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“AN EYE FOR AN EYE AND A TOOTH FOR A TOOTH” (Oude Test.)
Saddam+zonen-GroundZero-Oussama+zonen-Benghazi- (klein)zonen Mouammar
NOW THEY GOT HIM … WHO’S NEXT?
OBAMA ZEI: THIS IS WHAT THIS NATION STANDS FOR
EN NU MAAR WACHTEN OP B.L.’S LAATSTE VIDEOTAPE, DIE DE VS AL KENT

AMUSE GUEULE
K-MOPJE: KADAFFI HEEFT EEN MOOIE GROENE PAPAGAAI OP ZIJN SCHOUDER ZITTEN
DIE HIJ VOERT MET LEKKERE DOLLAR-SNOEPJES. EN DIE PAPAGAAI HEET: DE
AFRIKAANSE UNIE…
IN DE AMERIKAANSE “LINKSE” PERS HEETTE SARKOZY AL: DE GEORGE BUSH VAN
FRANKRIJK..
VEEL PRO-EUROPEANEN ZIEN DE EU ALS EEN SOORT INBOEDELVERZEKERING. DUS
EEN GARANTIE VOOR WELVAART, STABILITEIT EN VREDE. EN DAT IS BEWEZEN JUIST.
HET INTERNET IS ALS EEN REVOLVER IN DE HANDEN VAN KINDEREN WANT ER IS
GEEN WET OF REGEL TE VINDEN. ZEI EEN KOPPIGE DIGIBEET.
IN DE MAGRHEB EN HET MO ZIEN WE NU “THE PICK-UP WAR”, DE LOW-COST OORLOG
VAN BEPERKTE INTENSITEIT. DE AMERIKAANSE AUTOBOEREN HEBBEN NU SPIJT VAN
DE AFBOUW VAN HUN PICK-UP PRODUCTIES.
FRANKRIJK VOCHT/VECHT NU MEE IN DRIE OORLOGEN NET NA DE VS MET NOG VIER
ALS WE IRAK MEEREKENEN… DAT IS EFFE SCHRIKKEN NIET?
“BROEDER SARKOZY, IK BEN STERK VERANDERD. IK WAS NATIONALIST SOCIALIST EN
TERRORIST. MAAR IK HEB BESLOTEN MET DAT ALLES TE BREKEN” (Zei Kadaffi bij zijn
bezoek aan Parijs). EN SARKOZY ANTWOORDDE: EXCELLENTIE, WE ZULLEN U HELPEN
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BIJ HET HERINTEGREREN IN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP. U HAD DE MOED
OM BOETE TE DOEN EN DE WIJZE WEG TE KIEZEN. WE KUNNEN VEEL SAMEN DOEN
OP VELE TERREINEN EN MOETEN NU DE OUDE BLADZIJDEN OMDRAAIEN”
DE WERKNEMERS VAN EDF EN GDF/SUEZ BETALEN MAAR 10% (!) VAN HET TARIEF
VAN DE “NORMALE” KLANTEN. DAT WORDT NU OPGEHOOGD TOT 20% EN DAT VINDT
MEN NIKS LEUK DAAR.
BANKIEREN “OP ANABOLE STEROÏDEN” (zakenbankieren) KOMT UITSLUITEND BANKIERS
TEN GOEDE. OOIT WAREN BANKEN ALLEN ERG NUTTIG MAAR SINDS 15 JAAR GELDT
DAT VOOR VELE NIET MEER.
“ONZE KERCENTRALES VORMEN GEEN ENKEL RISICO. WE ZOUDEN ZE GEWOON OP
HET RODE PLEIN KUNNEN BOUWEN WANT ZE ZIJN VEILIGER DAN ONZE SAMOVARS”
( Zei ene Anatoli Alexandrov hooggeleerde rus maar wel even geleden).
“HET IS EEN NIET ZO ERNSTIG INCIDENT” (Zei een woordvoerder van EDF toen in 1999 bij
Bordeaux een kerncentrale na een overstroming van de wereld was afgesloten. Men kende het
risico maar had de dijk niet tijdig verhoogd).
ER BESTAAT EEN VOORTDURENDE SPANNING BIJ DE MENSEN, VOOR WAT OBAMA
BETREFT, TUSSEN DE ROMANTISCHE WENS OM EEN BRILJANT OPTREDEN EN DE
HOOP DAT HIJ HET VOORAL OOK RUSTIG EN COMPETENT AANPAKT.
AARDBEVINGEN ZIJN “MAAR” 4% VAN DE NATUURRAMPEN I DE WERELD,
OVERSTROMINGEN ZIJN GOED VOOR 54%. MAAR TEL JE HET AANTAL DODEN DAN ZIE
JE 60% BIJ AARDBEVINGEN STAAN. WAT ZOUDEN KERNRAMPEN GAAN SCOREN?
WIL JE DE 58 FRANSE KERNREACTOREN DOOR WINDMOLENS VERVANGEN DAN MOET
JE ER 40.000 IN DRIE RIJEN LANGS DE HELE FRANSE KUST ZETTEN. MAAR DAN MOET
AF EN TOE EEN BEETJE HET LICHT UIT…
DE MEDIA FUNCTIONEREN NIET ZOZEER MET VERSTAND, REDE EN INTELLIGENTIE,
MAAR MEER OP BASIS VAN EMOTIES, PATHOS EN VANUIT DE ONDERBUIK (Stond in Le
Point en die kunnen het weten).
“HET ZIJN NIET DE KATHOLIEKEN. DE JODEN, DE PROTESTANTEN OF DE
BOEDDHISTEN DIE EISEN STELLEN OM DE GEWOONTEN IN ONZE SAMENLEVING AAN
TE PASSEN. MAAR WEL ANDERE, DIE HUN GODSDIENST GEBRUIKEN ALS EEN WAPEN
OM APART VOEDSEL TE EISEN (in scholen), OOK ANDERE ROOSTERS IN ZWEMBADEN
(mannen apart van vrouwen) EN DIE APARTE FEESTDAGEN VRAGEN”. ( Zei, u dacht het al,
Marine Le Pen).
“IK WILDE STEEDS HET GELD TERUGGEVEN AAN MIJN VRIENDEN EN DE “KLEINE”
KLANTEN. MAAR NIEMAND WILDE DAT”. (Zei Madoff spijtig in het gevang).
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, Time, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd; Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

“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)
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
GAAN WE NAAR EEN TIJD WAARIN WE ”GRAAG WAT MEER AFSTAND NEMEN VAN ALLE
LANDEN/REGIO DIE VER WEG LIGGEN”?
TENMINSTE ALS HET PROBLEMEN VERDER WEG BETREFT. KIJK NAAR CHINA, INDIA EN
DE ANDERE BRIC-LANDEN, EN OOK NAAR DUITSLAND EN RUSLAND. HOE DENKT U DAT
DIT IN FRANKRIJK NA 2012 ZONDER SARKOZY ZAL WORDEN?
“DE “ARABISCHE LENTE” TOONT OOK VOORAL HET ECHEC VAN AL-QAÏDA” . EN OP DE
MUREN IN TUNIS STAAT: “MERCI FACEBOOK…
(Dat is de overtuiging van een Franse hooggeleerde expert die er op wijst dat de jeugd veel
“westerse waarden” nastreeft die Al-Qaida een gruwel zijn).
“DE VROUWEN MOETEN DE STRAAT OP OF “SITT-INNS ORGANISEREN . ZO NIET DAN
ZULLEN ZE ALTIJD EEN EEN BRAVE KUDDE BLIJVEN”. (Zei Wajiha al-Hwaidar toen de
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regering in Ryad de vrouwen niet wilde laten meestemmen op 24 april bij de gemeenteraadsverkiezingen daar. De “Arabische suffragettes” zijn opgestaan!).
JAPAN DOET 86% VAN DE MARKT VAN SPELPROGRAMMA’S OP COMPUTERS. MAAKT 74%
VAN DE NAVIGATIESYSTEMEN EN 46% VAN DE LITHIUMBATTERIJEN.
ZO’N 180 “ATOOM-KAMIKAZES” WERKTEN IN DE GEVAARLIJKE CENTRALES IN JAPAN IN
GROEPEN VAN 50 MAN OM DE REACTOREN “KOEL” TE HOUDEN.
DE LEEFTIJDSGROEP 14-64 JARIGEN (De working age) IN CHINA IS IN 2025 OP ZIJN TOP
VAN CA 1 MILJARD EN ZAL IN 2050 TERUGGEVALLEN ZIJN OP 875 MILJOEN. DE
DEMOGRAFIE GAAT DAN DAAR OOK KNIJPEN!
CHINA HEEFT NU 8400 KM HOGE SNELHEIDSTREINLIJN EN DAT IS 4 KEER MEER DAN IN
JAPAN. EN IN 2014 IS DAT 19000 KM .
CHINA EN INDIA SAMEN ZULLEN IN 2030 MEER ENERGIE VERSLINDEN DAN EUROPA EN
DE VS SAMEN.
DUITSLAND (!), DE VS, HET UK, FRANKRIJK EN RUSLAND NAMEN IN TUSSEN 2006 EN 2010
75% VAN ALLE WAPENLEVERANTIES VOOR HUN REKENING.
ER WAREN IN 2010 358.000 AANVRAGEN VOOR ASIEL. DAARVAN NAMEN DE FRANSEN
13% VOOR HUN REKENING, DE VS 15% EN DUITSLAND 11%.
TURKIJE EXPORTEERT STEEDS MEER NAR AFRIKA EN IS VERRUKT OVER DEZE
BOOMING MARKT. EN DE EU SLAAPT NOG STEEDS, EEN BEETJE?
DE CHINEZEN KOCHTEN 12% MEER OLIE (in liters) EN BETAALDEN 39% MEER. VOOR
IJZER IS DAT 14 EN 82%!

REDACTIONEEL.

vrouwen dood…. Het gejuich in de VS
was oorverdovend, elders was het
vooral “opluchting” en natuurlijk waren
er ook “moslim protest betogingen”. En
daarna moest “fase rood”, in het
westen,
natuurlijk weer meteen
ingaan… Obama vond de veelgezochte,
op een dieptepunt in zijn populariteit
en ook bij de start van zijn campagne
voor 2012…. It’s just timing.

*VOORAF
Bin Laden werd op het ultieme
moment “gevonden”, gedood en
kreeg een islamitisch zeemansgraf.
Hij woonde in een luxe compound
van 5 jaar oud, in een militaire stad op
60 km van de hoofdstad Islamabad,
dicht bij een militaire academie. De
CIA en 24 seals deden het vuile werk
en schoten ook zijn zoon en twee
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De vreedzame Merkel zei, tot grote
verbazing en zelfs verontwaardiging:
“dat ze blij was dat hij was gedood”.
Het symbool is “naar de haaien”,
maar dat terrorisme zijn we nog niet
kwijt, al verloor het veel van zijn
“glans”.

de vorige editie en wordt zo “een soort
van journaal”.
Deze Arabische revoluties veranderen
nu de hele wereld al fors. De verzoening
Hamas-Fatag was de donderslag in het
giga-conflict in het MO en dat kon
vooral, door de veranderingen in
Egypte.
Zie ook het tomeloze geweld in Syrië en
de langzame ondergang van Kadaffi.
Zijn buren en de wereld kijken met
grote schrik naar de slepende, uiterst
bloedige
strijd.
Inderdaad:
die
Arabische revoluties zijn een waar
keerpunt voor veel van de
grote
e
problemen van de 21 eeuw.

Zeiden mensen in de 30-er jaren van
de vorige eeuw, die ook een enorme
financieel-economische crisis kende,
het zelfde als wij nu zeggen (of wat
sommigen nog
pas durven te
denken)?
En wel dat:
het populisme hét
antwoord is op onze collectieve
angsten? Dat Europa in de ban is van
een diep scepticisme over de
democratie? Ook: dat het in het
populisme essentieel is, om “die
ander” te scheppen, “die je alle
schuld kunt geven”? Idem dat: de
snelle, (te) massale, immigratie een
flinke destabilisatie heeft opgeroepen?
Zo ja , dan zijn de huidige “neoracistische spanningen” mogelijk ook
“een weerspiegeling van de morele
wanorde in het westen”. Le Monde
van 30 april 2011 gaf deze reeks
citaten van journalisten uit die 30-er
jaren en ze deden velen griezelen
door hun actualiteit.
In de helft van de EU-staten kennen
we nu al ultrarechtse bewegingen
/partijen die tussen de 5 en de 25%
van de kiezers bekoren. Dit alles doet
je wanhopig zoeken naar “de
verschillen” die zouden kunnen
aantonen, dat wij nu die “oude”weg
niet weer eens zullen moeten gaan..

Experts in de geopolitiek signaleren
nog veel grotere moves, die “de nieuwe
geopolitieke realiteit”, steeds beter
laten zien. Zij zien hoe de VS zich meer
concentreert op haar directe omgeving
en vooral op de “opkomende regio’s
(Azië en Zuid-Amerika). En zien
bijgevolg ook het “snel afstand nemen”
tot Afrika, het Mediterrane gebied en
het MO. Daarnaast zien ze de
toenadering van West- en Oost-Europa;
waarbij Duitsland/Rusland voorop gaan.
Tegelijk met de toenaderingen van
Europa en Afrika, waarin Frankrijk
vooraan blijkt te gaan (langs het spoor
van de Unie voor de Middellandse Zee
van Sarkozy). Die atlantici krijgen het
dus nog moeilijk in Europa. En kiest
Engeland (vooralsnog) weer voor de
VS? India is opkomend en anti-Chinees
tegelijk, en buigt nu licht naar Europa
(zie de keuze van de militaire
vliegtuigen).
Het blijft nog
een beetje (kokend)
koffiedik kijken, maar de trends zijn
onmiskenbaar. Onze wereld gaat sterk
van economisch en politiek aanzien
veranderen.

Er bleef alle aanleiding voor een
tweede bijlage bij LP 77 over de
“Arabische Revoluties”. Die ontvangt
u dus weer apart. Ze bouwt voort op
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Wees er maar zeker van: deze
strategische studies en discussies
woeden al langer in de “paleizen van
de machtigen”. Wij zien toe, geboeid
of ongeïnteresseerd, maar het zal de
toekomst van onze nazaten (en nog
een beetje van ons), weer stevig gaan
raken. De nieuwe wereldkaart is dus
al te zien: we zijn al op weg.
Voor Europa is de vraag steeds
nadrukkelijker: gaan we “elk voor
zich” of slaan we toch maar “de
Europese handen ineen”? Of komt er
nog een “splijting” in Noord en Zuid,
omdat de verschillen te groot zijn en
nog groter groeien, nu het zuiden van
Europa voortijlt in een neergaande
spiraal?

PRESIDENT” (Schreef een redacteur van Le
Point)
FRANKRIJK HAD HALF APRIL 22.000
SOLDATEN AAN HET VECHTEN IN DRIE
“OORLOGEN”. IN DE LUCHT, OP ZEE EN
OP DE GROND. DURE OEFENING VOOR
DE VOLGENDE?
IN 2035 ZULLEN DE 60-PLUSSERS MET
60% ZIJN TOEGENOMEN TOT DAN 21
MILJOEN ZIELEN. DE ACTIEVE BEVOLKING
STIJGT MET 0,2%...
IN DE FRANSE BEJAARDEN- EN VERZORGINGSHUIZEN ZITTEN HEBBEN NU
35% VAN DE BEWONERS ALZHEIMER.
HET AANDEEL VAN DE INDUSTRIE IN HET
FRANSE BNP IS TERUGGEVALLEN OP 14%
EN DE WERKGELEGENHEID IS HIER NOG
MAAR 13%. HET AANDEEL WAS OOIT 24%
(v. h. BNP). MAAR ER ONTBREEKT EEN
WARE INDUSTRIEPOLITIEK ZEGGEN DE
BAZEN, MAAR ZE WETEN OOK DAT DIE
BEGINT IN BRUSSEL..

Waar staat u ,wat trekt u nu aan en
wat verafschuwt u? Niemand kan die
vragen nog ontwijken in een steeds
meer populistische en toenemend
ultrarechtse wereld, waarin de antiimmigratie en het anti-Europese
bloeit en
waarin, op meerdere
plaatsen,
de verkiezingen weer
naderen.

HET AANTAL EXPORTERENDE BEDRIJVEN DAALDE ET 15% IN DE LAATSTE 10
JAAR. EN STEG MET 20% IN DUITSLAND.
ER WERDEN BIJ DE CANTONALES 1746
AFGEVAARDIGDEN GEKOZEN EN 86% VAN
HEN WAREN MANNEN.

Veel leesplezier,
LEON en THEO

”ELK JAAR ETEN DE FRANSEN 488.000
TON PIZZA’S. EN DAT ZET CA 6,3 MILJARD
€ OM.
VOOR 2000 € MAANDLASTEN (EN 10.000 €
AANBETALING) KOOP JE NU IN FRANKRIJK
90 M2 AAN APPARTEMENT. DAT WAS IN
1995 180M2! IN PARIJS ZIJN DE GETALLEN:
40 M2 EN 100 M2.
“DE FRANSEN, VOELEN ZICH DOOR DE
ONBEHEERSTE IMMIGRATIE, ALSOF ZE
NIET MEER IN EIGEN LAND ZIJN” ( Zei
Claude Guénant, de nieuwe minister van Biza)

DIXITSVERBATIM
“IN HET ELYSÉE IS GEEN “WARROOM”
MAAR WE HEBBEN WEL AL EEN “WAR-

8

“DE VOLGENDE VERKIEZINGEN WILLEN
DE KIEZERS DAT ONZE IDEEËN DOOR
ONSZELF WORDEN TOEGEPAST”( Zei
Marine Le Pen, in winning mood).

Belangstellende M. moest ik even over tuigen,
nadat hij een dik proefnummer van LP ontving
en er een beetje van schrok.
Hij schreef me: “Ik weet niet of ik dat wel
gelezen krijg, die bijna zestig pagina’s!” .Ik
stelde hem voor te selecteren via de
Inhoudsopgave en rekende voor dat het, bij
alles lezen, “maar” ruim 1 pagina per dag was
in zo’n maand. En ook nog dat “30 kranten in
een maand veel meer pagina’s zijn:
bijvoorbeeld 30 x 8= 240 tezamen. Dat kon
hem gelukkig overtuigen en dus was er weer
een lezer toe te voegen aan de verzendlijst.
Tja, LP levert u keus, dat valt nauwelijks te
ontkennen en zo hoort het ook.
Leon

MARINE MOET NU , VOOR HAAR
KANDIDATUUR, 500 HANDTEKENINGEN
VAN “ELUS” (gekozen bestuurders) BIJ
ELKAAR BRENGEN. NET ALS STEEDS
BIJ HAAR VADER VALT DAT HAAR OOK
NIET MEE. MEN SCHAAMT ZICH OF MEN
TWIJFELT…HET FN IS NOG STEEDS
EEN BEETJE SMOEZELIG DUS.
“IK DENK DAT WE DE “ECONOMISCHE
IMMIGRATIE” MOETEN REMMEN. DE
EERSTE ZORG IS WERK GEVEN AAN DE
HUIDIGE WERKELOZEN”( Zei Bertrand
van Sociale zaken, terwijl duizenden
Tunesiërs nu aan de poort kloppen).

*****
Lezer H. ,waarmee ik al geregeld in debat
ging, schreef over de “revolutiebijlage”:
Compliment. Ik vind dat het wel meer
aandacht verdient, Ik wil de Vrijspreker
bezoekers (website Red.) er wel op wijzen,
maar kan geen URL vinden.

BIJ DE FRANSE LA POSTE WAS HET
GEMIDDELD AANTAL VERZUIMDAGEN IN
2010 21 … WAT ERG VEEL UITDRUKT.

Uiteraard dankte ik H. en zei geen bezwaar te
hebben tegen verwijzing op die site onder
bronvermelding.
Leon.

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

Het is hoog tijd voor een burkamopje niet
dan? Deze kwam uit Frankrijk vlak na de
ingang van de beruchte wet…

L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE KANDIDATENSHOW VOOR “les presidentielles” van 2012.
Let wel: in Frankrijk heeft zelden de
“gedoodverfde kandidaat” later ook echt
gewonnen. Dus neem het met een vaatje zout
wat volgt.
Het tableau haf april 2011 begon ons toch wat
te verrassen.
Eerst even kijken op rechts dus:
Sarko op een magere 27% en Fillon op…
jawel, 41%. Boem.

Een agent sluit een burka-dragende dame
op in een politiecel en zegt, zich wat
verontschuldigend,
tegen
haar:
“Ja
mevrouw in Libië vecht Frankrijk voor de
vrijheid, maar in eigen land gaat het een
beetje andersom”.
*****
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 76-11:
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De top 5 in de regering: Juppé 53%,
Mitterand 52, Jouanno 47, Kosciusko 42 en
Laarde ook 42%.
Op ultrarechts verloor Marine 2 puntjes
maar beklijfde op: 31%
Dan de linkse prent:
Delanoë 51%, DSK 50%, Hollande (!) 50%,
Aubry 48% en Duflot op 45% en Hulot ook
op 31% al.
Er zijn dus twee “challengers” : Fillon op
rechts en Hollande op links…
Het zegt op zich weinig, maar toch bespeur
je een tendens om te kiezen voor de wat
stillere, doch stevige, vader- dan wel
moederfiguur.
En
dat
verbaast
ondergetekende maar weinig. Wat ook weer
niks zegt.

door
veel
meer
overheidsbemoeienis
daarmee.
-Het aandeel van de gezondheidszorg in het
BNP is in de VS liefst 16%; 11% in Frankrijk
en Duitsland n 8% in het UK. Terwijl ze in de
VS geen dekkende verzekering hebben.
En hij besluit: Europa mag trots zijn op zijn
model van het gezonde verstand. En wij maar
klagen en de VS maar opscheppen..
De visie van de Europeanen gaat het echter
winnen in de wereld , weet hij. Ze mijdt het
totalitarisme van “alles via de markt” en
anderzijds ook “het Russische model van alles
door de staat”. En hij besluit met: het Europa
van de 21e eeuw loopt nog in de sporen van
het Europa van de 17e… Bravo dus voor Alain
Minc die ons allen een hart onder de riem
steekt! Al vind ik het wel wat raar dat hij geen
woord wijdt aan de erg lastige demografie van
het “oude continent”…wat in veler ogen een
nieuwe interne bedreiging is van formaat.
Al eerder stond in de kolommen van LP: “Alle
jongeren in de wereld (zie nu ook de arab.
Revoluties), willen het Europese ideaal, maar
niet “die oude Europeanen”. Dus is er toch één
zwak puntje in ons model: we planten ons niet
voldoende voort… Toch een beetje moe
geworden of zelfgenoegzaam zoals ooit ook
de Romeinen c.s.? Minc heeft niet alle twijfel
bij mij weggenomen dus..
Maar intussen is er al een “club van
optimisten” in dit land dat bekend staat als het
meest pessimistische van de wereld. Dat wil
zeggen: men is neerslachtig over hun land en
helmaal niet over het eigen levensgeluk. Een
moeilijke paradox. Ene Michel Godet vertelt in
een boek prachtige succesverhalen van
fransen die met ondernemendheid en moed
heel wat bereikten. En dan is er ook nog ene
Lorenzi, voorzitter van de Cirkel der
economen.
Hij voorspelt weer “glorieuze
dertig jaren” in het verschiet en geeft aan wat
daar aan gestimuleerd kan worden. De
gunstige Franse demografie speelt in deze
visie ook een belangrijke positieve rol.
Drie positieve boeken over La Douce France
dus: dat kan een toeval zijn. Dus we blijven
maar hier en willen graag zien dat ze alle drie
gelijk hebben.

