gevochten tussen katholiek en protestant.
Zelfs Nederland weet daar iets van..
HET ARMAGEDDON DAT JAPAN HEET.
Japan zit diep in twee rampen tegelijk: de
ene riep de andere op... En een waar
Armageddon tekende zich af..
Mede omdat tegelijk de Arabische revoluties
en de “oorlog in Libië” speelden moest de
wereldpers steeds “kiezen” en dat is men
niet gewend… Dus raakte Japan, na enkele
dagen topnieuws te zijn geweest, relatief
gezien op een tweede plaats. Maar dat zou
niet lang duren: de nucleaire klapper in het
noorden werd een waar tweede Tsjernobyl
en opnieuw merkten we hoe dicht we bij
elkaar wonen….

WORDT HET TOCH SJIIETEN TEGEN
SOENNIETEN?
Als je een kaartje bekijkt van de woonplekken van deze hoofdrichtingen in de
islam in de diverse landen om de Golf
(situatie die al meer dan 1000 jaar bestaat,
net als orthodox-rooms-katholiek elders),
dan zie eerst je de grote concentratie
sjiieten in Iran (91% sjiieten, 8% soennieten) die praktisch grenst aan die in Irak
(66% resp. 33%!). En vervolgens zie de mix
in de landen om de Perzische Golf: Koeweit
met 21 en 74%, Bahrein met 56 en 25%,
Qatar met 7 en 71%, Arabische Emiraten
met 8 en 68%, Oman met 6 en 7% (en met
75% Ibadisten) en tenslotte Saoedi-Arabië
met 8 en 68%. Zuidelijk van de Golf zijn
politie/ bestuurlijk steeds de soennieten de
baas; ook bij grote sjiitische meerderheden.
Bahrein speelt in deze spanning tussen
soennitische overheid en sjiitische meerderheid een wezenlijke rol, zeker nu SaoediArabië er zich militair fors in mengde daar…

WAT KOMT ER NA DE JAPANSE AARDBEVING/TSUNAMI?
De energie die vrijkwam in de aardbeving in
Japan was gelijk aan 1 gigaton TNT wat een
klapper van 9 opleverde. We weten nu ook
dat de breuk over een lengte van 500 km
meedeed en over een breedte van 150 km.
Dit kan ook gevolgen hebben op de kruising
van drie platen ten zuiden van Japan waar
de Euraziatische schol, de pacific schol en
de Philippijnse schol samenkomen. Er zou
dus een verband kunnen bestaan tussen de
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beving in Nieuw Zeeland, die in Chili en die
in Japan. Maar er hebben statisch gezien
voortdurend bevingen plaats en voorspellen
is nauwelijks mogelijk. Dus of er nu iets
aankomt in Californië, dat ligt op de Andreas
breuklijn, is niet te zeggen en het elfde
geldt voor Turkije, dat ligt op de noordanatolische breuklijn. Daar waren sinds eind
30-jaren zo’n zevental bevingen van iets
meer dan 7. Experts verwachten nu wel
een beving ten zuiden van Istanbul.
De grootste sinds 1906 zijn: Chili (1960) 9,5;
VS, Alaska (1964) 9,3; Indonesië, Sumatra
(2004) 9,1; Rusland Kamchatcha (1952) 9;
Japan (nu 2011) 9; Chili (2010) 8,7; Equator
(1906) 8,6; VS Alaska (1965) 8,6; Indonesië
Sumatra (2005) 8,5 ; China Tibet (1950)
8,6 ; VS Alaska (1957) 8,5 en Indonesië
Sumatra (2007) 8,5…Een reeks met toppers
maar ook met een grilligheid, die laat zien
dat de natuur zich ook op dit punt niet laat
voorspellen.. The big one in de VS werd
weer een nachtmerrie voor velen daar. Want
ook daar zou een tsunami omdat de beving
in zee zou kunnen gebeuren, niet
ondenkbaar zijn. En wat die allemaal aanrichten kan hebben we gezien.

jattende dictatoren (WAT ze jatten en wat er
teruggepakt kon worden):
Soeharto 40 miljard $ gejat en 0 miljard
retour; Sjah Pavlevi 35 en 0 idem, Marcos 5
miljard en 0,6 miljard retour, Hussein 20
miljard en 2,2 miljard weer gevonden,
Milosevic 1 miljard en 0 , Abacha (Nigeria)
5 miljard en 1,7 terug…. De lijst is lang,
veel werd niet terug gevonden en nu, met
de revoluties gaande, wordt de lijst met
gemak het dubbele… Of dat ook voor de
retourkant geldt is maar de vraag… Dictator
zijn loont dus en soms enkel voor de
erfgenamen… De opwinding over Madoff is
net verstild en nu weer dit… hij verstopte het
overigens het slechtst. Zou daar ook geld
zitten van de dictatoren?
OLIEBOEREN, ONRUST EN REVOLUTIES
Tja die revoluties blijken nogal besmettelijk.
En ze zijn heel vaak ook in olieladen in het
MO en de Magrheb, dat zien we nu. Alle
rijke landen met veel arme mensen… al
begon het in de armere landen (zonder echt
veel olie/gas), met veel arme werkeloze ,
redelijk goed opgeleide jeugd, die zich ook
politiek beknot voelde en die zich dood
ergerden aan die corrupte schatrijke
bovenlaag. En goed zag hoe het in de
wereld eruit ziet via de nieuwe media en
zich dus het nodige begon af te vragen…
In het begin mankeerden nog in deze rij
Algerije en Marokko… Algerije mogelijk
vanwege de niet lang geleden bloedige
burgeroorlog die erg veel leed veroorzaakte
en Marokko omdat men daar relatief vrijer
politiek leeft? Wat ook in Algerije klopt
overigens.
De zakelijke en politieke wereld kijkt nu met
meer aandacht dan ooit tevoren naar de
outputcijfertjes van olie en de variatie daarin
op kortere termijn… Immers in hoeverre is
het verflauwen van de olie/gasstroom in een
land (in reuring)
van invloed op de
“maximale oliestroom op kortere termijn”?
En dan wordt veel duidelijk: de saoudi’s
pompen per dag nu 8,4 barrel op (9,3% van
het wereldaanbod nu) en ze kunnen redelijk
snel wel zo’n 2,3 miljoen barrel “er bij
pompen”. Dus gaten à la Libië dat nu 1,6
miljoen pompt, Bahrein dat 50.000 pompt en

DICTATOREN KUNNEN GOED JATTEN
Ze jatten enorm van de rijkdom van hun
land, en verstopten het vaak goed en zeer
verspreid. … Uit ervaring blijkt dat het
terugpakken van het gejatte, na de val va de
heren, nog niet meevalt. Kadaffi en zonen
en idem Moebarak en zonen zitten breed als
investeerders in vele sectoren, bedrijven en
landen. Soms is het simpel zoals in de
geheime ruimte in het huis van Ben Ali
achter een “valse bibliotheek”. Daar lag een
waar vermogen in sieraden, aandelen, cash
en goud… Hun manieren zijn ware
maffiamanieren en dus beproefd goed
gebleken. In fiscale paradijzen richtten ze
vaak eigen banken op en hun naam staat
niet op de voorgevel. Deze keer waren de
Zwitsers er als de kippen bij om de
tegoeden “te bevriezen” net als in de VS
gebeurde. De Zwitsers hebben iets goed te
maken na Madoff en verstoppertje spelen…
Voorlopig is er de volgende “hitparade” van
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Iran dat 3,7 miljoen pompt zijn net nog te
“compenseren”. Bij het gas ligt Iran echter
aan kop: 101 miljard m3/jaar en hier is
Saoedi-Arabië twee met 68 miljard (Libië 11
miljard, Bahrein 10 miljard m3).
En verder is er die verrekt sterke groei in
China, India en Z-Amerika…
Kortom er zit wel wat speling in maar het
houdt niet over: op korte termijn kan er wel
wat geregeld worden maar op langere
termijn is het “erg krap en link”. En zoiets,
dat
idee,
doet
onmiddellijk
alle
alarmsignalen af gaan. En dat “swingt” de
prijzen fors de hoogte in. Alle crises tot nu
toe bewijzen dat…
Omdat we nu in een echte periode van
politieke crisis zijn gearriveerd op korte en
middellange termijn, en dat vooral in DE
olie/gaslanden (zie ook Irak, Koeweit, Iran),
lijkt de conclusie onontkoombaar.
We komen echt in het tijdperk van “méér
democratie” (hoera!?) en flinke olie/gas
krapte. Dus dat gaat erg veel verrassingen
en risico’s opleveren. Het is nu tijd voor een
crisisbeleid van formaat.. Dus veiligheidsriemen vast en doe ook de broekriemen maar wat strakker.
Maar nou niet weer zaniken dat het zo
slecht uitkomt! Want dat dit stond echt te
gebeuren en is niks nieuws. Het kwam
alleen net iets vroeger. Wel, dan duurt het
vanaf nu ook wat korter dus…
Geloof het of niet: wij deden onze auto weg
in november 2010… en verkochten ons huis
net vóór de vorige crisis begon… De centen
kwamen “in de bank” op de dag van de
enorme beurskrach… Daarna verhuisden
we naar de grote stad Marseille, een
goedkoopte-eiland. Wilt u nou weten wat
onze volgende stap is, dan moeten we ,
gezien de tijden, wel wat in rekening
brengen.
Het goed lezen van LP is dus echt aan te
raden. De redactie is niks van profetisch of
zo, hoor. Maar ze luistert (en leest) wel een
dozijn of twee aan “ halve” profeten. En die
weten allemaal samen dus WEL zo’n beetje
wat er staat te gebeuren.

Het zal niet verbazen om te horen dat er
heel weinig stuk is gegaan, sof ar, van die
grote hoeveelheid olie-installaties voor
oppompen, transport en raffinage. Immers
het is voor alle partijen “ de poet”. Voor
Kadaffi om zijn strijd te financieren, al kan hij
niet meer “bij zijn geld” door de blokkering
van zijn bankrekeningen waarop oliegeld
wordt gestort. Zeker ook voor de opstandelingen die er ook hun geldstroom in zien
en die hopen dat het snel weer op gang
komt. En dan de afnemers waaronder
Frankrijk (15% van zijn olie was Libisch) en
Italië (K. leverde 32% van zijn olie…). Maar
ook, zoals overal in de wereld, China dat
zich geheel afzijdig hield net als India (dat
zelfs protesteerde tegen inmenging!).
Libië kun je historisch gezien eigenlijk in
drieën delen die alledrie apart zouden
kunnen “leven” van hun olie: west, midden
en oost-Libië dus. Maar de grootste put van
Afrika ligt ca. 500km ten zuiden van
Benghazi en heet Sarir. Even noordelijker
ligt Mela waar de grote verdelingskraan zit
om de olie door de pijpleidingen te sturen
naar de raffinaderijen in het noorden en
naar de olieterminals aan de Middellandse
Zee.
Dus als je het Libische aandeel ziet van 1,5
miljoen barrel/dag (de Saoediërs draaien 9
miljoen), dan kun je het liedje zingen “dat
het maar een beetje is…” Maar de reserves
hier zijn ook erg groot en naar 2 miljoen per
dag springen Is niet moeilijk. Dus moet je
wel degelijk stellen dat de Libische olie een
belangrijk iets is voor iedereen, want de olie
wordt snel schaarser voor iedereen… En
het gerucht doet de ronde dat Sarkozy, bij
zijn onderhoud in Parijs met de vertegenwoordigers uit Benghazi al een rondje
onderhandelde over “olie uit het nieuwe
Libië’. Of dat gebeurde in aanwezigheid van
de beroemde filosoof BH Levy , de grote
voorvechter internationaal voor de mensenrechten die Sarko aanzette tot actie tegen K.
, is niet echt bekend. Maar ik geloof het,
wis en zeker. En Frankrijk wil best meer dan
die 15% uit Libië, surement. Het aangename
wordt niet vergeten als je (oprecht) ook wil
vechten voor mensenrechten… U moet dus
ook niet vergeten dat dit meespeelt op de

IS LIBIË EEN ORDINAIRE OLIE-OORLOG?
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achtergrond bij die Nato-discussies nu. Dus
het antwoord is volmondig: Ja , de Libische
olie is een belangrijk punt in de vrijheidsstrijd!

vertekend
door
de
huidige
hoge
werkeloosheid en moet je hopen dat de
ontwikkeling leidt tot meer mensen aan het
werk. Dat is primair om armoede te
voorkomen. In de VS is 60% bereid om
hetzelfde werk als vroeger tegen minder
salaris te doen. Het WW cijfer was in
oktober 2010 nog 10,1%, en zit nu op ca.
8,9%... Maar de koopkracht is voor een flink
deel verdwenen. Ach het is gewoon een
gevolg van de “welvaarts herverdeling op de
aardbol” , want in de ontwikkelingslanden
komt er meer werk en stijgen de salarissen… Dus simpel ook een kwestie van
“concurrentie” ons oude spelletje. Maar nu
zijn wij de “onderkant” aan het verkennen.

EN WAT VINDT FUKUYAMA NU?
Hij is een meer dan bekend Amerikaanse
commentator
van
Japanse
komaf.
Filosofisch in zijn benadering en vaak
scherp van inzicht.
Hij ziet de net begonnen opleving van
kernenergie nu in een wurggreep... En
waarschuwt dat de veelgenoemde “foute
,verslaving aan olie” nu dus nog moeilijker te
temmen lijkt. Dus vreest hij dat het niet toch
gaan inzetten van kernergie, ons elke 10
jaar een energie-oorlog zal gaan opleveren.
Geen fraai vooruitzicht maar het lijkt erg
reëel.
De Arabische revoluties zijn eigenlijk blijde
gebeurtenissen, zegt hij. Ze bewijzen dat de
islam helemaal niet haaks staat op
democratische stromingen. Maar vooralsnog
moet worden afgewacht wat deze revoluties
gaan brengen en ook gehoopt worden dat
ze niet door “radicalen” worden gekaapt.
Ik vat zijn betoog samen met: we zijn in vele
opzichten belandt in een grote fundamentele
verandering van de wereld die tekenend zal
zijn voor de net begonnen eeuw.

HET IS WEER HIGH SPEED TRADING..
Op de Amerikaanse beurzen telt nu een
milliseconde
bij
de
“automatische
beurstransacties” die supercomputers doen
en zij zijn (weer) de snelste. Tegenwoordig
wint de beurs met de snelste computers en
de slimste programma’s. En wel zeer hoge
sommen…
Het nieuwe computercentrum van de New
York Stock Exchange heeft 45000 computers, kilometers glasfiberkabels en nergens
een schreeuwende handelaar. Het beste
van het beste staat er om vermogens te
scoren… Om goud te verdienen met “microvariaties in de markten” via uiterst knappe
programma’s ( die dus wel goed “gokken”)
en die met lichtsnelheid aan – en verkopen
van/aan andere computers… Dat gebeurt
dus door z.g. Algo (ritme) traders, traders
die dus kiezen welk algoritme +wiskundige
formule/programma) bij welke markt ingezet
moet worden
en die voor de rest de
resultaten verifiëren… Er is in 2009 wel 21
miljard verdiend in deze supersnelle races…
En hierin zijn de amerikanen veruit numero
een… Gewoon supersonische beurshandel
met onmenselijke snelheden dus.. En een
beetje
dichterbij
een
server
zitten
(kabellengte) levert al gauw 100 tot 200
microseconden op en dus enkele miljoenen
dollars meer per jaar dan “die andere verder
weg”. Deze werkwijze is usance op de hele
wereld intussen maar de amerikanen zijn

HERSTEL IN DE VS: LAGE LONEN?
In de VS daalt nu de WW eindelijk wat,
Obama slaakt een zucht van verlichting.
Maar opvallend is dat de salarissen sterk
verschillen als mensen weer een baan
vinden en hun loonzakje vergelijken met dat
van vóór het ontslag. Het bureau voor
Arbeidsstatistiek in de VS bevestigt het: als
in 2018 ca. 400.000 banen in de restauratie
erbij zijn gekomen maar dan zal het
gemiddelde salaris daar maar 16.500 $ zijn.
Maar de mensen die het naleven van de
regels in de financiële wereld als taak
hebben beuren 71.000 $. Veel studies tonen
aan dat er een dalende behoefte is aan
“hoog betaalde jobs” . Zelfs in de medische
sector wordt er steeds meer werk, dat
vroeger hooggekwalificeerd en betaald was,
nu gedaan door “lager geschoolde
paramedici”. Natuurlijk is het beeld mogelijk
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het verste er mee. In Europa gaan zo 25%
van de transacties en in de VS wel 60%...
Maar ook hier is er weer echt misbruik te
signaleren: “quote stuffing” genoemd. Dat
betekent duizenden aankooptransacties die
je weer annuleert in een volgende microseconde… Maar de computers moeten ze
allemaal verwerken en dat vertraagd hun
capaciteit… Het gebeurt al op grotere
schaal dus wereldwijd. En het nieuwste is
om op de “emoties van handelaren te
spelen”. Met behulp van… Twitter. Je kijkt
gewoon naar wat de handelaren elkaar
twitteren en gebruikt dat in je acties…
De omvang van dit high speed traden is in
de VS van 20% in 2006 nu al naar 60%
gestegen…En nog iets nieuws is de “dark
pools”
waar
beurspartijen
anoniem
handelen, De laatste is Sigma X… van
Goldman Sachs. Dat is nu al 15% van de
markt in de VS en 4% in Europa.. Want
naamloos opereren betekent beïnvloeden
van de markt…
En als in Frankrijk een opa een Livret A
koopt voor zijn kleinkind koopt een
Amerikaanse beursopa een beursrekening
met aandelen…
Tja die amerikanen blijven aparte wezens.
En high tech is nu waarlijk money. De
uitdrukking “Time is money” krijgt een totaal
ander gewicht.
Dit is dus gewoon
VOORUITGANG; ontken het dus maar niet!

