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LAAT VOOR U 2012 OOK HET JAAR ZIJN,
WAARIN U GEWEND RAAKT AAN AL DIE CRISISSEN!
DUS OP NAAR EEN HAPPY 2012 VOOR ONS ALLEN!
BEZOEK WWW.LE-PROVENCAL.NL ARCHIEFSITE, KIOSK EN BLOG.

AMUSE GUEULE
“IK GAF OPDRACHT ZE IN EEN KOELCEL TE LEGGEN OPDAT DE WERELD KON
ZIEN DAT ZE ECHT DOOD WAREN” ( Zei een lid van de overgangsregering, die
voorkwam dat K. zou leven na zijn dood).
“IS DSK SEX-VERSLAAFD? WE, TOEN VICTOR HUGO DOOD GING ZEIDEN DE
PUTES: VANNACHT IS HET VOOR NIKS”. ZO’N GOEDE KLANT WAS HIJ!” (zei de
huidige advocaat van DSK….).
“JE HEBT EEN MOOIE KANS VOORBIJ LATEN GAAN OM JE GROTE MOND TE
HOUDEN. WE HEBBEN ER ZAT VAN DAT JIJ ONS ZEGT WAT WE DOEN MOETEN”.
( Dat zei Sarko in Brussel, mede namens Merkel tegen Cameron die de euro-redding
niet wilde meemaken).
“DE ORDEBEWAARDERS IN MIJN LAND ZIJN NIET VAN MIJ EN SYRIË IS DAT OOK
NIET” (Zei Assad recent in een interview met ABC-news en hij lijkt nu weg te lopen voor
zijn gewelddaden.)
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“RECHTS IN FRANKRIJK REKENT ER OP DAT DE CRISIS HUN GAAT REDDEN. IK
STEL VOOR DAT DE FRANSEN ZICH REDDEN VAN DE CRISIS DOOR OP MIJ TE
STEMMEN”. (Zegt Hollande en dan moet hij, de onervarene, nog erg veel aantonen en
veel reizen…).
DE OVERHEIDSSCHULD IN DE HELE WERELD LIGT OP 47.000 MILJARD € EN
DAARVAN HEEFT DE EUROZONE NU 8500 MILJARD ( dus ca 18%) TE PAKKEN…
“VEERTIG PROCENT VAN DE TOERISTEN IN DE PHILIPPIJNEN KOMEN VOOR DE
SEX” ( Zei de VS-ambassadeur daar en kreeg daarvoor een douw).
AL 54% VAN DE AMERIKANEN HEEFT GEEN VERTROUWEN IN WALL-STREET EN
DAT WAS IN 1990 NOG MAAR 30%.
DERTIG JAAR GELEDEN WAS CREMATIE MAAR 1% VAN DE MARKT EN NU ZIT
DAT AL OP 30% IN FRANKRIJK.
WIE IN 1980 1000 $ IN AMERIKAANSE OBLIGATIES STOPTE ZIT NU OP 27.000 $!
OP DE BEURS ZOU DAT 22.000 $ ZIJN.
DE RUSSEN HEBBEN EEN PUBLIEKE SCHULD VAN 9% (van het BNP) EN DE
JAPANNERS: 197%!
IN 2010 VERBETERDE TAIWAN ZIJN PRODUKTIVITEIT MET 15%, FRANKRIJK
DEED *%, DUITSLAND 7 EN DE VS 6%...
PFIZER HAALT 48 MILJARD $ AAN WINST OP WERELDWIJD, MICROSOFT 44
MILJARD EN Apple 12 MILJARD.
35% VAN DE FRANSEN VINDT DAT JE AAN TAFEL JE MOBIELTJE HOORT UIT TE
ZETTEN.
IN 1990 WAREN ER 10 BANKEN IN DE VS DIE SAMEN GOED WAREN VOOR 25%
VAN DE ACTIVA IN DE HELE BANKSECTOR. NU HEBBEN DIE 10 GROOTSTE
DAARVAN AL 64%!
CHINA HEEFT NU NOG STEEDS 500.000 CONTROLEURS VOOR DE “ÉÉN-KINDPOLITIEK”.… DIE POLICY BLIJFT NOG EVEN IN WANG ONDANKS DE GROTE
VERGRIJZING IN DE TOEKOMST..
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

“SUPERBRONNEN”
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
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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
.
“IN DE HUIDIGE CRISES ZIJN HET NIET DE MARKTEN DIE ZICH TYRANNIEK GEDRAGEN
MAAR ONZE SCHULDEISERS DIE ZICH GEWOON ALS ECHTE SCHULDEISERS GEDRAGEN”
Dat schreef ene Delhommais recent en wie durft hem tegen te spreken? En pas op: bij die
schuldeisers zitten mogelijk diverse van uw pensioenfondsen en banken…
IN FRANKRIJK ZIJN ER 2,6 MILJOEN MILJONAIRS VEEL MEER DAN IN ENGELAND MET 1,6
MILJOEN EN ZELFS ZWITESRLAND MET 620.000 . EN DAT KOMT VANWEGE HET VERSCHIL
IN AANTAL INWONERS EN DOOR DE EXPLOSIE IN HET DUURDERE OG.
BRAZILIË GEDRAAGT ZICH ALS HET CHINA VAN LATIJNS AMERIKA (Schreef een franse
journalist recent na wat stunts van Dilma)
“WE KUNNEN INDIA, DE GROOTSTE DEMOCRATIE TER WERELD, TOCH NIET WEIGEREN
URANIUM BIJ ONS TE KOPEN?” (Zei Gilliard, de premier van Australië).
DE MARKTEN ZETTEN HET DEMOCRATISCHE SPEL ONDER DRUK: ER VIELEN AL DRIE
REGERINGEN. OP TERMIJN ZULLEN DE BURGERS ZICH TEGEN DEZE FEITELIJKE
DICTATUURGAAN VERZETTEN… ( Zei Jouyet van het franse banktoezicht).
ITALIË HEEFT ONDER BERLUSCONI ZIJN MODERNISERINGSKANSEN TOTAAL
VERWAARLOOSD. NU MOETEN DE BROKSTUKKEN WORDEN OPGERUIMD VAN DEZE
DECADENTE PERIODE.
DE MILITAIRE HULP IN LIBIË WORDT DOOR VELE UIT HET “ZUIDEN” GEZIEN ALS WEER
ZO’N NEOKOLONIALE IMPULS VAN HET “NOORDEN. DAAROM BLEEF OBAMA LIEVER OP
DE BACKGROUND…EN LIET EUROPA DE EER.
DE VOETBALCLUBS HEBBEN IN EUROPA EEN SCHULDENLAST VAN 10 MILJARD. SPANJE
ZIT DAARIN VOOR 40%, ENGELAND VOOR 35% EN FRANKRIJK VOOR 1%!!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