ALAIN MINC VINDT LA FRANCE “UN COIN
DU PARADIS”
In zijn recente boek legt hij zijn optimisme
uit en spreekt zijn “collega Attali, die nogal
mismoedig is, moed in. Zijn motto is sinds
jaren: “Immobilisme betekent de dood”.
Hij verzamelde in zijn laatste boek heel wat
“mooie dingen” over zijn land en haar
economie en vond erg leuke cijfers. Een
greep uit zijn oogst:
-de fransen en enkele andere Europese
landen zijn als de mieren en sparen wel
15% van hun BNP. Dat zul je bij de anglosaksen niet vinden!
-het beste evenwicht tussen “concurrentie
en bescherming”, en “effectiviteit en
gelijkheid “ vindt je zonder twijfel in Europa.
-de arbeidstijd is sinds de 80-er jaren in
Europa lager dan in de VS: 1578 uur/jaar en
de VS 1775 uur. Keuze voor een beter leven
dus.
-Het aandeel van de 1% rijkste is zowel in
Frankrijk als in de VS 8% van het BNP! En
dat bleef in Europa zo, terwijl het in de VS
uit de hand liep: via 14% nu al naar 24%!
-De groei per huishouden is van hetzelfde:
34% voor de 1% rijkste in Frankrijk en 265%
in de VS. En voor de 99% andere was de
stijging in Frankrijk 26% en in de VS “maar”
20%.
-Openbaar vervoer in Frankrijk c.s. is een
zegen als je dat in de VS ziet en dat komt

DE HOGE SALARISSEN ALS DE PS WINT
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Mistrallet van GDF/Suez gaat van nu 3,2
miljoen terug naar… 290.000 € (-90%) , ook
zoiets voor Proglio van EDF ( 1,6 miljoen
naar die 290.000, - 78%) , of Goshn van
Renault ( 1,2 miljoen naar 300.000, -69%)
en zo gaat het door. Ze moeten naar 20 X
de “smic” (het minimumloon) maar helaas
zijn hun andere inkomsten van jobs “erbij” in
het buitenland niet “grijpbaar”. Wie deze
utopie gelooft is een echte socialist, dat is
zeker. Dat Aubry dit zou geloven is moeilijk
voor te stellen.

opvallend programma, en wie weet wat Fillon
en Juppé nog in petto hebben… Dan is er nog
Melenchon op linkser dan de PS, naast de
vele andere op “gematigd links die op gaan
naar de “primaires”, waar ook een aantal
outsiders zijn
zoals Segolene,
Valls,
Hollande… naast Aubry en DSK… Waarbij
hier Vaals opvalt door een apart programma:
hij praat openlijk over een nieuwe aanpak rond
de veiligheid met weglaten van de “etnische
linkse complexen”, een ander vrijheidsidee en
idem wat de emancipatie betreft. Zijn boek is
een bestseller. En bij de Verts en de ecologen
stapt nu ook Hulot er in tegen Eva Joly. En
Martine Le Pen is veruit de grootste
verrassing!
Dat er nu veel in beweging komt is niet te
ontkennen en dat het ook grotendeels door de
(onbedoelde) effecten van Sarko’s politiek
komt is ook een feit. Kortom het politieke debat
krijgt vorm en nieuw leven nadat eerst de
“hommes/femmes hun plekkjes opeisten in de
race”. De “têtes” zijn er en u komt de inhoud.
Vanaf nu wordt het echt spannend dus.

DE FRANSE POLLS MOETEN ANDERS
Dat vinden twee onderzoekers van de
Polytechnique die zelfs vinden dat je de
“vraagstelling” in de presidentsverkiezingen
zou moeten aanpassen! Want als je de
fransen vraagt om er EEN te noemen komt
er iets anders uit dan wanneer je ze vraagt
om ze in een rangorde te plaatsen… Dus je
vraagt de kiezers de kandidaten te
klasseren met bijvoorbeeld een systeem
met 5 categorieën : van “Geschikt”, Redelijk
geschikt”, Acceptabel” naar “Onvoldoende”
en Öngeschikt”. Een proefje met zowel de
oude manier als deze “nieuwe” resulteerde
in de volgende uitkomsten (naast elkaar
gezet):
Kandidaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DE BEZORGDHEID VAN DE FRANSE
MEDIATEUR
Hij nam afscheid en liet een zwaar testament
na. Hij typeerde zijn land, op dit moment, als
volgt: “La France verkeert in een nerveuze
spanning en lijkt wel psychisch afgemat”.En
“De burn-out van de franse samenleving laat
zien dat nieuwe hoop en perspectief erg hoog
nodig zijn”.
En dan deze: “ De voortvarendheid van de
wetgever verraadt de illusie dat nieuwe wetten
verantwoordelijkheden en moraal kunnen
vervangen”. En tenslotte: : De burger aan het
infuus laten blust wel het geweten maar lost
geen enkel probleem op”.
En heel belangrijke zaken voor de toekomst
vinden geen enkele politieke vertaling…. Dat
klinkt als een psychiatrisch spreekuurtje. Dat
zegt dus iemand die jarenlang moest
mediatiëren tussen overheid en burger. Ai dus!

Huidige m.
Nieuwe m.
Aubry
Aubry
Le Pen
Borloo
Sarkozy
De Villepin
Bayrou
Bayrou
Borloo
Joly
Joly
Sarkozy
Melenchon
Chevenement
de Villepin
Melenchon
Besancenot Besancenot
Chevenement Dupont-Agnan

Tja, dat ziet er heel anders uit dus… maar ik
zie het nog niet effe veranderen.
DE RACE NAAR 2012… GROTE DRUKTE
Zowel in de UMP-gelederen als bij de
andere partijen is het nu , in één week, een
klein gekkenhuis: Iedereen tegen Sarkozy!
Borloo zit te rommelen, de Villepin komt
herboren te voorschijn met een erg

TERUG GEVEN VAN GESTOLEN GOED
Sarko geeft ze nu maar terug bij zijn komende
bezoek aan Z-Korea, want Mitterand had het
al ooit beloofd. Het gaat om de Koninklijke
archieven van de Choson dynastie (1392-
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1910) ooit “meegenomen, alle 297
boekwerken en gegeven aan de franse
Nationale Bieb in de 19e eeuw. Dat
teruggeven door Mitterand moest wel omdat
Frankrijk daar een TGV had verkocht, maar
er waren wat “juridische steken en ogen” :
nu blijven de fransen eigenaar (!) en ZKorea mag ze eeuwig lenen… Het lijkt soms
wel een kinderspel die politiek.

plust jaarlijks met +11%. En dat komt dus ook
door prijsstijgingen van dure grondstoffen die
in afval zitten. De prijzen gingen 100 à 300%
omhoog in 10 jaren. Afval is nu ook mondiale
business en ook weer in China dat van
Frankrijk 5e koper voor afval is. Het gaat vooral
om koper en papier hier.Ijzer, staal en gietijzer
dat is 40%, aluminium en koper etc. dat is 30%
en de rest is een berg papier. Anders dus in
Duitsland dat een handelsplus heeft van 152
miljard… vooral door zijn luxe-auto’s. Zet je de
franse auto-export in grafiek naast de export
van afval dan zie je iets van de tragiek: de
autolijn duikt zwaar onder de nullijn vanaf 2006
(krabbelt nu weer iets op) en de afvallijn stijgt
gestaag in de plus en zelfs wat sneller sinds
2009. Een plaatje van een industrieel drama in
een mondiale wedstrijd…

DUUR WATER EN DURE ELECTRICITEIT
De multinationals verliezen op veel plaatsen
hun waterleveringscontracten in Frankrijk. In
Parijs moest de Lyonaise des Eaux het veld
ruimen en nu gaat daar de waterprijs met
8% omlaag. Maar de cijfers laten zien dat
Veolia, Suez Environement en Saur flinke
marges halken over de rug van gemeenten.
En intussen volgden a een dozijn andere
gemeenten of verkregen anderen van hun
leveranciers forse kortingen van soms 25%
zelfs. Veolia heeft het, onder protest,
begrepen en reorganiseert in Frankrijk.
Want hun omzet kelderde met 1,5% in 2010.
De waarschuwing voor duur water staat dus!
Frankrijk is een goedkoop land als het om
electra gaat (als je de vele belastingopcenten op de EDF-factuur even vergeet).
In euro/per Mwattuur hier het lijstje”
Frankrijk 100; UK 150; België 160; Italië
180; en Duitsland 220… Het EU gemiddelde
is 160. Maar nu wordt ook Japan aangegrepen om te wijzen op hogere kosten door
veiligheidsverbetering in de kerncentrales…
en dat kost geld natuurlijk. Langere
maintancetijden, eerdere vervanging van
onderdelen, etc. wat zeker oplopen gaat
naar 200 miljoen per jaar. En ook om de
consumptie terug te dringen dus meer
isolatie te verkrijgen, moet de prijs nu
omhoog. Met ca 5% per jaar als EDF haar
zin krijgt.

JUPPÉ SCOORT FLINK
Hij
was
eerder
minister
van
Buza
in Frankrijk en is het sinds een paar maanden
weer. En zijn aanpak riep grote bewondering
op ook van PS-er Vedrine met zijn historisch
resultaat in de VN-Veiligheidsraad waar de
Arabische Liga voor de resolutie tegen Libië
stemde. MAM is nu al helemaal vergeten…
Weer eens een voorbeeld van wat eén
persoon en zijn kunnen en ervaring vermogen.
En u weet ook nog dat hij werd veroordeeld en
“Parijs” even moest verlaten, deze burgemeester van Bordeaux (en, hij is het nóg!).
In Ivoorkust maakte hij een inschattingsfoutje
met Ghagbo die maar niet wilde opgeven en
dat kwam hem duur te staan..
DE ECONOMISCHE IDEETJES VAN MARINE
L.P.
Ze is anders dan haar vader ook in het
sociaal-economische. Weg dus met die ultraliberale en anti-communistische denk-beelden
van Jean-Marie. Pensioen bij 65 jaar en weg
met de 35 uur dat is niet de idee van Marine.
Wel wil ze ook terug naar de franc (1
franc=een euro!) en heeft nog niet helder hoed
dat dan moet met die olie en die chinese
import die in dollars moeten worden betaald..
Ook moet de indexering van de salarissen
conform prijsindex terug komen. Dit doet veel
mensen stek denken aan het programma van
de PS in 1981… Dat is toch sterk niet?

FRANSE EXPORT: AFVAL EN AUTO’S
Het handelsbalans saldo liep op tot -57
miljard.. ; het was 10 jaar geleden
“evenwicht”. Hoge olieprijs en zwakke
industriële produkten zijn de oorzaak van de
stijging. Nu ook de zakkende auto-export.
Maar op een gebied is het land kampioen:
afval export t.b.v. recycling elders. Dat saldo
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als Portugal, Griekenland en een rij van OostEuropese landen natuurlijk. Naast Iran,
Nicaragua, Ghana, Cambodja, Argentinië,
Brazilië, Philippijnen, Indonesië Irak, Georgië
en Z-Korea..
En wat je daar ziet is erg gevarieerd:
groeicijfers van +20% maar ook van -20% na
drie jaar… de meeste echter in de plus. En na
5 jaren is het grotendeels +20% voor de
meerderheid…
Dus is de conclusie duidelijk: er zijn enorme
groeicijfers in aantocht in de Maghreb en het
MO…
Als autoritaire regiems het loodje
leggen gaat het met de welvaart in de meeste
landen sterk vooruit. En als je dan, net als de
fransen, stevig in die landen bent “ingeplant”
dan zit er veel leuks aan te komen. Na het
bloed, het zweet en de tranen.

HOEVEEL LEDEN HEEFT HET FN?
Marine roept dat ze al 35000 leden heeft
wat in Frankrijk veel is. Vele denken dat het
er eerder 20.000 zijn en dat Marine wat
overdrijft. En de 100000 die ze einde 2011
verwacht ; dat is echt utopisch.
In 1998-1999 verloor de FN veel eigen
militanten (orange, Marignane-kwesties)
maar in 2002 stond het FN in de 2 e ronde
van het presidentschap. Die weglopers
lijken nu weer terug te keren. En er komen
ook relatief veel jongeren, ook uit de UMP
hierheen. Maar iedereen weet ook nog hoe
ellendig het afliep, bestuurlijk, na de grote
toeloop in Toulon en Vitrolles. Tja, het is
afwachten maar de populariteit van Marine
is “incontestable”.
Maar het risico van
interne troebelen, bij snelle groei, is in elke
partij een risico: in Nederland werd dat goed
begrepen door Geert Wilders, die een nietdemocratisch bewind voerde om die reden.
À la Denemarken, waar hem dat werd
geadviseerd dor ultra-rechts aldaar.

HET BROEIT IN DE CGT
De koers van deze club is op zijn zachtst
gezegd erg wazig geworden en Thibault is zijn
lijn kwijt. Tegen de bazen is hij strak maar als
er actie gevraagd wordt aarzelt hij stevig zoals
bij de SNCM in Marseille. En in de contacten
met de regering is het een volkomen willekeur
geworden. En op het punt van de
samenwerking met de broederbonden is het
ook niet fraai gezien de afstand met Mailly en
Chéreque.
En ook in het hoofdkwartier groeit onrust over
de interne organisatie. Kortom er valt weinig
fraais te constateren en dat slaat direct terug
op de stoel van Thibault. En intern staan er
zeker wel drie te trappelen om de vlag over te
nemen als hij zou willen stoppen. De
geruchten over een eerder vertrek zijn er ook
al . Maar hij heeft eerder aangetoond soms
verrassend uit de hoek te kunnen komen…
Ook al crisisweertje in de grootste vakbond?
Waar moet dat heen?
Bij dit alles voegt zich een nieuw verschijnsel:
CGT-ers, en ook FO-ers, die zich tot de FN
voelen aangetrokken.. Er waren bij de
cantonales enkele saillante incidenten op dit
punt. In de CGT werden de betrokkenen, die
zich als FN-kandidaten ontpopten, snel aan de
kant gezet. In de FO was men er niet blij mee,
maar daar wordt al langer geweten dat deed
voorkeuren er intern zijn… Dus vergis u niet in

FRANSE BUSINESS EN ARABISCHE
REVOLUTIES
In L ’EXPANSION stond een kaartje met
tekst waarop de franse business in de
Maghreb en het MO was te zien, die nu effe
in de knoop zit. Er zijn wel 3000 bedrijven
van franse komaf actief… met bedragen van
enkele miljarden tot tientallen mijloenen per
land. Geen enkel land van de revolutielijst
ontbreekt en dat verklaart niet weinig
waarom Frankrijk zich nu zo engageert en
bijvoorbeeld Duitsland veel minder. De
fransen zijn zeer actief in de energiesector,
de publieke dienstverlening, de banken, de
agro-industrie ,de auto-industrie en, last but
not least, de wapensector. Een voor een
sectoren die boomen als de economische
groei hervat: Afrika/MO is de franse
groeimarkt van morgen. Maar nu is de
eerste vraag: wie zingt het uit wat revoluties
zijn langzame, langdurige processen die
veel tijd en geduld vragen.
Dus was een lijstje toegevoegd van de 24
grote revoluties sinds 1970…met de
groeicijfers drie en vijf jaar ná die
revoluties… En pas op: daarbij zijn landen
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de politieke kleuren in het interne gamma
van de vakbonden!

De fiscus controleert op allerlei manieren of
niet iemand iets aan inkomen vergat op te
geven… Zo ook de firma met het Grande
Roue dat vaak op de place de Concorde staat
en elders. Ze tellen dus daartoe het aantal
zonne-uren op de plek waar het Roue stond
en leiden daaruit af of de recettes kloppen. De
exploitant zegt: mis, dames en heren, het gaat
om de plek en nergens anders over! Immers
zo u, fiscus, gelijk zou hebben dan stonden
alle Roues toch in Z-Frankrijk? Ik hou me er
buiten want ik betaal ook Impots.

BLOEI VAN DE BUITENLANDSE INVESTERINGEN
Je zou het niet denken maar er werden
32000 banen geschapen of behouden in
2010 door buitenlandse investeerders. En
op dat nivo zit dat sinds enkele jaren
komende van ca 15000 in 1993. In aantallen
projecten spreek je nu over ca 800 per jaar
komende van een nivo van 600 vorige jaren.
Per weeek komen er ca 15 buitenlandse
bedrijven bij in Frankkrjk
vooral uit
Duitsland en de VS. China staat op plek 9.
Een belangrijke reden is de fiscale
voordelen die je krijgt bij R&D uitgaven en
de opgeheven “taxe professionelle”. En
verder
heeft
Frankrijk
veel
goede
ingenieurs. Er komt nu ook dat befaamde
éne loket in Parijs voor nieuwkomers om het
ze gemakkelijk te maken. Er zijn nu 20.000
buitenlandse bedrijven hier met meer dan 2
miljoen werknemers die 22% van de R&D
besteding voor hun rekening nemen en 40%
van de export… U ziet het: leven, wonen en
werken als God in Frankrijk bestaat nog!

AF 447 RIO-PARIJS IS GEVONDEN
De wrakstukken liggen op 3900 meter diep en
de robot Remulus 6000 vond ze. En wat men
ziet is dat het vliegtuig op de buik op de zee is
geklapt dus niet is ontploft of omlaag dook..
De families van de 178 niet terug gevonden
lijken (totaal 228 doden) weten nu meer. Over
een maand begint de berging maar ezperts
waarschuwen voor verplaatsingen door
stromingen in de diepte. De aanhouder lijkt nu
toch te winnen en AF wil absoluut de idee van
een aanslag uit de wereld hebben. Wat dus
lijkt te gaan lukken. Maar de zwarte boxen zijn
de arbiters.

Terug naar inhoud

EEN NIEUWE LENTE VOOR HET FRANS
Twee Canadezen willen het ons doen
geloven: het Frans heeft weer toekomst!
Want in 60 jaar verdrievoudigde het aantal
Franssprekende op de wereld. Al hebben al
63 landen het engels als officiële taal , het
Frans is nr. 2 met 36 landen. Arabisch en
spaans met elk 21 landen volgen dan. Duits
met 7 en Portugees met 8, Nederlands en
russisch beide met 4 landen, maar Italiaans
en mandarijn met maar 3 landen (lekken 9
en 10). Als je het aantal mensen per taal
neemt is het lijstje nogal anders….
Natuurlijk! Dan staat het chinees aan de top.
Ach, Albert Canus zei: “Mijn vaderland dat is
het Frans”. Hij werd geboren in Algerije, had
een spaanse moeder zijn ouders waren
europese kolonialen. En hij werd een icoon
van de franse taal. Het is dus ook maar hoe
je het wil bekijken.

DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
Er zijn ongetwijfeld nu veel jongeren die hun
leven riskeren voor hun vrijheidsideaal. Nu in
het MO en de Maghreb en eerder elders; in de
40er jaren ook in Nederland in het verzet. Ze
zijn ook te vinden op het Internet onder vele
schuilnamen. En de jongeren die hun leven
iskeren om naar Europa te komen op wrakke
bootjes, vallen ook onder de categorie die
deze rubriek beoogt. Dus ook al is er nu geen
“story” er zijn nog duizenden die hier zouden
kunnen staan. Ik zoek naar hun namen…

POLITIEK EN HERVORMINGEN
WAARHEEN GAAT SARKOZY?
Hij beloofde bij zijn aantreden om ultra-rechts
een kopje kleiner te maken. Maar de

DE ZON EN DE FISCUS
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verrechtsing van de maatschappij brak hem
op: dus besloot hij naar rechts op te
schuiven waar hij Marine fors tegen kwam.
Het debat over de nationale identiteit en nu
weer het islamdebat hielpen niets: in
tegendeel. En nu gaan we weer op pad met
de “gewenste immigratie en een verlaging
van legale immigratie. Maar de FN met
Marine verslaat hem in de polls en hij
riskeert zelfs een plek in de tweede ronde in
2012. Zoekt hij de achterdeur omdat hij al
gelooft dat de PS gaat winnen? Maar stel je
voor: de UMP aan flarden, een PS die wint
en dan een FN die rechts inpikt! Ook de
ommezwaai naar meer populisme kan dit
nog sterker opleveren.
Of speelt hij quitte of double door te hopen
op een confrontatie met Marine in ronde
twee… waarbij een gedisciplineerd links
opnieuw op de UMP moet stemmen om de
FN te beletten om te winnen? Het is een
complete strategische puzzel geworden op
een jaartje van de krachtmeting 2012… Wie
had dat ooit gedacht?

en de declassering van de fransen.. Maar gaat
hun program ervoor zorgen dat get gebrek aan
concurrentievermogen, de continue schuldenophoging en de eeuwige werkeloosheid gaan
verdwijnen?
Nee, helaas, er is niets nieuws te vinden ook
al laat men zaken “zitten” als: nationalisaties,
de pensionering met 60 jaar en de 35 uur.
Maar verder zijn er de oude fouten: massaal
ambtenaren aanstellen, 300.000 jeugdbanen
scheppen, en laat de staat 50 miljard meer
belasting innen en 25 miljard meer uitgeven.
Men richt ook een nationale investeringsbank
op en wil een grote lening voor de
infrastructuur. En gat over tot protectionisme
dat in Europa niemand zal pikken.
Produktie, concurrentievermogen, innovatie
zijn niet te vinden: het is herverdeling wat de
klok slaat.
Terwijl iedereen weet dat de staat geen groei
kan decreteren en ook geen volledige
werkgelegenheid. Het jeugd-ww-plan lost op
KT wat werkeloosheid op maar maakt die op
LT weer structureel groter. De nieuwe bijstand
voor zelfstandigheid van jongeren
roept
opnieuw foute mechanismen op. Overal weer
de Staat op alle terreinen en nergens zie je de
handel, de business.
Frankrijk wordt opnieuw een socialistisch
eiland in de mondiale wereld terwijl alle andere
socialisten het anders doen in Europa. De PS
leeft in een virtueel socialistische wereld en
brengt Frankrijk onder de financiële regie van
de EU en het IMF. Het model wordt dus niet
aangepast maar de “klanten, de kiezers”
worden gestreeld. Groen wordt gepaaid en
ook het anti-nucleaire. Dus het zorgt voor
“eenheid op links” die rampzalig zal zijn voor
de modernisatie van Frankrijk.
Dat is geen kattenpis en moet je helaas uiterst
serieus nemen…

HET PROGRAMMA/PROJECT VAN DE PS
De reacties er op komen nu alom los. Om te
beginnen deze uit “Rechtse Le Mondekringen”:
Men spreekt van “vieilles recettes” en van
“een socialistische pavlov-reactie”, ondanks
het feit dat er heel wat ideeën generatie, ook
heel breed, aan te pas kwam deze keer.
Positief is dat er hoop gepredikt wordt, dat
het declinisme wordt afgewezen en er wordt
stelling genomen tegen de “fabrique à
inégalités”. Het kost wel 25 miljard extra,
anderen zeggen, 50 miljard… Te financieren
door het schrappen van belastingaftrek
regelingen.
Een groot probleem is dat er wel 30 (!)
prioriteiten zijn bepaald en geen 3 à 4 zoals
zou moeten. En een echt probleem is dat dit
program niet “aan één duidelijke kandidaat”
hangt…

HET PROGRAMMA VAN HET FN
Marine is erg populair in Frankrijk: ze zit op
34%. Haar equipe bestaat ook uit renommés
die hun naam niet willen bekend hebben: dat
zou hun de baan kosten. En de aanhang
onder de vakbonden groeit ook..
Het economische programma heeft grote
verwondering gewekt met name de idee uit de
euro te stappen op basis van 1 franc=1 euro;

En dan natuurlijk de econoom Bavarez aan
het woord in Le Point onder de kop: De
grote stap achteruit”.
Het plan van de PS treft wel de kern van het
franse probleem: de economische neergang
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dat zou de groei terug brengen is de idee.
De franse schuld is er in euro’s en 68% er
van is in buitenlandse handen… ook bij de
buren dus. En die AAA-rating is natuurlijk
fluiten, dus bijlenen da wordt een erg duur
grapje! Want je komt de markt om te lenen
enkel nog binnen met superrente. Weg van
dat knellende Brussel. En het programma
heeft ook flink linkse trekjes zoals het
nationaliseren van EDF en GDF/SEZ,
salarisontwikkeling koppelen aan de inflatie,
pensioen na 4 dienstjaren en een beloning
voor vrouwen die thuis blijven voor de
kids…
Maar ook: vijf grote belastingen instellen en
erg versimpelen van het stelsel, minder
winstbelasting op gereïnvesteerde winst en
de Banque de France mag de staat weer
financieren. Maar dat 1 franc=1 euro is een
griezelige omdat het Frankrijk de toegang
tot de financiers zal afpakken en het
vervolgens devalueren van die franc met
20% zal allen aanzetten om hun euro’s ruim
tevoren in het buitenland te plaatsen. Dat
roept dus een bankpaniek op… Het instellen
van douanerechten en quota’s op importen
levert herrie op met de Wereldhandelsorganisatie
natuurlijk
en
zal
Frankrijks export remmen.
Het sluitstuk: het reserveren van sociale
uitkeringen voor de fransen en het verhogen
van de te betalen soiale premies voor
buitenlandse werknemers met 3% (!) zal de
buitenlanders wel weg krijgen uit Frankrijk
en laat zien wat dat de oude FN-geest flink
rondwaart.
Anti-europees en anti-buitenlanders dus, dat
zet de klok in de achteruit… en ook hier
geen woord over vergrijzing en ontgroening.
Akelig zwak programma voor een welvarend
Frankrijk dus. En oerconservatief in een
verschoven wereld. Een program zonder
oplossingen hoor je tegenstanders zeggen.
Deze club staat dus sterk in 2012 en het
andere echts is aardig in de knel. Gaan die
elkaar
een
beetje
vinden?
Wij,
buitenlanders, moeten weer gaan nadenken
over waar we willen wonen…

De polls geven de PS erg fraaie kansen op
winst en Sarko en de zijnen liggen in de sloot.
Marine richtte een ware ravage aan op rechts.
Sarkozy ligt onder rechts zowel bij een
kandidaat Aubry als een kandidaat DSK. Maar
zijn er ook nog onderliggende zwakten, die al
eens eerder tot verlies leidden ondanks fraaie
perspectieven?
De primaires komen er aan en het regende
kandidaten op links… 13 juli sluit de
inschrijvingstermijn en ronde 1 en 2 zijn
gepland voor 9 en 16 oktober. De kandidaat
moet er begin november staan dus.. De lijst is
erg lang en Hollande rukt op in het gat dat de
onzekerheid rond DSK trekt. En de wijze
waarop de rommelige toestand in de PS in de
Bouches du Rhone, door Aubry werd
“aangepakt” zit vol risico’s. De poppetjesdans
wil maar niet op de achtergrond geraken en de
programmatische kant blijft het stiefkind in de
PS. En het FN eed even voor hoe je een
duidelijke “primaire” houdt: een gloriërende
kandidate en een vastberaden club er
omheen. En dat kun je op links en nu ook op
rechts echt niet zeggen. Want wat als Sarkozy
het niet zou halen of winnen? En Juppé en
Fillon zich zouden melden? Velen schatten in
dat dan de UMP weer meteen nr. 2 wordt en
we een 2e ronde PS-UMP krijgen… Waarbij
dan de FN-ers wel weten wat ze doen moeten.
Koffiedik kijken, zeker. Maar de race is nog
niet gelopen het echte vuurwerk ligt nu pas
klaar. En buiten La France is het erg onrustig
wat in het voordeel van de UMP zou kunnen
zijn… En er broeit nog een affaire Guérini in
het zuiden..
DSK BEREIDT ZIJN LANDING VOOR?
Zijn aanhang doet van alles om “de stemming
onder de PS-ers te peilen”. Via discrete
bijeenkomsten van PS-afgevaardigden en om
“in te meten” hoe DSK feitelijk ligt. DSK wil
nog niet, te vroeg, in de campagne stappen
maar wel de nestwarmte peilen. Onder hen is
Pierre Moscovici een getrouwe die al heel wat
aflunchte…in Parijs en omstreken. En DSK
die eind april in Parijs was, sprak uiteraard met
hem. Zou hij toch komen? Ik wed nog steeds
op: NON… Vanwege de uiterst smerige
campagne die hem en de zijnen wacht. Want

KAN DE PS NOG VERLIEZEN IN 2012?
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het gaat keihard worden. Zie ook iets verder
op…

Het kruit blijft vooralsnog op een droge plek:
eerst moet DSK de primaires winnen.. en dan
komt de rotzooi op hem en familie af. Tja en
dan zal blijken dat DSK heel wat kwetsbaarder
is dan iemand als Hollande. De messen zijn
geslepen op rechts.

GEDONDER BIJ DE VERTS
Hulot wilde wel meedoen aan de
kandidaatstelling voor de Verts maar nu wil
men daar al veel vroeger dan Hulot wilde: hij
dacht aan september. Nou is het al
hommeles en hij heeft zijn kansen nu al
redelijk verspeeld… Immers hij trok zich so
far weinig aan van de club en hun
discussies en gedraagt zich nogal als
“Einzelgänger”. Dus gaat hij mogelijk toch
maar apart… Of laat hij het nu zitten?
Niemand wist het maar toen kwam hij zich
verrassend melden als kandidaat tegen over
Eva Joly.
Hij is een beetje een “luxe-kandidaat” en
inderdaad ook miljonair van groene
business. Hij had goede banden met nogal
wat bedrijven waaronder EDF en dus vraagt
men zich ook af wat hij van kernenergie
denkt…En hij werkt ook met LÓreal en TF1.
Of hij linksig is weet eigenlijk niemand en hij
zegt ik ben in de eerste plaats “groen “ en
voegde er aan toe Met een rood randje”. Zo
zit dat…met deze heer die maandelijks
33.000 € beurt en daarbij nog rechten van
zijn Ushuia-produkten.
Maar er is nog meer gedonder in het groen,
nu ok tussen Duflot en Bendith-Kohn , die al
langer niet meer on speaking terms waren.
Danny zou zelfs een coup tegen Duflot in de
maak hebben. Als je dit allemaal ziet ga je
even denken aan het islamgroen van de
vechtlustige islamisten… Verbrokkeling
alom dus, zeker ook op rechts..

Terug naar inhoud
-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 contra-spionnage 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
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 electrische 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.

DSK-AFFAIRE IN DE MAAK
Als DSK de primaires bij de PS wint dan zal
ie door de UMP stevig worden aangepakt.
Niet primair om zijn vroegere “affaires (EDF,
Mnef)” en om zijn rijke vriendenkring. Nee
ook vanwege de uiterst kleine belasting
afdracht van hem en zijn Anne Sinclair, exjournaliste en ex-baas van TF1. Ook
vanwege zijn grote erfenis van zijn
grootvader Paul Rosenberg, die een enorme
kunstberg achterliet. Hun riante Ria in
Marakkech is betaald met de afkoopsom bij
het ontslag van Anne bij TF1….

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
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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….

carrière”. Dit zijn alle collega-Ps-ers. En
Menucci reageerde netjes: “Het rapport
Montebourg is verre van compleet, maar dat
zal na mijn verhoor veranderen”. De oorlog in
Marseille in de PS is compleet.

DE AFFAIRE GUÉRINI MARSEILLE
Montebourg schreef een rapportje aan
Aubry over de foute boel in Marseille bij de
PS van Guerini maar kreeg weinig voor
elkaar… De laatste werd zelfs met grote
meerderheid opnieuw tot president van de
Conseil General gekozen! Maar nu stapte
hij, om te getuigen, ook naar de wel
ingestelde
onderzoekscommissie
van
Aubry. Hij acht het “laten zitten van de
affaire” veel te link in verband met 2012…
Want hij is ook kandidaat voor het
kandidaatschap in de PS. Deze commissie
van 8 hoorde einde april ook Guerini zelf en
zei na het verhoor: van de 44 (!) dossiers
werden er 40 aan de kant gelegd omdat ze
“onder justitie waren”. Ze zal daarna ook in
Marseille PS-ers horen, waar onder de
president van een subgroep van de PS het
niet goed voorheeft met Guerini . Ze zal
concluderen op 20 juni. Iedereen wacht met
spanning af, maar deze olifant is van een
taai soort.. Want hij ging, na het verhoor,
fors in de tegenaanval.
Maar helaas, zijn assistent die net vóór de
inval de harddisks uit de PC’s van het
kantoor van G. peuterde, kon niet uitleggen
waarom hij dat deed en zeker niet waar die
disks nu waren… En nu is er dus nog een
aanklacht: het doen verdwijnen van
bewijsmateriaal bij gekomen. De assistent
zei dat hij: “ lastige politieke teksten niet
wilde publiek krijgen”. Tja het was in elk
geval goed afgesproken en… het werkte op
het “moment suprême”.
Mr. Richard de voorzitter van de Guerinionderzoekscommissie
arriveerde
in
Marseille en zei: “We moeten allen, zeker
als socialisten onder elkaar, onze taal wat
matigen”. Hij doelde op de zeer boze
woorden van Guerini als: Montebourg is een
Rastignac, Menucci is een tje “die voor alles
goed is”en “Vauzelle denkt enkel aan zijn

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..
“Bevries de ambtenarensalarissen” (Attali, tot
woede van de bonden, maar zijn analijse
sneed wel hout..).
“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 anti-blingbling 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.

18

Immers de vrijgevigheid komt uit het hart en
de solidariteit komt voort uit welbewuste wil
en intelligentie).

-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 enorme ramen en
uitstekende luchtbe-handeling.

“Stop die ontwikkelingshulp” ( Mevr. Myo,
econome uit Zambia die ons voorhield dat
de westerse hulp de armoede groter had
gemaakt in de arme landen).
“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).
“Gewoon wat tijd van de baas jatten”( Zegt
Page van Google, en vindt het prima dat zijn
werknemers 20% van zijn tijd “jatten” om
“cultureel” te surfen).

Terug naar inhoud

DES MOTS DES MARSEILLAIS
Een tweede rondje over de babbels van de
bewoners van Marseille.

NOS BONHEURS FRANCAIS
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 produkten 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.

-kom je een oudje tegen in de tuinen van de
Prado da zeg je: “ Oh, l’onclé! Vous êtes
toujours de l’active!”.
-correct vissen doe je “à la palanrotte” en dat
betekent dat je let op niet te veel vangen en te
kleine en te lichte vissen terugzetten.
-voer voor de vissen heet hier “l’esperance”.
-en over Parijs zegt men hier: “Si Paris avait
une Canebière, ce serait un Petit Marseille”.
-als iemand heel erg langzaam is zeg je: “Il se
traine comme un supi”.
-het voetbalstadium heet “lep égale” en als OM
er niks van bakt zegt men: “ils ont plus gagné
un match depuis l’an pèbre”. Wij zeggen dan
“sinds Sint Juttemis” of iets dergelijks.
-als een kind erg lastig is hoort hij hier: ” Si tu
continues tes estrambords, je te mène de suite
à l’Éveché”.
-als twee vrienden lekker zitten te babbelen op
een mooi terrasje zeggen ze: “Maitre, nous
semblons tous deux des ministres”.
-en als iemand erg kort van begrip is zegt men
over hem””Il est plus bête et figé que les
platanes du course”
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Sainte en zag naast een vuilnis-container….
Een complete, stokoude vissers uitrusting
staan. Een fraai rieten mandje, drijvers, haken
en een schepnet. Zo maar voor het grijpen! Ik
nam het mandje mee en liep naar de Cave aux
Trésors die open was gegaan. En verraste
haar met het mandje: ze vond het prachtig,
vertelde ze in een paar vlotte ratels. En toen ik
vertelde dat er “om de hoek” nog meer stond
was het gelijk raak: de tent ging weer dicht en
we moesten er meteen heen om verlies te
voorkomen. En jawel, 10 minuutjes later
liepen we bepakt met vistuig terug naar de ave
en was “inkoop nul” volbracht. Ze was
werkelijk opgewonden: zo hoort de dag van
een brocanteuse te beginnen , toch? En
sindsdien kan er tussen ons niets meer kapot
natuurlijk. Ik ga er af en toe langs op de fiets
en drink dan enkele glazen water daar terwijl
zij me verteld van de laatste gebeurtenissen in
de wereld van de brocante. Die verhalen zijn
altijd spannend en vol met klein menselijk
drama net als haar bezoekers. Oude oma’s uit
de buurt en collega-brocanteurs die ook voor
handel komen natuurlijk. Het is voor mij een
“Cave aux histoires” geworden dat begrijpt u.
En dat mitrailleur-frans blijft een belevenis en
een soort van sport. Elke keer moet je maar
hopen dat je “bijblijft” en dat ze niet zelf
vastloopt in haar tempo. Ik leer nu uit een erg
leuk boekje, dat mijn ega voor me vond,
“marsellais” en ontdek nu hoe groot en hoe
mooi die taalwereld is. En riskeer zo dat u mij
straks ook niet meer begrijpt als ik ben
“ingewerkt”. Mariëtte bekeek het kleine boekje
met aandacht en stelde, wat spijtig, vast: ca
ne se vend pas chez moi… (Dat krijg ik hier
niet verkocht). En gaf me vervolgens supersonische bijles in de achtergronden van het
marseillaans wat me duidelijk maakte dat ik er
nog veel over zal moeten lezen. En voor
bijlessen kan ik dus terecht in ”La Cave aux
Tresors” vlakbij de enige echte bakkerij van de
beroemde marseillaanse “ navettes”, kleine
erg lekkere koekjes in de vorm van een
scheepje, maar daarover “bemitrailleer” ik u
maar een andere keer.
Leon maart 2011.

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
MARIËTTE MITRAILLETTE
Ze is de baas van “La cave aux tresors” een
brocanterie niet ver van de Vieux Port en de
Saint Victor. Een piepkleine echte cave met
oude groene openslaande deuren, die is
volgestouwd met alles wat u maar aan leuks
en verrassends kunt bedenken. U moet zich
er voorzichtig in bewegen anders heeft u
“gekocht” voor u het weet.. Ik leerde haar
kennen, de kleine vrouw uit Montauban in
de Ariège, via haar schoonzus die een
theesalon drijft op de Cours Julien en die
ook wat “brocanterie” doet, maar dan wat
deftiger. Zij verwees me met wat spullen die
ik kwijt wilde naar Marriëtte. En onderdaad
zij wist wel raad met mijn spul; er werd
geruild, verkocht en in “depot” gegeven. Zo
kwam et dat ik een fraaie kroonluchter vond
die nu boven de eetkamertafel bengelt. En
zoals het in brocante-land hoort, bleek er
“electrisch” niet alles te kloppen met het
oudje en moest ik stevig knutselen om het
allemaal gefixed te krijgen. Maar ook mijn
ega vond het gelukkig mooi en zo bracht
Mariëtte ons ook het licht in de kamer. Het
“soubriquet” (wij zeggen “de bijnaam) is van
mij en daar kwam ik op omdat de kleine een
waar
mitrailleurvuur
van
woorden
produceert als ze je toespreekt. In een
mengeling van het Catalaans-achtige dialect
van de Ariège en, intussen ook, van wat
marseillaans. Ze spreekt wel erg duidelijk
dus maak ik nog een redelijke kans haar te
volgen als ze, onderbroken, met korte
lachjes, weer een levensverhaal loslaat. En
pas op, ze is geknipt voor dit vak waar je de
marge maakt op het moment van de inkoop.
En het toeval hielp mij een keer echt daarbij.
Ik had even gebeld om een ring op te halen
die Marriëtte vond in de bekleding van een
oud juwelenkistje dat ik haar verkocht had.
Zij had de vondst eerlijk gemeld en mijn ega
vond een ring terug van heel lang geleden
die ik haar ooit cadeau deed. Toen ik
aankwam was “de winkel nog niet los” ook
al was het ruim elf uur. Ik drentelde dus
even wat dor haar buurtje aan de Rue

Terug naar inhoud
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Borely en Pastré, nogal ver uit het centrum,
wel later open zijn, zijn tot 21.00 uu. …
Vanwege de jeux de boules spelers daar… De
bewakers
vinden
het
allemaal
“vanzelfsprekend” , maar veel bewo-ners
ergeren zich dood. En dat is nou de essentie
van de uitdrukking “bordel” (=bordeel!): men
heeft daar grote meningsverschillen over…
Dat is Marseille, de ontembare en de
vrijheidlievende
zonder
discipline,
de
“feignants” dus en… tegenover de “nette”
burgers..
Maar er is “erger” dan dit: en dat is de volkomen chaos wat openen/sluiten betreft van het
museum “La Charité” genoemd. Hier is de
reden
het
“absenteïsme”
van
ruim
30%....waardoor er onvoldoende toezicht is
(en dan wordt er door die “étrangers” natuurlijk
gejat!) en er wordt ook te weinig onderhoud
gepleegd. Dus bijvoorbeeld de lampen zijn
stuk waardoor je gen fluit kunt zien van het
zeer fraaie ten toon gestelde. Zoals een
bezoeker uit Lyon (een liefhebber van de
collectie) die zijn verhaal aan een journalist
deed: hij kwam de eerste keer voor een
gesloten deur te staan (met ernaast het bordje
met de openingstijden dat vertelde dat het
“open” was!), kwam een tweede keer en
constateerde dat de voor hem mooiste zaal
geheel in het donker baadde, want alle spots
waren bijna kapot. Hij komt nu nog één keer
terug, zei hij mismoedig. De mairie vertelt
kranig dat echter in 2013, dan zijn we cultuur
hoofdstad van Europa, alles pico bello zal zijn.
Wat hier geen hond gelooft te beginnen bij het
personeel zelf…
Dan zijn er de vele zwembaden, Marseille is
een stad met veel water (en zonder regen).
Daar kan niemand in voor 10.00 uur
s’morgens… Dan mot ie maar in de Mare
Nostrum springen zegt het personeel… En
dicht gaat men om 19.00 uur. Basta!
Ontbijten en apero’s zijn heilige momenten van
de dag. En natuurlijk duurt de lunch 1,5
uurtjes…Ja toch?
Dan onze taxi’s en vooral die bij het centrale
station Saint Charles. Dat is echt een
vrijgevochten bende daar onder in het Gare
Saint Charles. De een brengt je met een
omweg van 5 km naar een plekje dichtbij,
gewoon zin om méér te werken natuurlijk, moe