INTERNET/MEDIA
INTERNET: MEDIUM EN BOODSCHAP.
Ene Macluhan zei ooit: The medium is the
message. Daaraan moest ik denken toen ik
een statistiekje zag dat toonde HOE de
amerikanen hun informatie verkrijgen. Het
PEW Research Center onderzocht dat en
vond dat 46% via Internet en vooral via
mobiele
middelen
(PC/I-Phone)
zijn
informatie consumeert. De lokale TV ging
naar 50% en daalde (in 2010 t.o.v. 2009)
met 1,5%. De nationale TV zakte met 3,4%,
de kranten zakten met 5% , radiozenders
met 9% en kabelzenders met 14%. Dat zegt
natuurlijk niets over de kwaliteit van die
info… maar het is te hopen dat de “serieuze
media” de strijd aanbinden met dit fenomeen door… ook gewoon via het internet
naar de klant “te gaan”. Wat op steeds
grotere schaal gebeurt gelukkig. Zo blijft de
message op peil zelfs bij het gebruik van
een totaal ander medium.
FACEBOOK, KONING VAN DE JONGE
COMMUNICATIE
Zuckerberg is een jonkie en zijn bedrijf doet
straks op de beurs 77 miljard $. Geen enkel
bedrijf dat zichzelf respecteert kan nog
zonder reclame op zijn sites, sommige
bedrijven bestaan enkel door zijn sites. En
toen hij zich op Facebook kwaad maakte
over de dood van de jonge Tunesiër, barstte
de Arabische revoluties los. Want Facebook
is HET communicatiemedium voor jongeren
tot 30 jaar of zo, ook in het MO en de
Maghreb. Ook een der leiders van de
opstand in Egypte voelde zich sterk en
ondanks zijn detentie, omdat hij zijn
aanhang kende via Facebook… En
Mubarak legde het ook af tegen de
communicatiepower via Facebook. De
“revolutionairen”
kijken
Aljaazira
en
communiceren zelf via Facebook en
Twitteren.
Facebook kent 600 miljoen regelmatige
gebruikers , 400 miljoen via hun PC en 200
miljoen via hun telefoon. Het is de
communicatie-bestseller in de VS, de
Maghreb en het MO, Europa, Zuid- en Midden-Amerika,
India Indonesië en Aus-

ROUBINI ZWIJGT LIEVER
Hij was de goeroe en voorspelde de laatste
crisis. En reist sindsdien de wereld rond en
wordt vorstelijk betaald voor speeches… Bij
de recente Atlantische Diners werd R. 29
keer voor een interview gevraagd maar de
meeste werden maar niet gepubliceerd
omdat de goeroe wat algemeenheden
uitbladderde. Ook bij het diner was het erg
vlakjes ook al probeerde Bavarez hem nog
op te peppen. Hij deed denken aan Abi
Cohen van Goldmann die ook, na en
veelheid van rake analyses stil werd in het
publiek maar zich wel fors liet betalen voor
speeches. En nadat de bank vol was
hoorden we nooit meer iets over hem. Is dit
het lot van economische profeten?
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tralië… En als je er Google (met Orkut)
bijneemt is het praktisch werelddekkend
behalve in Rusland, Iran en China die hun
eigen sociale sites hebben (met hun
Vkontakte en Ozone).
Opinievorming en ideeën uitwisseling en
zeker ook bijbehorende actualiteit, lopen
voor steeds meer jeugdigen via Facebook.
Obama won de verkiezingen en vulde zijn
verkiezingskassa ook al via Facebook… en
hij dineert dus ook regelmatig met
Zuckerberg c.s. Facebook vernieuwt zich
constant en ziet steeds weer kans om nog
meer mensen te trekken die nu al uren per
dag, voor alles wat ze willen weten of
zeggen Facebook gebruiken. Het is hun
krant, hun TV, hun radio en hun babbelgadget
en
ook
hun
relatie-maker.
Opinievorming verloopt voor honderden
miljoenen al vooral via dit medium. Het
verbindt ook “gelijkgestemden over de hele
wereld”, het is een mondiaal succes.
Financieel zegt U? Jazeker, maar dat komt
enkel door het bereik dus de aanhang in ,
vooral de jeugdige lagen, wereldwijd. En het
groeit ook nog steeds, en fors.
Er zijn concurrenten natuurlijk MSN, Yahoo,
etc., maar ze verliezen snel terrein. De
nieuwste stunt is dat je het ook al vindt in
nieuwe Tv's: je kunt dus Facebooken via je
Tv-set in de huiskamer. LG en Samsung
leveren die opties al op hun tv’s. Zelfs
witgoedfabrikanten zijn er al ver mee om
Facebook mee te leveren met uw koelkast
straks! Onzin? Pas op..
Wordt u negatief belaagd op Facebook, dan
bent u zo de klos. Niet bij de hele wereldbevolking maar wel bij de wereldjeugd…
Sarkozy moest erg veel moeite doen om het
bericht dat hij in 2012 niet zou gaan
meedoen te ontkennen… Facebook maakt
en breekt politici etc. Een politicus die langs
Facebook
gaat,
bereik
de
grote
aankomende kiezersgroep niet meer en
richt zich enkel nog tot oudjes…
In de business en de politiek is er niemand
meer die niet inziet dat Facebook c.s. HET
communicatiekanaal zijn geworden. Zonder
twijfel voor honderden miljoenen jongeren
en dus ook voor alle ouderen morgen. Want

een jongere wordt vanzelf oud en leert het
Facebooken etc. , zoals blijkt, nooit meer af.
Heeft u een boodschap die u wil ventileren,
wil u mensen mobiliseren, begin dus op
Facebook en dan krijgt u miljoenen helpers
die uw boodschap vermenigvuldigen en
rondsturen. En dat zijn dus de mensen van
uw doelgroep zelf. Wat Facebook is DOOR
EN VOOR de deelnemers, en zo het meest
democratische medium ooit. Wil u de stem
en de stemming des volks weten? Wel waag
u op Facebook, gooi uw balletje op, en voor
u het weet bent u geslaagd in uw opzet… Of
weet u dat uw idee geen hond aanspreekt.
Zij die de kracht van deze nieuwe media niet
inzien, zijn al bij het antiek geparkeerd. Dat
geldt, moet ik nu dus maar bekennen, ook
voor deze krant. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb
het u zelf nu verteld.
Zuckerberg en dwaze techneut? Pas op, hij
komt uit beste kringen, leest latijn,
Hebreeuws, Grieks en Frans is dol op
Vergilius die hij ook vaak citeert. Hij maakt
zich over “zijn bereik” dan ook geen enkele
zorg. Hij behoort zonder twijfel tot een grote
in de huidige wereldontwikkeling: niet
zozeer door zijn eigen prediking, maar
omdat hij de beste preekstoel en
“babbelbox” ter wereld creëerde… Dat is
zijn verdienste en hij weet hoe de moderne
mens denkt en wil leven. Noem dat maar
een bevlieging of een eendagsvlinder… Als
u dat nog vindt bent u al los van de
hoofdstroom. Wilt u dat niet, dan is dat OK,
maar u zult al snel vervreemden omdat u
niet meer kunt zien waar “we” heen gaan.
Het ontkennen van deze gigantische invloed
is hetzelfde als velen deden bij het begin
van het Internet: ze deden het al als
“modische Spielerei”… en zie het allemaal
nu eens.
VEROORDEELD VIA HET NET?
Op de diverse sites van het NET wordt hel
wat be- en veroordeeld, ook personen
krijgen er soms fors van langs. Zoals
Courtney Love (ex van Kurt Cobain) nu weet
die haar ex-styliste onder meer uitschold
voor hoer en drugsverslaafde op Twitter…
Ze kreeg een proces aan haar broek en
haar advocaten rieden haar het zaakje maar
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snel met geld te blussen. Zo stortte ze dus
maar gauw 430.000 $ op de rekening van
de styliste. En ze stopte ook haar plekje op
Twitter, om erger te voorkomen.
Internet is een essentieel middel in de
communicatie wereldwijd en dus ook een
middel om lage lusten , als “beledigen en
verdachtmaking” ’bot te vieren. Dus pas op
als u tikt op uw toetsenbordje op uw PC of IPhone..

mensenrechtenorganisaties in China in
2009, Shadow in the cloud dat een ravage
aanrichtte bij de Indische regering en die
van de Dalai Lama… in 2010, etc.
De VS besteedt intussen een vermogen aan
zijn Cyber Command en Frankrijk werkt met
Engeland, Singapore en Estland samen op
dit gebied. En Orange ontwikkelde een
Intranet m.b.v. Rimbaud om het vaste net
veiliger te maken
terwijl Thales een
supersafe mobieltje maakte met de naam
Theorem. Dat gebruikt Sarko als hij met
Merkel of Obama belt…
Het kwaad is ook hier onder ons en dwingt
overheden tot massieve maatregelen, wat
Wikileaks, zonder het echt te bedoelen, nog
eens fors “ondersteunde”.

DE CYBEROORLOG IS AL LANG BEGONNEN
In China traint men duizenden soldaten in
het inzetten van postduiven… Om een
alternatief te hebben voor de toenemende
kwetsbaarheid
van
de
elektronische
communicatie. De hackers en Wiki-leaks
tonen dagelijks dat communiceren niet meer
waterdicht mogelijk is.
Bercy, het ministerie van Financiën, met zijn
150 computers, waarmee de G20 werd
voorbereid was sinds nov. 2010 het doelwit
van onbekenden. Zeer hevige aanvallen
van… de chinezen? De amerikanen? AlQaida? Experts schrokken van de “hoge
kwaliteit van deze aanvallen” en zeggen dat
het
uiterst
moeilijk
blijft
om
“de
opdrachtgever” achter deze aanvallen te
vinden. . In onze wereld is al 80% van alle
info numeriek vastgelegd en al 28% van
ondernemingen willen nu al hun kostbare
info “ver weg op aparte servers vast gaan
leggen”. Al in 1971 ontdekte een whizzkid in
de VS dat een fluitje voor kids meegeleverd
met een pak müsli een geluid van 2600
hertz produceerde. En die toon was de
toegangstoon van het Amerikaanse AT&Te
telefoonbedrijf. En hij belde jarenlang gratis
over de hele wereld… Dat was dus puur
voor de lol, maar steeds vaker gaat het om
het grote geld nu en niet om pret of “hoge
motieven als vrijheid van…” of om politieke
en economisch-strategische overwegingen.
U kunt overigens al een piraat “huren op het
internet”, en wel voor 100 $ per dag… en ze
hebben echt vele opdrachtgevers!
We weten van de cyberaanval op de banken
in Letland… door de russen? Het droppen
van Stuxnet in de computers van Amadinedjad. Ook de aanval van Aurora op de

CISCO SPEELT HET HANDIG
Cisco is de specialist van computers voor de
telecommunicatie
en
internet
dataverwerking: dus in de “logistiek” op het
internet. Maar dat ze nu al 40 miljard omzet
draaien komt vooral ook door krachtige
diversificatie: de omzet is nu 4x die van de
oude corebusiness. Het is te danken aan
John Chambers die Cisco op plek een
wereldwijd zette. John had al snel door dat
video het grote volume zou worden op het
internet en in de telefonie. In 2015 is dat 2/3
van het hele data-volume. Dus dacht hij ik
ga aan de videogroei ook wat “meehelpen”.
En hij richtte zich op het marketen van het
videocameraatje FLIP wat ik ook regelmatig
gebruik en hij ging in Telepresence. Dat is
een
videoconference
service
met
apparatuur die, met 37 man die eraan werkten. Daarin werd Cisco nu wereldwijd gewoon de beste. En toen kocht hij ook nog
Tandberg dat goed is in camera’s van zeer
modern type. Zo maakt hij zelf de forse
groei in het benodigde Cisco-volume. Nu
ging met ook in de business van “videoopslag voor bedrijven en particulieren. Hij
richtte een tweede groot kantoor op naast
dat in Palo Alto en wel in Bangalore en hij
decentraliseerde ook fors. Dat deed de
omzet ook goed. Maar de concurrentie
slaapt ook niet en IBM en HP doen ook hun
best. Mede daardoor verloor hij een beetje
glans omdat zijn winst achter bleef bij de

34

verwachtingen. Maar dat zal de pret niet
drukken: de innovatie gaat door en Cisco
verzint steeds iets beters. U vindt de naam
ook overal steeds vaker...

komen? Ik laat u er maar mee zitten; ik durf
niet meer.
SIMPEL GRAFIEKJE OVER REVOLUTIES.
Zet op de ene as de mate waarin een land
zelf zorgen kan voor tarwe enz. en op de
andere as het %-aandeel van het land in het
consumptiebudget en dan ziet u een
eenvoudige wijsheid die vandaag erg waar
is geworden. Rechtsonder tot recht-midden
zitten bijna alle landen waar nu de revolutie
uitbrak… Dus als je land er zo bijzit is het
een kruitvaatje en ontploft bij de geringste
prijsstijging. En de zwaarte van de dreun
hangt dan ook nog af van de mate van
corruptie, het inkomensverschil en de mate
van gebrek aan perspectief en het
ontbreken van vrijheid. Het is dus erg
eenvoudig eigenlijk!

YOUTUBE VERZUIPT IN VIDEO’S
Per minuut komen er 35 uur nieuwe video
binnen bij hun en elke dag worden er 2
miljard (!) video’s bekeken wereldwijd. Het
personeelsbestand van 650 werknemers
wordt nu met 200 uitgebreid..bij deze
Google-afdeling. En weer blijkt dat in deze
nieuwe industrie een paar honderd mensen
een miljardenomzet en ook een miljardenomvang aan “productie” gemakkelijk
aankunnen. Deze moderne industrie is nog
veel minder arbeidsintensief als de
chemische industrie. De nieuwe wereld stikt
wel van de internet loads maar ook van
hoge WW –cijfers. En de banen zijn
allemaal whizzkid jobs… die worden bezet
door elkaars personeel weg te kopen tegen
giga-arbeidsvoorwaarden.

WAT TE DOEN ALS JE EEN BOERKA
ZIET?
Op de site visage-decouvert.fr staat alles
over de Franse boerkawet die op 11 april
ingaat. Op straat mag niemand meer een
burka dragen, wel thuis en in de auto. Als
een winkelier een boerkadraagster in zijn
zaak ziet die zich niet wil laten bekijken
(vergl. Met foto op identiteitsbewijs), kan de
politie bellen, maar is dat niet verplicht. Een
boerka-drager bij een overheidsloket moet
direct worden weggestuurd. Als het niet
vrijwillig gebeurd komt de politie er aan…
In Frankrijk worden nu massaal folders
verspreid om iedereen voor te lichten. Dit
gaat nog veel gedonder geven: om de
enkele honderden boerkadragers aan te
pakken krijgen we nu vele incidenten en ook
meer boerkadraagsters… Alcohol verbieden
leidde tot meer alcohol consumptie…
Seksboekjes vrijlaten leidde tot minder hoge
verkoopcijfers… De strijd is aangebonden:
het vrije westen tegen een rare gewoonte.
Intussen verscheen ook het uitvoeringsvoorschrift voor de politie: uitzonderingen
zijn nu, de integraal motorhelm, een laskap,
de gasmaskers van de brandweer en
medische beschermingskapjes… Als agent
wordt je toch ook gek gemaakt tegenwoordig?

DIVERS
NOORD-ZUID: EEUWIG CONTRAST?
Noord en Zuid Nederland, gescheiden door
grote revieren: cultureel niet echt hetzelfde.
Protestant contra katholiek, vroeger ook.
Idem Zuid- en Noord-Europa…
Nu spreekt men ook mondiaal al over de
tegenstellingen Noord –Zuid. En in La
France is het ook al een wereldje van
verschillen, zegt men. Maar zelfs binnen
een zuidelijk land, bijvoorbeeld Italië is er
zoiets. Nu bij 150 jaar “Italiaanse Eenheid”
wat in juni wordt gevierd is het moment daar
nog eens te vergelijken. Zoals ook politiek
voortdurend door de Liga van het Noorden
in Italië wordt gedaan. En tja, die Vlamingen
contra die Wallons is ook al zoiets.
Het kaartje van het BNP/inwoner (een
welvaartsmaat) van Italië is ook al spraakmakend: In het noorden zit dit kengetal rond
de 23.000 € en zuidelijk (zo ongeveer onder
Rome) is dat iets van 14.000 € , toch maar
even 40%!
Ach de zon maakt veel goed… maar zou het
ook door dat warmere en dat zonnige
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AUTOKONGSIES LOPEN LEKKER
Peugeot-Citroën hebben al vijf partners ,
Fiat, Ford, Toyota, Mitsubishi en BMW.
Maar met wie en nou zou willen huwen dat
blijft een lastige vraag. Nou lijkt het er op dat
de liaison met BMW erg goed loopt omdat
daar het meeste aan complementariteit zit.
Men bouwde al samen 2 miljoen benzinemotoren, BMW heeft en excellente
technische kennis en en de Fransen kijken
heel precies naar de kosten. Er zijn al van
beide clubs enkele honderden die
samenwerken op twee plekken: in München
en in Mulhouse. Is dit de aanzet voor een
fusie? Want in de huidige autowereld zijn
omzetten van 5 miljoen auto’s nodig om te
overleven…
Maar
helaas
zijn
de
beurswaarden van beide erg verschillend:
PSA 6,5 miljard en BMW 34 miljard… Dus
waarom niet à la Renault en Daimler
gedaan: die wisselden 3,1 % van hun
kapitaal uit? Voor de statistiek: PSA doet nu
3,6 miljoen auto’s en BMW 1,5 miljoen en
de eerste heeft 200.000 medewerkers en
BMW 100.000. En hun omzetten waren 56
resp. 60,5 miljard in 2010. Het zijn dus twee
olifanten in auto-dierenland.

gedonder zal moeten blijken. K. lijkt nu geen
grote olieproducent te worden morgen…
-Wie kregen tot voor zeer kort de Libische
olie en hoeveel?
Wel, Italië kreeg 28%, Frankrijk 15%, China
11 en Duitsland 10%.
-Hoe zit het gezien van de importkant?
Ierland krijgt hier 23% van zijn olie vandaan,
Italië 22%, Oostenrijk 21, Zwitserland 19,
Frankrijk 16, UK 8,5% en Duitsland 8%. U
ziet hoe essentieel deze olie is voor de
Europeanen waar Libië zo dicht bij ligt.
-Wat zijn die reserves “waard” ten opzichte
van de andere?
Libië is met zijn 46 miljard barrels, nr. 8 op
de reserveslijst maar ook de grootste in
Afrika. Nigeria doet 37 miljard barrel en
Algerije 12 miljard.
Vanuit strategisch oogpunt geredeneerd is
Libië dus een belangrijke leverancier en ook
op termijn van groot belang voor Europa.
Zeker met een ook flipperend MO.
DE PREDIKERS VAN DE APOCALYPS
Ze zijn er overal op de wereld, de mensen
die
in
kernenergie
en
genetische
manipulatie en stamcellengebruik de
“Apocalyps” willen zien: het naderend einde
van de wereld. En die daarmee ontkennen
dat de lange reeks van technologische
vernieuwingen naast ongelukken en foute
inzet nogal wat positiefs schiep voor onze
welvaart en ons welzijn. En hun acties zijn
vaak stevig en niet altijd even “eerlijk of
netjes”, om niet te zeggen “manipulatief en
populistisch”. Waarbij spelen op onwetendheid en angst niet worden geschuwd.
Laat ik ook meteen opmerken dat de
“anderen” zoals daar zijn BP c.s. en nu
Tepco (Japan) ook een leugentje of
verdraaiing niet schuwden. Waarbij ik ook
de politiek niet moet vergeten…
Ene Cirelli van GDF in Frankrijk sprak
bewonderend over de publicitaire kant van
de aanpak van deze “apocalypsridders” . Hij
noemde de actie “no gazaran” van José
Bové tegen het steengas en de verhalen
over te hoge doses radio-activiteit die bij de
groen in Frankrijk de ronde doen. De laatste
suggereren dat radio-activiteit altijd heel link
is, daarbij vergetend dat iets wat dodelijk is