over ons. Waarvan de gevolgen
deels nog forser voelbaar zullen zijn
in 2012.
Ach we zijn nu wel “ontgroend”
denk ik en redelijk immuun
geworden voor erg slecht nieuws;
dus worden we ook ontvankelijker

*VOORAF
Het getal 11 is in mijn geboorteregio
symbool voor “gekte” en daar doet
het jaar 2011 ook flink aan mee, is
gebleken. Een waar rampjaar kwam
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voor acceptatie en voor
realisme.
Europa werd toch de oude man
waarvoor
ooit
ene
Rumsfeld
waarschuwde… Maar de oude man
met veel schulden leek best ook op de
“zijn oom uit de VS”.. Maar, daarin
moeten we ons niet vergissen: dit
grote immigratieland vecht er zich wel
weer uit als het “klaar is met die vuile
verkiezings-oorlog”. “Eerst Obama
aan de kant en dan de rest , heet het in
republikeinse kringen .…”. Ik verbleef
drie weken in Californië en omgeving
en getuige van wat daar de pers en de
politiek publiekelijk zeggen.. Daar zijn
wij echt lieverdjes bij!

maakt en niet meer kan drijven
zonder de hulp van de halve wereld
is voor hen geen reden om de
Europese gelederen te sluiten: in
tegendeel, verder afzwakken dat
Europa dus. Nu Engeland buiten dat
nieuwe verdrag werd gehouden en
men het over de interpretatie van het
nieuwe akkoord stevig oneens is,
wordt de ravage nog sterker
zichtbaar. De markten geloofden er
geen sikkepit meer van… De
investeerders lopen weg naar Azië
en Latijns Amerika, moe van die
ruziënde Europeanen. En geen
aanbod van “vers geld” betekent
heel hoge rente voor leningen. Wat
de spiraal nog zal verergeren.
Heeft U uw broekriem was al wat
strakker gezet? Wel maak nog maar
twee gaatjes bij, maar denk niet dat
u
doodgaat.
Een
flinke
vermagerings-kuur op zijn tijd is
zeer leerzaam, moet u maar
denken… Dus wens ik “ons” maar:
even uithuilen en weer eens opnieuw
beginnen…. Maar dan wel een beetje
anders. Minder arrogant en blind en
meer met de klompen in de klei. En
de schop goed vast houden kan ook
geen kwaad. Maar wie gaat dat
allemaal dan eigenlijk doen? Onze
ooster- en zuiderburen? Ik vrees van
wel dus… want de jeugd ontbreekt
ook ons.
Ach we deden dat ook volop in de
50-er en 60-er jaren en dat gaf ons
heel wat voordeel toen. Ook toen
waren we snel bezig als geoefende
koloniaaltjes en hoopten dat “de
immigranten” na gedane inspanning
weer
snel
huiswaarts
zouden
keren… Voor ze ons geld gaan
kosten natuurlijk. Bij alles is één
ding is ook best positief: met
Ryanair kun je een weekje lekker
goedkoop naar de Grieken, de

Deze laatste editie van 2011 zit ook
weer boordevol van rampnieuws, met,
naar ik hoop vooral ook nadere
explicaties van de achtergronden. Die
beter kennen en begrijpen betekent
beter ook weten waarom morgen zo
worden zal als velen vrezen. Duitsland
wil ook wel weer 100.000 Spaanse of
Italiaanse vakkrachten voor haar grijze
industrie, die dreigt vast te lopen op
gebrek aan de noodzakelijke jeugd…
Een kwaal van heel Europa op termijn,
ook van Nederland. Maar niet van
Frankrijk: l’exception dus weer! Als er
AAA-tjes ook zouden bestaan voor
“demografische fitness”
dan zou
Duitsland nu zeker op C - - staan en
Parijs op triple A “and for ever”…
In Nederland en ook hier is de angst
voor de islam en de integratie
problemen sterk afgenomen: er is nu
heel wat anders om bezorgd over te
zijn. De populisten blijven echter
populair want wie legt anders “die
ingewikkelde zaken even lekker simpel
uit”? Want mensen, het is nu gewoon
Brussel en die rot-euro! Wat anders?
Dat soort geluiden horen we nu nog uit
PVV en SP kringen en met overtuiging!
Dat het Europese bootje zwaar water
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Portugezen en de Spanjaarden (ja zelfs
naar de Italianen!), dat gaat nu nóg
goedkoper worden. Tot ziens aan
zonnige stranden dus..
Veel leesplezier toegewenst van,

ANGELA MERKEL”
Montebourg, PS).

(

Zei

ene

“MONTEBOURG DAT IS DE FN VAN
DE PS” ( Zei Cohn-Bendit).