JOURNAL MARSEILLAIS
DE TUNESIËRS VAN DE PORTE D’AIX
Ze zijn er met honderden en werden voor
een groot deel ingerekend door de politie.
Niet ver van ons waar de illegale stroom
Marseille binnenkomt gebeurt het drama.
Dat iedereen hier verwachtte natuurlijk: want
europa’s grenzen zijn erg lek. Alle
verenigingen die vóór humanitaire hulp zijn
aan deze (veelal jongeren) zonder werk en
toekomst draait intussen op volle toeren. En
in de pers stond de kop: “La porte d’Aix au
bout du voyage” (de Porte d’Aix (noordzijde
Marseille) aan het einde van de reis). Het
grote drama van de 21e eeuw op 550 meter
van onze voordeur; dat voelt toch iets
anders, ook omdat ik het zelf zag… De
Arabische revoluties en hun gevolgen zijn
zichtbaar en voelbaar hier op enkele
honderden KM van de onheilsplekken. En in
Marakkech kwamen bij de bomexplosie
natuurlijk ook twee marseillais om en ook
één Nederlander… Het is dichterbij dan u
denkt en dat Geert wil.
LE BORDEL.. VAN MARSEILLE
Dat is al een oude naam voor deze stad, die
haar bewoners uitspreken met enige affectie
en de buitenstaanders met “afkeuring/
dedain”. Het duidt op de rommelige en
rebelse toeren die de marseillanen
voortdurend laten zien. Stakingen (we
hebben er nu drie: de post, de SNCM en
een die ik effe ben vergeten, zo gaat dat
hier..), betogingen (ik zag gisteren nog een
groep CGT-ers staan in de haven) en een
dozijn van wat hier heet: blocages.
Ik geef u het rijtje van de blocages die eind
febr. 2011 in La Provençe stonden vermeld
onder de kop: “Ces blocages qui plombent
le quotidien”.(Die “blokkeringen” die ons
dagelijks hinderen).
Daaronder: het fluitje van 17.00 uur en dat
duidde op de sluiting van onze mooie
parken op dit tijdstip: hartje “winter” wel te
verstaan. In de lente gaan ze weer tot 18.45
uur open… En ze zijn ook al om 8 uur open
nu! De mairie wijst er echter op dat Parc
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van het afwachten. Wel wat erg duur. De
ander wil je wel naar Castellane brengen
maar dan “op forfait” (een vast bedrag dus)
en dus met de meter uit en met, svp, “ les
fric dans la main”. Een derde zegt op de
vraag om een (te?) kort ritje gewoon tegen
de beladen reiziger… “Le Vieux Port? Ah
non, ça ne m’interesse pas trop Monsieur” .
(Naar de Oude Haven? Nou dat is voor mij
niet interessant mijnheer!). Zo gaat dat en er
is ook regelmatig herrie onder chauffeurs er
zijn grijze taxi’s en er wordt stevig klem
gezet daar in het halve donker onder het
station… De mairie gaat de taxiplaats nu
bovenop zetten in het volle daglicht… En
hoopt dat de purifiërende zon het probleem
zal verhelderen , voir, oplossen.
S’avonds laat dineren? Dat kan na 22.00
uur nog wel, maar meer in de dure hap en
er zijn er geen vijf te vinden… De keuken
open houden , zeker buiten het toeristische
seizoen, dat doe je je kok c.s. gewoon niet
aan. Want nadat u alles heeft “bevuild”
moeten ze ook nog laat de rotzooi
opruimen. We hebben hier 35 uur moet u
weten mijnheer! En onze buren mijnheer,
hier boven ons terras balen van dat
lawaaierige geklets op een zomeravond. Zij
willen hun rust op hun balkon of in hun
bedje, mijnheer…
De wereldstad gaat culinair om 23.00 uur op
slot, al weet ik intussen wel de
uitzonderingen waar je 45 uur per week je
rot kunt lachen. Maar dat zijn dan ook
corsicanen en/of magrhebiens! Die weten
niets eens dat 35 uur bestaat!
En dan nog het inschrijven van de kids voor
een school en dus het uitzoeken van een
goeie en geschikte. Dat is, vanwege de
recente baby-boom hier, een enorme
vastloper geworden de laatste jaren. De
capaciteit van locaties en ook in personen
voldoet nauwe-lijks; zeker niet in de
centrum-arron-dissementen. En dat leverde
dit jaar een “oudersstaking op”. Veel ouders
kwamen
gewoon
niet
en
gingen
rechtstreeks naar de scholen tot grote
droefenis van de directies die er niks mee
konden want het verstoorde hun “ritmes”…
Volgend jaar is er weer een grote centrale
“beurs om in te schrijven dus”, zegt de

mairie vertwijfeld. Maar dat gaat dus gedonder
met de scholen opleveren over “wie waar en
zo”!
Tot zover een greepje uit de “blocages” in
Marseille en troost u dit is maar “een stukkie”.
Als er een chauffeur voor oen wordt
uitgemaakt in een RTM-bus (de chauffeurs
van metro en tram zitten “achter glas”
gelukkig), staat een kwartier later de hele
RTM-busvloot stil en staan de collega’s met
borden op de centrale busstations. Dat moet
de mairie maar voorkomen vinden ze; ze laten
zich door niemand uitkafferen… Ik “ kleineer
nu wel wat veel”, besef ik. Er komen natuurlijk
veel ernstiger zaken ook voor. Zoals laatst
toen een jeugdige scooteraar, die een
chauffeer flink hinderde, na de luide toeterij,
een echt pistool toonde dat hij op hem richtte.
Maar gelukkig schoot hij , met opzet, in de
lucht! De inwoners van de 6e etage werden
ook niet geraakt en de chauffeur gooide
iedereen uit de bus en ging naar huis. Om uit
te bibberen. De schare collega’s liepen luid
enkele uren te brullen en gingen toen ook thuis
koffie drinken. En de metro’s waren even later
tot op het dak vol… Wij betalen altijd de
rekening hier bij onrust en wangedrag. En wij
zeggen die RTM-ers regelmatig dat dit echt te
ver gaat… Dus ook daar is weer herrie over.
Natuurlijk!
Dit is wat u moet verstaan onder”: “Marseille,
ça c’est le bordel”. En waag het niet dit te
simpel af te doen; het is een onderdeel van de
eeuwige sociale strijd. Tegen de uitbuitende
kapitalisten en voor een vrije en aangenamere
wereld met veel pret en vrije tijd.
Leon, febr. 2011
Terug naar inhoud

COIN DES POETES
Over veel zaken kan de mens lyrisch worden,
maar zeker over de pastis in Marseille. Hier de
tekst van een lofliedje:
LE PASTIS
Les toilettes, les bijoux,
J’m’en fous,
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La morphine qui rend fou,
J’mén fous,
Tous ce trucs-là me semblent bêtes,
Quand j’ai bum on anisette,
Les diamants, les tours de cou,
Les bijoux, toutça au clou,
J’m’en fous,
Moi je suis heureuse,
Et je chante comme une fauvette,
Quand j’ai bu mon anisette,

In de afdeling stoute liedjes vond ik dit tekstje
nog en u ziet dat ondeugd van alle tijden is.
LES BORDS DU BOUGIVAL
Y’avait un caporal,
Oui, il y avait un caporal,
Qui montait très bien le cheval,
Tous les matins il monte,
Pas le cheval mais le caporal,
Tous les matins il monte,
La femme du general

Liedje van Andrée Turcy
Terug naar inhoud
*****

DE BRICS WERKEN INTENSIEF SAMEN
Ze vergaderen wat af: recent nog in China en
daarna weer in Hawai. Ze willen gezamenlijk
optreden in allerlei kwesties: de hervorming
van het financiële/monetaire systeem, ze
willen
ook Rusland
in de Wereld
handelsorganisatie en ook projecten om
“creatieve immigranten” te verschalken voor
hun landen (net zoals de VS doen). Ook wil
men maatregelen tegen inflatie en andere
voor behoud van groei. Ook wil men vrede en
is daarom ook tegen de aanpak van Libië
door de NATO. Frankrijk ziet dit heel scherp
en doet mee, als huidige voorzitter van de
G20. De BRICS wordt een nieuwe factor
waar en in de VN en in de G20 goed rekening
mee moet houden. Want deze landen denken
nogal anders dan de landen “van het
vroegere westerse blok” over mondiale
politiek.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
OP NAAR EEN NIEUWE GEOPOLITIEKE
PRENT
Hoe zal de geopolitieke kaart van de wereld
zijn over een tiental jaren? De contouren
lijken zich af te tekenen. De VS richt zich op
de opkomende landen, dus vooral Azië en
Zuid-Amerika,
zijn
directe
buren
Canada/Mexico en neemt wat “afstand” tot
Europa, de Middellandse Zee-landen en ook
Afrika… Pakistan roept Afghanistan op om
zich meer op China te richten en zich van de
VS af te keren… En India kocht europese
militaire vliegtuigen…
Sommigen zien hierin de komende opdeling
in de gepolitieke werkelijkheid opkomen: De
Noord-Amerika en de opkomende landen in
Azië en Zuid-Amerika… En Europa (oost en
west) met het buurcontinent Afrika en het
Nabije/Midden-Oosten. Let wel het is nog niet
zover, maar de keuzes zijn zuchtbaar in de
dagelijkse moves…

DE VN GING EEN GRENS OVER IN
IVOORKUST
De VN riep de fransen te hulp en gebruikte
nu echt, voor het eerst in al die jaren,
duidelijk geweld tegen de aanvallers van
“onschuldige burgers”. De Gagboo residentie
met zijn 200 verdedigers en 1000 supporters
in de stad werden onder vuur genomen.
Daarmee is , op grond van de nieuwe policies
overigens, duidelijk dat nu ook de VN zal
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schieten op hen die misdaden begaan tegen
de mensheid. Dat wordt dus nog wat lastiger
in de V-raad..

zijn er een aantal best stevig bang voor
broeder China in de club, nu die aankondigt
zich wat van de VS af te gaan keren en dus,
zich te gaan “storten” op de andere
Bricsjes… Dat maakt niet iedereen vrolijk
dus. Het is overal wat dus en China maakt er
wel meer bang kennelijk..

FRANKRIJK FLINK OP OORLOGSPAD
De fransen hebben in de defensiebegroting
900 miljoen voor “buitenlandse militaire
operaties”. Dat is voor de 4000 man van ISAF
in Afghanistan, de 765 man in Kosovo, de
1450 Finul mensen in Libanon, de 950 in
Tsjaad, de 240 in de Centr. Afrik. Republiek,
de 220 man in de Indische Oceaan en de 150
man in de Golf van Guinée. Maar nu extra
ook nog in Libië 2500 en in Ivoorkust
(Licornegroep) van 1650 man. Samen goed
voor 22000 man… van de totaal 30.000 die
het leger groot is! En van de 70 vliegtuigen
zijn er ook 50 ingezet nu. Zonder dat veel
fransen het door hebben is men nu actief in
drie oorlogen, net als de VS! Ook heeft dit
land een “hulpverdrag” met Qatar, dat
tegenover Saoudi-Arabië ligt… Frankrijk is
ook Natolid zoals u weet en dat kan ook
spannend worden bij gedonder in de Golf. In
de franse politiek is geen kritiek op Libië en
Ivoorkust. Want in het laatste land wonen
12000 mensen met (ook) een Frans paspoort
en Libië was gewoon “mensenrechten en
bescherming tegen dood en verderf” waar de
franse linkse filosoof B.H. Levy sterk voorop
liep. Links juicht dus niet,-want het is
Sarkozy-, maar niemand in de PS is dus
tegen die acties.. Dus moeten we de fransen
maar vragen om dat “europese leger” op te
zetten. Wat ook Nederland goed uit komt nu
ze Defensie met duizenden manschappen
terug brengen en heel veel materieel weg
doen… Scherper kun je de tegenstelling in
dezelfde EU en de Nato niet hebben. Die
gewenste 2% van het BNP (Nato-norm) is
door Den Haag teruggebracht naar 1,3%....
Wat is de EU eigenlijk nog?

BIJ DE RATINGOFFICES
Portugal kreeg een hogere leningsrente van
Moody’s maar wat gebeurde er vervolgens
met de landen die Portugese staatsschuld
papieren bezaten? Wel, Spanje’s banken en
spaarkassen bleken liefst voor 108 miljard
aan staatspapier uit Portugal te bezitten…
ruim twee keer zoveel als Duitsland (48
miljard), de VS (47), Frankrijk (45) en drie
keer dat van de UK (36) en 15 keer dat van
Italië… En die arme spaanse banken kregen
midden in hun lastige herstructurering nu van
Moody’s ook nog te horen dat hun notering
omlaag werd bijgesteld. Dus nog duurder
lenen
ook
voor
hen.
Want
de
bezuinigingsoperatie bij de buren lijkt niks te
gaan lukken… Ook al een kettingreactie maar
nu financieel en niet nucleair.
DE SALDI KRIMPEN UN PEU..
De grafiek liet het fraai zien, de negatieve
begrotingssaldi (in een % van het BNP) van
Frankrijk, Duitsland en de UK krimpen. Het
UK relatief het meest fors, dan volgt Frankrijk
en in mindere mate Duitsland (dat echter wel
absoluut gezien op 2,% 5 zit en de andere op
6,5 resp. 11,5%). Dus de bestrijding van het
op de pof leven is begonnen. In Portugal,
Griekenland en Ierland is de pof omgekiept in
een failissement. En de ratingoffices
noteren…
SPULLEN OP IN DE AUTO-INDUSTRIE
De rampen in Japan veroorzaakten al veel
onderdelenschaarste in eigen land bij Honda
en Toyota, maar ook en in toenemende mate
in de buitenlandse autofabrieken. Toyota NAmerika moest de productie even stoppen
net als Honda in Gr-Brittannië. General
Motors, Ford, Chrysler, Renault en PSA zijn
ook al in de problemen gekomen. De
wereldproduktie aan auto’s zou wel eens
30% lunnen terugvallen voor enkele weken.

OOK SPANNINGEN IN DE BRICS
De BRIGS zijn de groep van aanstormende
economieën : Braz. Rusl. Inda. China en ZAfrika dus en ze kwamen samen in ZuidChina. Maar China alleen heeft wel 3044
miljard aan handelsreserves in kas (+24% in
één jaar!) terwijl de VS een staatsschuld
torsen van 1175 miljard nu. Dus in de BRIGS
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En 1 miljoen auto’s minder in 2011 zit er al in.
PSA in Slowakije is al in last met zijn
dieselmotoren omdat onderdelen van Hitachi
ontbreken en als de bootladingen onderdelen
van net vóór de rampen op zijn, wordt het
nog moeilijker. Zo’n ramp in zo’n centraal
land voor de auto-industrie zet de alle wielen
stil en ook daarom ging Clinton er heen om
het Amerikaanse “medeleven” te betuigen.
En intussen bleek dat beheersing van de
radio-actieve uitstoot nog wel 6 à 9 maanden
gaat duren… Dat zet geen auto’s stil maar
wel “peoples and minds”.

We zijn bijna terug in de tijden van Versailles
maar dan wel “een ietsje anders”.
400
MILJOEN
MENSEN
ONDER
DICTATOREN
Naast Kadaffi zijn er nog Mugabe
(Zimbabwe), Obiang in Equat. Guinee,
Assad in Syrië, Basjir (in Soedan), Kim Jong
il (Noord-Korea), Shwet in Birma, Lukasjenko in Witrusland en nog een paar in
Turkmenistan en Azarbeidjan. Bijna een half
miljard mensen worden door hen geknecht…
zo’n 7% der mensheid… Wat je nog zou
kunnen meevallen eigenlijk. Zo’n tiental
landen op ruim 200, waarbij we China even
ter zijde laten. Het is vergeleken bij een 25
jaar geleden sterk veranderd ten goede, al
zijn er nu democraten die met fraaie kunstjes
in het zadel bleven… Zoals in het MO. Waar
nu wordt opgeruimd.

DE KRAAMKAMERS VAN WALLSTREET
Columbia Business Schoole komt de eer toe
de “beste kraamkamer” voor traders c.s. te
zijn. Maar er zijn er nog zo’n klein dozijn
anderen in de VS, China, Spanje, UK en ook
Frankrijk die mensen afleveren die een
beginsalaris verdienen van… 150 à 1180.000
$! Met een ontwikkeling daarna van ca 115 à
150%... Dat zijn de tovenaarsleerlingen van
Wallstreet die mensen als Warren Buffet
(kwam van CBS in 1951) Henri Kravis ( die
100 miljoen aan “zijn”CBS schonk)… CBS
heeft net als Stanford, Wharton, Harvard,
Chacago.. zo’n 45% buitenlandse studenten.
Die a 53000 $ per studiejaar meten betalen
en die daar boven op nog tot 84000 $ jaarlijks
moeten lappen voor huisvesting etc. .. En dat
voor twee jaar ; dus het kost ca 170.000 $
zo’n diploma. Die snel zijn terugbetaald met
een startsalaris van 140.000 $ overigens.
Dit zjn de genieën van de financiële industrie
die financiële producten ontwikkelen en
verhandelen, die nauwelijks nog een
buitenstaander snapt. Een klomp van
wiskundige formules, nodig om een divers
pakket van geld en waarden op verwacht
rendement en risico te kunnen evalueren…
Lijkt op fictie, tovenarij maar er worden wel
(weer) vermogens verdiend in deze
superwereld. Omdat er genoeg mensen in
geloven… en gaat het fout dan zijn wij er
allemaal nog om deze virtuozen te redden en
weer in het zadel te helpen.
En zijn ze ons goed gezind, dan zullen ze
later een fonds oprichten (zie Gates, Soros,
c.s.) om de armen van de wereld te helpen.

DE VISIE VAN EEN GROOT HISTORICUS
Le Roy Ladurie is een grote in zijn vak, de
auteur van Montaillou en een boek over het
klimaat in de 12/13e eeuw. En het is erg
interessant om zijn kijk op de dingen van nu
te vernemen. Hij zei:
-Die studentenmassa’s (de revolutionairen in
MO/Maghreb) zijn opgebouwd in dozijnen
jaren en veranderen nu de spelregels totaal
in hun woonlanden en daar buiten.
-De oude idee dat het Noorden een beetje de
baas was van het Zuiden
is definitief
versleten.
-Dat diaboliseren van de islam is een ware
stommiteit en een doodlopende weg.
-Die Unie voor de Middellandse Zee is een
prachtidee maar moet nu qua vormgeving
worden herzien en zich richten op veiligheid
en samenwerken en –wonen.
Het zijn er maar een paar, maar als hij ze
opsomt is het wat waard. Hij weet erg veel
van “veranderingen” en daarover gaat het nu
weer eens. En hoe.
INTERNET/MEDIA
INTERNET NIEUWS
-Yahoo telde even en vond dat 1% van de
Twitteraars 50% van alle tweets produceren!
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Dit op basis van een telpartij van 260 miljoen
tweets..
-Myspace verloor de helft van zijn klanten
maar riep dapper: “We zijn geen concurrent
van Facebook die de pijp uitgaat!’ No als je
zo zat in één jaar dan…

Het was vroeger IBM en daarna werd het
Apple dat de grote innovaties aanjoeg. Toen
zagen we Facebook en Youtube die na jaren
van verlies honderden miljoenen klanten
scoorden en een rotsvaste positie in de markt
veroverden. Nieuwe markten zijn nu de
locale handel en de nieuwe “terminals. De
errste betekent het werven van kopers via het
net, die vervolgens in : je winkel kopen”.
Groupon in de VS begon in 2008, pakte 50
miljoen klanten en zette 760 miljoen om. Een
begin zegt men en nu wacht men op
“combinaties” van bijvoorbeeld Groupon, Yelp
dat consumenteninfo biedt en Facebook
bijvoorbeeld.
Wat de nieuwe “terminals” betreft, de “zonder
contact fenomenen” voor e-banking die tegen
lage prijs verkocht worden en volop in
opmars zijn in de opkomende landen. Apple
en Nokia zijn echter daar niet erg op gericht
nog.
Ach zegt men in deze business: “De
volgende revolutionaire service met miljoenen
klanten wordt nu (weer) onge-twijfeld
uitgevonden in de kantine van een
universiteit” . U ziet het de jeugd is niet dom
en slap en de mens blijft razend inventief en
dat steeds op steeds jongere leeftijd.…
Waarover maken we ons dan zorgen?

DE JACHT OP DE DAKRUIMTE
Het aantal mobieltjes stijgt fors, in Frankrijk
zitten we al op 65 miljoen waaronder steeds
mer I-Phones en I-pads. E dus knijpt het in de
antenne capaciteit ook al zijn er in Frankrijk al
50.000 op de daken te vinden. En een heel
hoog punt kun je schatten op 50.000 €
opbrengst per jaar; een simpele dakantenne
op ca 14000 €. Dus is de jacht op dakruimte
en hoge gebouwen open… En in Parijs beurt
een grote verhuurder van dakruimte al 2,4
miljoen per jaar. De dekkingsgraad (bereikte
aantal personen) is in vele westerse landen
nog iets onder de 99%.
Nieuwe diensten vereisen ook nieuwe techno
dus nieuwe antennes en de gezondheids
autoriteiten proberen het gevaar in te
schatten. En de Verts proberen nieuwe
antennes via vergunningsrestricties politiek af
te remmen. Ook zijn er operators die hebben
ontdekt dat ca 30% van de gesprekken met
mobieltjes vanuit de woonplek worden
gevoerd. En dan kun je met een speciale chip
in de telefoon goedkoper op het net komen.
De technologie raast ook hier verder en
slechts een enkeling weet nog hoe het ooit
was zonder mobieltje.