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
OLIE EN GAS VAN KADAFFI
Er zit 46 miljard olie barrel in de Libische
grond en tot 23 febr. jl. werd daar dagelijks
ca. 1,8 miljoen van opgepompt. En dat is bij
dit pomptempo dus 70 jaar voorraad. De
huidige productie is nog “maar” 2,2% van de
wereldproductie, maar zou veel hoger
kunnen. Het meeste zit rond Brega en Ras
Langouf in het oosten en de rest ten zuiden
van Tripoli. Idem voor de raffinaderijen en
de olieterminals.
Dan is er nog 1540 miljard m3 aan gas
waarvan jaarlijks 10 miljard m3 opstijgt…
Dus genoeg voor 150 jaar bij dit tempo.
Het plan van K. om in 2013 al op 3 miljoen
barrel te zitten (30% van Saoedi-Arabië (!)
lijkt nu effe in de koelkast te zijn beland.
Want de productie is nu praktisch nul…En
wat er nog kapot gaat en al kapot is, na het
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bij hoge dosis niet schadelijk is bij “vele
kleine doses”. Ter illustratie: als je honderd
keer een erwtje op je voet krijgt is dat niet
gevaarlijk, maar valt het hele conservenblik
erwten op je voet dan moet je naar de
dokter… En voor wat de publiciteit tegen het
steengas betreft is de video van de Franse
eclo’s waarbij je brandend water uit een
kraan in een huis ziet komen, ook op zijn
minst erg leading is te noemen…
Kortom de strijd wordt beiderzijds gestreden
met alle middelen en de politiek heeft de
grootste moeite een neutrale positie in te
nemen ten dienste van een goede en
economisch ook verantwoorde energievoorziening voor hun land. Immers dat is de
bloedsomloop van de welvaart en ook het
hoge niveau van welzijn.
Zie de arme Merkel worstelen: bij de eerste
berichten uit Japan bevroor ze meteen het
langer inzetten van oude kerncentrales…
wat haar niet hielp te voorkomen dat ze
verloor in Baden-Würtemberg van … de
groenen, die daar nu topper zijn geworden.
Het terugdraaien van het anti-nucleaire
besluit van Schröder , waaraan ze driftig
werkte, kan ze nu wel vergeten. En
daarmee komt ze terecht in het
noodzakelijkerwijze “als tussenoplossing”
gaan bouwen van kolencentrales en het gas
en oliegebruik opvoeren… Want alles even
met groene energie doen is zelfs in
Duitsland dat nu daarmee op ruim 10% zit
nauwelijks te doen zeker als u weet dat nu
22% van haar energie kernenergie is… Hoe
moet je het Duitse exportwonder overeind
houden als je niet meer beschikt over
betaalbare energie voor je industrie? Maar
het kwaad is geschied: 80% van de
bevolking heeft angst voor kernenergie en
61% wil gewoon en “meteen” helemaal af
van die 17 kerncentrales… De “antinucleaire geest”is uit de fles en gaat een
enorme politieke crisis veroorzaken in
Duitsland nu.
In Frankrijk, met zijn 58 kerncentrales goed
voor 75% van de energieproductie ligt het
totaal anders intussen.. Ze zijn inderdaad
gewoon achter met groene energie (maar
6% nu), vooral met zon en wind. Maar het
zijn wel keien op het gebied van Hydro-

energie. En als je dan ook nog geen
(betaalbare) olie en gas meer kunt krijgen
(samen goed voor 47% van de energieproductie!) en als je ook niet afhankelijk wil
zijn
op
een
foute
manier
van
“onbetrouwbare” anderen (zoals van de
russen die graag aan gaskranen draaien als
pressiemiddel), dan is het gewoon duidelijk
dat hier “tot minstens 2050” kernenergie een
must zal zijn. Gelukkig zijn hier de groenen
politiek zoiets als 1/3 van die in Duitsland, al
zal “Japan” ze nu ook een zetje geven. De
“actiegroepen van de “decroissance” (dus zij
die “loslaten van de consumptiedrang”
prediken), zijn nu ook actiever geworden en
willen ons een ander “sociaal model”
aanpraten, waarbij Mr. Hulot ook weer volop
gloort.
Dus die “energievoorziening in de EU” de
nou echt eens een Europese beleidsbasis
zou moeten krijgen, ligt alweer eens
hopeloos erbij. Want de Europese giganten
zijn hier op een totaal verschillende koers
geraakt… Weer een gemiste kans voor een
beter Europa en een potentiële splijtzwam in
de buitenlandse politiek de steeds sterker
zal worden getekend door de “problemen en
conflicten over energievoorziening”. Frankrijk weet nog goed dat de visionaire De
Gaulle al in de 50-er jaren de “onafhankelijkheid van de energievoorziening” als een
sleutelfactor in de buitenlandse politiek zag!
En dat is nog steeds actueel.
Gelukkig heeft Sarkozy een wit voetje
gehaald in Libië (met zijn olie) , waar Merkel
schandelijk achter bleef.. De rebellen in
Libië gaan heel gauw weer olie tappen en
leveren, en we weten alen wie daarvoor de
meest geliefde klanten zijn geworden…In
die zin is Libië ook een voorbeeld van wat
ons wacht..
Intussen zijn dit de productieprijzen voor de
“alternatieve energie”:
-wind 80-90 €per MWatt (op het land). En je
kunt het niet opslaan voor als er geen wind
is!
-zon: 300 €/MWatt . Ook niet op te slaan
voor de nachten en zeer veel energievretend
wat
betreft
de
benodigde
componenten..
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-hydraulische energie 60-80 € per MWatt
grote investeringen en beperkt mogelijk.
-biomassa-energie 110-130 € per MWatt
Erg vervuilend en vereist methaanopslag in
de bodem
-Kernenergie 35-42 € per MWatt Zware
investeringen, hoge opruimkosten en een
afval opslagprobleem.

dan BP moest betalen na de Deep Water
ramp.
De president van het land steunde de claim
maar nu heeft de Amerikaanse justitie even
alles geblokkeerd. Dus de match is nog niet
voorbij maar het is wel 1-0 voor de indianen.
Dit is maar een voorbeeld van enorme
vervuiling bij olie-exploitaties… Die van
Shell in Nigeria is mogelijk de grootste en nu
dit zo liep zijn er nog meer claims te
verwachten. De vervuiler betaalt… maar niet
meteen.

Wat de kernfusie energie gaat doen en
kosten weten we pas ná 2050… Die is niet
vervuilend en heeft geen beperking in
“grondstoffen”. Dus tot dan zullen we uit het
bovenstaande
moeten
kiezen
en/of
terugvallen op kolen, olie en gas…

KERNENERGIE NU EN MORGEN: DE
FEITEN
Nu het weer rommelt rond de kernenergie
even de feiten:

LICHT UIT IN ZUID-DUITSLAND?
Merkel besloot de oude reactoren meteen
plat te leggen, na de paniek in de Japanse
centrale. Politiek onontkoombaar, want de
Duitse groenen zijn keihard. Maar experts
waarschuwen nu dat er zeer waarschijnlijk
“black outs” aankomen in het kampioensland van de zonne-energie en windmolens… (niet meer overigens dan 7%!).
Dit gaan we nu nog vaker meemaken vreest
men: olie niet meer zeker door de revoluties,
(oude) kernreactoren afschakelen en dan…
ja wat dan? Wel dan gaan we dus kolen
stoken en de CO2 productie in de bodem
stoppen… zie Nederland nu al (bijna).
Want kolen zijn er nog zat zeker in de VS…
Dus de klok gaat nu achteruit tikken… en
lang want en kerncentrale afbreken en
bouwen duurt wel bijna 10 jaar… Wie durft
nog kerncentrales te bouwen? Wel, China
gaat gewoon door en ook nog meer landen
die samen die 400 nieuwe kerncentrales
wilden… We komen nu in het “energierevolutie tijdperk” en dat kan dus heet en…
ook koud en of donker worden!

1.Wie heeft nu de kernreactoren?
VS 24%, Frankrijk 13%, Japan 12%, Rusland 7 en Zuid-Korea 5. Rest van de wereld:
39%.
2.Hoeveel kernenergie heeft wie ( van de
wereldproductie)?
VS 30%, Frankr. 16, Japan 11, Duitsl. 6 en
Roemenië 6%. Rest v.d. wereld: 32%
3. Hoe afhankelijk is men van kernenergie
nu?
Litouwen 76%, Frankrijk 75%, Slowakije
54%, België 52, Oekraïne 49, Zwitserland
38, Bulgarije 36, Z-Korea 35, Zweden 35,
Japan 29… en de VS 20%.
4.Wie plande hoeveel nieuwe reactoren?
China 160 stuks (!), India 58, Rusland 44,
de VS 32, Oekraïne 22, Vietnam en de
Arabische Emiraten elk 14, Japan en het
UK elk 13 en Italië ook nog 10 (hersinstap!).
En vanuit dit plaatje moeten we nu de
Japanse ramp ”verteren”. Die zal een forse
vertraging opleveren, zeker. Maar over één
jaar gaat men weer op het gas. Een modern
land zonder genoeg energie of met te dure
energie… dat gaat niet lukken. Dus…
kernreactoren alom… en mogelijk daardoor
ook minder oorlogen?

CHEVRON KREEG BOETE VAN 18
MILJARD!
Een rechtbank in in Ecuador sprak uit dat
Chevron ( met 200 miljard, nr 3 op de
beurslijst na Exxon en Wallmart), nu 18
miljard moet betalen aan de bevolking van
het
Amazonewoud.
Vanwege enorme
vervuilingen… Dat is maar 2 miljard minder
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WAT MOETEN WE NU ZONDER KERNENERGIE?
In de Europa zijn er nogal wat landen met
grote afhankelijkheid van kernenergie nu…
Zo’n zevental landen zit op 50% afhankelijk
of hoger… en dan zijn er nog een vijftal met
lagere afhankelijkheid zo rond de 30%.
Toen de omvang van de ramp in Japan
begon door te dringen regende het politieke
besluiten en commentaren… Geplande
verlengingen van oude centrales werden
“opgeschort” , geplande centrales werden
“in de koelkast geplaatst” en overal werden
“checks” aangekondigd. Een ware “hysterie”
leek het te worden en de tegenstanders
namen hun kansen ruim waar. Ook de
beurswaarden reageerden al fors: Areva
-9% en EDF 5% op 14 maart en de dag
erna nog eens 8,5 en 1,5%... En de
duurzame stegen natuurlijk met 5 of zelfs
10%. Toch blijft Areva hopen op 35
opdrachten in de komende jaren terwijl men
nu werkt aan 4 reactoren.
Tja eigenlijk moetje nu hopen dat de EU een
echt gezamenlijk beleid vindt voor de jaren
die komen… Want nu zal de prijs van
energie omhoog schieten, nog erger dan
voor de ramp dus. Wat economisch andere
oplossingen wel “gunstiger” maakt.
Het lijkt te voorspellen dan op korte termijn
een massale aanval op de grote verspillingen moet worden gedaan: daar gaat het
om 30% wordt gezegd. En het is nog veel
meer als het “laten ontsnappen van warmte/energie” in installaties en bij producties
wordt meegeteld.
Nu is ook al duidelijk dat we, gezien de
lange “omschakeltijd” en de “aanwezige
beperkingen in zonne- en windenergie” en
zeker ook de nu nog grotere oliekrapte en
de hoger prijzen… een run gaan zien op
steenkolen/gascentrales. Met “oplossingen” voor de CO2-uitstoot (in de grond
stoppen dus…). Dat zal de groenen nog erg
gaan doen schrikken.

deze supercrisissen is, hoe is het mogelijk,
energie.. Een pessimist zou kunnen
zeggen: de opmaat voor een forse oorlog?
Maar, die dure, superveilige EPR waar men
van vond dat ie zo duur was, zou nu wel
eens de beste kunnen worden… Dus had
Saoedi-Arabië die Zuid-Korea verkoos (ook
vanwege de investering) mogelijk ongelijk
met zijn “goedkoopte-argument.
It’s safety stupid!
Vele kunnen zich, na de paniek, voorstellen
dat kernenergie toch verder gaat: het CO-2
probleem, de toenemende olie-krapte en de
stijgende prijs en, de nog beperkte
capaciteit van wind- en zonne-energie zijn
feiten. Daar kan niemand om heen en… een
economie zonder energie , dat is een dooie!
HET STEENGAS WORDT HET, MORGEN.
Nu de nucleaire klapper in Japan een
droevig feit is en de barrelprijs nog harder
omhoog zal schieten en de duurzame
energieën het niet bijbenen kunnen zijn het
steengas en de bitumineuze zandlagen
helemaal in… Ondanks hun slechte
reputaties onder andere door de exploitatie
in Alberta. Maar vooralsnog is hun winning
erg belastend: er wordt enorm vel water bij
gebruikt en ook energie en chemicaliën die
vervuilen.
Maar nu komen er steeds meer ideeën los
voor een betere en milieuvriendelijkere
winning..
De techniek is boren tot op
2000/3000 meter diep en daarna horizontaal
verder boren. Maar hun negatieve effecten
deden grote twijfels groeien; het moet (en
het kan) dus heel anders..
Men kent de reserves nog niet precies maar
er zijn nogal wat aanwijzingen dat ze enorm
zijn op vele plekken in de wereld. Experts
als Claude Allegre zijn er erg positief over
en hij roept dan ook op in Europa de
research naar reserves en schone
productiemethoden breed en gezamenlijk
aan te pakken. In Frankrijk is de exploitatie
al aanstaande en wordt er nu, na protesten,
wat geremd. In de VS is het al een
bestseller… Deze energie zou wel eens van
groot belang kunnen worden om het
(toekomstige) gapende gat tussen de
toenemende vraag en het achterblijvende

We gaan dus snel op weg naar een hevige
energiecrisis en met veel politieke energieruzies, nationaal en… internationaal.
De Japanse rampen kwamen terecht in de
Arabische revoluties en het verbindende in
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aanbod (dat nu nog verder achterblijft door
de angst voor het nucleaire) …Dus de race
is weer “on”.

ZONNEPANELEN MET WATER?
Het ei van Columbus is het: zonnepanelen
met cellen die stroom maken waarin echter
ook buizen liggen die warm water kunnen
produceren. Beide productie in hetzelfde
paneel , de ene gebruikt de straling van de
zon en de andere de warmte (eigenlijk ook
straling). Ene Gilad Almoogy is de uitvinder
en hij kreeg nu al 10 miljoen van een
investeringsfonds om ze te gaan maken.
Een forse concurrent voor de chinezen is hij
en hij komt veel hoger in rendement uit dan
de “magere” 15% van nu. Dus op een
gebouw verzorgen ze de hele energievoorziening: warm water en stroom, met
dezelfde panelen. Je verdient zo in 5 jaar de
installatiekosten terug en de firma gaat
Cogenra heten. Het belooft een knaller te
worden.

DE NIEUWE OLIE-THEORIE
Ze heet ook de theorie van de Atlantische
spiegel en dat komt van het gegeven dat
Afrika en Z-Amerika vroeger aan elkaar vast
zaten voor het “wegdrijven” zo’n 90 miljoen
jaar geleden. De firma Tullow Oil (die
samenwerkt met Shell en Total) , weet zeker
dat op de breuklijn een hoop olie te vinden
is en nu gaan ze dat “bewijzen” met het
boren van een eerste put vóór Frans
Guyana op 6500 m. diepte. Tullow vond al
eerder een grote plas voor de Afrikaanse
kust die 120.000 barrel per dag doet.
De nieuwe moet 700 miljoen barrel groot
zijn en dus ca. 70 miljard waard zijn.
Collega’s van Tullow schatten zijn kansen
op succes op … 15%, dus het is een stevige
gok. En anderen willen nu ook gaan prikken
vóór Angola waar men , gezien ook het al
ontdekte olieveld Lula aan de “andere kant”,
een hele grote vondst verwacht. Dus van die
olie en gas zijn we mogelijk nog lang niet
af… En laten we hopen dat het diep prikken
niet te vaak leiden zal tot eco-rampen als we
eerder beleefden. Je snapt niet dat ze geen
“onderzees olieplatforms maken in een gigaonderzeeër… En als je dan ook nog
onderzeese tankers bouwt gaat het mogelijk
allemaal wat safer… en goedkoper?
Deskundige lezers vrezen nu dat het mij in
de bol is geslagen. Maar dat zei men ook
ooit toen iemand op 5000 meter diep wilde
boren..

ANNE VAN AREVA, JAPAN EN ABOU
DHABI
Haar mandaat eindigt in juni en ze zou naar
Air-France-KLM “moeten” , maar ze zette
haar zinnen op haar liefde Areva. Ze had
stevig tegenslag: met de EPR (kosten), met
de nucleaire order is S-Arabië (die Fr.
verloor aan Z-Korea!) en nu ook met een
negatief operationeel resultaat van Areva
totaal. En de baas Proglio van EDF, die een
sleutelrol kreeg in de Franse energiesector,
ziet haar ook niet erg zitten. Toch blijft ze
onverdroten aanvallen en haar nieuwe
mandaat opeisen. Ze is dan ook een echte
icoon geworden van de nucleaire sector in
al die jaren. En ze weet: zolang het Elysée
(Areva is vooral een staatsbedrijf) niet
definitief besloot heeft ze nog kans. Dus….!
Maar toen kwam de ramp in Japan als haar
redding, lijkt het nu. Areva moest met Sarko
naar Tokio om daar echt te gaan helpen met
expertise en materieel. Wat men eerder had
geweigerd! En nu lijkt ook hoe belangrijk die
veilige EPR eigenlijk is… dat gaat nog lastig
worden voor de Z-Koreanen met hun
“minder dure” reactor voor Abou Dhabi!
Immers nu is de EPR-veiligheid een
opsteker en dat geldt ook voor Anne bij haar
strijd met Proglio van EDF…

VARENDE ELEKTRICITEITSCENTRALE
Het grote schip van 235 meter lang en met
zijn 19 schoorstenen , kan 220 MWatt
stroom maken. Dat verbruikt een stad als
Reims dagelijks. Het is Turks eigendom en
is bedoeld om na een catastrofe ergens van
stroom te kunnen voorzien, maar nu ligt het
permanent voor Karachi. Daar is maar
enkele uren per dag elektra en de staat
heeft het nu zo opgelost. Het is voor koeling
in de zomer bedoeld als het hier bloedheet
is. De Kya Bay kan dat niks schelen want
business is business.
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DE MIJNEN VAN AREVA: GOUD WAARD!
Ze draaien al 1,2 miljard omzet, een sprong
van +40%, en er komt al 250 miljoen winst
uit. Er is geen uranium meer te koop tot over
5 jaar, zegt de directie van dit Franse bedrijf.
Toch is het de kleine van de groep van 9,1
miljard, maar uranium is top strategisch
gezien. Areva zoekt nog geld, na het vertrek
van Siemens, en nu is het fonds van Qatar
geïnteresseerd en ook EDF wil wel wat in de
mijnensector. Tja met 400 kerncentrales in
de wereldplanning is uranium niet niks
meer..

wonder. Veel minder vermoeiend want er is
gen lawaai meer en, men hoort je niet meer
aankomen. En dat is extra oppassen. De
Maxity is er en begint te lopen in de steden.
De actieradius is het kritische punt, ook hier.
Peugeot-Citroen verkochten zeer weinig CZero’s; maar minister Lagarde is er blij me.
Vooralsnog is een lease van een C-Zero
duurder dan die van zijn “gewone
tweelingbroer” . Er zijn vele prognoses :
EDF ziet 700.000 elektrische auto’s in 2020.
En de UGAP een inkoopcentrale voor de
publieke organisaties wil nu 50.000 electr.
auto’s gaan bestellen, en vroeg om
aanbiedingen. In deze pool zit o.m. La Poste
en veel andere. Het zwakke punt blijft
vooralsnog de infrastructuur en ook het
enorme diverse aanbod en het ontbreken
van normalisatie.
Studies zien in 2040 een aandeel van 30%
in de mondiale markt en binnenkort kunt u
een Chevrolet Volt of een Opel Ampera
kopen voor ca. 43000 €. De huidige oliecrisis in spé zal ook een positieve tik geven
aan het bewustzijn dat olie eindig is en een
stabiliteitsrisico… De ene revolutie roept de
andere op.
Hier het laatste op “gewoon” autogebied
voor U. Want daar is het ook zuinigheid
geblazen met 1 op 20 als hoogste
verbruik… Zoals:
-De Audi A6 TDI Multitronic 204 ch 5,2
liter/100 km 137 g/km CO2.
-De BMW 320 d Eff. Dynamics. 163 ch, 4,3
l/ 100 km en 114 g/km CO2
-De Citroen C4, 1,6 e-UDI BMP6,112 ch, 6,8
l/ 100 km, 109 g/km CO2
De Fiat 500 1,o Twin Air, 85 ch, 4,1 l/100
km, 95 g/km CO2.
De Opel Corsa 1,3 CDTI, 93 ch, 3,5 l/ 100
km, 94 g/km CO2
-De Peugeot 508 2,2 HDI GT, 204 ch, 5,7
l/100 km, 150 g/km CO2.
-De Skoda Octavia 1,6 TDI Greenline, 105
ch, 6,1 l/100 km, 99 g/km CO2.
De “gewone auto “ is er dus ook nog en
daar is nu ook de wedstrijd uitgebroken op
het gebied van brandstof zuinigheid en CO2
uitstoot. Zo trekken we dus in slagorde op
naar het moment dat de olie te duur wordt…

AUTOFABRIKANTEN BREED IN TRANSPORT
Citroen biedt op zijn site Mulitcity. Citroen.fr
compleet transport aan van “deur tot deur”.
Auto’s, trein, vliegtuig en zelfs verblijf. Want
al een derde in Frankrijk zegt niet
noodzakelijkerwijze eigenaar te willen zijn
van zijn auto. Maar nu zijn “die alternatieve
leefwijze” nog niet meer dan 3% van de
bevolking. Peugeot doet succesvol aan LLD,
een systeem van huren met langere duur. In
autoland heeft men het wel begrepen:
transport is de handel van morgen en daarin
is de auto maar één middel… Ik doe al 10
jaar LLD bij Peugeot tot einde 2010… Toen
zag ik de olieprijszwieper aankomen en
stopte… (grapje, maar toch!).
AUTO’S: LEASE ELEKTRISCH! MAAR….
Er is in Frankrijk een aardige boom wat
betreft het leasen van elektrische auto’s. In
Parijs is er een start gemaakt met het
leasen van een MINI-E in afwachting van de
nieuwe BMW serie 1 E volgend jaar. Het
grootste probleem was het stopcontact in de
coproprieté van een der klanten… En er
bestaat ook al een ING Car Lease met
goede erva€ringen met de elektrische
Smart. Al moet je in de winter voorzichtig
zijn met de verwarming…. Samen met de
lampen is de actieradius dan erg beperkt
gebleken. Deze firma wacht nu op de Blue
Car van Bolloré die technologisch een
topper is. Er is oor deze elektrische lease
auto’s een sterk groeiende belangstelling.
Renault Truck heeft elektrische trucks en
een chauffeur daarvan in Lyon vindt het een
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En dat is iets dat de nieuwe landen gaan
bepalen: zij zijn de aanjagers nu.