LEON en THEO
24% VAN DE TGV’s KOMEN MEER
DAN 5 MINUTEN TE LAAT EN 8%
VAN DE TER’S (regionale treinen).
HET VERMOGEN VAN EEN FRANSMAN IS GEMIDDELD 213.000 € EN
DAARVAN IS 65% ZIJN HUIS.
EEN ADVISEUR VAN MATIGNON
RIED DE REGERING AAN EINDELIJK
BRUSSEL EEN TIJDSCHEMA TE
GEVEN VOOR OPENSTELLING VAN
HET SPOOR (personenvervoer) VOOR
CONCURRENTIE. OM TE BEGINNEN
MET DE CORAILS VANAF 2014…
(langere afstandstreinen). VOOR DE
TGV’S ACHTEN HIJ DE PRIORITEIT
DAARVOOR “NIET HOOG”. DE SNCF
GAAT HET DUS ECHT BELEVEN…

DIXITS-VERBATIM
“WIJ HEBBEN HET MEESTE STOF
ACHTER ONS, MAAR RECHTS HEEFT
NOG HET NODIGE ONDER HET TAPIJT
LIGGEN”, zei ene Hollande maar heeft ie
dat wel goed gezien met een affaire in het
noorden en het zuiden bij de PS?

42% DER FRANSE WERKNEMERS
WERKT TUSSEN 9 À 11 UUR PER
DAG EN DAT IS 38% GEMIDDELD
OP DE AARDBOL.

WEL
83%
VAN
DE
FRANSE
WERKNEMERS VINDEN DAT ZE GOED
GEZOND ZIJN. MAAR DAT VINDT
SLECHTS ÉÉN VAN DE TWEE
BEDRIJFSARTSEN.

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

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

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Lezer Th. stuurde de volgende mopjes:

“SARKOZY MOET NU DE BREUK VAN
DE BREUK GAAN OPVOEREN” (Zei
Raffarin met sarcasme).

Op een familieplaatje zie je: de moeder die
blij spreekt van haar nieuwe I-Phone, de
zoon die blij zijn I-Pad omhoog steekt en
de vader zit er zuchtend bij en zegt: “I –
Paid”…

HET DUITSE NATIONALISME STAAT
WEER OP MET DE POLITIEK VAN
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meer spanningen leidt en zal gaan leiden…
Die AAA dat is, helaas, eigenlijk al gebeurd
als je de werkelijke rentes ziet die nu al
worden gevraagd… Ondanks Moody’s,
S&P en Fitch die nog wel even uitkijken
met de zware boodschap.

******
Een mopje van lezer E.:
Een rijke toerist komt een Italiaans dorpje
binnen en gaat naar het enige hotel. Hij legt
100 € bij de receptie en vraagt of hij de
kamers mag zien… Dat mag en hij vertrekt
naar boven. De hotelier pakt het geld en
regelt zijn schuld bij de slager; diens vrouw
pakt het mee naar de kapper waar ze
schulden heeft en die brengt het naar de
kroeg. Die geeft het gauw aan de lokale hoer
waar hij in het krijt stond en die brengt het
meteen naar de hotelier… Dan komt de
toerist naar beneden en zegt dat het hem
spijt: de kamers bevallen niet… Dus krijgt hij
zijn 100 € terug en rijdt het dorp uit…
Zo werkt een moderne economie dus, dat ze
dat niet snappen bij al die ministeries! Even
wat lenen lost alles toch op?

WIE
ZIJN
DIE
SCHULDEISERS
EIGENLIJK?
Wie zijn de “eigenaren van dis schuld van
1700 miljard die Frankrijk in vele jaren
opliep? Dat zijn voor 66% “buitenlanders”
dus investeerders van diverse pluimage
(uit Azië en de VS, uit Noord-Europa, en
daarbij zijn centrale banken, verzekeraars,
fonds-beheerders en ook pensioenfondsen
natuurlijk). En dus één-derde is van de
fransijn zelf: van particulieren ( via
verzekeringscontracten
Sicav,
spaarproducten bij hun banken en ook
gewoon direct van “Jean avec la
casquette”, naast de pensioenfondsen en
andere instituties.
Er zijn natuurlijk ook enkele speculanten bij
maar vooralsnog niet te veel. Omdat de
rendementen nog te laag zijn… Tot nu toe
wil “iedereen wel franse staatsschuld”
waardoor het nu nog maar tot rentes komt
van 2,8% iets anders dan die voor Athene
nu dus. De speculanten zijn het meest
volatiel en kunnen dus veel onrust
veroorzaken: de schrik van Parijs nu rond
zijn triple A… En: er moet liefst ca 184
miljard worden “afgelost en vernieuwd”
(begin 2012) en dan nog eens 178 miljard
later in dat jaar. l
Het spel met de “creanciers” gaat dus weer
beginnen en gelukkig staat de triple A nog
pas op de tocht: “op langere termijn”…

*****
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 83-11:
Zie de reacties bij de blogs.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE AAA IS DE FACTO AL WEG
De”spread”dat is het verschil in rente voor
leningen aan staten neemt toe tussen
Frankrijk ( nu 3,7%) en Duitsland (nu 1,7%).
Wat niet mis is en wat betekent dat die AAA
al eigenlijk niet meer reëel is. De markten
zien het volgende:
1.De franse begroting 2012 is nog niet echt
“vast”
2.Die is gebaseerd op een groei van 1% wat
betwijfeld wordt
3. Frankrijk gaat naar verkiezingen met grote
onzekerheden en veel +/- perspectieven
Duitsland is nu ook al “vluchtland voor geld”
geworden en profiteert enorm… Wat tot nog