FACEBOOK OOK BINNEN DE BEDRIJVEN?
Dat Facebook een gigasucces is is geen
nieuws; vele mensen zijn er volop mee bezig
in hun communicatie met anderen. Het blijkt
DE nieuwe weg van menselijke contacten te
zijn. Of men dat nu “goedkeurt of niet”. En nu
gaan bedrijven het ook installeren voor de
bedrijfsinterne
communicatie…
Orange,
Bouygues, Danone en IBM denken er zeer
serieus over. Men ziet er een verbetering
van de bedrijfsvoering in om deze
communicatie, buiten de hiërarchische
kanalen om ook alle kansen te bieden. Dat
levert natuurlijk ook vele vragen op over de
risico’s en de neveneffecten. Moet je het. À la
IBM, compleet vrij en “over”laten? Men weet
dat hier geldt dat 1% van de gebruikers 90%
van de “invulling” verzorgt en ook dat je “een
tweede machtscircuit” introduceert. Dus hoe
dan ook nu gaat Facebook ook binnen de

PC VERKOOP ZAKT FORS
De tablets winnen het nu en ook de I-Phones
doen hun werk. En straks ook nog de TV’s
met internetfuncties erbij dus. HP zakte liefst
met 3,5%, Acer met -12 en Dell met -2. Maar
Lenovo (China vroeger IBM) deed =16% en
ook Toshiba scoorde wat hoger. Maar in
totaal was de daling 1,1 %. De PC verdwijnt
uit onze huiskamers.. Sony heeft al zjn
Google-TV waarmee u kunt mailen, surfen,
foto’s en video kunt kijken en uw muziek kunt
afspelen en… uw Facebook account kunt
raadplegen. Het moet al weer anders dus.
OP ZOEK NAAR DE NIEUWSTE INNOVATIES
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bedrijven zijn gang en dat gaat nog veel
gedonder opleveren. Alle begin is moeilijk…

toeristen die 533 miljoen gaan betalen om
daarboven op vakantie te gaan kopen hun
kaartjes nu in Moskou. Het kan verkeren.

DIVERS
DE PIRATERIJ BLOEIT IN OOST-AFRIKA
E.O.
De eerste drie maanden van 2011 hadden we
al 142 incidenten, dat waren er in 2010 maar
67. De Somaliërs namen er 97 voor hun
rekening en er waren 299 bemanningsleden
mee gemoeid. Daarvan stierven er 7 en
werden er 38 gewond. Ik zag de puntenwolk
voor de kustwateren van Oman, Jemen en
Somalië in een gebied van 350 bij 600 km…
en er slaagden ca 40% van alle pogingen.
Een duur grapje voor de hele wereld. Het is
dus niet te hopen dat er ook “Somalische
toestanden in Libië gaan komen”.

HET SPOOR BECONCUREERT PANAMAKANAAL
China investeert in spoorlijnen in Colombië in
Z-Amerika: van Bogota naar Buena-ventura
aan de kust en van Golfe d’Uruba naar
Cupica tussen het Antilliaanse water en de
Indische Oceaan. En vermijdt dus zo het “te
drukke en/of te riskante (?) Panamakanaal”.
Colombië is nr. 5 op de wereldlijst voor
kolenproductie…en
een
snelle
safe
verbinding van China met dit land is Peking
wel 8 miljard aan inves-teringen waard. En
wat verder weg is Brazilië waar ook heel veel
moois te krijgen is. China investeert in zijn
toekomst”en wereldwijd! En gaat om het te
verbreden Panamakanaal heen.. Strategisch
denkertje.

WIE BETALEN DE BELASTINGEN?
In Frankrijk betalen de rijken, naar
verhouding, minder belasting dan in de VS,
zegt een studie van Thomas Piketty in
Bloomberg Businessweek. Hij noemt ook het
geval van Frank McCourt de eigenaar van de
Dodgers die als sportmeceanas geen cent
inkomstenbelasting lapt. En ook ene Red
McCombs de oprichter van Clear Channel,
die leende om zijn aandelen te kopen en die
daardoor belasting kon “verschuiven”. En de
baas van Nike stichtte een foundation zodat
zijn kids geen belasting hoeven te betalen…
En een hele rij grote bazen laat zich in opties
betalen in plaats van in cash, want dat is
fiscaal veel voordeliger. Als je rijk bent kun je
altijd iemand betalen die de “achterdeur van
de belastingen” voor je kan vinden. Die
expert wordt daar dan ook weer rijk van, zo
draait die economie gewoon.

MATCH BOEING-AIRBUS: 0-0
De Wereld handels organisatie sprak: beide
vliegclubs hadden ten onrechte subsidies
gehad van de regeringen en ze vinden nu
beide dat ze gewonnen hebben..
Het
regende dus “verkeerde miljarden” en men
zei dat Boeing nooit die 787 op poten had
gekregen zonder die 5,2 miljard van Obama
c.s. Maar nu is het eerst weer tijd voor de
appels en de nieuwkomers op deze markt,
Brazilië, Rusland en China, zien nu hoe dat
gesjoemel
uitwerkt.
En
wij
de
belastingbetalers zien het ook. We vliegen in
onze eigen centen.
RESISTENT ONKRUID
De Amerikanen kregen het in het zuiden voor
elkaar op hun soja, maïs en katoenvelden
waar nu onkruidsoorten rustig doorgroeien
ondanks ladingen Roundup van Monsanto.
Dit “afbreekbare”onkruidmiddel is uiterst
populair maar nu heeft het onkruid zich er
aan aangepast. In de VS maar ook in
Brazilië, Argentinië en Australië… Al zeker 20
soorten onkruid trekken zich er niks meer van
aan. Monsanto geeft de boeren de schuld,
die tegen hun waarschuwingen in te veel één
middel inzetten. Wat ze nu uiteindelijk toch

DE VS STAPT IN BIJ DE RUSSEN
Nu de vlucht van Gagarin 50 jaar geleden
was moeten,- de ironie is onontkenbaar-, de
amerikanen vragen om met de russen meet
te gaan vliegen. Om hun astronauten naar
het
internationale
ruimtestation
te
transporteren. Nog twee vluchtjes dit jaar en
de twee Amerikaanse ruimteveren gaan met
pensioen. En NSA is te laat met de
opvolgers… dat wordt zeker 2015. En ook de
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maar doen… En ze gaan maar wat meer
onkruid bestrijden met ploegen etc. Tja er zijn
altijd weer grenzen.

Zo’n ding drijft via de stroming zelf tot een
eind vóór Terre Neuve (Canada) en moet
daarna achter de sleepboten… langs de
Azoren
en langs Madeira naar zijn
eindbestemming. Gelooft U het?

Terug naar inhoud

DE PSYCHOLOGIE VAN KERNRAMPEN
Elke kernramp veroorzaakte tot nu toe op
langere termijn niet zozeer politiek/economische schade maar vooral psychologische.
De angst voor “die geheimzinnige onzichtbare straling” neemt opnieuw toe nu.
Duitsland gaat af op een merkwaardige clash:
politieke
realiteit
contra
te
krappe
energievoorziening… en op korte termijn al.
Terwijl de olieprijs stijgt en iedereen weten
kan dat fossiele brandstoffen (meer) vervuilen
en doden dan kernenergie, gaan de groenen
gevolgd door een tanende CDU op weg
naar… meer fossiel energiegebruik.
Hat man in Berlin den Verstand verloren?

OLIE (energie), WATER
BIODIESEL EN ERG DUUR ETEN
Er is, zeker in de VS, een ware rush op het
verbouwen tbv biodiesel die nu de olieprijs
nog verder opzwiept door het MO-gedoe, nog
zal toenemen. Intussen gaat veel voedsel
met 15% omhoog omdat de hectaren
daarvoor et biodieselgrondstof zijn gevuld. De
VS-regering plant in 2022 36 miljard gallon
biodiesel wat 4x zoveel is als in 2008.
Experts rekenden uit dat het biodiesel –effect
op de stijging van de voedselprijzen al ca 20
à 40% bedraagt…
Straks kan de mensheid in China en het
westen nog wel rijden, maar nauwelijks nog
goed eten… Dat gaat nog leuk worden.

Terug naar inhoud

HYDRO-ENERGIE VERVUILT?
Een aantal geplande stuwmeren voor
waterkracht werden in Zuid-Amerika gestopt.
Omdat bij bestaande blijkt dat er nogal wat
CO2 wordt geproduceerd als gevolg van
watervervuiling door biomassa’s die zich
ophopen in de stuwmeren. En het
zuurstoftekort doodt alle vissen. Twijfel aan
deze “groene energie” komt op. Overigens
zijn er nog enkele tientallen van gepland in
Azië en Latijns Amerika.

RELIGIES
TEGEN DE “GEZICHTSBEDEKKINGSWET”
De Franse wet trad op 11 april j.l. in werking
en het gedonder was er meteen al. Amnesty
International was er al lang tegen: het was in
hun ogen een forse beperking van de
godsdienstvrijheid. In de VS is men in
meerderheid ook erg tegen deze wet, zeker
Obama en zijn democrats. Ernstige beperking
van de godsdienstvrijheid dus. Dat hadden
veel Europeanen niet gedacht dus. En het
zou niet verbazen als mensen van andere
religies nu bang zijn dat het hek van de dam
is en er “morgen” nog meer beperkende
wetten
komen.
Zoals
eerder
het
processieverbod of het luiden van de
Kerkklokken als de pastoor dat zou willen
doen , etc.
Een Frans collectief van islamisten riep op tot
een betoging die de prefect meteen verbood
en toen er toch mensen kwamen werden 61
van hen opgepakt. De PS-er Rachid Nekkaz,
zakenman, riep op tot een oecumenisch
gebed op het plein van de Notre Dame; want
hij vindt de wet “libertijns”. Zijn vereniging van
2000 vrouwen (die de niqab dragen) en die

GEEN WATER? VERSLEEP EEN IJSBERG!
Dat was het plan van een Arabische prins die
zag dat er in zijn land onvoldoende zoet
water was. Hij liet bestuderen of je niet
gewoon een stuk ijs van Groenland kon
verslepen naar Saoudi-Arabië… Een bergje
van 7 miljoen ton, 200 meter lang, 160 m.
breed, 20 meter boven water en 200 onder
water. Het plan moest bij gebrek aan
oplossingen in d koelkast, maar nu gaat
Dassault Systems het opnieuw bekijken. Het
zou moeten kunnen in 2012 en zo ja dan
vertrekt er een medewerker om een eerste
ijsberg uit te zoeken die, als test, naar de
Canarische eilanden zal worden versleept…
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heet: “Kom niet aan mijn Grondwet” heeft al
bekend gemaakt dat zij de boetes die worden
uitgedeeld gaan betalen. En verder komt er
ook een proces bij het Europese Hof voor de
Mensenrechten, tegen de franse staat. Tot
zover een dag na de invoering en dat belooft
nog wat dus. Hier is de vraag aan de orde
wat wijs is en of dit niet “verrommelde
gelegenheids wetgeving is met politieke
motieven”. De geest werd uit de fles
gelaten… De Belgen willen de Fransen hierbij
volgen en de PVV in Nederland wil al de
“gewone hoofddoekjes” strafbaar stellen, dus
de fransen staan niet erg alleen.

regering zijn mind hierover opmaken en de
kardinaal Lustiger organiseert het verbreiden
van katholieke standpunten in de politiek en
andere maatschappelijke sectoren. De
burgervader van Marseille is een bekende
katholiek hier en ik maakte al ooit kennis met
indrukwekkende ceremonies en gewoonten
binnen het katholieke volksdeel van deze
stad met zijn prachtige Grand Major en NotreDame de la Garde waar wij naar kijken vanaf
ons terras. De Maria-processie in de Panier
was een onvergetelijk uitstapje naar een mijn
verre katholieke verleden in de tijden van het
Rijke Roomse Leven. Ook mijn bezoek aan
de hoogmis in de “Reformés”, een orthodoxe
kerkgemeenschap met zwarte priesters die
ze leiden was een demonstratie van het “blije
en zeer diepe geloof”, dat zijn wortels ook
heeft in de kringen van de ultra Levebre (die
ooit werd geëxcommuniceerd met zijn
volgelingen). Tenslotte weten we ook dat
Sarkozy katholiek is en dat niet stil houdt en
ook dat hij het al had over “laïcité positive”.
Een soort ven rehabilitatie van de betekenis
van het geloven in de hedendaagse
maatschappij. Er zijn vijf zeer grote katholieke
instituten in Frankrijk, in Lille, Lyon, Angers,
Toulouse en Parijs), waar al 35000 studenten
worden geschoold die jaarlijks daarvoor 3 à
10.000 € moeten betalen. En onderschat ook
niet de katholieke invloed in de UMP-kringen
waar een Copé en Sarkozy actief zijn en vele
andere.
Kortom de revival is er en de invloed van de
Kerk groeit weer in het land dat ook wel “De
oudste dochter van de Roomse Kerk” wordt
genoemd. Tenslotte een uitspraak van de
bisschop van Lyon: “Wij hebben het recht en
de plicht om ons woord te laten horen”.

HET HERIJZEND KATHOLICISME VAN
FRANKRIJK
Lege kerken en nauwelijks nieuwe priesters
uit eigen land; Afrika moet hier al jaren
helpen. Maar nu lijkt er een nieuwe generatie
op te staan die zich laten horen en die
werken aan een vernieuwing en herstel.
Zo’n 64% van de fransen noemen zich
katholiek en 4,5% gaat elke zondag naar de
kerk en zo’n 15% doet dat regelmatig, ca 1
keer per maand. Ca 60% van de nieuw
gedoopte is jonger dan 35 jaar en met Pasen
worden er weer 3000 gedoopt.
Wereldwijd telt men a 1,2 miljard katholieken
en dat is qua orde van grootte vergelijkbaar
met de omvang van de islam op de wereld.
Het pontificaat van Johannes-Paulus II heeft
deze kerk geremobiliseerd en enkele
voormannen zijn zeer actief in het
samenbrengen van “vooraanstaande” in vele
sectoren onder de vlag van het gezamelijke
geloof. En de namen zijn bekend en het zijn
mensen met invloed van de politiek tot de
bankwereld en van acteurs tot industrie
bosses. En nu Jean Paul II heilig verklaard
gaat worden in 2012 wordt men extra actief
en mobiliseert de “troepen om zich t
manifesteren”. En het aantal artikelen over
diverse onderwerpen uit de actualiteit groeit
gestaag alsmede de stellingnamen in vele
problematische zaken. De lobby is er ook
weer bijvoorbeeld tegen het huwelijk van en
de adoptie door de homo’s. Ook is men zeer
actief tegen de nieuwe ideeën in de biologie
en er wordt veel aandacht gegeven aan “een
katholieke bio-ethiek”. Want nu gaat de

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA EN CHINA: GRENZEN
Er wonen en werken al honderdduizenden
chinezen in Afrika en ze brengen daar
economische groei en nieuwe werkwijzen.
Met gemakkelijke leningen van Beijing. China
tapt al 33% van zijn olie in Afrika en de
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onderlinge handel China-Afrika steeg in 2010
met wel 39%. Peking bouwde wegen en
publieke gebouwen en leende geld met
stromen en… bracht ook een grote corruptie.
Mn koopt leiders gewoon om. Daarna zegt
Peking dat het “weinig kan doen” tegen
slechte arbeidsomstandigheden (veel doden
bij het werk) en “de verwoestingen in de
natuur bij exploitaties. Wat natuurlijk onzin is.
Als het westen Beijing maant tot het rekening
houden
met
de
binnenlandse
omstandigheden in Afrikaanse landen
antwoordt het: daar bemoeien wij ons niet
mee. En wijst het westen, de VS en Europa,
op zijn schandelijke uitbuitende gedrag in de
koloniale tijden…. China bevindt zich nu in
exact dezelfde positie als de VS/het westen
ruim een eeuw geleden… Dus zal China nu
ook, onvermijdelijk, tegen grenzen in zijn
gedrag gaan aanlopen: de afrikanen
beginnen er steeds meer “een beetje genoeg
van te krijgen”. Niets staat stil alles stroomt.

doodsangst. En de wereld zag toe hoe een
gek met zijn familie in een betonnen
onderkomen, zijn volk in een bloedige
burgerkrijg pushte.
Vervolgens werd het Golfhotel waar Qatara
woont aangevallen en de VN schoot terug.
Frankrijk ontzette ook, op verzoek,
de
Japanse en Israëlische ambassades. De VN
en de fransen bezetten de haven van Adjiban
en
kondigden
het
hervatten
van
burgervliegerij aan. De steden zijn nog niet te
kapot, maar er is vreselijk geplunderd overal.
-G. maakt voor Q. een afgrijselijke
nachtmerrie.
G. doet nu alles om het regeren door Q, tot
een ramp te maken. Hij wil een onregeerbaar Ivoorkust “achter laten”. Q. , de 69-jarige
econoom en adjunct van het IMF ooit en
eerste minister onder Boigny in 1990 moet
voor krijgsheer spelen.
-En toen ging de beuk er in en werd G.
gepakt
Terwijl de Afrikaanse Unie verraste vriend en
vijand met een roadmap voor Peace waar
Kadaffi achter zou staan. … bombardeerden
de VN met de fransen de troepen, de spullen
en het paleis van Gaghboo. Het leek op een
laatste superdreun waar de VN dus fors bij
meevocht. Qattara’s troepen arresteerden
Gaghbo en echtgenote (Frankrijk en de VN
bleven er nadrukkelijk buiten!) , lieten hen
medisch onderzoeken en brachten hen onder
in het Golfhotel , residentie van Q. Onderwijl
werd het paleis van klassieke talen leraar G.
geplunderd
inclusief
zijn
klassieke
bibliotheek. G, riep op de TV zijn
medestrijders op om de strijd te staken. Q.
zei dat hij zal worden berecht en dat hij onder
VN-bewaking staat.

WEGLEKKEND GELD UIT AFRIKA
In 2008 “lekte” er zo’n 77 miljard $ weg en
dat is drie keer de 28 miljard $ die landen
“doneren”. Dat staat in het rapport van
Global Financial Integrity uit de VS over de
periode 2000 tot 2009. … En het IMF weet
waarover ze spreken. Nu de revoluties
woeden zien we eindelijk wie zijn geld via
“dat lek” wegsluisde. En als we de persoonlijke vermogens zien van Ben Ali,
Moebarak en familie en Kadaffi en co… (wat
nog lang niet alles is) dan zit het IMF aan de
zuinige kant. Immers de honderden miljarden vliegen ons om de oren…
IVOORKUST
IJLDE…
EN
GAGHBO
VERLOOR!
-Tegenaanval tijdens de wapenstilstand
G. gebruikte weer een “wapenstilstandstrucje” en hergroepeerde intussen zijn
troepen in de hoofdstad die meteen terrein
wonnen op de VN. Terwijl de fransen
vertwijfeld het paleis “op de bunker” met heli’s
bestookten. De stad was nog niet TE kapot
geschoten enkel de plunderingen waren
massaal. Qatara hield zijn speech als nieuwe
president en vroeg om de sancties op te
heffen, de expats zaten in het franse kamp in

-Gagbo exit op naar de berechtingen.
Na 10 jaar regeren, 5 maanden na de
ontkenning van de verkiezingsuitslag en na
12 dagen forse strijd in de hoofdstad, was het
tijdperk G. voorbij. Tot grote opluchting van
Frankrijk, de VN en ook de VS. Het
“voorbeeld” werd nadrukkelijk geëtaleerd voor
anderen… Het recht zegevierde en de
massaslachtingen zullen nu moeten worden
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onderzocht. En de daders daarvan bevinden
zich zeer waarschijnlijk aan beide zijden. Q.
stelde een commissie “tot verzoening en
waarheidsvinding” in, naar Z-Afrikaans
model. De vraag is ook hoe snel de rust nu
kan wederkeren… En dat zal niet vanzelf
gaan. Een deel van de franse troepen kan
naar huis en Frankrijk kan trots zijn op zijn
optreden; een voorbeeld voor andere, ook in
Europa. Q. pakte de chaos voortvarend aan,
verkreeg 400 miljoen hulp van Frankrijk en
150 miljoen van de EU en liet het leger trouw
aan zijn regering zweren. Het land van de
cacao krabbelde weer op terwijl het laatste
G.-verzet uitstierf. En Obama belde met Q.;
om het voorbeeld nog even te onderstrepen,
terwijl Kadaffi c.s. toekeken.

daarna excuses aan voor de eerdere woede.
We zullen zien of dit genoeg is om de rust te
herwinnen in dit uiterst arme land, maar er
omheen is er plenty onrust...

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE VERSCHILLEN TUSSEN DE EUROLANDEN
In de eurozone gaan de prijzen omhoog en
blijft de consumptie zwakjes. Alleen in
Duitsland zakte de ww sterk: nu naar 7,1%
(was in febr. 7,3%!); het is de laagste stand
sinds 1990. Ondanks ook hier een zakkende
detailhandelsomzet.. (vooral door de vergrijzing). De verschillen zuid-noord nemen snel
toe en daarmee de spanningen rond een
“gecoördineerd”
europees
economisch
beleid”. Dat vergroot de druk op de euro en
molt de “familiezin”. Zie ook politiek nu weer
waar Merkels staat bij Libië en bij de
kernenergie omslag… Merkel is het geloof in
Europa kwijtgeraakt, lijkt het. Al roept ze
(nog) van niet…

GEROMMEL IN BURKINO FASSO
Schets:
“Democratische” Republiek
President via putsch aan de macht 1987;
sinds 1991 algemene verkiezingen en 178
parlementsleden die puur adviserend zijn.
Bevolk. Ca 15 miljoen; Bevolk. Groei:
3,06%; (aantal kids/vrouw: 6,2; evensverwachting: 52 jaar.
Demografie: 0-14 jaar 46%; 15-64 : 51%; +65
2%.; Mediane leeftijd 16,5 jaar.
Religies: traditionele rel. 40%, moslims 50%,
christenen 10%.
BNP 5 miljrd BNP/kop: 340 $.