Daarbij moeten ze echter ook niet de
volgende zeer groten vergeten die ook in de
westerse beschaving veel bijdroegen en
aandacht kregen. Zoals de dokter Avicienne
(980-1037), filosoof en dokter die voor de
Sorbonne en voor de uni’s van Montpellier
en ook Bologna de leerstof aanleverde van
de 11e tot de 17e eeuw. Zijn boeken waren
wereldberoemd. Ga kijken in de uni van
Montpellier en u zult zijn roem zelf kunnen
terugvinden.
Dan de theoloog en prediker Averroes
(1126-1198) wiens boeken ooit werden
verbrand door tegenstanders. Zijn behandeling van de denkbeelden van Aristoteles
en andere leidde er toe dat Thomas van
Aquino er zelfs last van kreeg en dat de uni
van Parijs in 1240 zijn denkbeelden zelfs
verbood! Zo’n kracht hadden die toen.
Ook Ibn Battuta (rond 1350) , de reiziger
moet hier worden genoemd. Hij werd de
vader van de best gedocumenteerde
geografische bron over Afrika, Anatolië en
een deel van Azië voor vele eeuwen.
Bezoek maar eens Zuid-Spanje en zie de
schitterende architectuur van Al Andaluz ,
zie welk een hoge beschaving hier, aan de
grens van Europa,
zich eeuwen lang
ontwikkelde. In een gemeenschap van
Christenen, moslims en joden.
Als mensen als Wilders c.s. zouden weten
dat ze enkel enigszins gelijk hebben met
hun kwalificatie “achterlijk” sinds het
“isolement” vanaf de 15e eeuw en dat
eeuwen ervoor zich een hoog geroemde
beschaving mede door islam ontwikkelde,
zouden ze nooit zo eenzijdig “preken en
oordelen”. En dat ze nu, nu de rebelse
jeugd , in de Maghreb en het MO, het
beklemmende juk af probeert te werpen,
nog steeds niet inzien en begrijpen dat ze
deze revival zouden moeten toejuichen.
Maar hen hoor je nu niet…. Want zij hebben
andere bedoelingen. Die “achterlijke islam”
kwam hun maar wat goed uit in hun zoeken
naar populistische kapstokken voor hun
boodschap van intolerantie, vreemdelingenhaat en reageren via de onderbuik. Zij
vertegenwoordigen nu zelf “de neergang
van een beschaving” , die van het moderne
westen dat zich ontwikkelde op basis van de

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE ISLAMITISCHE BESCHAVING
Te veel mensen verdragen zelfs deze titel
niet, zodanig is de ontkenning van de
geschiedenis en de beschadiging die is
toegebracht door de radicalen in eigen
kring. Maar er komt nu ook verweer: De
grote figuren van de islam, is een recent
verschenen boek in Frankrijk. Het zet deze
beschaving weer eens op een rij en vooral
ook haar grote geleerden.
Wie weet nog dat de islam de verbinding
maakte tussen de Griekse cultuur en het
christelijke Europa? Wie erkent nog de
eminente rol van deze beschaving op het
gebied van filosofie, geneeskunde, astronomie, architectuur en kruidenkunde?
Waar is, dat na grote bloei, de islam zich
“opsloot” in een fundamentalisme vanaf de
14e eeuw. Zo rond de Turkse veroveringen
in het oosten en het einde van Andalusië in
het westen in 1492. Een neergang was het
gevolg; een periode van “afsluiting” begon.
In het westen kwam de Verlichting op met
de Renaissance, maar waar zijn wij zelf nu
dan aangekomen? In de humaniora is in het
westen nauwelijks nog enige vooruitgang te
bespeuren; idem in de filosofie en de
politiek. En nu zien we “een soort van
verlichting” gloren in de landen met de
Arabische revoluties… Er lijkt daar een
reveil in aantocht te zijn.
In de islam zijn er ook voorbeeld figuren in
de recente geschiedenis te vinden waaronder Atatürk en ook de Tunesische
president Bourguiba, de vader van de
dekolonisatie. Hij riep de vouwen op de
hoofddoek af te zetten en zich zelf te
ontwikkelen. Verbood de polygamie en was
voor een humane regeringswijze en niet
voor die van een “God”. Ze waren ware
democraten in de moderne islam. En hun
aanpak krijgt nu weer aandacht, nu het volk
in moeilijkheden, op zoek gaat naar
voorbeelden.
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Verlichting. Die begon toen de islam zich
opsloot in zichzelf en “fundamentalistisch
bevroor”. De rechts-radicalen kunnen dus in
twee opzichten veel van de historie van de
islam leren… Maar Geert las niets en
spreekt altijd en alleen over de Koran en de
historie van de islam in zijn roerige beginjaren. En die hoge beschaving Al-Andaluz
c.s. noemen, zou zijn geneuzel al snel
ontkrachten…

De Afrikaanse leiders en intello’s zijn nogal
verward door de revoluties en de bemoeienis van het westen. Er lijkt ook sprake van
een tweespalt in de posities. Zuid-Afrika,
Niger en Gabon zijn lid van de V-raad en
stemden voor het aanpakken van Kadaffi
terwijl landen als Tsjaad, Centraal Afrika en
Mali eerder pro-Kadaffi waren/zijn. Dus de
idee van “zelf onze conflicten regelen- en
weg met het neokolonialisme-, staan
tegenover andere meer pragmatische en
realistische gedachten. Sommigen vinden
het “nieuwe panafrikanisme” dan ook maar
een goedkope benadering zonder voeten.
En sommigen zien niets in de kreet dat
“Shell, Total en Texaco gewoon weer “onze”
olie goedkoop terug pakken”. Ook kijken
sommigen met enige afkeuring naar de
posities die Arabische grootmachten uit het
MO, in de Afrikaanse revoluties innemen.
Hypocrisie bestaat dus zowel in het westen
als in Afrika. De Afrikaanse Unie zoekt naar
zijn weg, zie ook elders in de conflicten in
Ivoorkust, Soedan etc., maar heeft nog
onvoldoende
kracht
en
verankering
gevonden. Haar geluid om in Libië te
bemiddelen werd nauwelijks gehoord. Maar
het nieuwe zelfbewustzijn groeit…

DE RELIGIES VAN LA DOUCE FRANCE
Religieuze statistiek is in Frankrijk verboden:
Ja u leest het goed. Mag gewoon niet in dit
principiële land waar het om scheiding van
Kerk en Staat gaat! Maar toch zijn er wat
cijfertjes hier en daar en ook heel veel
onzinnige; zeker als het gaat om het aantal
“arabes en moslims” in dit land. Hier wat
voer:
Zo’n 2,1 miljoen personen hier gaven
expliciet op de islam als godsdienst te
hebben, wat niet betekent dat ze dat geloof
ook echt praktiseren. Maar ook als je de
hoogst mogelijke schatting maakt kom je
maximaal op 5 miljoen. Het katholicisme
heeft hier 11,5 miljoen aanhangers, de
protestanten zijn met 500.000 en de
boeddhisten met 150.000. De rij sluit met de
joden: dat zijn er nu nog maar 125.000 .
In % -en:
Moslims
ca. 3,5% (max. 7%)
Katho
ca. 15%
Protest.
ca. 0,9%
En de twee andere religies dus iets van elk
0,3%.
Maar de islam is dus in omvang gezien nr. 2
hier. In Nederland zijn ca. 9% allochtonen
en ca. 4% moslims wat betekent dat hun
aandeel gelijk is aan dat in Frankrijk. Dat
moet G. W-ers toch geruststellen niet? Want
het is hier al jarenlang zo… en we zijn nog
niet beëerd.

BURGEROORLOG IN IVOORKUST: DE
ONTKNOPING
Gaghbo schoot met scherp op aanhangers
die betoogden voor zijn “concurrent” en zes
vrouwen bleven dood liggen. Enkele dagen
later bezetten aanhangers van Quattara een
grensplaats met Liberia. Ook al willen beide
nog doen voorkomen dat er “overleg
mogelijk is”, iedereen weet dat het niet gaat
lukken. Ondanks alles inclusief de “wijze
mannen”. Er gaat geen cacao meer het land
uit, mede door de VN-sancties, en dus
krijgen ambtenaren al geen salaris meer.
Ook nationaliseerde hij Franse banken om
een eigen valuta te scheppen en zo om de
Ivoriaanse franc heen te kunnen. En de
Arabische Liga vraagt de VN om een noflyzone zone… Het is goed te weten dat
Ivoorkust geen lid is van deze Liga omdat
het niet Arabisch is en ook nauwelijks
islamitisch.
En
alle
West-Afrikaanse
verbanden riepen Gaghbo ook al op om zijn

Terug naar inhoud
AFRIKA
WAT ZEGT AFRIKA OVER DE REVOLUTIES?

43

tegenstander de overwinning te gunnen die
uit de stembus bleek. De door de Afrikaanse
Unie aangestelde mediateur werd door
Ouatara afgewezen en Frankrijk liet weten
te werken aan een resolutie tegen Gaghbo
in de Veiligheidsraad.
Qutara begon ook militair nu zijn
tegenoffensief en nam een stad in en toen,
in hoog tempo veel meer steden en ook de
hoofdstad. Het aantal slachtoffers groeit, de
chaos wordt enorm en de stroom
vluchtelingen groeit maar.. En de , door zijn
buurlanden bewapende Quatara, nadert Nu
Abidjan en lijkt Gaghbo op de knieën te
gaan dwingen. Wapengeweld wint het van
diplomatie.. En de oude rebelse krachten in
dit land zijn weer ontwaakt. Gaghbo lijkt de
democratie in zijn land te hebben vermoord,
wat grote gevolgen kan hebben. Ook een
voorbeeld van een, door veel Fransen
gekoesterde dictator, die op het moment
suprême , zakt voor zijn democratieexamen.
-De (bijna) ontknoping
Quatara ging razendsnel, nam stad na stad
in en stond binnen enkele dagen in Adjiban.
De legerchef van G. vluchtte naar Z-Afrika
en zijn generaals liepen over. G. bleef in zijn
huis en werd belegerd terwijl de hele wereld
opriep een bloedbad te voorkomen. De PM
Soro stelde hem een ultimatum en viel de
kazernes aan. De avondklok ging in en de
Tv-zender ging op uit. Het land ging op slot
om het binnenkomen van huurlingen tegen
te gaan en de VN-macht bezette het
vliegveld van A. De Fransen beschermden
Fransen en hun bezit; ze weten hoe het hier
kan gaan.
-De felle, bloedige eindstrijd
Het Rode Kruis meldde een waar bloedbad
in een door Quatara veroverde stad toen
deze het paleis van Ghagbo met artillerievuur beschoot. Maar het Rode Kruis en
andere geven de troepen van Quatara de
schuld…. De hele wereld smeekte G. te
stoppen, de VN bood “uitgeleide” aan en de
VS riep de VN en Frankrijk op de burgers te
beschermen. En de eerste Franse doden
werden al gemeld. De, in vele Franse
kringen,
zo “geliefde G.” blijkt niet te
kunnen stoppen en stort zijn land in een

slachting. Want als die boze geest uit de fles
is wordt het een massaal bloedbad. Zo’n
80% van de legerleiding van G. liep over en
het gerucht kwam op dat G. zijn troepen wel
aanmoedigde maar intussen niet meer in de
hoofdstad was. Toen kwamen er vreselijke
berichten van massagraven in het westen
en hoorden we dat in het Franse legerkamp
al 1500 Fransen en andere vreemdelingen
zaten, beschermd door Franse troepen
daar. Frankrijk en de VS krijgen nu van de
G-groep openlijk de schuld: zij zouden nu de
stad al zelf aanvallen!
-De evacuatie van alle buitenlanders
De Franse regering besloot op 5 april alle
landgenoten (en evt. ander) zich te laten
evacueren uit het provisorische kamp: het
werd levensgevaarlijk men moest voor de
rovers en overvallers vluchten. Er waren
12000 mensen met Frans paspoort in het
land waarvan 7300 met een dubbel
paspoort. Zo’n 2000 van hen zitten in het
Franse kamp.
Frankrijk nam ook de
“bewaking” van het vliegveld van de VNtroepen “over” … hard nodig. Het grote
ziekenhuis in de stad is bijna zonder
voorraden en kan bijna niemand meer goed
helpen. De Tv-zender lijkt weer in handen
van G. want daar wordt omgeroepen dat de
strijd niet gaat tegen de rebellen van
Ouatara
maar
tegen…
de
Franse
kolonialen! En men herinnerde ook aan de
genocide in Rwanda…
-De superfinale?
De Fransen schoten op depots en zware
wapens van G. op verzoek van de VNmacht aldaar en Ben Ki Moon. En Sarkozy
sprak aan de telefoon met Ouatara
ongetwijfeld over zijn Franse landgenoten
en om hem beheersing te vragen. En de
troepen van Q. namen G’s paleis in:
niemand weet of G. er werd gevonden… De
2000 gevluchte buitenlanders waren nog
niet uitgevlogen..
Is de ontknoping nu
voorbij of gaat ook G. ons weer verrassen?
-Epiloog.
Alles werd werkelijk geprobeerd: alle
denkbare overleg en mediatie van vele ook
uit buurlanden, de Afrikaanse Unie en ook
de VN met sancties.. Waarvoor respect echt
op zijn plaats is dit hoort eerst te gebeuren.
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Uiteindelijk moesten toch de militaire
middelen de zaak forceren. Alom riep men
tot kalmte op, ook Ouatara en zijn PM Soro
maar velen vreesden dat de republikeinse
garde en de fanate jeugdmilitie van G. niet
naar zouden luisteren. En helaas de oorlog
brak vol uit in de hoofdstad en het Rode
Kruis signaleerde al diverse bloedbaden en
ook massagraven. Wie dat deden is
vooralsnog niet duidelijk. Zou dit alles nu
nog grotere slachtingen, zoals vroeger,
kunnen voorkomen? Dat zou ondanks de
vele doden toch een vooruitgang betekenen
en een “voorbeeld” voor de toekomst.
Toen kwamen de berichten dat G. in zijn
bunker zat en wilde onderhandelen terwijl
zijn troepen van de straat waren vertrokken.
Juppé was erg optimistisch dat het snel zou
gaan eindigen. Maar de onberekenbare G.
deed weer iedereen verbaasd staan en liet
weten zich de wettige president te voelen….
Mogelijk is dat mede op grond van Bijbelse
voorbestemming hoort men ook al vertellen.
G. wilde in Ivoorkust en in zijn eigen huis in
Abidjan
blijven
en
VN-bescherming
natuurlijk. Dat kon echt niet voor Ouatara
mede gezien zijn G’s jeugdmilities daar. Dus
werd de aanval op hem ingezet met alle
middelen en men riep Ouatara op om G.
levend af te leveren… De kans op grote
problemen na de machtsovername worden
steeds groter op deze manier; zeer slecht
voor het land.
Ouatara kon de bunker niet in en G. bleef
dus zitten en weigerde Q. te erkennen. Maar
werd tot ieders verbazing nu wel door
Angola als wettige winnaar erkend.

Republiek, presidentieel type.
Grondwet van 1999; veel politieke onrust
mede door acties van Al-Qaida (bel.
uraniumland)
Bevolking: 14 miljoen inwoners; bev. Groei:
7 kids/vrouw; levensverw. 53 jaar.
BNP 4,5 miljard; BNP/inwon. 300 $;
Voor 80% moslims, verder christenen en
traditionele religies.
Grote hongercrisis in 2004 door droogte,
veel investeringen in mijnbouw (5e land
uraniumproductie) en in de landbouw.
De recente verkiezingen resulteerden in
58% van de stemmen voor de zeer eerlijke
en fatsoenlijke kandidaat Mamadou Tandja.
Zijn opponenten hebben allen een dubieus
verleden maar er zijn potentiële kandidaten
bij voor een te vormen regering. Het vredige
verloop van de verkiezingen was te danken
aan het leger, dat voor rust en orde zorgde
maar zich niet inhoudelijk met de
verkiezingen bemoeide en nu naar de
kazernes terug gaat. Een gevoel van hoop
heerst er nu in dit land dat nr. 5 is in de
wereld uraniumproductie en mede daarom
een land is met grote onveiligheid en een
broeinest voor Al-Qaida. Of de inwoners nu
vrede en meer eten zullen gaan hebben
(60% zit in de armste groep ter wereld) zal
afhangen van de regeringsvorming en de
veiligheidshandhaving. De verkiezingen
waren hoe dan ook een waar schoolvoorbeeld voor heel Afrika..