SARKOZY’S BALANS EN VERDER
Na maanden moest “Brussel” hem weer op
TV brengen en hij moest weken lang
Hollande in de pers verdragen… Het
moment om de balans op te maken komt
er aan: in januari spreekt hij pas over zijn
kandidatuur. Dat valt niet mee omdat hij
een mix bracht van nogal aanvechtbare
besluiten en ook briljant optreden. De
lagere BTW op restauratie, het gerommel
om de fiscaliteit der rijken, (de wet Tepa),
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die weer weg moest en zijn belasting
verhogingen ondanks zijn beloften… waren
slechte momenten. Ook zijn handelsreizen
waren in tweede instantie geen daverende
successen: de Spaanse TGV in SaudiArabië, de Koreaanse kerncentrale in Abou
Dhabi en het stijgende handelstekort waren
wat echt geen glorieuze klappers. Maar zijn
acties
op
pensioengebied,
bij
de
bezuinigingen in het parlement, de ingreep in
de arbeidscontracten en zijn geopolitieke
optreden waren grote successen. Zijn visie
op de wereld maakte indruk en daar zit zijn
verdienste die hem ook opnieuw zou kunnen
doen belanden in het Elysée. In een peiling
eind oktober ná zijn interview over de
economische toestand van de natie, kreeg hij
van 55% van de 12 miljoen (!) toeschouwers
een positieve waardering. Wat de relatieve
waarde aantoont van de populariteitsquote
van iets meer dan 30%... Hollande is nog niet
gewonnen, het spel zal hard gespeeld gaan
worden.
En terwijl Sarkozy veel rondreist en veel
fransijn vertelt over wat er met de wereld en
hun land aan de hand is, sluipt zijn score in
de polls omhoog… Wel 7% sinds juni zagen
we half eind november..Onderwijl vochten de
Groenen al een potje met de PS (wat
eindigde in een geforceerd contract over de
kernenergie), met ook spanning tussen
Hollande en Aubry (en de PS-top) en ging
Chevenement weer aan de bak als
presidentskandidaat voor orthodox links.
Zoals hij ook eerder deed met grote schade
voor Segolene toen. En de UMP sloot fors
de eigen gelederen terwijl ook DSK in de
volgende sex-affaire bleef steken en tot
complete buitenstaander verwerd. Duitsland
met de socialistische Schröder werd steeds
vaker van stal gehaald om de PS en Hollande
te confronteren met hun apathie en
conservatisme: Sarkozy schiep er een
genoegen in. En om in de zelfde stijl te
blijven: er werd gesproken over een “Long
Blitzkrieg” wat best een grappige, typisch
franse naam is voor de komende maanden…
Er werden in Le Point van eind nov. 2011 wel
10 redenen opgesomd voor Sarkozy om te
kunnen winnen… En dat waren:

1.De favoriet Hollande werd nooit eerder
echt gekozen…. 2.In crisistijd is echte
ervaring erg belangrijk, 3.Het PS-project is
hopeloos en niets meer waard. 4. Frankrijk
is echt niet omgeslagen naar links. 5. De
UMP staat pal achter Sarkozy, 6. Het
imago van Hollande is erg “hexagonaal=
dorps”, niet erg kosmopolitisch. 7.Hollande
heeft geen erg pregnant en sterk karakter,
8.Het imago van Sarko is stevig verbeterd
de laatste maanden, 9.Hollande is de
gevangene van een coalitie Groenen-PS
en 10. De FN lijkt op ca 16% te blijven
steken, maar… soyez prudent!
DE FRANSEN EN DE POLITIEK
Uit enquêtes blijkt dat 60% van de fransijn
zegt zich voor politiek te interesseren,
maar dat ook 52% het niet echt uitmaakt of
links of rechts aan de macht komt… En,
men zegt ook dat “de moraal in het
centrum zal staan van de volgende
verkiezingen” . Dus DSK-affaires, Karachi,
Guerini, Carlton Lille,dat zijn allemaal
slechte punten voor… links én rechts! Wel
83% gelooft ook dat politici niet genoeg
hun best doen…. Wat Sarkozy niet kan
worden aangewreven denk ik dan. De
extremen FN en “La gauche (die de PC en
de NPA opat) zijn er klaar voor: hun koren
bloeit dus… Het jaar 2012 wordt in vele
opzichten jaar van de waarheid.
HET FRANSE OG HOUDT NOG STAND!
Als je de OG-prijzen vergelijkt met de
inkomens ontwikkeling, moet je ze hoog
blijven noemen. Hier betaalt men wel 30%
van zijn budget aan wonen! Dat is op den
duur te hoog: zie de VS en Engeland. De
kredietverstrekking nam echter af met
2,5%. Maar het OG is dé vluchtplek hier
voor beleggers en is daardoor minder
conjunctuurgevoelig. Daardoor is het
aandeel van OG in het familiebezit
gestegen naar60%. En met de VS en
Engeland is het anders: daar zit men nu op
80% prijsindex van die van 1990… in
Frankrijk is dat nu 170%!
POLITIEK EN FLAMANVILLE
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De EPR is daar in aanbouw en is de eerste
kernreactor in Frankrijk in aanbouw sinds 15
jaar. Met veel problemen vooral op
veiligheidsgebied, wat na Japan erg gevoelig
ligt. Verder zijn er vertragingen en grote
kostenoverschrijdingen: het ding kost nu al
het dubbele van wat eerst was berekend. De
Vertes willen het ding kwijt en ook centrales
dicht aan doen in het kielzog van de Duitse
groenen. Maar dat levert nu een enorm
gedoe op want uit de kernenergie stappen
zou 400 miljard kosten en 1 miljoen banen..
De PS heeft de Verts nodig voor een
overwinning in 2012 dus werd er een akkoord
gesloten , ook over kernenergie. Hollande
wilde wel in de toekomst “afbouwen” maar
niet Flamanville sluiten en dat werd de steen
des aanstoots en leidde tot veel gedoe.
Toegespitst op de mox-fabricage, dat is
verrijkt
plutonium
met
een
hoge
halfwaardetijd. Areva verdient er een forse
boterham aan en protesteerde hardop over
eventuele sluiting van de moxfabricage. Er
werd driftig getracht om de zaak te sussen
tussen de PS en de Groenen, maar dat wilde
maar moeilijk lukken. Zo werd Flammanville
en daarmee de kernenergie tot een politiek
item van formaat voor de verkiezingen van
2012. Geen fraaie start voor Hollande c.s. ..