EUROPEES LEGER (ON)MOGELIJK?
Een europees leger zou financieel gezien, nu
erg goed uitkomen gezien de problemen van
de staatskassen, maar hoe zou dat dan
moeten? We zien nu de as Londen-Parijs in
Libië samenwerken en al eerder was ook
Blair met Parijs op die toer. Duitsland en Italië
echter haakten af….In de tijd van Bush en
Irak zagen we nou net Parijs en Berlijn
afhaken terwijl de rest achter de amerikanen
aan trokken. Duitsland op een pacifistische
koers en de anderen niet of gewoon te zwaar
geplaagd door geldzorgen, zie het zuiden van
de EU. Dus een Europees leger zou “so far”
niet hebben kunnen opereren…
Toch is verdere Europese integratie meer
dan ooit een must gezien de ontwikkelingen
buiten Europa , waar het bepaald ook niet
rustiger wordt. En de interne budgetproblemen zijn navenant. Gaat er dus toch
nog iets op dit punt gebeuren gedwongen
door de barre omstandigheden? Want

Een zeer arm land met enorme kindersterfte
(156 op 1000); veel aids. Wel 70.000
weesjes.
De president Blaise Compaore betaalde zijn
soldaten niet en die sloegen aan het muiten
en plunderen. En studenten volgden en
zetten het HQ van de politieke partij van
Blaise in de fik, na forse demonstraties. Om
erger te voorkomen voerde hij een “couvre
feu” in.
B. kwam 23 jaar geleden aan de macht via
een putsch en won de verkiezingen in
november 2010. Met nogal wat protest hier
en daar en het bleef daarna onrustig.
De president kreeg de nodige schrik en
ontsloeg zijn PM en de regering waarna het
leger opriep tot kalmte. Ook bood het leger
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Europa groeide al eens eerder gewoon uit
bittere noodzaak!

lijken. Vóór de euro was er eigenlijk al zo’n
“Mark zone”…”.
Let wel het gaat hier nog om een minderheid
maar wel een sterk groeiende. En met de nog
te verwachten narigheden in de EU wordt die
groter. Steeds meer experts houden een
Neurozone naar een soort van Zeurozone
mogelijk binnen ca 10 jaar… Of enkel een
Neurozone in het noorden en geen monetaire
unie meer in het zuiden…U gelooft het niet?
Nou velen willen het niet geloven maar het
aantal dat het voelt aankomen groeit… Want
ook in andere landen is er sterk anti-euro
sentiment. Zoals in Duitsland (ca 50% aarzelt
al), in Denemarken, Nederland, Finland, ook
vooral bij de rechtse populisten. Hoe dan ook
het gevecht ja/nee euro + EU lijkt aan te
lopen. Merkel loopt voorop.. maar voor welke
optocht eigenlijk? Want in haar hart is er
geen grote plek voor het “slappe zuiden”
waar nu “dat pacifistische/ non globale” nog
bij komt en dat “anti-nucleaire”ook.
We zullen dus zien.. Zou enkel nog een forse
volgende crisis of een flinke oorlog in het MO
(in de oliegronden) de sceptici nog kunnen
overtuigen van de voordelen van een
“federatief Europa”?

EUROPESE TELECOMSAMENWERKING
De franse en Duitse telecombedrijven
fuseerden al hun Engelse filialen. Nu gaat
men ook samen inkopen en er werd een
grote
inkooporganisatie
opgericht
die
miljarden
kan
gaan
besparen.
Met
hoofdkantoren in Frankrijk en Duitsland. De
private samenwerking doet het soms toch bij
deze twee Europese landen. Al waren/zijn
eerdere voorbeelden niet altijd even fraai
gelopen. Zie Siemens en Areva en ook bij
Airbus kraakte het geregeld. Weer eens
proberen dus?
DE FRANSE “ANTI-EUROPA” GALAXIE
Natuurlijk is er nu vooral Marine Le Pen, die
in haar programma EU en Euro gewoon
afschaffen wil. En om haar heen zijn er nogal
wat andere en niet “de eerste de beste”.
Enkele van haar adviseurs zijn bekende
wetenschappers die zich (nog) niet graag met
haar tonen… Nationalisten, Economen (sapir
en Saint-Etienne) en “”franc-tirreurs” (Todd,
Villin,) zijn enkele namen. Maar pas op:
45% van de fransen willen ook de euro weg
in de groep 35-49 jaar. Maar 75% van de , 25
jarigen en 67% van de > 65-jarigen willen
hem behouden.
Zo’n 35% wil van de euro euro af onder de
werknemers: 52% van de arbeiders en 50%
van de andere werknemers…
De meeste anti’s vind je bij de FN (71%0, dan
komen
Melenchon (Nieuw links) en
Besancenot (NPA) met 60%. UMP en PS
zijn voor resp. 73 en 63% vóór de euro. En
de euro-kampioenen zijn de Verts en de
ecolos (74%). Dat leert een serieuze enquête
van nov. 2010.
In de anti-kringen hoor je: als we zo verder
gaan wordt Frankrijk het Antillen van
Duitsland…
En: “die euro is een giftig
cadeau: hij beschermde ons in de crisis maar
ten koste van de groei, ons marktaandeel en
de steeds armere arbeiders”..
En ook: “een monetaire zone rond de euro is
enkel nog mogelijk voor onze buren als
Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en
Nederland waarvan de economieën op elkaar

DE EENZAME WEG VAN DUITSLAND
Een belangrijk CDU-politicus zei het duidelijk:
“Wir sind auf ein Sonderweg den Niemand
mit uns geht”. Na het afschakelen van 8
kernreactoren
werd
de
stroomimport
verdubbeld , waardoor er heel wat nucleaire
stroom uit Frankrijk en Tsjechië komt nu. Men
denkt dat het vervangen van kernreactoren
door gasgestookte centrales in 10 jaar een
feit kan zijn; gas uit Rusland dus… En er
moet voor offshore windparken duizenden
kilometers zeekabel worden gelegd.
In Der Stern van eind april stond enkel het
japanse drama, het vervangen van de eigen
kerncentrales en een grote kettingbotsing in
het oosten in de actualiteit. Geen letter over
de Arabische revoluties dus. Duitsland kijkt
oostelijk… richting Rusland en … China. Een
beetje à la Brics dus. Europa was lang niet
meer zo verdeeld over “morgen en
overmorgen”. Zijn de Duitsers de nieuwe
groene pacifisten geworden?
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DE DUITSE BANCAIRE PUINHOOP
Als je de soliditeit meet van banken in Europa
staat Canada op plek 1 te gloren, dan komt
Finland (11) , dan Frankrijk (40 !) Spanje
volgt met Italië en Griekenland en dan op
plek 112 (!) staat Duitsland vies te geuren
Er zit wel voor 600 miljard aan rottigheid
waarvan nu ook 40 à 50 miljard van de PIGSlanden (Port,; Ierland, Griek. en Spanje).
Daarbij nog 100 miljard verdacht OG en 200
miljard “verdachte bancaire pakketjes”. Nog
250 miljard dat al in “bad banks” is gestopt
erbij en u zit op 600 miljard duitse ellende.
Veel kleine regionale banken namen te grote
risico’s alsook enkele grote, waaronder de
WestLB en Hypo Real Estate. Deze twee
waren “goed” voor de 250 miljard die in de
bad banks zitten. De locale banken gingen
internationaal met geld geleend van de duiste
Bundesbank, zo kwam het. De jonge nieuwe
Bundesbankman, Jens Weidmann (42 jaar)
moet dat allemaal opruimen dus. Hij moet iets
vinden op de krakende Helaba (Hessen) en
de Nord/LB in Saksen…die zakten voor de
stresstests.
Het zal hem moeten lukken om deze zwakke
broeders samen onder een grotere parapluie
te vegen. Si non, dan komt er gedonder.
Duitsland “de degelijke” zit op een hoop
bancaire prut; nogal ongelofelijk en niet erg
passend bij dit zo nette land. Dat houdt
Angela c/.s. liever vóór zich als ze over “die
stoute grieken” spreken!

de cum. Staatsschuld zelfs op 152% van het
BNP. De markten geloven niet in het effect
van de maatregelen van Papandreou en
vragen hoge rentes. Men zit in de
neergaande spiraal omdat de economie zakt
door
omvallende
consumptie
door
bezuinigingen etc. De weg omlaag dus die
moet
worden
doorbroken.
Met
een
schuldherstructurering zeggen nu steeds
meer experts… En door snelle privatisering
alsook uitverkoop van staatsbezit zoals “dure
grond”. Daar zit wel 50 miljard (=22% van het
BNP!) in denkt men. Tja anderen denken dat
PM p. het niet trekt ondanks zijn goede wil.
Griekenland heeft alles om het Florda van
Europa te worden, zeggen sommigen die een
wrang grapje appreciëren.
SPANJE KRABBELT OP
Het IMF is content over de aanpak daar en
spreekt Zapatero moed. De groei is terg en
lijkt voor 2012 naar 2,3% te gaan en de ww
die 20% overschreed lijkt op zijn retour al
gaat het langzaam
terug. En het
begrotingstekort ging naar 9,3% vanaf
11,4.Kortom de tendens is omgekeerd en dat
is heel wat beter dan in Portugal en
Griekenland. Het verschil in aanpak is ook
essentieel en de markten geloven het dan
ook echt, ook al deed Moody’s de rating van
AA1 naar AA2 recent. De investeerders zijn
ook weer terug. En nu moeten de toeristen,
die de Maghreb mijden, het gaan doen: deze
activiteit zal van 10 naar 13% van het BNP
gaan, verwacht men.
Spanje doet de
ommekeer met stille kracht… En toch wil
Zapatero niet nog een rondje… helaas,
vinden vele.

BAIL OUT VOOR PORTUGAL
Regering viel en in juni zou de staatskas leeg
zijn.. Dus gewoon geen geld meer ook niet
om de ambtenaren te betalen: failliet dus.
Socrates moest toen het Europese fonds en
het IMF om 80 miljard vragen. De
ratingburo’s dwingen gewoon..
Griekenland is niet ver af van hetzelfde zegt
men. Het rijke Europa gaat gewoon failliet!
Hoezo, dat kan niet?

DE WALLONSE-BRUSSELSE FEDERATIE
Hij is echt opgericht nu tot grote woede van
de Vlamingen. En u weet dat Brussel
grotendeels franstalig is..De scheiding van
tafel en bed krijgt vorm… En er is nog geen
echte regering, wel een voorlopige… De
bananenrepubliek van de Lage Landen
bestaat definitief en straks hebben we er dus
twee. En in een ervan ligt de hoofdstad van
de EU!

DE GRIEKEN ZITTEN NOG NIKS LEKKER
In 2011 zakt het BNP met ruim 3% en de WW
gaat in 2012 naar 15,5%! Ondanks kortingen
van 15 à 20% in de ambtenarensalarissen en
150.000
plaatsen
vermindering.
Het
begrotingstekort komt voor 2011 op 7,4% en

DUITSLAND: ANTI-NUCLEAIR GROEN
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De Japanse rampwind dwingt naar een CDUGRÜNE koers, maar de energie realiteit
wringt enorm. Angela zit vreselijk klem. De
enorme angst voor radioactieve straling is
weer fors opgeleefd in dit land. Peter Gate de
grote medische stralingsexpert wees er op
dat:
-de Japanse ramp vooralsnog veel minder
stralingsgevaar oplevert dan het “smerige
Tsjernobil.
-dat in Japan slechts 10% van Jodium 131 en
Caesium 134 vrijkwam vergeleken bij
Tsjernobil
-dat de verwachte doden door kanker, 25 jaar
na Tsjernobil, op geen stukken na zijn
opgetreden
-dat fossiele brandstoffen veel meer doden
eisen dan kernenergie
Maar hij zei er bij te weten dat Duitsland niet
van deze feiten is te overtuigen… De angst
heeft het hier overgenomen. Mijn bron
hiervoor was: Der Spiegel van april dit jaar.
Merkel weet van haar voorgangers dat het nu
gewoon afwachten en “meebuigen in de
wind” is. En daarbij is af en toe wat paniek
voetbal spelen, zoals bij dat standpunt in de
VN V-raad en in de NATO later, ook niet altijd
te vermijden. De CDU moet nu overleven
door tijd te winnen en even “de principes te
begraven”. Een oud recept dat vaak werkte.

Barclays waar 644 miljoen € aan bonussen
neerdaalde in 2010. De fransen roemen hier
de vrijheid en de kansen die je krijgt , maar
veel van hen blijven graag privé “onder eigen
clubgenoten”, sturen hun kids naar franse
scholen en bestellen veel op franse websites.
Ze zijn prettig verrast door de dynamiek hier
en het meritocratische klimaat: wie wint krijgt
de poet. Soms is het bij de buren beter, maar
niet op alle gebieden. Maar je kunt
tegenwoordig goed “Frans leven” in een stad
als Londen waar prima franse resto’s zijn. En
dat is ook al een pré.
ITALIË EN FRANKRIJK
Italië is in export nr. 2 op de lijst en zelf nr. 4
van de leveranciers aan Frankrijk. Franse
export is 31 miljard € en bestaat uit 17%
agrovoeding, 165 apparaten, 13% chemie en
12% auto’s. Italiaanse export is 34 miljard en
is 24% apparaten, 13% metallurgie en 11%
textiel. Dus de Italianen zijn de betere
exporteurs. Maar in de pers, de reclame en
op het web zie je dat de fransen in Italië niet
bijster geliefd zijn. Ze verwijten de fransen
hun markt teveel te beschermen en de
Italianen moeilijk toe te laten. En ook hun
ondernemingen stevig tegen buitenlandse
“appetit” te beschermen. En intussen pikte
EDF hun electraclub in en stapte SNCF ook
in NTV de nieuwe treinclub in Italië die hun
Trenitalia gaat beconcurreren. En nu de
clandestiene immigratie er volop is, laait de
kwaaie geest weer op tussen beide landen.
Die altijd ook technisch onderling niet weinig
jaloers waren… Dat krijg je als je als “sudois”
in veel opzichten op elkaar lijkt.. Op zich niks
verontrustends maar het zou iets beter
kunnen in deze moeilijke tijden.
Berlusconi en Sarkozy besloten na de
immigrantenherrie nu toch maar wat samen
te werken en gezamenlijk te gaan patrouilleren op zee om de immigranten tijdig te
stoppen. Maar Sarkozy gaat die papieren die
B. aan de immigranten gaf, het humanitaire
visum, wel erg goed controleren heeft hij aten
weten.

DUITSE WW ZAKT SNEL
Die zakte al naar nu 6,5% (3 miljoen) en in
Beieren zelfs naar 4% (= Nederland). En ook
de consumptie kruipt weer wat op want het
gezinsinkomen steeg met 3,3%. Er is is een
grote “brain gain nodig… ook hier. Dus
waarom ook hier geen “kwalitatieve
immigratie”? Berlijn durft het niet hardop te
zeggen. Maar de ww-pool is bijna leeg in
economische termen.
FRANSEN IN ENGELAND (Londen)
Er staan er 109000 officieel ingeschreven,
een stabiel getal sinds 5 jaar. Maar het zijn er
in realiteit 350 à 400.000 , waarvan 300.000
in Londen. Ze zijn, als ze van ESSC komen,
erg gezocht in de financiële wereld : zj zijn
die financieel-wiskundige virtuozen hier en
ook op Wallstreet. En in de City stroomt het
geld ook ondanks de crisis weer nu, zoals bij

DE ECHTE FINNEN
Zo heet de ultrarechtse partij die erg
veelbelovend won, nadat ze in de polls al van
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8,6% naar 17,2% gingen, in een jaartje. Ze
scoorden, boem, 18,6%..Om een of andere
reden komen rechtse populisten in veel
landen allemaal rond 20% terecht. De
conservatieven deden 20,1% en werden nipt
eerste.
Overal kun je “die nieuwe radicaalrechtsen”
programmatisch moeilijk onderbrengen, al
zijn ze bijna allen anti-Europa (want
nationalistisch, patriotten) en ook tegen de
euro , tegen geld aan arme grieken, tegen
deelname aan oorlogen in Nato-verband,
tegen homohuwelijk en immigratie. Maar
weer vóór verhoging van de pensioenen en
vóór een vermogens belasting…. Er zijn dus
zowel rechtse als linkse trekjes te vinden.
Timo Soini en Kike Elomaa zijn de
kopstukken in dit bepaald niet arme maar ook
al ontevreden land. Deze clubs mobiliseren
de onvrede en de angst voor “change” en zijn
in die zin conservatief. En ze hebben de
opvatting dat ouderen en middenmoters best
wat mogen verdienen, maar luie mensen en
loslopende jongeren natuurlijk niet. De
partijen van netjes, werken en niet zeuren en
van blank en thuis zijn wat beter.

het ook hier verkiezingstijd en dan moeten
ze het eens worden over de “kandidatuur”.
Dat gaat best lukken zei Poetin al
glimlachend.
Zo ver een artikel in Le
Figaro…
Tja, en dat was/is dus allemaal fout begrepen
las ik later in Le Monde Diplomatique!
Medvedev had het al vaker over het weg
halen van die hoge ambtenaren/ministers bij
staatsbedrijven. Hij deed nu gewoon een
volgende stap… en in nauw overleg met
Poetin. Ze spelen een spelletje dus met de
media en met ons. Idem met die teksten over
Libië, zegt de expert. Ze willen gewoon beide
dat die topambtenaren, een toontje lager
zingen, want er blijft nu nog genoeg voor hen
over. Het signaal is dus opzettelijk
gefabriceerd
om
investeerders
en
buitenlandse bedrijven, na de vele malaises
(Zie Rosneft-BP) wat geruster te stellen.
Overigens worden die lege plekken
ingenomen door staatsbankiers. Dus de
greep blijft ongewijzigd. Wel, we laten ons
dus nooit meer pakken; ze zijn doorzien!

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
HERRIE POETIN-MEDVEDEV?
Het waren zo’n goede vrienden maar nu zit
het tussen hen niks lekker meer. Ze maken
nu openlijk herrie. Medvedev vroeg namelijk
aan de ministers en de bazen van
Staatsbedrijven een eventuele tweede functie
op te geven. En dat deed ie om ene Setchine,
boezemvriend van Poetin, te treffen, die chef
i van olieboer Rosneft. En verder gooide hij er
22 generaals uit bij het Ministerie van Biza.
Boem.
En toen Poetin de aanval op Libië “een
nieuwe kruistocht” noemde, ging Medevedev
in zijn jack als opperbevelhebber voor de
camera’s en zei dat dit “niet acceptabel” was.
En bij het proces tegen de olieboer
Khodorkovski, vijand van Poetin, zei m. :
Niemand heeft het recht een proces te
becommentariëren voor het ten einde is”. Wat
Poetin had gedaan.
M. ontvecht zich aan de greep van Poetin die
hem groot maakte wat riskant is. In 2012 is

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 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
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bevestigen en laten zien dat vooral de
middenklasse een sterke ontwikkeling
doormaakt. Een nieuwe gigant in wording.

tegendeel, ze zorgt voor toenemende
welvaart vindt men.
Men wil betere
behuizing, goede scholing voor de kids en
een staat die hun helpt. De ongelijkheid is
nog
gigantisch
maar…
vermindert
voortdurend. Maar het is ook merkbaar dat de
communistische Partij weet dat dit niet
eeuwig zo zal blijven… Dus de lente van
Jasmijn is voorlopig nog niet aangebroken
hier… nog 2/3 van het land wil zo snel
mogelijk ook een beter leven…

OOST-AZIË
DE R&D VAN CHINA
Wie R&D doet wint in de economischetechnologische strijd dat zien we om ons
heen en Beijing weet dat als geen ander.
Gemeten via het aandeel in gepubliceerde
artikelen geeft het volgende plaatje, van 1996
tot 2015: de VS valt terug van 30 naar 14%
aandeel, UK van 7 naar 5, Frankrijk van 5
naar 4 en Brazilië stijgt van 1 naar 2%. De
rode lijn van de chinezen loopt van 3 naar
16%, dus zij worden al snel wereldkampioen.
Geen wonder als je er al 140 miljard er in
steekt wat 50% is van de VS. Z-Korea en
India duwen de fransen naar de 6e plek. Wie
aan R&D doet zit morgen goed…Arm
Europa.

Terug naar inhoud

CHINA RIJDT MERCEDES EN BMW
Het aantal kentekenaanvragen voor de
Duitse luxeauto’s ging van 71 naar nu 85% in
2010. Terwijl de maandelijkse limiet in Beijing
nu 20.000 kentekens is. En dan ie snelheid in
de ontwikkeling: in 2010 verkocht men hier 14
miljoen auto’s tegen 6 miljoen in 2006. Zelfs
het franse PSA sprong van 4% naar 8% nu.
China is “het” grote autoland geworden , waar
een luxeauto het summum van moderne luxe
en welvaat is geworden. Een echte imitatie
van de westerse cultuur dus.

NOORD-AMERIKA
DE VS OP DE RAND VAN AAA-?
Standard and Poor’s kwamen met hun
“alarmpje” dat zij de op termijn de notering
willen veranderen van “stabiel” naar
“negatief”. Omdat het vertrouwen er niet
meer is dat men er politiek in slaagt om de
hoge schuld terug te dringen. Die is nu 9,8%
van het BNP, de hoogste stand sinds 1940
dus.
Velen zagen hier zelfs een wat
“politieke truc” in van de republikeinse kant…
In elk geval deed het de beurzen wereldwijd
opnieuw zakken: in de VS 1,7% , elders zelfs
2 %. De AAA notering is niet onmiddellijk
bedreigd maar de druk op Obama is forser
dan ooit… Wie had dat durven voorspellen?
En, wie volgt? Zou Frankrijk al op een lijstje
staan, vraagt men zich hier en daar af…

NOG GEEN “LENTE” IN CHINA
Er zijn jaarlijks al jarenlang vele duizenden
manifestaties, stakingen, revoltes etc. in dit
giga-land. Maar er is maar een handvol echte
opponenten en mede door de 40.000
agenten die het Internet uitpluizen zijn ook
het half miljard internetters daar niet echt
overeind gekomen tot nu toe. De chinezen
delen ook veel op het net maar niet zozeer
politieke opinies. Men deelt vooral muziek en
films op het internet. Ook al willen velen dat
niet zo zien: het regiem is stabieler dan ooit al
werd men ook wat nerveus over de Arabische
revoluties. Er is gewoon geen echte oppositie
beweging in dit land en de staat is voor hen
niet de corrupte club van zakkenvullers. In

MINDER MANNEN AAN HET WERK (VS)
Steeds meer mannen “stappen er uit”, ze
geven het zinloos zoeken naar werk op en
staan dus niet meer als werkzoekende in de
statistieken in de VS. Het % van werkende
mannen (16-64 jaar) was in 1950 ruim 80%
en dat daalde gestaag naar nu 65%... (17%).
Als je dat uitsplitst naar jong, blank-zwart en
vrouw dan zie je dat het vrouwen aandeel
stijgt naar 55% nu (was 40% in 1975, dat
jongeren nu 45% vertegenwoordigen (was
55% in 1975), dat blanke mannen terugvielen
naar 65% (was 70% in 975) en zwarte
mannen naar 55% (was 60% in ’75). Er is dus
echt een flinke omslag gaande en men is
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ongerust over dit fenomeen. Dat verergert
naarmate de crisis en zijn hoge WW langer
duurt. Naar de exactere overwegingen bij die
“uitstappende mannen” wordt nu naarstig
verder gezocht.