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
WIE ZIJN DE BAZEN IN DE EU?
Wel dat staat in het Brusselse boekje met
alle regeltjes, maar de werkelijkheid die we
nu zien is heel anders. Ofschoon, ieder land
mag natuurlijk voorstellen doen… Nadat
eerder Frankrijk erg vooraan lep in de
crisisbestrijding is het nu vooral Duitsland
dat het initiatief heeft en Sarkozy volgt
onmiddellijk wat Angela roept. De grootste
Duitsland en Frankrijk lopen voorop, want zij
hebben ook de meeste “afhankelijkheid” van
een EU. Veel kleinere, ook “oudere” lede,

En ook hier bleef een dictator met steeds
meer bloed aan de handen vooralsnog, voor
een kwart, in het zadel. En wij keken allen
toe…en zagen het militaire ingrijpen na 4
maanden het pleit bijna beslechten,
Het volgende tribunaal in Den Haag tekent
zich al weer af… En de VN eiste ook van Q.
een onderzoek naar de massagraven en de
moordpartijen….
OP NAAR DEMOCRATIE IN NIGER?
Schets:
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zijn nogal sceptisch geworden over de EU,
hun populisten zijn ook negatief en het is
dus “in” om de EU flink te “bashen thuis”.
Dat levert bij de kiezers die de EU maar
duur, complex en ver weg vinden best
electoraal voordeel op. Vroeger hadden we
nog zoiets als de Benelux die stevig
meedeed, maar die is fors ter ziele als
verband. En Nederland en enkele andere
oud-europeanen zijn nu voor de groten
verworden tot “redelijk onbetrouwbaar volk”,
daar waar het om de EU gaat… Zo sukkelt
de kar dus voort met een Duits paard en
een Franse trekhond voorop... En dat is
maar gelukkig eigenlijk: want zonder die
twee
“arrogante
landen”
was
de
internationale aanblik nog vel erger.
Wie had dit gedacht?
Maar de Europese regeringsleiders bijeen in
Brussel in maart wilden niet de vergaande
voorstellen van Duitsland voor sterkere
economische coördinatie volgen… Enkel
werd “afgesproken” dat de “zwakke
broeders” zich gaan richten naar de
voorbeelden Duitsland, Finland en Neder
land… En het slagvaardiger maken van het
noodfonds werd naar wat later doorgeschoven.
Dus loonbeleid, pensioenbeleid , belastingdruk en begrotingsbeleid
worden beter afgestemd, en, er kunnen
gemakkelijker boetes worden gegeven bij te
grote “omissies”. Dus geen “super-Europese
toestanden”… dat is niet te verkopen aan
de populistische, anti-Europese achterbannen…

willen de Duitsers hulp koppelen aan
democratische vorderingen maar d Fransen
en de Spanjaarden willen nou net alle geld
stoppen in de Unie voor de Middellandse
Zee. En nu het gaat om Kadaffi eventueel
militair te stoppen s het weer hommeles:
Frankrijk propageert gerichte acties en de
rest wil of niets militairs of enkel de no-fly
corridor… Ashton krijgt er geen orde in en
de wereld ziet weer een kakofonie zonder
weerga. In de VS was het ook even paniek
maar daar heeft Clinton nu weer lijn in het
optreden, al is het niet erg stevig…
-En wat toen Kadaffi moorddadig werd?
We zagen en zien slappe gerommel over de
kwestie “Libië”. Duitsland is “voorzichtig en
waarschuwt”, terwijl een bloedbad dreigde in
Benghazi… Frankrijk en Engeland bombardeerden en dat al terwijl Angela nog
zachtjes sprak. Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Portugal willen er liever
niets mee te maken hebben en Zweden en
Finland aarzelen zeer. Italië zwabbert en wil
ja/nee meedoen; later mocht er wel een
commandopost in Napels…
Door ferm optreden van Frankrijk en
Engeland werd een tweede Bosnië
schandaal voorkomen, dat ooit uitliep op
Srebrenica met 8000 vermoordden. Ashton
kreeg er van Parijs ongenadig van langs, en
van Rompuy wil wel “wat humanitaire hulp”
sturen. Het slappe duo, dat om die reden
ook daar werd neergezet, bleek inderdaad
een stuurloos stel. Pure softpower, maar
dan ook nog superwazig.
En toen Rasmussen met zijn NATO wel wat
voorop wilde lopen, kreeg hij op de kop van
Sarkozy. Die zei: De Nato tegen de arabieren? Dat gaat echt fout…
Nato-lid
Turkije zat ook al te flipperen.
Kortom: de Europeanen laten weer eens
extreem zien dat ze visieloos zijn gebleven,
aan solidariteit met mensen die de democratie willen geen boodschap hebben en dat ze
het vuile werk graag (weer) over laten aan
de gehandicapte VS. Wel kletsen over
hoofddoekjes en radicale moslims in hun
landen, maar als het er om gaat nou net
daar een stokje voor te steken, dan geeft
men, erg schijterig, liever niet thuis.

BRUSSEL KAKELT OVER DE REVOLUTIES
-Eerst het Brusselse gedrag in de “aanloop”.
Toen de Tunesiërs de revolutie begonnen
wilde Frankrijk nog wel wat anti-revolutie
materiaal sturen en toen het in Libië
losbarstte verdedigde Berlusconi de dictator.
In Brussel kreeg men geen orde op zaken
gesteld en elk land reageerde conform zijn
eigen belangen… Toen Brussel sprak was
de ene dictator al weg en de andere
afgetreden… De veelgeroemde stabiliteit en
de angst voor radicalisme zat ons dwars en
maakte ons blind. En nu is HET onderwerp
de angst voor teveel immigranten… En nu
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Europa laat best mooie ideeën achter die
men zelfs nu in de Maghreb graag wil. Maar
Europa zelf is inderdaad “oud en slap
geworden”. Dus haar erfenis zal elders
moeten gaan verder bloeien… Waar moet
dat heen?

Franse filosoof B.H. Levy flink uitpakt.
Vooral tegen minister Westerwelle, die
binnen en buiten er een potje van lijkt te
maken. Hij was een succesvol oppositieleider bij de FDP, maar lijkt dat niet a te
leren: herrie om hem heen, alom. Grote
afkeuring nu ook in eigen partij: hij gaf het
voorzitterschap al op. En velen denken ook
dat hij als Buiz-minister moet opstappen. De
liberale partij is intussen ook politiek Total
loss en verloor ook fors bij recente
verkiezingen.
Die Zeit kopte: “Macht mal ohne uns” en
schreef over een nieuwe alliantie Rusland,
China en Duitsland! Men is het erg oneens
met Merkels politiek maar tracht natuurlijk
ook wat “uit te leggen en goed te praten”. Te
lezen was: “Steunt het westen in Libië een
“gewone” stammenoorlog? En: “Wie burgers
wil redden voor geweld moet ook proKadaffi burgers beschermen” en er stond: “
Sarkozy de nieuwe veldheer” !
Duitsland lijkt zich terug te trekken “uit de
wereld” zoals we dat ook van Japan kennen:
zorg voor je eigen besognes en speel niet
fors mee op het wereld schaakbord… Een
doctrine van “terugtrekking” en accepteren
dat je geen grote wereldmacht meer bent.
Daarmee valt ook de EU weer eens een
stukje verder naar beneden en zie je
Frankrijk samen met Cameron, wel een
grote rol pakken en de EU maar laten voor
wat ze is. En die Ashton is in Brussel nu
echt helemaal op tilt gezet.

ANGELA SCHIPPERT ENORM
Ze liet 7 oude reactoren voorlopig sluiten
gezien de enorme Japanse ramp omdat de
CDU zwaar op verlies staat. En al de nodige
sterke plekken verloor.. De ecolo’s
juichten… maar de elektra-boeren voorspelden een black-out deze zomer in ZuidDuitsland.. En zelfs leermeester Kohl
beleerde “zijn Angela” en zei dat ze nu te
ver ging. Maar de polls liegen niet: de
huidige (rechts-liberale) coalitie staat op
40%... de SPD doet 28% en de groenen
20%.. U kunt het sommetje zelf maken nu.
De industriëlen rebelleren nu openlijk tegen
Merkel en overwegen zelfs juridische
stappen tegen har energiepolitiek. Onderwijl
wordt ook Westerwelle in zijn eigen partij als
onhoudbaar bestempeld. De coalitie kraakt
in alle voegen, zeker na het CDU-verlies in
Baden-Würtemberg. De eerdere affaire
Gutenberg deed ook al niet veel goed.
Intussen was Duitsland ook al bij de VNresolutie over Libië naar stemonthouding
over gegaan, en sprak enkel haar grote
bezorgdheid over deze “oorlog” uit. En liet
zo Frankrijk in de Brusselse kou staan.. Dat
zich toen maar verstond met Engeland, de
VS en de Arabische landen.
Angela is nu nauwelijks nog op een
principieel beleid te betrappen, reageert
verkrampt en puur electoraal. Dus zij mag
nu niets meer zeggen over Sarkozy, die in
dezelfde schuit zit, maar die nu net de
Libische kwestie gebruikte om politiek te
scoren in zijn land. Maar hij hoeft daar niet
de groenen, ( maar het FN) van zijn lijf te
houden…
De meeste dagen van de oude heersers
Angela en Nicolas lijken in Europa ook te
zijn geteld. De “new generation à la
Cameron, Rutte en Marine Le Pen” is (en
komt) aan zet. En in de Duitse pers wordt
er, zie Die Zeit, schande gesproken over de
Duitse posities in het buitenland, waarbij de

FRANKRIJK EN ZIJN ARABISCHE POLITIEK
Juppé laat van zich horen op alle
buitenlandse fronten. En Frankrijk trekt, via
Qatar onder andere, zijn banden met de
Saoedi’s fors aan en… traint hun leger. Nu
Obama daar duidelijk teleurstelde springt la
France in het gevallen gat en pusht Qatar
om de weggevallen rol van Egypte op te
pakken. Het was al eerder bemiddelaar in
Soedan en Libanon. De Saoedi's en de
Emiraten waren ook nooit vrienden van
Kadaffi. En de Raad voor Samenwerking in
de Golf probeert, mede met zijn 1000
soldaten en 500 politiemensen Bahrein, met
zijn onrustige sjiitische minderheid, in toom
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te houden… Waaraan Frankrijk dus steun
verleent nu. Terwijl B.H. Levy enorm tekeer
gaat tegen Merkel en Westerwelle over hun
lakse houding bij het Libische conflict..
Intussen botert het ook niks tussen de
ministers Juppé en Westerwelle, beide
Buitenlandse Zaken. Een gecoördineerde
buitenlandse EU-politiek lijkt verder weg dan
ooit. Merkel c.s. kijken naar Rusland en
China (het oosten) en de Fransen kijken nu
meer en meer naar hun zuiderburen. En dat
hadden we ook al vóór WOII.

Trichet wil gaan en de Duitsers misten een
kans… Er moet een opvolger komen en een
italiaan, genaamd Draghui, heeft zonder
twijfel technisch en qua ervaring de beste
kaarten. Niet Regling dus uit Duitsland en
ook niet Likanen uit Finland die ook
genoemd worden maar in dit veld
onvoldoende achtergrond hebben. Maar na
Griekenland gruwt Angela van een ZuidEuropeaan op die post; iemand om haar
heen zei: “ inflatie is in het zuiden een
levenswijze iets zoals de tomatensaus op e
spaghetti”. Verder was Draghi ook
werkzaam bij Goldmann Sachs, wat
sommigen nu net een voordeel vinden. Hij is
nu gouverneur van de Bank van Italië”e,
was vicepresident van Goldmann Sachs,
Directeur van Financiën in Italië, 6 jaar bij de
Wereldbank en hooggeleerd op de uni’s van
Florence en Turijn… Dit alles na een superproefschrift op MIT…
De EU kan zich in geen geval permitteren
om lang met de benoeming te gaan
sukkelen, dus Angela is weer eens aan de
beurt om te slikken. Ook al is de huidige
vicepresident een Portugees ene Victor
Constancio… Noord en Zuid, de eeuwige
“etnische groepen van Europa…

DE LIBISCHE FACTUUR VOOR SARKOZY
Strijden voor de mensenrechten is net
“gratuit”. En Frankrijk streed al veel vaker
voor vrede, geweldsbeëindigingen en “mensenrechten”. En zonder nu metten in enkel
bewondering te vervallen omdat er ook een
“zakelijke kant aan zit”, moet je het toch
appreciëren. Nu Libië geld gaat kosten liet
de Franse pers een grafiekje zien van de
miljoenen euro’s die dat kostte vanaf sinds
2001. Dat stijgt dan van ca. 525 miljoen in
2001 naar 860 miljoen/jaar in 2010. en dat is
t.o.v. het totale Defensiebudget van 30
miljard dus ca. 1-2%. Nu is in Libië het
vlaggenschip ingezet de Charles de Gaulle..
het enige vliegdekschip van Marianne (de
VS hebben er 45 of zoiets!). En die kost
alleen al 1 miljoen per dag, dus een kleine
400 miljoen per jaar. Let wel het gaat hier
om “extra-kosten” , want piloten moeten ook
in vredestijd hun “rondjes draaien” en de
“Charles” heeft ook in vredestijd een te
betalen bemanning en energierekening (een
nucleaire dus!). Een vluchtje met een
Mirage kost 10.000 €/uur en die met een
Rafale kost 30.000 €. Nauwelijks extrakosten zolang het gevlieg niet “overdreven”
wordt (in de coalitie vliegt men beurtelings
om politieke en economische redenen).
En let op: de engelen lappen nu ook, de
Nederlanders ook, ook Turkije en Qatar en
de Arabische Emiraten betalen extra… Maar
die rijken uit Berlijn dus niet… Maar bij hen
gaat het niet primair om geld maar om grote
gevoeligheden… zelfs nà de instap in
Afghanistan wat een grote stap was…

ARM PORTUGAL EN IERLAND
Portugal in een regeringscrisis nadat het
parlement het forse bezuinigingsprogramma
weigerde. Wat een conditie was voor
Europese hulp… van wel 75 miljard €.
Verkiezingen begin juni dus nu: de
Portugezen weigeren de harde realiteit: na
een btw op 23% en een salarisverlaging van
5% bij de ambtenaren en ook nog een WW
van 11%. Dus net zoals de grieken al eerder
deden. Toen Dilma Rousseff recent uit
Brazilië op bezoek kwam deed zij iets
aardigs: ze beloofde een stuk autonome
schuld van de regering te kopen en zo de
druk te verlagen… Immers de leentarieven
sprongen nu al naar 8% en dat vond
Moody’s nog niet hoog genoeg. De groei
staat op -1,3% t.o.v. 2008en het tekort 2011
komt nu op 7,3% Na de chinezen nu dus
ook de Brazilianen op EHBO-actie. Maar
ondanks dit alles zal de volgende premier
weinig anders kunnen dan Socrates

DANS OM DE STOEL VAN TRICHET
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probeerde… Dus politiek gedonder is
opnieuw te verwachten hier. Angela Merkel
vond het gedwongen vertrek van Socrates
openlijk “erg jammer”. Een nogal ongewoon
maar wel veelbetekenend signaal… Dat
zegt ze zelden over grieken bijvoorbeeld. En
het bericht was geen verrassing: Socrates
moest ook zeggen dat zijn land aan het
euro-infuus moest als derde doodzieke
patiënt… Het IMF zei ook klaar te staan om
te lenen… De les werd hard geleerd, de
ratingoffices zijn
de baas bij
de
potverteerders. Les voor de anderen?
In Ierland moeten de banken, na een
stresstest opnieuw 25 miljard hebben, en
worden nu alle vier de facto staatsbanken.
Het uitgebreide Europese Steunfonds krijgt
het nog erg ruk en het blijkt noodzakelijk.
Het zuiden van Europa zit in een nare
neergaande economische spiraal en er valt
nog heel lang niets te lachen. De vele reeds
genomen maatregelen, zeer pijnlijk, konden
niet voorkomen dat de WW blijft stijgen..
In Londen liepen ook al honderdduizenden
in protest op straat om tegen de
bezuinigingen, ook hier draconisch, te
protesteren. Met de nodige gewonden op
straat; lichte voorbodes van revolutionaire
actie?
Europa op weg naar meer armoede, wie
had dat gedacht 5 jaar geleden? En wie zal
de volgende worden? Italië? Frankrijk? Maar
daar moet Sarkozy eerst de verkiezingen
nog voorbij… Dus dat wordt echt gecompliceerd het komende jaar...

Dus er is ook zo een belang om de PIGS
staatsschulden te saneren via het EFSF…
Want de balansen van de gewone banken
staan er met die activa erop ook niks fraai
bij… En omvallende banken nu is bepaald
een schrikbeeld.
Ook al is het BNP van Portugal, Spanje,
Griekenland en Ierland is “maar” 17% van
het EU-BNP, maar hun grote schuldensom
kan gemakkelijk tot een crisis in de EU
leiden. Dus moet de EU het, ondanks grote
weerstanden, wel eens worden over een
groter en steviger fonds om de zaak en dus
ook de euro, overeind te houden. Dus straks
leent de EU op de markt voor het EF en
helpt dan aan de sanering van de PIGSschulden. Solidariteit komt ook na de
zonden…
EXTREEM-RECHTS IN FINLAND
Timo Soini is de oprichter van de politieke
partij de “ware Finnen’ en hij schopte het
politieke landschap flink door elkaar. Hij
noemt de Somalische immigratie van 7000
mensen op 5,3 miljoen ( 0,12%) zonder een
knipoog “een zwaar probleem” voor het
land. Hij krijgt ondanks deze lacher veel
mensen mee vanwege vooral het Griekse
schandaal met EU geld en ook een
partijfinancieringsschandaaltje bij de zittende partij. Hij zit in de polls op 18% een
cijfertje dat we vaker zien in de westerse
populistische partijen… Zo’n 20% uit onze
joods-christelijke beschaving valt kennelijk
voor dit soort volksmenners… en dat ligt in
de buurt van het % van +65-jarigen in veel
westerse landen. Dat zijn mogelijk zij die in
angst afhaken en daarom vooral zich
vastklampen aan wat is geweest…

LEENTARIEVEN IN DE EU
De Grieken moeten voor staatsgeld in de
markt nu 12,8% betalen, de Ieren 9,6%,
Portugal 7,8 Spanje 5,5, Italië 4,9, Frankrijk
3,6 en Duitsland 3,2%...
Als de PIGS
zouden kunnen lenen uit het Europese
Fonds,
waarover
nu
fors
wordt
gediscussieerd,
kan
dat
een
stuk
goedkoper. De markten geven meer
vertrouwen aan de EU dan aan één van hun
zondaren. En u moet ook weten dat de
Europese banken in veel landen ook als
eerste nu hun staatsobligaties van de PIGS
willen afstoten: zij vluchten dus ook, wat het
“gelijk” van de ratingbureaus aantoont…

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
CHINA KOOPT SIBERIË!
Siberië zit vol met bodemschatten en is dus
erg interessant voor de buurman China.
Oost-Siberië ligt ook aanzienlijk veel dichter
bij China dan bij Moskou. Langs de grens
wordt alle hout gekapt en naar China
gereden dat er honderden producten voor
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de export van maakt. De helft van de transit
is illegaal, zegt men. China vindt hier alles in
dit dun bevolkte grote gebied met maar 6
miljoen inwoners. En dat zijn er nog maar
4,5 miljoen in 2015 tegenover drie Chinese
provincies met 150 miljoen zielen. De
Russische autoriteiten worden er echt
benauwd van intussen. Poetin zei al””Straks
praten ze hier enkel nog chinees”. En
Medvedev ziet hier een drama aankomen
gelijk aan dat van de ondergang van de
USSR. En het is fors begonnen via het geld:
al 70% van de business hier is in Chinese
handen. Via Russische firma’s met
Russische stromannen aan het hoofd…En
het stopt nergens: het is gas, olie en ook de
mineralen zoals het ijzererts. Men wil ook al
een grote brug bouwen over de grensrivier
de Amoer om het transport te verbeteren.
De russen vertrekken hier en hun vrouwen
prefereren een Chinese man die geen
wodka drinkt en er zijn nu al bijna Chinese
steden aan de Russische kant waar alleen
chinezen in de fabrieken werken. Men heeft
liever geen russen aan het werk: die zijn te
lui en werken te kort… Het lijkt op een
complete invasie tot en met hun maffia die
erg actief is in de Russische bestuursorganen. Rusland zakt compleet weg en de
Chinese enclaves en de steden over de
grens bloeien als rozen. Tenslotte de
pipeline die sinds begin dit jaar dagelijks
300.000 barrel olie naar Daqing doet
stromen. Ze kostte 25 miljard $ en werd
vooral door China betaald. Oost-Siberië
wordt hoe dan ook chinees.. no zonder een
oorlog of ander gewapend conflict. De
economische oorlog is er al gewonnen.

tellers niet. Sinds 2001 zijn er, blijkt nu, 180
miljoen bijgekomen en dat betekent dat dit
land in 2025 China voorbij gaat. . Ook werd
er gevraagd naar de effecten van de wet op
het
abortusverbod
voor
vrouwelijke
foetussen die nu in enkele staten geldt en
ook naar het analfabetisme. In het begin van
de 21e eeuw bezat 50% der families een
fiets, een TV en een toilet; ca. 10% had een
telefoon en 2,5% een auto.. Op vandaag
worden er miljoenen telefoonabonnementen
verkocht en ook auto’s, scooters en andere
moderne goederen. De uitkomsten zullen
dat bevestigen en laten zien dat vooral de
middenklasse een sterke ontwikkeling
doormaakt. Een nieuwe gigant in wording.