kunnen pakken van de 150 reactoren die
verwacht werden is voorbij… Nee, p de 60
in aanbouw zijn er maar vier voor Areva.
De russen en de chinezen kopen hun
centrales liever thuis nu. Met een omzet
van 9 miljard en een schuld van 4 miljard
en er komen nog meer verliezen. Het
personeel is de klos: de ingenieurs die hun
werk verliezen moeten verhuizen naar
ander werk op andere plekken in of buiten
Frankrijk. En de omzet zal niet stijgen
eerder dalen want vele stellen nu hun
besluiten uit ná Japan: zoals Engeland,
India en China. De brandstoftak doet 80%
van de omzet en… met het stoppen van 44
Japanse centrales en 8 Duitse loopt het
daar ook terug dus. Er is nu al een verlies
van 200 miljoen daar. En dan wil EDF ook
nog zijn leveranciers diversifiëren. Areva
wás tot voor kort de leider, maar danst nu
naar de pijpen van EDF-er Proglio. Het a.s.
kerstfeest zal niet door iedereen worden
bezocht moet gevreesd worden. Een ram
voltrekt
zich
in
een
glamoureus
businessveld.
DE
WERKELOZEN
ONDER
DE
IMMIGRANTEN
Nu de crisis toeslaat stijgt de WW onder de
(vaak ongeschoolde nl.: 36%, gem. 21%)
immigranten forser dan ooit en dus
natuurlijk in de “moeilijke wijken”. En
natuurlijk vooral in de grote steden,
Marseille niet achteraan Onder hen is maar
4% leidinggevend en dat is zeker dus. Hun
WW is nu bijna 29% gemiddeld is het hier
ca
11%...En
de
inwoners
van
probleemwijken hier hebben maar voor
57% de indruk te worden behandeld als de
“rest van de fransijn”.
Wat dit dus ons gaat brengen is
gemakkelijk te raden… Occupy CAC 40
vrees ik!

AREVA MOET OP DE SCHOP
Na de Japanse catastrofe is Areva met zijn
verkoop van reactoren niet meer op niveau
en
die
vertragingen
en
kostenoverschrijdingen van de beide EPR’s
zijn
ook
geen
stimulans
voor
de
orderportefeuille. Dus moet men zich nu
vooral concentreren op de brandstofproductie/-verkoop en de services. En u moet
ook weten dat Proglio de grote baas van EDF
nu ook de grote baas is van Areva. Nu is
zelfs de vraag of Areva een overheidsbedrijf
kan blijven… De salarissen zijn al bevroren,
de investeringen op een lage pit gedraaid en
de werving is gestopt… Er wordt dit jaar 2,3
miljard gereserveerd en 1,5 miljard aan
verlies verwacht. Weg rentabiliteit dus…
Het atletiek sponsoring is ook al gestopt. Dit
alles moet de, niet-geliefde, opvolger van
Lauvergnon nu voor elkaar krijgen tegen de
stroom in. Dat men 25% marktaandeel zou

MET DE EQUIPEMENTIERS GAAT HET
GOED
Het is slapjes in de autosector de vraag in
Frankrijk daalt en er wordt ingekrompen in
de fabricage. De plannen gaven al grote
onrust ook in de presidentscampagne. Er
werd gevreesd voor vel banenverlies ook
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bij de apparatenleveranciers die een auto
aankleden met allerlei vaak elektronische
snufjes in het dashboard zoals CO-2
reductie-units. Maar deze apparatensector
zag al eerder de bui hangen en richtte zich
fors op de export: hun exportcijfer ging van
24% naar 37%
buiten w-Europa voor
Faurecia en de omzet in de VS steeg met
72% en in Azië met 150%. Verder steeg de
omzet in Duitsland voor de grote merken ook
en Faurecia doet hier al 38% van zijn
verkopen waarvan 25% voor BMW, Audi en
Mercedes. Dus het gaat deze sector ondanks
de lagere productie van auto’s in Frankrijk
eigenlijk prima. Valeo is bezig met forse
personeelsuitbreidingen en heeft moeite met
de 35000 banen voor de komende 5 jaar te
bezetten. Zo ziet het plaatje in de Europese
autosector er tegenwoordig uit..

meisjes in deze categorie, maar over het
totaal zie je maar 3% meisjes.
Voor het totaal daalde het mannenaandeel
met 3% dat van de vrouwen steeg met
0,6% tot die 16% totaal. Dat waren er
185.000.
De vreemdelingen zijn in totaal 15% , ca
900.000. Daarin zit voor 40% de
overtredingen tegen de vreemdelingenwet.
Wat hun aandeel in alle misdaden betreft
komen zij op 13%..
Omdat er steeds meer beveiliging komt in
Banken en winkels stijgt de diefstal met
geweld natuurlijk. Het is gemakkelijker een
oma van haar tasje of collier te beroven
dan de kassa van een winkel te plunderen.
Zo’n 0,5% van de Fransen werd in 2010
met misdaad geconfronteerd.
Trieste cijfers die het kwaad in de
maatschappij illustreren en die ook laten
zien dat “greed” ook bij niet-financiële
beroeps-beoefenaren voorkomt..

DE FRANSEN EN DE NUMERIEKE GOLF
Al 69% heeft een mobieltje, 51% een PC,
39% een numerieke camera, 26% een GPS,
10% een videospel, 6% een tablet en 6% een
3D TV. De stadsmens tussen 25 en 34 is de
meest moderne en weet van de voordelen en
de gevaren. En hij zit volop op de sociale
sites en twittert er op los. Dan is er de
nieuwsgierige tussen 35 en 49 jaar die zich
nooit scheiden laat van zijn mobieltje, zijn PC
en camera en zijn GPS. Maar die nog niet op
de sociale sites zit. Ook is er de “verontruste”
van tussen de 35 en 49 jaar die wat
voorzichtiger is en die het nog houdt op zijn
PC en op Facebook te vinden is. De
“ontkoppelde” is er ook: Die woont veelal op
het platteland en heeft geen enkel hightech
apparaat. En begrijpt niet wat je met die
spullen moet!
Er zijn psychiaters die waarschuwen voor
burn-out risico’s met die mails, SMSjes,sociale sites en twitterij..