2014! Het “gegarandeerde werk tot de dood”
is ook al mislukt, lijkt het nu. En het model
waarin 80% van de mensen in staatsdienst
is , is ook al gebarsten. Er moeten 50% gaan
werken in de private sector is besloten, wat
nu 10% is. Men was al begonnen met meer
vergunningen voor bedrijfjes uit te geen en
nogal wat Cubanen begonnen een restaurant
(paladera). Maar van de 200.000 waren er in
no time 60.000 failliet. Vele Cubanen leven
nog dank zij een maandelijkse donatie van
hun familie in de VS, meestal Florida.
Er moeten meer jongeren in de regeringstop
zeiden Fidel (92) en Raoul (83)… het klinkt
als was het een slechte film. Fidel verscheen
ook even en leek wel een oude verwarde
man en de vergelijking met een Arabische
dictator kwam eigenlijk niet op. Want in Cuba
is gezondheidszorg en onderwijs prima voor
elkaar, is de corruptie in de top beperkt en
ook de levenswijze is “niet luxueus” en er is
enkel een persoonscultus rond Che Guevara.
“Castro Club” stopt er pas mee als beide
Castro’s het Cubaanse paradijs voor het
eeuwige hebben verruild.

GUANTANAMO
In verhoren van gevangenen in Guant vielen
de namen van de koeriers van Bin Laden op.
Deze werden toen gevolgd en “ingepakt” met
50 miljoen. Zo vond men Bin Laden, in een
compound van 1 miljoen, naast de militaire
Academie van Pakistan. En ook vlak bij het
militaire ziekenhuis waar ze nierdialyse
deden. Ook voor de nieren van Bin Laden…
De gevangenneming van Bin Laden begon
dus in Guant: dus was dat toch ergens goed
voor…
Obama
heeft
honderden
gevaarlijke
gevangenen vrijgelaten en ook honderden
onschuldige nog steeds vastgehouden. Dat
blijkt
uit
honderden
gepubliceerde
documenten via Wikileaks. Ook zijn er velen
in ernstige psychische nood daar. De VS zegt
dat de berichten achterhaald zijn, maar zit er
weer stevig mee in de maag. De 172
achterblijvers wachten op berechting… Hun
nationaliteiten zijn: 87 uit Jemen, 19 uit
Afghanistan, 14 uit Saoudi-Arabië, 7 uit
Algerije, 6 uit Pakistan, 5 uit China, 5 uit Libië
en 29 uit andere landen.

DE VROUW VAN BABY-DOC
Hij is de zoon van de ouwe Doc Duvalier, een
1e klas rotzak ook al was ie van opleiding
dokter. Hij regeerde van 1957 tot 1971 en
toen hij hemelde kwam zoon Jean-Claude,
Babydoc aan het stuur in Haïti. Babydoc
vloog er al gauw uit…en ging bijna aan drank
ten onder aan de Côte D’Azur. En toen dook
Hermance op, een styliste die werkte voor de
koningen van de Golf. Zij hielp baby en zijn
moeder met de nodige moeilijke toestanden
Zij is het totaal dichte scherm om Baby heen,
nu nog. Alles gaat via haar. Zelfs de schrijver
van zijn biografie was nooit alleen met JeanClaude. En nu is het ook zij die de belangen
behartigt van deze “president voor het leven”
net als zijn vader was. En die geld inzamelt
voor “de goede zaak” in Haïti en de
Haïtiaanse diaspora van Miami tot Canada.
Want het gaat haar om “eerherstel voor de
vader Duvallier” dat krijgt eenieder te horen.
Dit verhaal doet vermoeden waarom baby
plotseling en nu in Haïti opdook. Al is het feit
dat ie zijn paspoort verloor en niet mag
uitreizen omdat er aanklachten tegen hem

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
MOET CUBA AAN HET KAPITALISME?
Schetsje van Cuba:
12 miljoen inw. opgebouwd uit 51% metis
(gemixed), 37% Europeanen, 11% afrikanen
en 1% Chinezen.
Ca 85% is katholiek (santaria cultus van afrocubaanse soort).
Het BNP per kop is 5477 $ (Fr. 42.800 $)
Raoul moest na 13 jaar een congres van de
partij bijeenroepen want Cuba ligt op
apegapen. De oudjes Castro kunnen het land
niet meer redden en moeten nu zelfs 1,3
miljoen ambtenaren ontslaan, tussen nu en
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zijn ingediend, niet bepaald het bewijs van
een geslaagde manoeuvre. Maar deze dame
die vloeiend creools spreekt, is voor geen
kleintje vervaard. Dus moeten we even
afwachten wat het vervolg is. In elk geval lijkt
er nu een tweede verkiezingsronde te komen
op 20 maart aanstaande. Maar niemand ziet
baby als serieuze kandidaat…Nog niet.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
REVOLUTIE LESSEN MAGRHEB- MACHREK (uit bijlage Arabisch Revoluties II)
-De geschiedenis is vaak revolutionair
Dat “sprookje” van die olievlekwerking is dus
gewoon erg waar! Zowel in de Arabische
landen is dat overduidelijk en zelfs tot in
China en Kazakstan lijkt die vlek zichtbaar
nu. Dat komt door Internet, satellieten en
(mobiele)telefoons met fotofuncties. Overal
hebben “dictatoren en dictaturen het nu
moeilijk
en
proberen
ze
al
“voorzorgsmaatregelen” te treffen.
Niets nieuws dus: de Franse revolutie werd
vooraf gegaan door opstanden (zie de
Bokkenrijders in Limburg, Nederland) en ook
toen ontstond er ook die olievlek. En bij de
Russische revolutie leek het er opnieuw op.
Het is dus van alle tijden: begint in een land
de ontevredenheid in een opstand om te
slaan en lijkt dat resultaat te hebben, dan
volgen er snel meer. Want er blijken in vele
landen problemen zat te bestaan, die als
katalysatoren dienen kunnen; het zijn dus alle
kruitvaten die ontbranden.

Terug naar inhoud
OCEANIË
ASIELCENTRUM IN DE FIK
Ook dit continent kent zijn migratieproblemen,
het is, net als de VS, een echt
immigrantenland. Dus zijn er ook illegalen,
die in een centrum worden gehuisvest tijdens
hun “procedures”. Die ook hier eeuwigheden
duren en veel leed veroorzaken. En ook hier
stak een wanhopige gelukszoeker het
centrum in de fik. Het brandde bijna helemaal
af en het ministerie van Biza zei ook hier dus:
we gaan dit gedoe forser aanpakken.
Gelukszoekers, hier boat-people” genoemd,
die hun lot willen verbeteren hebben het hier
(en wereldwijd ook), heel moeilijk. Want al
die rijke landen willen “behouden wat ze
hebben” en niet alles delen met de “havenots”. Ook in het verre Australië met zijn
“westerse cultuur” dat niet meer dan 1300
boatpeople per jaar “ontvangt” is nu aan zijn
tax. Vrouwen en kids wonen al niet meer in
de kampen die vol zijn. Ook hier dus dezelfde
politieke wirwar rondom immigranten...

-De revolutionaire factoren zijn veelal
vergelijkbaar
Waar de vlam in de pan sloeg zag je dezelfde
“karakteristiek”: veel jeugd (> 50% onder de
30 jaar); hoge jeugdwerkeloosheid zeker
onder gediplomeerden (> 35%, geen
perspectief); armoede vaak; corruptie en
enorm jattende elites. En, in toenemende
mate ook een aantal religieus/etnische
spanningen (Libië, Irak, Bahrein, Jordanië,
Syrië,…). De oude gevaren van “ een
religieuze clash” sjiietensoennieten duiken
opnieuw op verpakt in politieke jasjes: een
sjiitische
minderheid
die
een
grote
soennitische meerderheid onderdrukt (zie
Syrië en eerder Irak) en omgekeerd (zie in
Bahrein). In dit broeiende geheel stookt Iran
de hele tijd of wordt dat gezegd om tactische
redenen. De Golfstaten (soenni’s) kijken met
argusogen naar de erg stille Amadinedjad,
die wel op de Tv-zender Press-TV stevig
stookt.

CO-2 RUZIE IN AUSTRALIË
De regering wil een CO-2 taks invoeren en
dat stuit op grote weerstand bij energieproducenten,
de
mijnbouw
en
het
transportwezen. Zij wijzen er op dat dit tot
oneerlijke
concurrentie
leidt
omdat
concurrenten geen taks moeten betalen. De
regering wil 5-20% reductie van CO-2 uitstoot
tot 2020 maar stuit op hevig verzet van de
liberale oppositie. De socialistische regering
moet oppassen en herinnert zich de val in
2009 nog wel. Australië is absoluut gezien
een kleine vervuiler, maar per hoofd van de
bevolking gemeten, een grote.
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Er moet zeker ook worden gewezen op het
akelige feit dat het “westen”, (maar ook China
c.s.), de dictatoren lang te vriend hielden.
Want ze hadden óf olie/gas óf waren
“barricades” tegen het terrorisme van AlQaida. Dit werd erg duidelijk en op een
beschamende manier. En ook op vele
plekken!

het tijdperk direct na het einde van WOII.
Toen moesten in veel landen ook “foute
bestuurders die samenwerkten met de nazi’s”
gehandhaafd blijven omdat ze onmisbaar
waren om de boel overeind te houden dan
wel weer op te bouwen.
Ook is goed zichtbaar dat landen met
koningen gematigder reageren: de oude
koningsmacht blijkt een stabiliserende,
dempende factor zoals in Saoedi-Arabië,
Oman, Jordanië en Marokko. Er ontstaat dus
een soort van “receptuur” mede afhankelijk
van interne machtsverhoudingen als legers,
koningshuizen
en
etnisch/religieuze
verhoudingen.

-Men keek bij elkaar “af”.
De dictatoren strooien eerst met wat
suikergoed om te blussen: salarissen
omhoog, subsidies op voedselprijzen, grotere
vrijheden beloven, politieke tegenstanders
vrijlaten etc. De portemonnee werd bijna
overal meteen getrokken. En vervolgens
worden er nog meer ideeën ingepikt die
elders werkten of leken te werken. Zie de rol
van het leger (Tunesië, Egypte en later
Jemen.).
Men roept in het vacuüm overal om een Raad
voor Transitie…, een Hoge Autoriteit
(Tunesië) en/of een militaire Raad (Egypte),
of iets dergelijks. En later in Jemen ook om
“een Nationale tussenregering” (waar de
opponenten eerst niet in wilden). En verder
zien we dat de revolutionaire kernen blijven
bestaan, goed toekijken en weer de straat
opzoeken als ze ongerust zijn geworden
(Tunesië, Egypte).

-De “achterblijvende landen”
Landen met een recent “burgeroorlog
verleden” zoals Algerije en Libanon, blijven
langer “rustig”. En landen met monarchieën
lijken dus ook wat gematigder te zijn. Maar de
angst is groot en in Syrië zagen we hoe
enorm de repressie werd na een wat “rustiger
start”.
-De omringende wereld
De wereld er om heen zie je in grote
verwarring komen en daarna in grote
discussie over “wat te vinden en/of wel-niet te
doen”. Deze keer was het zeer opvallend hoe
de VS veranderde van positie onder Obama:
terughoudend… Om maar niet te spreken
van de BRIC-landen… die er helemaal buiten
blijven wilden. Ze de onthouding bij 1973 en
daarna de tegenstand bij de resolutie over
Syrië.
Die verwarring culmineerde natuurlijk ook in
de wereldorganisaties of grotere verbanden.
De VN en de Arabische Liga vielen op door
verrassende “duidelijkheid/ slagvaardigheid”.
Qatar en de Arabische Emiraten verrasten
ons zeer met hun moderne houding en hun
verantwoordelijke
positiekeuzes.
De
Afrikaanse Unie kwam eerst niet al te ver en
was nogal verdeeld, zeker over Libië. Al wist
Zuma later toch enigszins te verrassen. Maar
de pro-dictatoriale krachten leken daar de
overhand te houden: zie in de Ivoorkust- en
de Libië-bemiddelingen. Ook in de NATO
was het fors hommeles, mede vanwege de
chaos in de EU… (met name door de

-Wie zitten er in “de revolutionaire gremia”
tijdens de overgang?
Dat zijn soms de militairen zoals in Egypte
nu. Maar meestal zijn dat burgers of exmilitairen of politici/diplomaten. En soms
zitten daarin veelal ook “oude machthebbers”
die goed de weg weten bestuurlijk. Ook in de
Raad in Libië stikt het van “oudgedienden van
Kadaffi” de leider van de CNT is de exminister van Justitie van K. (!), we zien er ook
de ex-minister van Economische Zaken, en
een ex-minister van Biza. De militaire leider is
een generaal die lang rechterhand was van
K. En er is slechts een enkeling die altijd al
tegen K. was. En ook die Moussa Koussa,
rechterhand van K. en baas van de
gevreesde inlichtigendienst. Dit alles kan,
zonder een krimp van de NAVO-landen
overigens.
Het
lijkt
steeds
opnieuw
onvermijdelijk: zoals we zelf nog weten van
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afhakende Duitsland en Italië, het afhaken
van Duitsland en de rol van Turkije..). En het
werd, toen na 4 weken er nog steeds een Kclub
was,
steeds
meer
onenigheid
geconstateerd in de NATO en minder in de
Contactgroep. En de BRICS-landen waren
vanuit China erg kritisch over de “arme
burgerslachtoffers”. De “betrokkenen” bij een
echte oorlog voelen zich geen van alle lekker
en dat leidt vaak tot wrijvingen en openlijke
ruzies. Ook nu dus. Niemand wil straks de
zwarte piet krijgen: zie de VS en Irak en
Afghanistan!
De regionale “machtspiloten” waren ook erg
actief: Iran en Turkije vooral (ook NAVO-lid!)
streden om invloed en dat ook “tegen elkaar”
want ze zijn in meerdere opzichten
concurrenten regionaal. De Golfraad (van de
Golfstaten) probeerde ook te reguleren. Maar
er was echt geen G20 te bespeuren…. Maar
de BRICS-landen vergaderden in China en
de Caraïben en riepen op tot gematigd
optreden in Libië..
De grote verschillen van inzicht over
“soevereiniteit /autonomie van landen” en
over” hoe en wanneer je met wapens
mensenrechten beschermt”. Wat erg veel
duidelijk maakte over hoe men denkt over
“bemoeienis met anderen” en “over
internationale solidariteit”. Ondanks de
nieuwe opvattingen daarover in de VN: zie
het optreden nu in Ivoorkust en in Libië. Dit
alles maakt de wereld dus echt anders
waarbij het sterk tanen van de positie van de
VS steeds meer opvalt. Zeker in het MO waar
Obama’s positie na de val van “vriend
Mubarak” erg verzwakte in de Golfstaten.
De wereld wordt in vele opzichten meer en
meer een mozaïek, de overheersende rol van
de VS taant, Europa moet opnieuw positie
innemen (met veel moeite en verdeeldheid).
Maar de VN herwint aan positie en idem de
regionale organisaties als de Arabische Liga,
de Afrikaanse Unie en de Golfraad. Al moet
er nog veel geleerd worden. Dit grote stuk
instabiliteit toont nu heel duidelijk hoe de
nieuwe verhoudingen liggen in een snel
veranderende wereld. De oude wereld
Europa moest weer actie nemen terwijl de
“oude wereldpolitieagent terug trad” en de
“nieuwe opkomende machten “ het allemaal

op afstand bekeken en niets deden , enkel
commentaar leveren”. De bakens zijn
verzet…
-De aanloop naar het volgende conflict?
Het verzet is groot maar de Syrische
jongeren zijn minder handig op het Internet
dan de jeugd in Tunesië en Egypte. Maar
men leert met de dag en met veel hulp van
Clinton die 60 miljoen uitgaf voor
“internethulp”(van cursussen tot techn.
voorzieningen op het net om opsporing te
bemoeilijken van IP-adressen).
De hoge principes van de linkse Baathpartij
( onaantastbaarheid van het individu!) zijn al
lang dode letter: het regiem is gewoon
maffieus en beheerst en bezit de hele
economie. Er bestaat nog een restant van de
Broederschap (na de uitmoording door vader
Assad, 1982, 20.000 doden) en de salafisten
zijn al lang gevlucht naar Irak en Libië.
Het regiem stemt in alles af met Iran, de top
de
Assadfamilie
en
enkele
hoge
politici/ambtenaren zijn er niet meer dan ca
20.
De strategische ligging van het land en zijn
relaties met Hezbollah en Hamas (en Iran!)
doen de internationale wereld verlammen.
China, Rusland, de Arabische Liga en de
Afrikaanse Unie zijn tegen militair ingrijpen:
want dat is DE oorlog… Enkel Sarkozy zei
tot nu toe: Assad moet weg. De rest van de
wereld houdt et bij “strengere sancties tegen
het regiem”. En intussen groeit de spanning
bij de soennitische meerderheid (geknecht
door 10% sjiieten) en men radicaliseert
natuurlijk steeds verder. Zo bouwen wij al aan
het volgende grote conflict in het MO..
Syrië lijkt het culminatiepunt te zijn van de
diepe haat tussen soennieten en sjiieten,
samen met Bahrein, (waar de sjiietische
meerderheid wordt bedwongen met troepen
uit de soennitische Golfstaten).
En de
Golfstaten dat is… heel veel, ook westerse,
olie.
-Epiloog
De situaties binnen landen alsook de relaties
tussen landen lijken nu wel “erg vloeibaar” te
zijn geworden. Mede daarom is “de toekomst
voorspellen” nu wel erg riskant geworden. Er
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zijn zowel positieve als negatieve tekenen.
Voor de komende jaren hebben we weer te
maken met grote spanningen, dat is zeker.…
Het risico van een fors gewapend conflict
wordt steeds minder denkbeeldig. Het op
positieve
wijze
nemen
van
verantwoordelijkheid op regionaal niveau is
echter ook groeiende. De laatste “politieke
ongelijkheden Noord-Zuid” lijken nu wel
gesloopt te zijn. De arrestatie en aanstaande
berechting van “het voorbeeld” Gaghbo lieten
de nieuwe tijd zien. Nog versterkt door de
detentie en de verhoren van de familie
Mubarak en de hartaanval van de oudpresident. Het aantal doden van de totale
revolutionaire beweging liep intussen in de
vele duizenden, waarbij Libië en Syrië bij de
toppers hoorden. Revoluties zijn altijd
bloedig, zie de Franse en de Russische
bijvoorbeeld in Europa, en zeker ook de grote
burgeroorlog in de VS….
Het westen kreeg een zware factuur, zag zijn
eerdere fouten (dictatoren steunen omdat
stabiliteit en veiligheid van belangen punt één
waren) en begreep dat het nu “op afstand
moest blijven”. Pappen en nathouden was
voorbij . Al bleef met name Duitsland erg
afstandelijk en niet solidair. Enkel een
democratische, vreedzaam stel buren kan
Israël van houding doen veranderen. Pas
daarna is er eindelijk een oplossing voor het
grote MO-conflict: Palestina-Israël mogelijk.
Eerder zal Tel Aviv geen centimeter
bewegen. Wat tot grote verbijstering een
enorme waarheid bleek te zijn toen Hamas
en Fatag een interim-regering vormden (met
hulp van het nieuwe Egypte!) en verkiezingen
aankondigden. De VS en Israël waren totaal
verrast en verbijsterd…
Deze gebeurtenis geeft het beste de totaal
gewijzigde verhoudingen aan alsmede het
positieverlies van de VS… En op hetzelfde
moment stemden China, Rusland en…
Libanon
tegen
een
Syrië-resolutie.
Dramatisch en uiterst gevaarlijk werd het nu
rond het “grote MO-conflict”” alles kwam in
een stroomversnelling leek het.
De tegenstellingen tussen sjiieten (Iran dus)
en soennieten worden sterker , niet weinig
ook vanwege de toestanden in Syrië en
Bahrein, men radicaliseert en het lijkt op de

aanloop naar “het volgende MO-conflict”.
Terwijl “onze” olie vooral ligt onder het zand
van de Golfstaten die samenwerken in de
Golfraad… Die Jemen niet gekalmeerd krijgt
vol met Al-Qaida in het zuiden… Daarom
komt de V-raad niks verder en zitten Obama
c.s. muurvast. Het gaat eigenlijk vooral over
de angst die een groot conflict in de “wereld
olievoorraad” oproept. Immers dat leidt
onmiddellijk tot een oliecrisis van formaat en
zeer grote spanningen onder de groten
vanwege de enorme schaarste en de
economische schade die dat veroorzaakt. En
de doden etc. mogelijk: dus dat is voor de
giganten nu de onmogelijke?) afweging…
Daarom is het vooralsnog “tilt”.
De menselijke geschiedenis was nooit echt
anders en leek zich dus in zekere zin, te
herhalen. Al geeft het verleden nooit erg
exacte lessen aan de wereld waarin wij leven,
voor ons eigen tijdsgewricht. Hoogstens de
les, dat de mens steeds weer opkrabbelt,
vaak na heel wat builen en bulten en erger.
Het lijkt niet anders te kunnen; deze
gewelddadige uitingen gedreven door sterke
menselijke drijfveren en mechanismen blijven
al “een mensenwereld lang” intact, lijkt het.
Leon Speetjens, voorjaar 2011,Marseille
HET MYSTERIEUZE ZEETRANSPORT
Begin maart gingen Israëlische commando’s
aan boord op een schip van CMA-CMG uit
Marseille, op volle zee en op zoek naar
wapens in containers. Uit Iran en voor Hamas
en via Syrië, maar het schip landde in
Ashdod. Er werden drie containers in beslag
genomen en CMA-CMG ontkende flink dat er
iets fout was. Er lekte uit dat er ground-to-air
missiles waren gevonden. Wat CMA-CMG
erg slecht uit komt nu ze wapentransport
opdrachten verwachten van de Franse
Marine die actief is op verschillende plekken
in de wereld. Ach, deze vondst is het topje
van een grote ijsberg, weet iedereen. Ook
Israël dat een groot wapen exporteur is.
NIEUWE ECONOMIE VAN TUNESIË
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Men bedenkt nu in dit land, na Ben Ali, vele
nieuw aan te pakken zaken. Enkele
voorbeelden van wat men daar nu zegt:
“Bij de werving van de 15000 nieuwe
ambtenaren wordt positieve discriminatie
toegepast: eerst komt wie het langste zijn
diploma had en ook de WW-ers uit de meest
getroffen gebieden”.
“De werknemers zijn nu droevig en
gedemotiveerd. Ze kregen hun salaris te laat
en hebben ook geen sociale voorzieningen
meer sinds enkele maanden. Maar overal
vecht men om het bedrijf waar men werkt
open te houden”.
“Nu moeten we onze levens opnieuw
oppakken. Ik heb mijn beste jaren werkeloos
doorgebracht. Mijn grootste hoop is nu om 's
morgens mijn tas in te pakken en te gaan
onderwijzen”.
Het land werpt zich nu vol op de meest vitale
sectoren:
toerisme,
gezondheid
en
voedselproductie. De WW is nu 13% in juni
zijn er weer 700.000 WW-ers, er zijn 150000
gediplomeerden zonder werk en het toerisme
is nu 7% van het BNP. De groei viel terug
naar 0,8% en kwam van een nivo van ca
3,5%. Nu is het tijd voor Europa daar te
helpen met investeren en dus met
werkgelegenheid… een gouden kans. Uit alle
eerdere grotere omwentelingen is gebleken
dat er enorme groeicijfers volgden: de
beknelde energie kwam in een klap los. Dus
op naar de grootste markt voor morgen:
Afrika!