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
JAPAN: DE RAMP VAN ONZE EEUW?
-De natuur begon
The big one, zoals men hier en ook in San
Francisco spreekt over ‘de giga-beving” is
gekomen , 250 km ten noorden van Tokio.
Maar helaas in zee vóór de kust en ook in
een gebied met kerncentrales…
Dus
kregen ze er een giga-tsunami bij waar ze
nooit op rekenden en die kerncentralebouwers dus ook niet…
Wat we gingen zien was ongelofelijk en in
zijn gevolgen van wereldschaal. Immers het
schokte het weer wat fragiel aanwezige
vertrouwen in kerncentrales… Waarvan er
nu 400 in gepland of in aanbouw zijn. Een
verdubbeling van het huidige aantal dus..
En dat ook nog midden in een Arabische
revolutie die erg link is voor de hele
olie/gasvoorziening…
Dus
bracht
de
aardschok mede een ware energiecrisis op
gang.
-De moed der wanhoop
De “samoerai” die in de centrales probeerden erger te voorkomen, zo’n 50
personen, riskeerden alles. In Tsjernobyl
bleek dat je nog drie maanden leeft als je
6000 mSV straling ving… De 50 moedigen
kregen toen nr. 4 plofte in één uur al 400
mSV. Jappen weten na Hiroshima en
Nagasaki als geen andere wat een stralingsbesmetting betekent.

Terug naar inhoud
ZUID-AZIË
INDIA TELT ZIJN INWONERS
Het duurde 11 maanden en gaf werk aan
2,7 miljoen Indiërs, het tellen van de
inwoners van dit giga-land. Het was de
dertiende volkstelling sinds 1872 toen de
Britten telden hier. Er zijn ca. 1,2 miljard
mensen geïnterviewd in alle uithoeken,
maar in de guerrilla gebieden kwamen de
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-Mondiale bemoeienis was nodig
Attali zag het goed: Er moet snel een
mondiaal consortium komen dat zich
bekommert om Fukushima en om de
mensheid te redden… Dat klinkt intussen
niet meer overdreven nu de Fransen daar
eens goed rondkeken en Sarkozy een G20
meeting over deze ramp besloot bijeen te
roepen. Het vergrijsde en, zoals nu ook
blijkt, het incompetente en gevaarlijke Japan
werd dramatisch genoeg weer het
slachtoffer van nucleaire gevaren. En deze
keer uit eigenwijsheid en verwaarlozing…
Het land van de grote risico’s nam nu zelf
een onverantwoord risico en moet “onder
internationale curatele”. Dat is nog heel wat
anders dan een dictator in Libië, Jemen of
Syrië. .
-De fusie bleek gaande te zijn.
Na veel verwarde berichtgeving bleek er
een reactor lek te zijn: er stroomde zwaar
verontreinigd water in de oceaan. Net als in
Three Miles Island en Tsjernobyl moest er
beton aan te pas komen om de zaak “af te
dekken”. Maar de experts weten niet wat er
ook dan gaat gebeuren want men vreest
een echte “meltdown à la China Syndrom,
de beruchte film”. Het is nu mogelijk dat we
gaan zien wat een volledige fusie van de
kern in een reactor gaat opleveren.
-Japan draagt grote schuld en de immense
gevolgen
Japan beleeft zonder twijfel nu zijn grootste
crisis sinds WOII toen er 210.000 mensen
omkwamen. Het sterk vergrijsde land dat al
twintig jaar economisch niet meer vooruit
komt, moet zich nu aan de haren uit een
waar moeras trekken.
Ook zal men , en wereldwijd, goed moeten
kijken naar de zwakke veiligheid van de
nucleaire installaties. Want er is ook bekend
dat er tussen 1978 en 2002 in Japan ook al
ca. 19 kritieke incidenten in centrales
plaatsvonden, die werden verborgen
gehouden. Dit land dat voor 34% qua
energievoorziening
van
kerncentrales
afhangt wilde naar… 70%.. Wat nu politiek
ondenkbaar is geworden. Nu al zijn Sony,
GlaxoSmithKline en autofabrikanten terecht
gekomen in een productiestop.

Dus de catastrofe, voorlopig geschat op 200
miljard wat ca. 3% van het BNP is, komt,
economisch gezien, op het allerergste
moment voor dit rijke land dat al was
stilgevallen in ontwikkeling… Hun inflatie is
-1%... en een deflatie is gaande.
-Komt Japan er ooit weer bovenop?
Zo zijn wij mensen: er wordt nu al weer
breed gespeculeerd over “de vitaliteit of de
taaiheid” van het veelgeplaagde Japanse
volk. Komt het er toch weer bovenop? Een
Franse kenner zegt: “Hier weet je nooit wat
morgen brengt. Als het ongeluk komt moet
je overeind proberen te blijven en als het
geluk je toelacht, moet je er van profiteren”.
En hij waarschuwt dat het “stoïcisme van de
Japanner” slechts buitenkant is. Dat is
ingeboren omdat dit land een waar
catastrofe-land is met zijn vulkanen, zijn
enorme regens, zijn hopen sneeuw, zijn
tyfoons en zijn gevaarlijk gebergte. En
verder zijn er het boeddhisme dat zich sterk
op vandaag richt naast ook de sterke idee
van eindige.. Een soort van actief fatalisme… En Japan moest zich zo ongeveer
elke 20 jaar omvormen en weer , herstarten. Ook is het een eiland waarop je
nauwelijks echt vluchten kan. En tenslotte,
wat de energie betreft: er is nauwelijks eigen
energie en ook Rusland heeft niet genoeg
voor hen op termijn. Dus lijkt die kernenergie, die 40% was, toch de enige
oplossing vooralsnog. Maar dan wel wat
veiliger.
In The Economist is men niet pessimistisch
en noemt de inzet van nu 100.000 soldaten
en het snel al weer kunnen leveren van
auto-onderdelen uit fabrieken elders in
Japan. De impact op de groei zal, zegt men,
net als elders erg gaan meevallen omdat de
regio weinig industrie heeft. Maar moet je
ook aangrenzende regio als Nagano,
Ibaraka En Nigata meenemen (vanwege
fall-out) dan kom je aan bijna 11% van het
BNP. Het uitvallen van de reactoren is wel
erg lastig voor de energievoorziening. En ze
moeten er ook uitkomen met een beter
imago
dan
ervoor..
schreef
een
optimistische Economist in maart nog.
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Wat in elk geval een opsteker is en blijft is
de grote interne solidariteit die mogelijk nu
ook hun politiek gunstig gaat beïnvloeden.
-De onzekerheid groeit nog steeds , hoe erg
zal het nog worden?
Tja, hierboven las u enkele van de vele
meningen… Feit is dat de forse bevolkings
teruggang nu en de demografische
onbalans de laatste 20 jaar een krachteloze
gemeenschap deden zien die zwelgt in een
enorme staatsschuld waarvan niemand
weet hoe die op te lossen..
En intussen blijven de onheilsberichten
elkaar opvolgen; een eindconclusie is niet
mogelijk nu. Maar hij lijkt afschuwelijk te
gaan worden voor Japan en voor ons allen.

commercieel belang was. Ze zijn uit op
strategische ondernemingen daar en op
jongleren met de verhoudingen van dollar
en euro… Want ze willen een niet te hoge
olie-rekening betalen.
China blijft een soort van “lowcost
handelspartner”, die vooral uit is op het
verzwakken van de “concurrenten”. Andere
grootmachten lijken vooral coöperatief en
China blijft afzijdig, stelt zich “tegenover”
anderen op.
Dus we moeten snel af van onze eigen oude
beelden over dit enorm machtige land en
beginnen met hardop tegen Beijing te
zeggen dat het “ontwikkelingsland af is”.
En dat zal nog niet meevallen… we zijn al
in een andere wereld maar beseffen het nog
onvoldoende. De knop moet dus echt
helemaal om.

WORDT CHINA OOIT VERANTWOORDELIJK?
Opnieuw zien we China volkomen passief
blijven , nu ook in de Arabische woelingen.
Overigens net als de andere BRIC-landen
waaronder India en Brazilië... Ook bij de
Japanse rampen bleef het uiterst koel
toeschouwer, al is het de belangrijkste
handelspartner van dit land.. De tweede
economisch machtige ter wereld houdt zich
gewoon afzijdig. En in de G20, de Wereldhandelsorganisatie en het IMF, vechten ze
“ordinair” voor het eigenbelang. En verdedigen dat eigenlijk met een beroep op hun
“status van een ontwikkelingsland”. Wat
natuurlijk , ondanks 800 miljoen armen in
het land, echt onzin is geworden. Het land
waarin de Franse luxe-industrie zijn grootste
omzet heeft, krijgt ook nog steeds 770
miljoen € aan leningen van de Franse
Agence voor ontwikkelingshulp…
Na de crisis van 2008 is het wel welletjes
met dit land met zijn 3000 miljard $ aan
reserves: een derde van het wereldtotaal.
De ontwikkelde landen en hun grote ondernemingen ergeren zich in toenemende mate
aan de wijze waarop Beijing het spel speelt.
Geen respect voor “geestelijke eigendom en
oneerlijke concurrentie laten bestaan voor
buitenlandse bedrijven in hun land. Even
dachten we dat China de verarmde
Europese landen als vriend ter hulp snelde,
maar de grieken, Portugezen en Spanjaarden weten nu wel dat het puur

BEIJING IS BANG VOOR BESMETTING!
Sarkozy ging er even op bezoek bij zijn
Japantrip. En kreeg te horen dat men erg
bezorgd was over Frankrijk’s optreden in
deze “Libische oorlog”. Ook dat Peking bang
is voor een niet-eindigende oorlog. De
regering sloot een hele rij advocaten en
internettoppers op, en enkele van hen zijn
voor hun familie ook niet meer te vinden..
Ook al is de censuur stevig, het lekt hier
behoorlijk en de Arabische drama’s, de
opstandigheid van de jeugd de (ogenschijnlijke?) successen spreken zeer tot de
verbeelding. Hier zat Peking echt niet op te
wachten. En de controle is uiterst
verscherpt.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
OBAMA KIEST VOOR BESCHEIDENHEID?
Bush zei het ooit zelf: “ Een grootmacht
hoort bescheiden op te treden”. Maar hij
deed het niet echt. Obama doet kennelijk
wat Bush bedoelde en houdt zich zeer rustig
in het Arabische revolutiegebeuren. Velen
zeggen ook: “De VS hebben eigenlijk geen
militaire opties”. Dus militair ingrijpen levert
bijna steeds achteraf grote schade op : Of
aan mensenlevens Of aan reputatieschade.
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De voorbeelden van Vietnam, via Irak tot
Afghanistan/Pakistan, liegen er niet om. Een
no-flyzone zone , die in Irak jaren bestond,
leidde tot veel doden onder burgers omdat
de Iraki het afweergeschut bij huizen,
kerken en hospitalen plaatsten. Elke aanval
op dat geschut was dus bloedig en leverde
veel woede op van de burgers daar. Tel uit
je winst dus…
Clinton wil nog steeds fors optreden in Libië,
maar Gates niet en Obama schippert nu. En
intussen gaat het geweld tegen revolutionairen door… in Libië waar Kadaffi lijkt te
herwinnen en ook in Bahrein waar SaoediArabië 1000 man stuurde om te “kalmeren”.
En ook in Jemen schoot men met scherp
en… raak.
De Amerikaanse politiek lijkt echt te zijn
veranderd, of is het een kwestie van tijd en
intensiteit van de strijdende partijen? Wie
zich nog de magistrale speech van Obama
herinnert in Caïro, moet nu echter een lichtje
op gaan. Dit is de bedoelde Amerikaanse
soft power, maar met een duidelijke grens
als het om volksmoord gaat…
Uit een CNN-poll blijkt dat 74% van de
amerikanen het in Afrika en het MO graag
overlaat aan anderen.. Gates en Clinton
ruziën, want Clinton wil ”de oorlog van de
harten en geesten” winnen nu. Gates ziet
grote militaire risico’s… Obama wil geen
“American leadership” maar wel (logistieke)
hulp bieden om een operatie geleid door
Europa mogelijk te maken.
Kadaffi kreeg nu de “onderste steen” boven
waar het gaat om de “tanende visies in en
van het westen”. Wat ook Amadinedjad al
aardig lukte…en lukt? Immers, hij trekt nu
zijn conclusies op grond van deze nieuwe
ervaringen. En dat stelt niets gerust!

democratisch reveil in de Arabische landen
en de islam opbloeit… De harde verpakking
daarvan in een vuile (burger)oorlog doet
mensen zeer schrikken..
-Gebrek aan strategische duidelijkheid.
Wie weet nou eigenlijk wat zijn strategie is?
Wat is zijn visie op Saoedi-Arabië dat
“militair ging helpen” in Bahrein, waar het
niks opschiet met die roerige sjiitische
meerderheid onder een soennitische
minderheid? Wat denkt hij van de gevolgen
van de Syrische onrust voor Libanon en de
Palestijnse kwestie? Gaat hij nu de rebellen
in Libië toch bewapenen, zoals Clinton al
suggereerde samen met de Fransen
overigens? Wat is zijn idee over Libië als K.
er in slaagt in het westen stand te houden,
al krijgt hij nu geen bom meer binnen door
die blokkade? Verwacht hij ook twee of drie
Libiës? Wat denkt hij over het “stille”
Algerije? Kortom de amerikanen zijn bang
en zien weer een oorlog aankomen en hun
president is afwachtend. Het lijkt wat
schizofreen: enerzijds wil men duidelijke en
forse Amerikaanse standpunten maar
anderzijds vreest men voor de gevolgen van
die standpunten en hun vertaling in acties.
-Obama’s doctrine:
Zijn “doctrine” wordt intussen, na zijn
speech en diverse redes van Clinton, als
volgt samengevat in de Amerikaanse pers:
.De VS kunnen bij groot onrecht en
schendingen van de rechten van de mens
niet “wegkijken”.
.Er moet bij voorkeur multilateraal, samen
met andere landen dus, worden geopereerd
bij conflicten.
.Unilateraal optreden is niet uitgesloten als
er werkelijk vitale belangen van de VS in het
geding komen.
.Elke situatie is uniek en wordt op eigen
merites beoordeeld.
Dit brengt wat duidelijkheid, maar niet
genoeg voor iedereen. De oppositie
herinnerde aan de fout van Bush sr. Die
“vergat” Saddam te wippen in de eerste
oorlog Kwestie Koeweit) met de immense
gevolgen later voor Bush jr.
-De VS en de andere grootmachten.
De grootmacht VS is de weg kwijt en de
andere,
nieuwe
grootmachten
kijken

IEDEREEN IS NU BOOS OP OBAMA
Hij krijgt er fors van langs en niet op z’n
minst ook uit eigen gelederen. Stapt hij nu
weer in een derde oorlog? Is hij gek
geworden? Dat vragen de geschrokken
amerikanen zich af. Velen zien hem als
internationaal onervaren en schrikken van
zijn gebrek aan strategisch denken. De
speech van Caïro is merkwaardig genoeg
nu vergeten… Terwijl nou net een

53

zwijgend en werkeloos toe… Brazilië, India
en China verroeren geen vin. De nieuwe
multi-polariteit lijkt nog niet te functioneren.
Of nou juist wel?
-Obama en zijn voorgangers
Obama is niet de eerste president die het
fors voor zijn kiezen krijgt. Eisenhower
bijvoorbeeld na WOII. Hij plande zich een
ongeluk, en liet voor alles scenario’s maken.
Niet dat hij dacht dat die plannen zouden
kloppen, nee. Hij zei altijd: als je alles plant
en alles bekeken hebt, schrik je nooit van
chaos en blijf je altijd kalm en
gedisciplineerd… Daar zou Obama mogelijk
iets mee kunnen doen, denk ik wel eens.
-Brandende strategische vragen:
Hier een stel vragen :
.wat te doen als er “herstel van de oude
regimes” gaat blijken in Egypte en Tunesië
c.s.?
.wat te doen als er onblusbare burger- of
stammenoorlogen
blijven
woeden
in
Arabische landen?
.wat te doen bij “islamitische overnames”
van de macht?
.hoe om te gaan met een breed conflict
tussen soennieten en sjiieten?
…
Er is nog veel werk aan de winkel en Clinton
c.s. moeten dus de mouwen opstropen. En
gelukkig is Bush junior met pensioen..

DE GEK VAN WISCONSIN
Sinds november 2010 heeft men in deze
staat een republikeinse meerderheid en nu
moet alles “om” dus. En hoe!
Walker, de gouverneur, en de zijnen willen
de sociale uitkeringen fors korten en ook de
bemoeienis van vakbonden met ambtenaren
verbieden. Wat leidde tot groot tumult en de
bezetting van het parlementsgebouw. Daar
kamperen ze nu en krijgen hun pizza’s uit
de buurt via Facebook bestellingen van
sympathisanten. Buiten houden collega’s
elke twee dagen grote betogingen en wel
vaak 100.000 deelnemers. Wat in deze
staat van 6 miljoen inwoners met een
hoofdstad van 230.000 inwoners erg veel
genoemd mag worden. Ook in Ohio, Indiana
en Pensylvania is het nu onrustig want ook
daar zijn republikeinen van plan hetzelfde te
gaan doen… Alles omdat de Tea=party
gouverneurs er na een populistische
verkiezingstoer, op los gingen. Ze willen
forse belasting verlagingen en ook dat de
ambtenaren de broekriem aanhalen om het
tekort van 3,6 miljard aan te pakken.
Europese ambtenaren zullen verbaasd zijn
te horen dat hun collegae hier recent
accepteerden om
fors meer aan hun
ziektekostenverzekering te betalen: ze
gingen er netto 8% op achteruit! Maar
Walker vond dat niet genoeg en maakte een
wet die de vakbonden verbiedt te
onderhandelen over arbeidsvoorwaarden…
en
die
ook
het
innen
van
de
vakbondsbijdrage door de werkgever
onmogelijk maakt. Dat alles zal, als het
doorgaat, grote symbolische betekenis
hebben omdat nou net Wisconsin ooit de
sociale voorbeeldstaat was sinds 1960.
Dromen van Ronald Reagan en de zijnen in
1981 lijken nu in vervulling te gaan. Hij
ontsloeg
de
luchtverkeersleiders
die
staakten in 1981 en daarna ging ook het
aantal vakbondsleden in de privé-sector fors
omlaag. Maar in de overheidssector bleef
hun macht nog redelijk intact. Bij de Obamaverkiezingscampagne waren zij het die fors
in de kas stortten, tot woede van de
republikeinen.