DE BANKEN SLAAN TERUG…
Credit Mutuel, La Poste Mobile en BNP
Paribas
worden
nu
ook
telefoon
operateurs. Omdat er op zo’n mobieltje
eenvoudig een “portemonneefunctie” kan
worden gezet om kleine uitgaven direct te
betalen. Wat in veel landen al bestaat.
Maar er is veel meer te verwachten:
Nigeria is hét land voor banktoepassingen
op mobieltjes merkwaardig zat. Al is het
een land dat bijna even groot is dan … de
VS en erg modern is in zijn
elektronicagebruik.
Dus het wordt erg druk in de mobiele markt
e dat zet veel onder druk… Enerzijds zie je
de
internetaanbieders
ook
telefoon
aanbieden, ook mobiele telefoon en nu
gaan de banken ook dat gebied binnen.
Zelfs Google begon er nu mee met
Google-wallet in NY en San Francisco. De
aanval werd ook tegen hen al ingezet:
Verizon blokkeerde Google Wallet al op
zijn mobieltjes.
En bood zijn eigen
systeem Isis aan.
Tja en de consument? Die zal weer
meemaken dat zijn (kleine) koopgedrag nu
ook door Google c.s. wordt “gestolen”…

DE MISDAAD IN FRANKRIJK
Wat agressie tegen personen betreft werden
er in 2010 ruim 146.000 personen voor
gepakt: -2,4% vergeleken bij en jaar eerder.
Zo’n 19% waren minderjarig en 46% van de
diefstallen met geweld werden door
minderjarigen gepleegd.
Zo’n 34% zijn
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En soms werkt het niet: in Nice bestaat een
systeem Cityzi met een mogelijkheid om het
transport publique met de telefoon te betalen.
Slechts enkele van de 5000 klanten gebruikt
het nu… Ook in Nederland mislukte jaren
geleden al een “beurssysteempje”. Het wordt
weer een bewegelijke boel dus: dan dus effe
afwachten tot je de zaak echt kunt overzien.

Bayrou vindt ook dat de socialisten veel te
weinig zijn veranderd… en niet met de
voeten op de aarde staan. Hij zegt eind
2011 of hij meedoet en hij zou goed
kunnen zijn voor ca 10%; nu staat hij op ca
6%.
En jawel half december schoot hij in
populariteit door naar 11% en stelde zich
verrassend kandidaat. Het vissen in het
centrum is nu fors begonnen en Francois
heeft de maarschalkstaf bij zich voor de PS
en de UMP. Vooralsnog dus…Spannend
dus.
De Fransen hebben deels zat van “links en
rechts” en proberen het nu eens “in het
midden”. Bij de pragmatici die niet
overlopen van ideologieën…

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
ZE NAMEN DE ROUTE VAN AMUNDSEN
OP DE ZUIDPOOL.
Met z’n vieren op ski’s en met hun honden
deden ze na wat Amundsen deed in 1911.
En deden dat vijf weken korter dan die arme
Scott die stierf van de kou. Hij schreef zijn
laatste woorden: “We hebben geen enkele
reden om te klagen; we namen welbewust dit
risico”. Dat briefje vond Amundsen later bij
hen. De leider van deze ploeg heet Felicity
Aston en ze zijn niet meer de enige die zulke
dingen in de kou doen. Vele geleerden doen
dat ook maar dan vooral om er ijzer van te
worden.
Antarctica
wordt
een
waar
topsportgebied… Je moet er maar zin in
hebben! Maar het is toch leuker dan de
clivia’s water geven…

DE VILLEPIN EN BORLO ZIJN STIL
Ze waren bij Sarkozy om even bij te praten
na de recente onderlinge stormen… En
Borlo werd stil (en géén kandidaat!) en
idem De Villepin dus. Dat kwam omdat zijn
de geruchten men bij de UMP de
doopcelen van beide stevig had gelicht en
bij beide de nodige potentieel lastige
zaakjes uit het verleden had gevonden.
Vooral ook in de privésfeer dus. Het
gesprek was kennelijk erg overtuigend
gezien de stilte die heerst sinds dien.
MARINE PAAIT DE FRANSE JODEN
Ze praat steeds maar over de “islamisering
van haar land” en vindt dus ook steeds
meer gehoor bij de franse joden. Zeker nu
ze fors afstand nam van de antisemitische
uitspraken van haar vader en ze ook
scherp toeziet dat niemand in de FN
opnieuw zoiets zal doen.
Zo worden
Jodenhaters tot verdedigers van hun
belangen… Marine ontmoette dus daarom
ook de ambassadeur van Israël in NY : een
heer die dichtbij de Italiaanse Liga van het
Noorden staat, bemiddelde hierbij. Maar in
Israël wantrouwt men de N en Marine toch
nog fors… Er is nog werk aan de winkel
dus…

POLITIEK EN HERVORMINGEN
BAYROU WACHTTE WAT AF, MAAR NU..
Hij is de baas van Modem de middengroep in
de franse politiek, samen met Borloo en
Morin. Maar hij is het type van de “coole”
analist die al heel lang wees op die veel te
hoge staatsschulden in zijn land! Opmerkelijk
dus! Ook zegt hij dat in Frankrijk maar 0,1%
van de huishoudelijke apparaten in het land
zelf wordt geproduceerd: 60% komt uit Italië
en 20% uit Duitsland. Wat heel wat anders is
dan huilen ver de Chinese import en de
mondialisatie dreigingen.
Wel 63% van de franse kiezers dromen van
een coalitie links-midden en Barou is een
goede , oude vriend van Hollande. Maar