Palestijnen zijn goedkoop voor Israël en
vinden er het driedubbele salaris… Voor 20
$ wordt je over de grens geholpen door een
“opengeknipt gat”. Dat wel wordt bewaakt
door het leger maar niet erg fanatiek… Men
zegt dat er ca 10.000 à 30.000 werken op
bouwwerken en in keukens en er zijn ca
150.000 legale “immigranten” die zorgen voor
inkomen voor meer dan 1 miljoen Palestijnen.
Overigens is de groei in Transjordanië zelf
ook al 9% en daar is de Wereldbank echt blij
mee. Kortom het mag niet, het is illegaal
maar het loopt prima. Zoals in de VS in het
zuid-westen.
Intussen is er ook het offensief van Palestina
voor erkenning in de VN… en het vind
gehoor. Nethanyahu en Liebermann moeten
een
beetje
gaan
oppassen…
De
werkelijkheid is stevig in opmars.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
IMITATIEVOGELS
De Smartbird lijkt sprekend op een
zeemeeuw en wat nog verbazingwekkender
is, hij kan hem exact nadoen en er gewoon
ook naast vliegen.. Hij werd getoond op de
robotbeurs in Hannover en weegt 500 gram
met een vleugelbreedte van 2 meter. Zoiets
heet een biorobot en hij is er om te studeren
op de natuur die nog vele goede oplossingen
voor ons heeft die we gewoon zonder
copyrights kunnen namaken..

BANG ZIJN VOOR AQMI
Ja, er zijn Al-Qaida aanhangers geïnfiltreerd
in de gelederen van de Libische rebellen dat
weet Kadaffi en ook Bouteflika met zijn
“open” grens van 2000 km. En ze zijn uit op
zware wapens ook dat is zeker. Waardoor de
fransen, de Engelsen en ook de VS zeer
aarzelen bij het verschaffen van zwaardere
wapens. Hun geheime diensten draaien op
volle toeren en mede daarom is een politieke
oplossing in Libië zo nodig.

DE WESP ALS DOKTER
Wespen combineren een aantal antibiotica
om beter te worden als ze “nie goe” zijn. De
bacteriën op hun sprieten scheiden die antibiotica af, ca negen verschillende. Het Max
Planck Instituut weet het zeker: de wesp kent
een anti-biotica strategie die op de onze lijkt.
Maar dan een wel een veel betere!
SUPER-TV VAN 5000 €
Wie denkt dat er aan tv’s niets meer uit te
vinden valt, vergist zich volgens Toshiba. Die
maken een tv van 140 cm diagonaal met een
camera en allerlei snufjes. Natuurlijk is ie 3D,
past het contrast automatisch aan in 512

GEWENSTE KLANDESTIENEN IN ISRAËL
Net als rond de muur tussen Mexico en de
VS, waar velen “doorslippen” gaat het ook
met de muur tussen Palestina en Israël.
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aparte zones, kan data opslaan op een disk
van 500 Go en geeft toegang tot vele
services. Ook ziet hij zelf direct als er
niemand meer kijkt of… de kijker in slaap is
gevallen: en hij gaat uit. Herkent hij iemand
van de opgegeven kijkers dan gaat hij
onmiddellijk over op de instellingen van die
persoon.. Dus zoekt u nog een cadeautje dan
heeft u het nu gevonden. Een iets kleinere is
er (nog) niet, even wachten dus als u piep
bent behuisd.

Attali ergert zich daaraan regelmatig en ziet
deze verwerpelijke houding steeds verder
toenemen en signaleert steeds de gevolgen
er van. Hij ziet dat ook achter de financiële
crises en de ramp in Japan. Hij analyseert nu
beiden en trekt een interessante vergelijking:
1. Beide komen (ook) voort uit “greedyness”/geldzucht. In de VS is 15% van
de bevolking nu failliet en de ramp in
Japan kost 5% van het BNP
2. Beide deden ons vlak bij een
mondiale ramp belanden.
3. De mensheid kan nog meer van deze
nauwelijks nog betalen. Nog een
financiële crisis en alle banken
moeten worden genationaliseerd en
nog
een
nucleaire
en
alle
kerncentrales
moeten
worden
gesloten.
4. De crises vereisen enorme bedragen
om ze aan te pakken en ze maken de
rijke landen steeds armer.
5. Er worden uit beide onvoldoende
lessen getrokken.
De banken
rommelen gewoon verder aan en nog
steeds vraagt niemand zich af wat de
tsunami in Tokio zou hebben
aangericht.

UW KOFFIE BLIJFT PRECIES OP 60
GRADEN
Haat u dat ook zo, dat uw koffie te heet is of
te koud? Wel dan is dat nu voorbij: twee
Amerikanen vonden een grote koffieboon uit
chroomnikkelstaal uit die te hete koffie
meteen afkoelt en die de opgeslagen warmte
vervolgens gebruikt om de koffie exact op de
gewenste temperatuur te houden. Zoals 60
graadjes of, bij sommigen, 70. Het ding heet
Coffee Joulie (Joule de energie-eenheid).

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-WAT NEDERLANDSE WIJSHEDEN
Het algemene belang houdt op te bestaan als
mensen niet meer de moeite willen doen om
samen te leven. Zo ver is het op de meeste
plekken op de wereld nog niet gekomen…
-Dubbele paspoorthouders zijn niet zelden
“bruggenbouwers”. Het is ook bijna nergens
een probleem behalve in Nederland, even…
-Steeds meer Europese leiders vallen Multiculti aan in een doorzichtige poging om
kiezers te winnen. En tegelijkertijd brengen
ze tientallen jaren van werk aan aan
toenadering met een moslimminderheid in
gevaar.
-Obama en Israël houden mbt de revoluties in
het MO zoveel mogelijk hun kruit droog want
ze willen eerst zien wat er ná komt…

Ach, de mensheid wil niet te veel aan
narigheid denken maar pas op. Te zorgeloos
leidt op een dag tot het einde van de
democratie. Kijk in Frankrijk naar de
presidentiële programma’s voor 2012. Staat
daar iets in van dit alles c.q. gaan we dat
vinden in programma’s die er nog komen? Ja,
er is een punt te vinden: la dependance, de
gevolgen van de enorme vergrijzing!
Attali kent de mens en maakt zich dus zorgen
nu.
*****

-DRAAGMOEDERS EN PASPOORTEN
Een kind van een draagmoeder uit “Franse
eicel+zaad” is dus niet Frans maar heeft de
nationaliteit van de moeder of van het land
van geboorte… Dat ontdekten diverse ranse
echtparen nadat ze hun kind aan kwamen
geven in hun land… En dat nadat ze draagmoeder en medici hadden betaald voor hun
“diensten”. Nog erger verging het het Franse

*****
DE DICTATUUR
LOOSHEID
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echtpaar die een tweeling uit een
draagmoeder in de Oekraïne, onder in de
camper van grootvader, over de grens wilde
smokkelen en gepakt werden… Ze waren
ook een slachtoffer van een van die “firma’s”
die deze zaken regelen, die incasseren maar
de mensen niet het hele verhaal vertellen. En
al vele andere moesten “hun kids” gewoon
daar laten waar ze geboren werden!
Maar mensen kunnen nu nog een betere
methode “kopen”: de draagmoeder baart het
kind en legt het dan te vondeling bij een
tehuis… En de Franse ouders adopteren het
later. Kost iets meer natuurlijk, maar levert
ook een “echt Frans kind” op!
De moderne technologie maakt veel mogelijk,
kan mensen helpen, maar de overheden
rommelen aan en drijven mensen in de
handen van criminelen. En dwingen hen zelf
tot kromme zaakjes. Is dat de voorzienige
overheid, die wel onderzoek financiert maar
niet
tijdig
de
gevolgen
in
legale
mogelijkheden weet om te zetten? Het wordt
hoog tijd dat de staat eens echt consequent
gaat optreden in dit snel verloederende
geheel van nieuwe mogelijkheden.

beste hoe die jonge Arabieren ons hebben
verrast.. Maar nu biedt Berlijn al “weer”
humanitaire hulp door militairen” aan in
hetzelfde Libië. Die Obama is een echte
pedagoog dacht ik na een tijdje analyseren.
Let dus op die man; hij wil nog een rondje
blijven.

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
Zie OCEANIË; CO2 HERRIE IN AUSTRALIË

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
DUITSLAND: TUNESIËRS VOOR BEJAARDENHUIZEN
Onderzoekers
en
een
regerings
adviescollega zeggen het nu hardop en
duidelijk: er zijn snel veel meer handen nodig
in bejaardenhuizen c.s. En ze wijzen nu ook
op het samenwerkingsverdrag TunesiëDuitsland; er waren altijd nogal wat Duitse
vakantiegasten in dit land, vooral op Djerba.
Er wordt betoogd dat de redelijk opgeleide
Tunesiërs, dus vooral ook de mannen, die nu
aan de EU-grens krabbelen, heel goed (bij
goede selectie), in de zorg zouden kunnen
helpen… De eerste steen viel in de vijver en
maakte golfjes. De discussie is onvermijdelijk
om interne en om buitenlandse humanitaire
redenen! Voorbeeldje voor de Europese
buren… PVV opgepast dus.

LIBIË: HET OMKEREN VAN DE
RISICO’S
De VS ging op de achtergrond en de EU
moest voorop in de kwestie Libië, want
Obama trekt de consequenties uit zijn
speeches in Cairo en Ghana. Al was dat op
het kantje omdat iedereen verrast werd. Hij
toont
Europa
ook
dat
ze
zonder
defensiekracht weinig kunnen in de wereld
van morgen.
En de Libische kwestie
verscherpte de verdeeldheid in de EU…
Immers: “In de mist van de oorlog tonen de
landen en hun leiders hun ware karakter”; dat
zei ene Clausewitz ooit. Duitsland en de
anderen weten nu wat ermee werd en wordt
bedoeld nu het zich in de V-raad afzijdig hield
(en zich bij China en Rusland voegde) en ook
in de NATO aan de kant bleef staan…
Hetzelfde Duitsland dat zo niet lang geleden
keihard reageerde over Tibet naar de
chinezen? Weg zijn basis voor een blijvende
zetel in de V-raad en ook de Europese
defensie-idee. Daaraan zien we nog het

DE FRANSE HOGE RAAD VOOR DE
INTEGRATIE
Die raad rapporteerde aan de regering en ze
deden best verrassende aanbevelingen die
ook wat driest waren. Zoals het gewoon
maken van etnische statistieken waarbij de
afkomst van immigranten wordt vastgelegd.
Om de gewenste immigratie echt handen en
voeten te kunnen geven. Zoals ook gebeurt in
de VS sinds mensenheugenis en zonder
enige schroom. Om dus ook “waardengroepen” preciezer en kwantitatief te kunnen
onderkennen
Dat is nodig om:
1.De sociale mix te kunnen bevorderen.
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2.Om visabeleid te kunnen voeren per groep
en regio.
3. Om een coherente immigratiepolitiek te
kunnen vaststellen.
Ook Frankrijk moet dus die “koudwatervrees”
loslaten en de etnische achtergrond van
mensen gewoon registreren bij onderzoeken
Want anders kun je niet sturen. Dat het ook
andere kanten heeft moet voor lief genomen
worden in het belang van een gerichte
integratie. De Raad vindt dat de politiek
“achter loopt” en te lang in deze hebben
geaarzeld. Simone Veil stelde het al in 1999
voor maar het kwam maar langzaam verder.
Dus nu moet er doorgepakt worden, zegt de
Raad.
Alain Minc, adviseur van Sarko, waarschuwt:
als je fout omgaat met “immigratieregels en –
definities” maak je de immigranten die je nou
net wil kopschuw en dan krijg je ze niet
aangetrokken. Want zegt hij, zonder immigranten lukt het ook in Frankrijk in de
toekomst echt niet. Want ze zullen het niet
vertrouwen.
Manuel Valls van de PS is ook openlijk voor
statistieken van de “diversiteit” op basis van
“vrijwilligheid en anonimiteit”. Dat is nodig
voor een politiek van positieve discriminatie.
Dat is in de PS een taboe doorbreken.
Het denken over wijzer worden over de
immigratie is dus in beweging op links en
rechts..
Nog wat “immigratiedata” uit het Franse:
De gebieden met hoge % immigranten (1427%) zijn rond Parijs , rond Lyon, in/rond
Marseille, in rond Perpignan. De gebieden
met lage immigratie zijn vooral in het westen
te vinden en ook in het centrum (2-2,5%).
Een erg scheve verdeling dus.
Er werden in 2009 193.000 verblijftitels
gegeven van langere duur waarvan 20.000
voor werk in het land en zo’n 15000 voor
gezinshereniging. Er zouden ca 200.000
illegalen zijn, waarvan er elk jaar 30.000 over
de grens gaan en in totaal ca 5 miljoen
immigranten totaal.

al van Lampedusa afgehaald en er kwamen
daar meteen nieuwe… En er stonden er een
honderdtal aan de Italiaans-Franse grens die
werden geweigerd door Frankrijk dat intussen
duizenden Tunesiërs in het land controleerde
op papieren en al vele wegzond. De reis naar
de Tunesische voorlopige regering leverde
maar weinig op voor Berlusconi: men wilde
symbolisch wel 100 vluchtelingen terug
nemen, wan, men heeft er zelf duizenden uit
Libië en Egypte.
Dus wil B. nu voorlopige verblijfsvergunningen uitdelen die toegang tot het
Schengengebied zouden geven. Frankrijk
twijfelt aan de geldigheid want je mag dit
alleen doen als de betrokkene geen strafblad
heeft en ook normale reispapieren. Wat
Brussel al bevestigde. Dus moeten nu B. en
Sarkozy samen babbelen in Rome…
En iedereen weet dat dit niks helpen zal
tegen deze tsunami van gelukszoekende
ongelukkige.
Niemand kan straks, als men zich realiseert
wat er aan de EU-zuidgrens gebeurde, dus
zeggen: “Wir haben es natürlich gewusst”.
En Brussel zei dat Frankrijk alle recht had om
treinen uit Italië op te houden voor inspectie.
De rel laaide weer op en weer ging men
praten… Een voorproefje van wat ons met al
die nog aankomende immigranten te wachten
staat.
DORPEN HERLEVEN IN ZUID-ITALIË
Er zijn nogal wat verlaten of bijna leeg
gelopen dorpen in het arme zuiden. Dar is u
een burgervader die immigranten opneemt in
lege huizen, die ze werk geeft in bijna
gesloten industrietjes en die zelfs “eigen
dorpsgeld” schiep voor de immigranten om
hun inkopen te betalen. Dus krediet geeft van
het gemeentebestuur wat hij later bij een
verblijfsvergunning (en een uitkering) hoopt
terug te krijgen. De middenstand krabbelt dus
ook wat op. De burgers zijn gelukkig met de
nieuwe bevolking en zien hun lege dorp
opkrabbelen. Sommige blijven en anderen
vertrekken maar er is een vestigingssaldo.
Tja, zo kan het dus ook, maar of dat
economisch houdt is de vraag… In Frankrijk
werd vaker een heel leeg dorp gegeven aan
gevluchte mensen, zoals het dorpje La

FRANKRIJK-ITALIË-TUNESIË EN BRUSSEL
Er verdronken er begin april zeker 150 en in
totaal meer dan 500: jonge Tunesiërs op
wrakke boten. Zij die niet verdronken werden
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Roque-sur-Pernes
wat
een
grote
gemeenschap Roemenen werd, die ooit daar
om politieke redenen heen vluchtten. Een
zeer welvarend dorp waar ik vaker kwam
vroeger en het had een uitstekende reputatie.

WW-ers dus niet zijn. De werkgevers zijn
tegen.
-De eis van Nederlands spreken leg je dan
ook op aan de 390 bijstandstrekkers uit OEuropa (zij zijn 0,3% van de totaal 20000 in
Nederland)
-de EU gaat dit soort maatregelen niet pikken
want er zijn binnen de EU afspraken en
regels.
Kortom Henk K. belazert de boel, doet flink
en wil kennelijk Wilders de loef af steken. Die
zegt dat soort onzin om de haverklap. U ziet
het de echte populisten zitten al in het
kabinet! Dat gedogen is zo voor de PVV een
fluitje van één cent.

FRANKRIJK DOET DE DEUR WAT DICHT..
De nieuwe minister van Biza zei het klip en
klaar: Het aantal legale werkzoekende
immigranten gaat nu naar maximaal 20.000
per jaar en gezinshereniging gaat naar max.
15000. En er moeten jaarlijks 28000 illegalen
uit, naar eigen land terug. En 15+20=35.000,
dus het saldo is +7000? Op de vele protesten
in Frankrijk over deze politiek antwoordde de
regering dat er nu, door de crisis, ook een
toenemende werkeloosheid was onder de
legale immigranten van wel 20%. En dan is
het verlagen van deze stroom logisch toch?
En dat dit alles zou te maken hebben met de
aanstaande verkiezingen werd ten sterkste
ontkend.
Wat niemand gelooft en ook
niemand kan toegeven…

Terug naar inhoud
-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 tov
2005 –werk bevolking- //of bij jongeren (1525 jr) en Ouderen (+65 jr) %-en + of -):

CAMERON WIL MINDER IMMIGRANTEN
Het migratiesaldo van het UK van nu 200.000
moet terug naar “enkele duizenden” ,
verklaarde Cameron et vóór de locale
verkiezingen. Tot boosheid van zijn partner
de liberaal-democraten. Dus een visastop
voor niet-EU-ers, begrenzing van de
familiehereniging .. En de maghrebianen
duwen tegen de Zuid-Europese deuren…
FINLAND WIL GEEN ZWEDEN MEER
De sterk opkomende partij Het Ware Finland
geheten, wil nu zelfs een stop op de Zweedse
immigratie… Om van die andere maar
helemaal te zwijgen.

VS

KAMP WIL MINDER O-EUROPEANEN
Hij riep het luid die Oost-Europeanen
moesten maar eens vlotjes plaatsmaken voor
Nederlandse “werkelozen”. En dat vond het
volk een goeie opmerking; zo’n man snapt
het tenminste. Helaas snapt men de kampse
truc niet.. en dat legde ons een lector uit
A’dam uit, expert in dit soort zaken. Ze zei:
-die Polen van nu zijn erg getapt bij de
bedrijven , harde werkers wat die langdurige
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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..

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.

En dat gaat snel naar pijnlijk nieuws: veel
langer doorwerken dus!
Men spreekt in de VS openlijk al over
pensioen op 67, in het UK zelfs op 68… Dat
zal de Belgen waar de vrouwen weg mogen
bij 60 jaar echt niet lekker zitten straks. De
VS zal al snel 3 miljard tekort komen in de
staatspensioenfinanciering.
Dit is het liedje dat al vaker werd gezongen,
maar dat in de politiek nauwelijks een echt
item is… Omdat het snel een echt probleem
wordt, zal die “weg-kijkerij” nu snel verleden
tijd zijn…
Mijn generatie ontsnapte,maar wij zijn de
laatste der Mohikanen. For sure!

******
PENSIOENEN EN DEMOGRAFIE
The Economist deed er een wereldwijd groot
onderzoek naar en de uitkomsten zijn best de
moeite waard. Het artikel heette: 70 or
bust…. . Dus: pensioen pas op je 70e of het
gaat klappen! Duidelijk zat.
De demografische getallen zijn erg duidelijk
en verhullen niets. Sinds 1970 is de
levensverwachting, door de bank genomen,
met 5 jaar gestegen:
van 65 naar 70
ruwweg. Voor 2050 moet je daar dan nog 3
jaar bijtellen. En dan is er ook nog de
“ontgroening” Laag geboortecijfer), die er
voor zorgt dat er in de VS in 2050 ca 2,6
werkende zullen zijn per gepensioneerde…
Omdat er per jaar ca 1 maand
levensverwachting bij komt, moeten we
eigenlijk al in 2040 naar “werken tot 70 jaar”
overgaan. Eigenlijk is de werkelijkheid nog
veel erger: vele landen zien een stevig deel
van de bevolking al ver voor het 65e jaar
stoppen.. Zouden we dat kunnen “oplossen”
dan zouden we voor de komende 20 jaar
geen zware problemen krijgen!
De pensioenlasten stijgen overal : Nederland
+2,6% (v.h. BNP) per jaar, België zelfs +3,6%
en de zorglasten stijgen in Nederland ook
nog eens 5,6%... Dat ziet er (te) zwaar uit
dus.

-REVOLUTIES
Zie de apart toegezonden bijlage “Arabische
revoluties II”.
*******
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