DE REPUBLIKEINEN ZITTEN VAST OP
RECHTS
De “nieuwe frisse ultra-rechtsen” die erg
fanatiek “anti-staat en anti-belastingen” zijn,
veroorzaken een forse blokkade in de
republikeinse gelederen. De “nee-strategie”
veroorzaakt een complete blokkade , juist
nu er, heel goed door onderhandelen en
compromissen aan de “linkse politiek van
Obama kan worden geremd”. De cocktail
van harde afgevaardigden, forse lobby's en
te gekke retoriek doen de presidentskandidaten naar de “ultra's” neigen. En er is
eigenlijk nog geen één echte rechtse , echt
charismatische, kandidaat in zicht, ondanks
de ultra-kopstukken en hun Tea-party
aanpak… Dus of je het zo rechts voor elkaar
krijgt is maar de vraag; de grenzen van het
populisme zijn dus in zicht…
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Er kwam nu een forse tegenactie aan de
gang onder de kreet: “Kill the bill” en uit pols
blijkt dat 60% van de amerikanen tegen de
plannen à la Walker zou zijn.
Maar nu bleek toch dat Walker de
omstreden wet … ondertekende.
Revolutie nu ook in de VS?
Kan dit
zomaar? Ja, dit kan kennelijk in het huidige
klimaat van angst en onzekerheid dat fors is
gevoed door de kretologie van de Tea-party.
Nu zal de VS nooit die noordelijke landen
met hun superbelastingen (zie Noorwegen)
imiteren: ondenkbaar!
Hun systeem is
geheel anders, berust op enorme dynamiek,
ondernemingsgeest en “vanzelfsprekende”
ongelijkheid. Al zouden ze bij die
noorderlingen ook kunnen zien dat je rijk
kunt blijven ondanks hoge belastingen als je
maar flexibel blijft en efficiënt.
Andere tijden maar ook “oude” gewoonten
dus.

twee grote partijen (conservatieven en
liberalen) , die altijd al de was deden, niet
wordt gepruimd. Maar de werkelijkheid is
anders geworden: naast de twee grote
blokken ( Cons. 143 zetels en Liberalen 77)
zijn er nog de Sociaaldemocraten (NDP met
47 zetels), het Bloc Quebecois (36 zet.) en
onafhankelijken 5 zetels. Er was in 2008
een poging om een gedoogconstructie te
proberen: liberalen wilden wel met de NDP
en dan gedoogd worden door de
Quebecois; dat lukte niet. Nu er weer
verkozen gaat worden houden er meer
experts rekening mee dat het nu echt zou
kunnen gebeuren. Zoals ook in het UK waar
de tories het doen met de liberalen.. Andere
tijden vragen om een andere idee van
regeren.
GUANTANAMO
Dit stukje land waarop nu ook vele
gevluchte Haïtianen zitten en wat zou
worden teruggegeven na de sluiting van het
gevang, lijkt opnieuw te zijn voorbestemd
nog lang Amerikaans te moeten blijven.
Washington probeert de vluchtelingen hier
te weren, houdt clandestienen tegen, want
er gaat hier nu toch de berechting van de
173 gevangenen plaats vinden. Obama
moest 180 graden om….Obama beloofde bij
zijn start voor ronde 2 in 2012 dat hij Guant
echt ooit zal sluiten en zei nog eens dat de
Senaat eerdere sluiting verhinderd had. Nu
gaat ook de sjeik die 9/11 op zijn kerfstok
heeft voor een militaire rechtbank in
Guantanamo, na twee jaar juridisch
gerommel dat niets bracht. Guant blijft dus
nog best even en daarmee ook de ermee
verbonden Amerikaanse schande..

DE FINANCIERS VAN OBAMA
Wie betaalt het Amerikaanse potverteren
eigenlijk? Waar komt al die poen om de
zaak weer op te peppen toch vandaan? Wel
hier is het lijstje:
1160 miljard $ komen uit Peking, 882 m. uit
Tokio, 272 uit het UK, 212 uit Parijs, 186 uit
Brazilië, 168 uit de rijke Caraïbische hoek
(Kaaimaneil., Bahama, etc), 155 uit Taiwan,
151 uit Rusland, 134 uit Hongkong en 107
uit Zwitserland…
Zo zit het met die schuld van nu 95% van
het BNP (Europa: gem. 0%). En nog elke
dag wordt die hoger…en binnenkort komt
die aan de limiet die het Congress ooit
stelde 14290 miljard $...
China en Japan die samen 4500 miljard
bezitten kijken bezorgd toe… Dus ook
Japan dat zelf 220% van zijn BNP aan
schuld heeft. Die vooral door de eigen
inwoners werd gefinancierd.. wat niet waar
is in de VS. Integendeel.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DILMA IS ERG STILLETJES Of ?
Ze ging flitsend van start en neemt haar
besluite snel en alleen en ze ent de
regeringskringen erg goed. Maar ze erfde
een economie die oververhit was met een
forse inflatie (+6%) en nu is de referentie
rente er al 11,75% (was 8,75%). Ze

CANADA EEN BANANENREPUBLIEK?
Ze kunnen in dit land niets met
coalitiekabinetten en regeren dus al sinds
2004 met minderheidskabinetten die al 4
keer in 7 jaar vielen. Het is politiek ongeloof
in het idee “coalitie” dat hier vanwege zijn
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beperkte het nieuwe minimumsalaris tot 324
$ terwijl de bonden 360 eisten. Het gaat dus
wat anders sinds Lula vertrok en zelfs
Obama werd bij zijn bezoek fors gevraagd
om meer balans in de onderlinge handel. Ze
regeert minder in overleg met alles en
iedereen lijkt het. En haar fiscale
hervormingsproject is kalm begonnen maar
gat over vele jaren veel verandering
oproepen. De andere stijl is ingetreden en
ze regeert minder charismatisch, veel
zakelijker en eigenzinniger. En dat is in haar
achterban even wennen nu.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
EGYPTE: REFERENDUM OVER DE
GRONDWET
De opkomst was 77,2% bij het afstemmen
over de nieuwe Grondwet. Gezien het
voorstel moeten de opstandige jongeren,
Mr. Moussa (presid. Arabische Liga en
Egyptenaar) en ook voor Baradei (ex-IAEA)
dit als een “achteruitgang” zien. De Broederschap kan meer tevreden zijn: de islam
blijft de staatsgodsdienst, en de “principes
van de islamitische wet” blijven de bronnen
voor de wetgeving. Nou gaat het hier over
“uitgangspunten” en nog niet over de
nieuwe Grondwet zelf. Dus het is niet het
laatste maar het eerste woord. Ook nu blijkt
dat de progressieve voorhoede kleiner is
dan de eenvoudiger en gelovige en mogelijk
ook “wat bangere” achterhoede. Dat is ook
in Egypte zo, wat nog een sterk religieus
gericht land is met beperkte opleiding en
veel armoede. De revolutie is dus enkel het
begin, een kans, om in de toekomst te
veranderen. Wonderen bestaan niet.

OBAMA: GEMISTE KANS IN Z-AMERIKA?
Hij was er op bezoek sprak vaak over
“partners zijn” maar deed verder niets
concreets. Een PM zei: “Hij kwam, hij zag
en zei helemaal niets”. Ach die arme had
zoveel aan zijn fiets hangen dat hij gewoon
even “vrij nam”. Maar dat kan niet in zo’n
baan. Serieus gezegd dus: Obama had er
méér
moeten
doen
,
een
paar
medestanders erbij kan nu echt geen
kwaad. Volgende keer beter of had de
slimmerik een goede reden even te
zwijgen… Mogelijk kon hij zo ook moeilijke
zaken gemakkelijker ontwijken. Want de
Zuid-Amerikanen houden zich in de huidige
crises nogal afzijdig. Dat wilde hij dus even
laten voelen? Geopolitiek is verrekte lastige
materie.

WAPENS VOOR KADAFFI: LUCRATIEF
Kadaffi was een groot wapenkoper voor het
westen nadat hij weer “politiek toonbaar”
was geworden. En ook daarvoor…
In de 70-er jaren kocht Libië al van alles in
Europa
voor
zijn
vele
oliedollars:
elektronica van Thales, Mercedes vrachtauto’s en ook vele , wel 300 vliegtuigen,
waarvan er nu nog 30 vliegen.
Veel van het spul is nu schroot en erg
interessant voor ijzer en metalen handelaren. En toen in 2004 het wapenembargo eindigde was het weer feest in de
wapenhandel. In 2007 kwamen ze allemaal
naar Libië om hun spullen te tonen en weer
scoorden de Fransen het nodige. Frankrijks
lijstje: 120 miljoen € aan Mirage 1, 168 milj.
Voor tanks Milan en 128 miljoen voor
radiosystemen Tetra. Veel politici die er nu
nog zijn bezochten K. en CO; uit Frankrijk,
uit Spanje, uit Italië en ook uit GB.
Duitsland ook zelfs. En ook Poetin
verscheen er maar hij verloor nu, met spijt,
veel klandizie aan de westerlingen.
Berlusconi maakte excuses voor zijn
koloniale doden en betaalde schade-

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË GEEN LABOURLAND MEER
Labour verloor fors in de verkiezing in New
South Wales; nog maar ¼ van de zetels nu
daar. Het vanouds Labourachtige continent
zag ook het vakbondslidmaatschap dalen in
20 jaar van 40 naar 20%. De liberale partij
wint veld en zal het Mevr. Gillard nog erg
lastig gaan maken. Om te beginnen met
haar CO2 wetgeving. Het oude rode
continent verschiet van kleur.

Terug naar inhoud
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vergoeding, en verkocht veel wapentuig en
170 km autoweg. De commissies vlogen in
het rond: de militairen vroegen steeds 10% .
In Frankrijk waren er steeds slimme
constructies om de commissie te fiksen.
Maar helaas, alle perspectieven zijn nu in
het water gevallen… tot de opvolging van de
kolonel is geregeld. Dan zal het ongetwijfeld
opnieuw beginnen met die olie en die
wapens. Want business is business.. en het
leven gaat door.

Abbas zit stuk en wil nu wel met Hamas
babbelen; zij willen dat graag overigens.
Want na de Wikileaks onthullingen over wat
Abbas aan Israël aanbood komt hij geen
meter meer verder. Ook zijn idee om de VN
te vragen de Palestijnse staat te erkennen
lukt niet… Want daar zegt men: er is binnen
Palestina geen enkele eenheid van beleid…
Immers Fatah en Hamas liggen echt overhoop. Wie is dus eigenlijk Palestina; dat is
de vraag geworden.
Israël is erg ongerust en zegt: “Je gaat toch
ook niet met Al-Qaida onderhandelen?” En
doelt op het feit dat Hamas op de terroristenlijst staat van de VS en de EU… En
neemt het vermoorden van de joodse familie
op de West-Bank weer als illustratie… wat
op zijn zachtst het huilen van krokedilletranen genoemd moet worden.
De aanblik van “het vredesproces” is uiterst
droevig… Terwijl de Arabische revoluties
naderen. Natuurlijk herbegon nu ook het
beschieten van Zuid-Israël vanuit Gaza met
raketten … en bombardeerde Israël ook
weer in de Gazastrip. Aan de zuidflank van
Israël werd een referendum over een
nieuwe grondwet gehouden (Egypte) en aan
de Noordwestzijde, in Syrië, werd het al
knap “revolutionair” onrustig…
Israël zal nu ook eens wat “revolutionairder”
moeten gaan reageren… want ze raken nu
snel achterop.

DE MERKWAARDIGE BOEL IN SAOEDIARABIË
Je vindt er een islamstroming van de 7e
eeuw, uiterst conservatief naast Aramco een
uiterst moderne oliemy van top tot een uit de
21e eeuw. Aramco pompt en brengt geld in
de lade en dat gaat naar corruptie, het
financieren van het wahhabisme, die weer
tekeer gaat tegen die corruptie. En nu is het
omgeven door een gordel van semirevoluties en dat meteen WW onder de
jeugd van 30% en zijn mopperende sjiieten
in het oosten. De koning goochelt en tracht
met
Aramcogeld
de
economie
te
diversifiëren. Aramco, dat van oorsprong
Amerikaans is, werd overgenomen in 1975
en bleef de meest sophisticated olieclub ter
wereld. Maar nu wordt het lastig met dat
oppompen dat steeds duurder wordt. En er
zijn bij de staat ook financiële zorgen en het
inkomen stagneert.
En of Aramco de
middelen voor “sociale vrede “ kan blijven
pompen is niet zeker op langere termijn. En
de onrust groeit hier ook: eind februari
schreven 100 activisten Abdullah een brief
en vroegen hem: “ de corruptie te bestrijden,
en ook het nepotisme en iets te doen aan de
groeiende afgrond tussen staat en
onderdanen”.
Dus de koning zal Aramco voor gel blijven
vragen en tijd willen winnen, om meer
onrust te voorkomen. Maar het is gebleken:
de ideeën kennen geen grenzen meer.
Velen denken echter dat Aramco de
Koninklijke familie gaat overleven.

BESMETTE LIBISCHE BEDRIJVEN
Toen K. nog rebels was werden er nauwelijks zaken gedaan maar toen hij weer
“toonbaar” werd barstte het los. Het land
barstte van het geld en de behoeften. Dus
iedereen toog erheen om business te
zoeken. Maar velen konden geen entree
vinden in hun ondernemingen niet in Libië
en niet in hun buitenlandse ondernemingen.
Er is geen transparantie, geen duidelijke
leiding, gen organisatie het is gewoon link.
Dat klinkt uit de monden van mensen uit de
Blackstone Groep en het investeringsfonds
Lightyear Capital en andere. En ook FM
Capital Partners gaf het op en nu wil
eigenlijk niemand meer wat van die
investeringen van ca. 70 miljard van de
Libiërs. Dus nu is het afwachten tot de

ABBAS SCHIPPERT EN ISRAËL KNIJPT
‘M
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oorlog is beëindigd. Pas daarna kunnen
deze nu gesloten” bedrijven weer een
partner worden voor investeerders. En de
vraag is dan hoeveel Kadaffikids men dan
nog gaat tegenkomen.

“voor de robotservice” in Lyon recent.
Mogelijk zal hij op een dag “het maatje
worden” van ouderen en hun tot gezelschap
dienen als hij heeft geleerd om hen “aan te
voelen en met hen samen op te kunnen
trekken”. U vindt het gek, wel de bedenkers
van deze “low-cost halve mens” geloven
heilig in hun idee…. Kijk om u heen naar de
massale vergrijzing en begrijp dat we over
20 jaar blij zullen zijn met iemand als
Acroban. Geen immigranten dus maar
robots… daar gaan we heen.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE KLEURIGE KOLIBRIE
Hij is 16 centimeter en weegt 19 gram de
Nano Hummingbird. Hij heeft een videocamera en een zender in zijn lijf en is dus
een ordinaire spion. Hij kan alle capriolen
maken: stil hangen in de lucht en ook gaan
zitten op een elektriciteitskabel…Hij is van
het Amerikaanse leger en is de kleinste
“drone” uit hun verzameling. Nu nog hopen
dat de taliban zich niet te veel gaan
verbazen over een tropisch vogeltje in hun
achtertuin…

3 D PRINTEN IS EEN WARE REVOLUTIE
Het is geen printen op papier met inkt maar
het “poepen” van bouwsteentjes in een sterk
soort plastic met behulp van een “printer”,
waaruit je dus een eerder ontworpen
voorwerp kunt “opbouwen=printen”. En dan
stuurt de firma het je gewoon voor een
stukspijs thuis. Een ring, een mooi kopje,
een onderdeel van een fiets, wat u maar
wil… Dus ook een kopie van iets wat u heeft
of “mocht lenen”. Plagiaat dus op grote
schaal en ten koste van de (niet-betaalde)
ontwerper dus. Zoals we ook muziek en
video en geschriften kunnen kopiëren.
Wil u een ideetje dus even “in de markt
proberen” dan ontwerp het ding en laat er
een leuke serie goedkoop van maken en
biedt ze mijn part ergens gratis in de
distributie aan… Wordt het een succes dan
hup de volgende serie etc. ; een duur
marktonderzoek is niet nodig dus. Zoiets als
je eigen boek maken m.b.v. lulu.com ,
waarbij je het eerste exemplaar gratis krijgt
en daarna betaal je per bestelling een
kostprijs +. Een vriend deed dat in het
geheim met mijn gedichten en bood het me
aan Grote verrassing!
Het is geen grapje hoor, er zijn al diverse
industriële producten zo gemaakt en
gebruikt intussen. Een Hollands bedrijf was
pionier en zit nu met zijn unit in New York en
het vliegt de tent uit..
Dus nu is het de beurt aan U.

SPEED
SCHOENEN
VOOR
EEN
SPRINTER
De Europese kampioen sprint op 100 en
200 meter moest sprinten in Kobe in Japan.
Maar deze keer op een baan bij Asics, zijn
sponsor en schoenenleverancier. En zijn
sprints werden opgenomen en gedigitaliseerd en zijn lichaam werd geheel in digits
vastgelegd. En zo werd precies ontdekt dat
hij iets fouts heeft met zijn stand van de
voeten. En nu maken ze aangepaste
schoenen voor hem om nog harder te gaan
en de “foutjes” te corrigeren. Hij gaat nu
enkele honderdsten van een seconde
sneller en daar gaat het om. Straks is de
sponsor nog bepalend voor wie er
wereldkampioen
wordt…
Wie
de
technologie heeft, heeft de wereld. Techno
is ook een sport geworden dus.
GEEF UW ROBOT UW HANDEN EN GA…
Acroban, de robot, is erg menselijk in zijn
kunnen. Als u hem bij beide handen neemt
reageert hij als een kind. En dat leerde hij in
Bordeaux bij wetenschappers , die wilden
dat hij “als een mens zou aanvoelen in zijn
contacten”. En dat lukte verrassend goed
constateerden bezoekers van een Salon

DE PHILIPS 21/9 TV ZONDER ZWART.
Goed nieuws voor cinefielen: op deze TV
kunt u film kijken zonder die rare zwarte
banden in het beeld. Om de TV heen is een
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kring van leds geplaatst die qua kleur
variëren afhankelijk van het soort beeld:
Dat doet de ogen minder vermoeien. Er zit
ook een 3-D optie in (wel met bril), heel wat
Internetdiensten ook, een videorecorder, en
een opslag extern op USB-stick of harde
schijf. En die ellendige afstandsbediening
kan ook weg als u een I-Phone of
smartphone heeft. Dan kunt u met een
programmaatje daarop die telefoon als
afstandsbediening gebruiken…
Hij is te koop : zomer 2011 dus even geduld.

HETE STOOM DOET HET BETER
Siemens ontdekte dat hoe heter de stoom is
voor een turbine die stroom opwekt hoe
rendabeler die produceren kan. Dus nu
wordt
de
stoom
van
thermische
zonnewarmte centrales op 550 graden
gebracht voor die in de turbine gaat. En dat
brengt de prijs van elektriciteit met 10%
omlaag. Weer eens goed nieuws door
inventiviteit ontstaan..
PER ONGELUK: EEN VIRUSMUTATIE
Het is gebeurd in MIT (VS) waar researchers een H1N1-virus muteerden waardoor
het sneller overdraagbaar werd tussen
mensen… Niet zo best eigenlijk: kunstfoutje.
Maar anderzijds kunnen ze nu in rust iets
tegen deze variant bedenken, en hem
meteen opsporen als hij zou verschijnen bij
een epidemie… Ook al zijn ze het
verschijnen dus zelf schuld mogelijk. Elk
nadeel heb ook sijn voordeel dus…..

900 $ OM EEN I-PAD TE MOGEN KOPEN
De I-Pad2 kwam uit en wel 50.000
amerikanen bestormden de winkels rond 21
maart. Een dame in New York had 41 uur in
de rij gestaan en.. verkocht haar eerste plek
voor de winkel voor 900 $. Zo gaat dat dus
in freakland… Ooit verkocht ik als automatiseringsbaas in een bedrijf bestellingen van
extra-bestelde computers (gehuurde!) van
IBM als opties aan andere bedrijven… Die
konden door levertijdproblemen niet tijdig
aan een nieuw model komen… Lucratieve
bezigheid en eigenlijk dus ook speculatiebusiness… De mens is een wonderlijk
wezen.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA

DE ROBOT DIE INSTRUCTIES LEEST
Sysbrain heet ie en hij leest in alle soorten
lettertjes instructiemanuals om zich zelf te
perfectioneren. Hij is superintelligent en kan
bij een technisch probleem, bijvoorbeeld
aan een ruimteschip, zelf oplossingen
bedenken en reparaties voorstellen. Zoals of
zelfs beter als, de mens. De technologie
kan in elk complex apparaat zoals
satellieten, onderzeeërs, etc. worden
ingezet.
Prof.
Sandor
Veres
van
Southampton vond hem uit en is erg trots.