AUBRY DOET
HOLLANDE
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NIKS

LEUK

NAAR

Aubry probeert haar mensen nu overal op de
verkiezingslijsten
te
droppen.
De
“hollandais”zijn “not amused” maar kunnen
niet zo veel. Zo weet Aubry weer eens haar
stempel op de partij te drukken en zeept zo
de plank in van Hollande: dat is een slecht
vertaald gezegde in Frankrijk. U snapt het
wel: verliezen is niks gemakkelijk en sportief
zijn al helemaal niet.. Arme Francois.

op en de laatste de daarop studeert is ene
Epstein uit de VS. Hij wijst op drie
opmerkelijke, nooit eerder opgeklaarde
zaken:
1. Waarom werd de Blackberry van DSK
gestolen in zijn hotel in NY? DSK SMS-te
aan zijn eega in Parijs dat hij vreesde dat
zijn blackberry was “gepirateerd=werd
afgeluisterd” waarna het ding spoorloos
verdween..
2. De kamer 2820 naast die van DSK werd
volgens de accessinfo ook bezocht door de
poetsende dame. Wat deze nooit meldde
bij de politie in haar beeld van haar
tijdbesteding” die dag… De hoteldirectie
erkent dat er een franse zakenman in die
kamer logeerde en dat Diallo daar “gewoon
haar poetswerk had gedaan”. De politie
onderzocht dit echter nooit..
3. Op de hotelcamera’s werd een
vreugdedansje opgetekend door twee
personeelsleden… in het bijzijn van Diallo.
En dat vlak na haar “verkrachting”… De
beide dansende dames slaan de
handpalmen tegen elkaar en lijken een
soort “overwinningsdans” uit te voeren.
Waarom deze pret? En waarom was Diallo
daar gewoon toeschouwer bij als “net
verkrachtte”? Dat videootje wordt nog door
het hotel bekend gemaakt, heet het.
En er is meer: dat sms-je van een
hotelveiligheidsman
aan
een
hoge
mijnheer bij de Sofiteldirectie waarin werd
gesproken over het “slagen ten aanzien
van het te grazen nemen van DSK”.
Ach zulke zaken blijven de fantasie
prikkelen, maar… de belangen rond DSK
als dé presidentskandidaat waren wel
enorm… En vanuit die optiek is dit
“kunstje” verre van onmogelijk. Zie ook de
kwestie van de valse listings waarin de
Villepin werd genoemd als complotteur
tegen kandidaat Sarkozy..
En zie de vele affaires van clandestiene
partijfinanciering… die er nu toe dienen
kandidaten in diskrediet te brengen.
Mogelijk komt de waarheid hierover nooit
boven…. Maar áls dat wél gebeuren zou,
zouden de rapen wel eens erg gaar
kunnen worden…

DE GROENEN EN DE PS: IDEOLOGEN
VAN DE ACHTER UITGANG?
Dat suggereerde Allegre recent en hij wees
daarbij vooral op hun opstelling in het
nucleaire. Beide groepen kwamen overeen te
streven naar sluiting van 24 kerncentrales en
offerden
daarmee
de
energetische
onafhankelijkheid op aan politiek gerommel..
En gaan dus net als in Duitsland de weg op
van meer kolen- en gascentrales die niks
CO2 vriendelijk zijn. Nu zijn er ook de
Montebourgs met hun protectionisme en hun
“germanofobie”…En ook Aubry schaamt zich
niet voor een nummertje anti-Berlijn ondanks
haar “vriendschapsbezoek” in flitsvorm aan
de Duitse socialisten. Maken we dus nu mee
dat de vanouds “progressieve” zich verliezen
in een ideologie van de neergang en zo dé
conservatieve worden die in geen geval
zullen bijdragen aan de broodnodige
vernieuwing? Dat zou voor het land rampzalig
zijn. Allegre is niks geliefd bij zijn oude
vrienden maar nu wijst hij op een reëel
gevaar!

Terug naar inhoud
-Affaires
DE AFFAIRES DSK
Na de affaire NY kwam er de affaire Lille
waarmee werd gesuggereerd dat DSK was
betrokken bij libertijnse orgieën georganiseerd in zakenkringen in contact met
“professionals” en nol internationaal van
karakter. Mede daarom had DSK wel zeven
(!) mobieltjes… waaronder een gestolen
Blackberry in het Sofitel in NY.
De complottheorieën over zijn NY-affaire die
ca 8 minuten duurde komen steeds opnieuw
14

EEN DURE PS-BURGERVADER
Hij heet Kucheida, is uit Lievin en eet graag
heel lekker. En dat is duur. Maar wat minder
als je dat op de kosten van de gemeente
doet… Dat viel helaas op en een rekening
van 1532 €, dan weer visjes voor 142 €, en
zo ging het maar door. De bewijzen liggen nu
bij Justitie en daarbij kwamen nog bonnetjes
van 1624 € en eentje van 1009… Nu zit daar
Hollande fors mee te kijken natuurlijk: hij
zwijgt vooralsnog. Net zoals dat te lang
gebeurde voor de affaire Guerini in Marseille.
Marine Le Pen, die sterk staat in de streek
van deze burgervader is nu begonnen aan
Hollande te vragen wat hij er echt van
vindt…. Maar dat kunnen we wel raden ook al
móet hij toch wat gaan zeggen! Intussen
bleek dat de mijnheer fors omsprong met een
creditcard
van
een
soort
van
woningcorporatie waarvan hij president is en
de studie van zijn “patrimoine” levert ook al
vragen op: hij heeft wat veel mooie huizen en
dat moet hij nu even uitleggen bij de
rechercheurs… Ai. ai Francois!