-PROGRESSIEVE BELASTINGEN?
In vele landen vindt men het normaal dat je
(relatief) meer belasting betaalt naarmate je
“rijker” bent. Dat heet solidariteit met hen
die het “minder hebben”. Al hoor je ook
steeds vaker spreken over een “flat-tax”,
dus eenzelfde, laag, % belasting, voor
iedereen. Nog vaker hoor je nu praten over
het belasten van de mega-bonussen in
diverse sectoren. Want in sommige banken
zijn de topinkomsten wel 300 keer dat van
de portier voor de deur. In de VS van de
republikeinen is belasting gewoon een
vloek: in Wisconsin verlaagt nu een
gouverneur drastisch de belastingen en ook
… de overheids-salarissen… Want het geld
voor de staat moet toch ergens vandaan
komen. Zo gek kan het ook nog worden. En
in het rijke westen werken vele jeugdigen
met best hoge opleidingen, voor een krats in

DE ROBOT DIE 10.000 STOFFEN HERKENT
Hij wordt in de VS binnenkort getest, deze
staatsrobot die bijna alles wat link is “ziet” in
voedsel, medicijnen en industriële producten. Een grote hulp bij de keuring van waren
en de controle van ingevoerde producten,
ook op explosieven. En natuurlijk controleert
hij met gemak ook op radio-activiteit…
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uitzendbaantjes. Dus de ongelijkheid neemt
weer sterk toe. En ik heb het dan maar niet
over de miljarden mensen die met minder
dan 2 $ per dag moeten rondkomen, ook
terwijl hun leiders het land leegroven.
Kortom de eeuwige politieke strijd om wat
een rechtvaardig belasting-systeem is, lijkt
eeuwig bij ons te blijven.
In Nederland denken de meesten dat er een
rechtvaardig,
want
een
progressief
belastingregiem heerst. Maar dat blijkt wel
een beetje anders volgens kritische
economen als ene de Kam. Hij zocht het
uit…
In Nederland betalen de 20% rijksten zo’n
68% van de door de staat geheven
loon/inkomstenbelasting + premies. Dat is
dus mooi geregeld.
Maar deze belasting is maar 38% van wat
de overheid binnen haalt, want 6% wordt
gepakt via BTW, accijns, winstbelasting, etc.
Arme mensen geven 17% uit aan BTW,
rijkeren maar 10% en zo zijn er nog een
paar… En de Kam berekende dat per sado
in Nederland iedereen, arm en rijk, zo
ongeveer hetzelfde percentage van zijn
inkomen bij de staat “neerlegt”. Dus dat we
eigenlijk al lang die “flat-taks” hebben,
zonder het te beseffen. Niks progressief dus
en ook niks “rechtvaardig”. Dus moet je
mogelijk wat anders aankijken tegen
huursubsidies etc. , die nu overigens
gesloopt worden… Want de tijd dat Den
Haag alle pretjes betaalde is… voorbij. Dat
verklaarde de nieuwe premier bij zijn
aantreden.
In de Arabische landen laten veel jonge
mensen zich nu doodschieten omdat ze niks
verdienen kunnen, niks hebben ook geen
perspectief. En zij die jatten schieten op hen
en stallen hun vermogens “undercover”. Het
is dus eigenlijk weer het ouderwetse zootje
dat Karl Marx zo schokken ooit beschreef in
zijn boek: Das Kapital. Als de geschiedenis
zich herhaalt dan wordt het nog knap
onrustig dus… Want solidair heeft afscheid
van onze maatschappij genomen.

EEN ACTUEEL EN TYPEREND
VERHAALTJE
In Jemen is het al weken zeer onrustig met
als centrum het “Plein van de Verandering”
dat vroeger gewoon Het Plein van de
Universiteit” heette. Er werd, “door de
omwonenden, zegt de president”, een
muurtje gezet voor de ingang van de
Universiteit, een revolutionair nest. Maar die
is intussen praktisch gesloopt en onderwijl
schoten “snipers in burgerkleding” zo’n 1,5
uur lang met scherp en kilden 52
revolutionairen. Zo’n 150 werden er ook nog
gewond… De families kwamen hun doden
halen en hun gewonden terwijl de president
op TV vertelde het heel erg te vinden dat
‘onderling strijdende burgers” zo’n bloedbad
aanrichtten… Een imam zou een deel van
hen hebben opgehitst. En hij moet daarom
nu, helaas, voor 30 dagen de staat van
beleg afkondigen.
Dit gebeurde in Jemen en was de aanleiding
voor hoge militairen en politici het voor de
opstandelingen op te nemen. Wat Saleh
deed waarschuwen voor “een ware
chaotische burgeroorlog die hiervan het
gevolg zou zijn”. Om erger te voorkomen
wilde hij wel wat vroeger opstappen dan zijn
termijn lang was: hij zou zijn land voor
chaos behoeden en uiterlijk end 2011
opstappen…
Maar dat geloofde hem niemand. Dit is een
typisch patroon wat we meer zien in de
revolterende landen. En nu zien we weer
een dictator die heel dicht aanzit tegen zijn
laatste dagen… In een land waar Al-Qaida
best een positie heeft en wat ook een
buurland is van de saoudi’s.
Dus vroeg
Saleh hen ook hulp in de vorm van
“mediatie”…

Terug naar inhoud
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
CO2 HACKING!
U weet dat er in CO2 rechten wordt
gehandeld; ondernemingen kunnen die
kopen en verkopen. Brussel gaf aan 11.000
elektriciteitscentrales en fabrieken de
vergunning om zelf, onderling dus, in CO2-

*****
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rechten te handelen. Dat werd een markt
van 110 miljard € en in de haast werd er
weinig nagedacht over beveiliging
Nu is
deze handel dan ook lucratief voor…
hackers. Die doken in registraties op
computers in Tsjechië, Oostenrijk, Griekenland en Polen en ze pikten voor 200 miljoen
quota’s en verkochten die aan niets
vermoedende vragers van rechten… Via het
“binnensmokkelen” in computers van een
z.g. “Paard van Troje” namen ze de controle
over de computers over en pikten zo de
vitale gegevens in om zich als trader voor te
doen. De Europese Commissie onderbrak
onmiddellijk de handel toen men het merkte.
Het was niet de eerste hackersaanval op dit
vlak: in febr. 2010 werden er al passwords
gestolen via “phishing”. Nou is de Beurs
voor CO2 rechten al eerder opgelicht in
2008 en 2009; toen werd er voor 5 miljard (!)
aan btw gejat van diverse regeringen…. Het
is duidelijk dat de computer van deze Beurs
een update nodig heeft van zijn beveiliging.
Men heeft intussen besloten om in 2013 een
centraal Europees register te openen om
beter te kunnen controleren. En opnieuw
blijkt dat hackers overal actief zijn en ook
erg goed de weg weten in de diverse
regelingen…en de computers van de EU(leden). Nu de operaties weer mogelijk zijn,
na een sluitingstijd om orde op zaken te
stellen, blijkt de handel 70% lager te liggen
dan voor het ontdekken van de incidenten.
Barclays Capital dat actief was in deze
sector stopte ermee: te gevaarlijk vond men.
Voor je het weet zijn wij ook slachtoffer was
hun commentaar. Brussel was weer eens te
naïef in haar geloof in de mensheid… Dure
vergissing.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
DE REVOLUTIE-EMIGRATIES
De eerste golf kwam met de boot naar
Lampedusa (Italië) en uit Tunesië. Intussen
zijn we la, half februari, rond de 500 wat tot
stevige paniek in de EU aanleiding gaf. Nee,
die doden die er ook vielen toen een boot
van de kustwacht van Tunesië over een
scheepje vol vluchtelingen heen voer en met
opzet, daarover hoorden we niets. Toen de
vluchtelingen aan land kwamen werden ze
opgepakt door Frontex, onze Europese
deurbewaarder in het zuiden en moesten
hun papieren tonen, hun data geven en hun
vingerafdrukken. Dat is al langer gewone
procedure. Daarna mochten ze het eiland
op en ze bleken erg beleefd te zijn, hadden
zakgeld en betaalden wat ze consumeerden
en dankten Lampedusa zeer vriendelijk voor
de “gasvrijheid”. Ze liepen zelfs met een
provisorisch spandoek met er op: Merci
Lampedusa!
Ook legden ze iedereen uit dat ze gewoon
werk willen omdat er thuis niets is en ze
vezen dat het voorlopig niet verandert. Wat
ze goed gezien hebben.
De middenstanders op Lampedusa waren
na de eerste schrik, best in hun nopjes: ze
kregen zo eigenlijk een vervroegd toeristenseizoen vonden ze.
In Brussel was het even chaotisch: Italië
wilde natuurlijk meteen poen en ze kregen
150 miljoen en ook versterkt optreden van
Frontex werd beloofd.
Zo verliep dus de “generale repetitie” , want
het gaat natuurlijk stormlopen met al die
revoluties. Dus Turkije, Griekenland, Italië,
Spanje en Frankrijk maken jullie je borst
maar nat.
En wie legt die arme duvels nou uit dat in de
EU ook een WW heerst van 8 à 10% op de
meeste plekken? Dat ook hier de jongeren
vooral arm en werkeloos zijn… En dat ze
dus gewoon snel weer terug moeten.
We gaan de supertest tegemoet van al die
forse immigratiewetten.

DE CO2-BANAAN UIT DE ANTILLEN
Als u een banaan koopt die is geproduceerd
in de Antillen en iemand berekent exact wat
de productie aan CO2 bracht (verbouwen,
transport, verpakking, etc) dan blijkt dat ca.
80 gram te zijn. Oftewel 480 gram per kilo.
Een doosje aardbeien geproduceerd in
Spanje echter doet al 442 gram CO2 in de
lucht verdwijnen. Dat had u ongetwijfeld
anders ingeschat, maar in de Antillen
produceert men nog erg clean.
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Tja de EU kan niet het omgekeerde terug
doen , want we hebben te weinig kids. Maar
zou het nou lang duren voor de eerste
West-Europese werkelozen naar NoordAfrika zullen gaan. Zoals vele Duitsers al
deden toen ze hun werk vonden in
Zwitserland en zelfs in Polen.
Migratie wordt weer een hot item wedden?
Frankrijk wilde wel “een beperkt aantal
jongeren opnemen”
klonk
het.
Als
compensatie voor de nogal vriendelijke
relaties van Parijs met de dictator Ben
Ali…?

gaan uit de haven van Tripoli waar hij nog
regeert. Dit is de voorbode van veel onheil
en er is weinig beleid in Brussel te voelen:
de zuiderlingen zullen toch iets moeten
gaan doen. Maar wat doe je tegen
tienduizenden per week… Als je je zelf laat
voorstaan op “humanitaire beginselen”? De
Arabische revoluties laten ins zin wat we
mogen verwachten wetende dat Afrika en
het MO miljoenen aan bevolkingstoename
gaan krijgen. Het zwarte continent gaat
“verdubbelen” op weg naar tweede helft 21e
eeuw!
Hoor je daar de populisten over in Europa?

BERLUSCONI : MENSELIJKE TSUNAMI
Hij ging praten in Tunesië mede omdat de
Liga van het Noorden de harde lijn eiste:
gewoon afvangen die boten en alles meteen
terug.. Maar in Tunesië hadden ze andere
dingen aan het hoofd en B. kwam
nauwelijks verder. Hij confereerde toen ook
maar met buurman Sarkozy die de groep
aan de Franse grens er niet in laat… De
verslechterende levensomstandigheden van
de jongeren in de revolutielanden en ook het
“openvallen” van de grenzen gaan nog een
grote golf gelukszoekers opleveren. En B. is
het eerste land dat men tegenkomt..

BERLUSCONI SCHUIFT ZE DOOR..
De Italiaanse regering gaat aan honderden
clandestiene die via Lampedusa kwamen en
nu aan de Franse grens wachten in Italië,
een voorlopige verblijfsvergunning geven.
Zo worden ze officieel vluchteling. Dat
gebeurt nadat Berlusconi in Tunesië geen
oplossingen vond; daar wilde men er maar
50 of zo terugnemen. Ook omdat Tunesië
zelf ook al duizenden vluchtelingen ontving
uit Libië… De Tunesiërs waren verrukt want
vele van hen hebben familie in andere
Schengenlanden zoals Frankrijk. Er zijn er
900.000 in totaal, waarvan nu 600.000 in
Frankrijk, 150.000 in Italië , 85000 in
Duitsland, 20.000 in de Benelux en 13000 in
Zwitserland.
En terwijl dit werd geregeld en 6200 van
Lampedua werden weggehaald kamen er
alweer 1500 binnen waaronder 550 uit zwart
Afrika… dweilen met de kraan open en
Europa krijgt zijn portie… B. vond de truc
dus. Een voorbode van wat ons wacht.

LAMPEDUSA WERD SCHOONGEVEEGD
Berlusconi kwam en een dag later vertrok al
de eerste boot met 1400 vluchtelingen naar
Sardinië en zeven andere vrachten gaan
snel volgen. Er moeten 6300 vluchtelingen
weg van dit totaal verstopte eilandje en met
spoed. B. beklaagde zich over de latente
houding in Brussel dat niet verder komt dan
“betalen” en ook over Frankrijk wat zijn
grens fors dicht houdt in het noorden. Daar
wachten aan de Italiaanse kant vele
honderden Tunesiërs om Frankrijk te moge
binnenkomen. Ze ontsnapten in het zuiden
maar Sarko wil er nu echt geen één!
Sinds januari landen hier al 21000 personen
en de toestand werd echt onhoudbaar..
Maar iedereen weet dat dit pas het eerste
golfje is al zeggen de rebellen in Libië dat zij
de deur fors dicht zullen houden t.b.v.
Europa; net zoals Kadaffi steeds deed. En
af en toe dreigde hij met “open doen”, pas
geleden liet hij de nodige boten vol mensen

FRANKRIJK GOOIT TUNESIËRS ERUIT
Tussen 23 febr. en 28 maart werden er
2800 Tunesiërs zonder papieren aangehouden en daarvan werden er 1700 over de
grens gezet. Berlusconi laat ze naar de
Franse grens “ontsnappen”, en wie “een
gaatje” vindt wordt vaak toch ergens
aangehouden in Frankrijk. En dan gaat ie
weer naar “huis”. En, begint opnieuw… Dit
akelige mensenroulette wordt ons nieuwe
nieuwsnummer en zo gaat de EU “samen”
met zijn immigranten om. Dat zullen ze in de
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Maghreb leuk gaan vinden waar duizenden
weg willen via Lampedusa. De immigratiecaroussel draait al op volle toeren….
DE IMMIGRATIE IN NEDERLAND
In 2010 kwamen er weer 150.000 immigranten, sinds 2006 weer een plusje in deze
stroom. Vooral uit oude en nieuwe lidstaten
van de EU: Polen, Bulgarije en Roemenië.
De Emigratie is na drie jaar van stijging
minder snel geworden. Ca. 118.000 Nederlanders vertrokken naar vooral andere EUlanden. Dus 16,7 miljoen + 80.000 méér
dan in 2009+48. 000 (natuurlijk overschot).
Dat laatste daalt gestaag door een laag
geboortecijfer als in Duitsland. Limburg zit
duidelijk in de min qua bevolkingsgroei elders is het nog in de plus.
Zou de PVV ooit een precies commentaar
geven op deze cijfers en ook ooit spreken
over wat er in Japan en nu ook Duitsland
gebeurt? Ik vrees van niet.

-DEMOGRAFIE
ZORGELIJKE DEMOGRAFIE
Een oudere bevolking betekent een
verandering van gemoedstoestand. Oudere
bevolkingen vermijden risico’s, vertonen een
lagere productiviteit, en een beperktere
tijdhorizon. Zorg- en pensioenkosten worden
hoger, wat minder investeringen betekent
voor innovatie en onderwijs. Dat alles werkt
fors door in een economie en dus op de
internationale positie. Want je doet minder
investeringen in dat buitenland en biedt
minder militaire assistentie. Je invloed
neemt dus af..
Dus even een demografisch rondje langs de
grootmachten (cijfers zijn veranderingen
t.o.v. 2005 –werk bevolking- //of bij
jongeren(15-25 jr) en Ouderen (+65 jr) %-en
+ of -):
Werk.
Bevolk.
2030
14
2050
28

WE

ZA

OA

Rusl.

+53
+86

+8
-8

-17
-38

14
12
11

29
23
19

21
4
11

20
13
10

Ouderen
Opb. 05 12
Opb. 30 19
Opb. 50 20

18
25
31

5
9
12

8
17
25

14
20
27

Een dramatisch lijstje met enorme
verschillen. De VS doet het best goed mede
door een redelijk hoog geboortecijfer en vol
doende immigratie. WE is het omgekeerde… Nederland staat er relatief niet het
slechtste bij als ze de arbeidsparticipatie
omhoog krijgt . ZA vliegt de pan positief
uit… en OA gaat de verkeerde kant op. En
de russen krijgen een drama om te beleven.
Nou is een jonge samenleving vaak
agressiever en zal eerder tot oorlog leiden,
een snelle ontwikkeling zoals in China geeft
te weinig aanpassing (te weinig tijd gehad)
om de tikken op te vangen… Dus
problemen alom en experts maken zich
zorgen.
E.e.a. betekent dat we met nog vee forsere
veranderingen moeten rekenen in de
volgende decennia en zullen moeten pezen
om nog “er bij te horen”. Zij die denken dat
het wel zal meevallen doen aan “nageslacht
opknopen”. Want een latente houding zal
een achterlijk en ook arm land gaan
betekenen voor de nazaten. Want als de
pensioenpotten
leeg
zijn
en
de
bankrekeningen opgesoupeerd dan is het
dunnetjes. Zegt nu ook het Global Aging
Initiative uit Washington. Daar moet ene GW
eens even langs gaan bij zijn volgende
speechreisje naar de VS… Dat moet hem,
als hij een nette politieke vent is, best
verontrusten en “Kamervragen” doen stellen
dus. Maar daar lijkt hij me nu niet echt mee
bezig..

Terug naar inhoud

VS

Jongeren
Opb. 05 18
Opb. 30 16
Opb. 50 15

******

-DE REVOLUTIES
-6
-18

Dit rubriekje groeide uit tot een ware
revolutionaire olievlek en moest dus de
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plaats krijgen die daarbij paste. U ontving
dus een aparte bijlage bij LP-editie 76-11
die alle revolutionaire nieuws bevat van de
afgelopen maanden.

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

*******

DE INHOUD VAN LP-Opinio editie 76-11
(Te
bestellen
via
speetjensml@orange.fr)
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REDACTIONEEL

.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.

OPINIO EDITORIAL
COLUMNS
A CAMELEONS VIEW
MENSEN, POLITICI EN (KERN)ENERGIE
DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
-ALLE REVOLUTIONAIREN WILLEN
“europees zijn”
-OBAMA: STRATEEG OF FILOSOOF?
-ONZE WORTELS OF ONZE TOEKOMST?
-ETNISCHE MARKETING
-NEDERLAND SPLIJT POLITIEK EN
CULTUREEL
-VERONTWAARDIGING IS SLECHTS
HET VERLENGDE VAN EGOÏSME
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

.HET PDF-FORMAAT
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