Laten we onze partij de Popolo della
Liberta een nieuwe naam geven: Forza
Gnocca ( = Hup poesje).
Uw programma is weerzinwekkend,
walgelijk, vervormd en verwerpelijk. Een
hoerenkast.
(zij hij boos tijdens een live uitzending die
over Rubygate ging).
Justitie is de kanker van de democratie.
(was een uithaal tijdens een proces tegen
hem naar de rechters en aanklagers)
Mubarak wordt slecht behandeld, dus zal ik
eventjes bellen voor zijn vrijlating,
aangezien hij de oom is van Ruby.
Merkel heeft een onn…bare dikke kont.
(Of hij dat echt zelf heeft gezegd is niet
bevestigd. Maar niemand twijfelde er aan).
Over enkele maanden wil ik weggaan uit
dit strontland, ik wordt er misselijk van.
En hij ging…… en hóe! Veel Italianen
zullen hem missen, maar veel mensen
hopen dat hij zich terugtrekt op een ver
eiland. Te vrezen valt dat hij niet kan
stoppen en wraak zal nemen…
*******

MOTS DE THEO
Als Theo dit instuurt begint het natuurlijk met:
Theoloog = Theo sprak niet de waarheid
(niks van waar!)
En dan:
Misleider = priester
Eileider = vooraanstaande kip
Paling = vader van chinees meisje Ling
Postwezen = kids van dode postbodes
Minister = hele kleine ster
Continenten = inenten op een lastig plekje
Superdeluxe = hele dure benzine
Het is maar hoe je iets wíl lezen dus…

MOTS EN CHINOIS
Hier wat grappen en grollen over het
chinees: een stukje uit het Engels-Chinese
woorden-boek dus. Doe het hardop anders
loopt het niet!

MOTS DE BERLUSCONI
Hij moest gaan en beloofde niet meer terug te
komen terwijl zijn land de helling afgleed met
leningskosten van hoger dan 7%.. Zijn
uitspraken waren onvergetelijk óf net zo dat
vele ze snel wilden vergeten. Hier volgen er
enkele:
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That’s not right

Sum Thing Wong

Stupid man

Dum Fuk

It’s very dark

Wai So Dim

Small horse

Tai Ni Po Ni

Great

Fu Kin Su Pan

You need a facelift

Chin Tu Fat

The meeting is not now Wai Yu Kum Nao

-geen witte kerst maar veel zon met een
zelfs zacht temperatuurtje meemaken op
eerste Kerstdag. Tweede kerstdag is hier,
zoals u wel weet, onbekend…

Wat flauw he? Was het maar zo gemakkelijk
om chinees te leren. Want chinees spreken
wordt een normale eis bij een sollicitatie
vanaf de functie van portier.

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

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-het terugzien van Marseille in de winterzon
na drie weken in het (ook) mooie Californië.
-ontdekken dat de franse huisarts je best wil
helpen met de nare infectie opgelopen in de
VS: dat moet wel Al-Qaida geweest zijn, zei
hij.
-de mooie verlichtingen zien in de stad: een
beetje zuiniger maar weer opnieuw met
smaak!
-de nieuwe veranda kunnen inwijden die ons
van nog meer zongenot in de winter en
zomer kan voorzien. En die ecologisch en
economisch ook niet slecht scoort…
Warmteproductie met de zon: kost niks en
bestaat in overvloed….
-nu, op de valreep meemaken, dat de
projectontwikkelaar (onder forse druk!) nu
toch vele werkers langs stuurt om zijn
gebreken te repareren. Pfff!
-bij het dozen inpakken voor “daklozen in
Marseille” zien hoe blij deze arme drommels
worden als ze “leur carton” in ontvangst
kunnen nemen. Als je ziet wat er in gaat,
wordt je best een beetje droevig.
-mee helpen bij het kerstdiner op Kerstavond
voor de “have-nots” van onze stad.
Honderden kwamen er op dagen, we
bedienden ze netjes in pak en ze aten met
smaak van hun bordjes. Op zijn Frans dus”en
alle gangen met zelfs een drupje. Ik proefde
ook de lot met spinazie en worteltjes en
moest de keuken complimenteren.
-na het opruimen (tijdstip van het afsluiten
van de nachtmis in Notre Dame de la Garde)
werd er onder de “helpers onder een glas
nog nagekaart”. Je voelt aan die tafel het
diepe ongenoegen met deze wereld, ook al
zagen we veel happy faces vanavond.

BORGNETTE=
Naam
voor
een
Provençaalse en komt van “regarder à la
borgnette”wat betekent kijken in een
donker hoekje. Het is dus een dame die
“beloert”.
BOTTE (Adieu)=
uitdrukking die je
gebruikt als iets er helemaal naast gaat.
Een variant op: Adieu Veaux, vaches,
cochons etc. De uitdrukking komt van een
gezegde van een schoenmaker in de
Panier: “ Mij vinden ze op een dag dood
terwijl ik een paar laarzen repareer”. Ze
noemden hem voortaan dus Botto en toen
volgde de rest…
BOUDIE = komt van Bon Dieu ooit en mag
in alle omstandigheden gebruikt worden:
vreugde, pijn, verrassing en teleurstelling.
Bijvoorbeeld: “Boudie qu’il fait froid!
BOUDIN = noen je een dame die niet karig
is met haar charmes en ook nog niet al te
mooi. Je kunt dus zeggen: “Qué boudin,
celle-là, tout le quartier est passé dessus”.
Niet te vertalen..
BOUFARÈU = dat is de engel in de
kerststal die op de trompet blaast en dus
bolle wangen heeft. Komt van boufa wat
blazen is in het provençaals. Als u hoort:
Qu’est ce quíl boufe aujourd’hui dan heeft
die persoon het over de harde mistral.
BOUFE = komt van boufo, soufflet , gifle
en moet u trachten te vermijden dus.
BOUFFON = dat is een opschepper en als
er van iemand wordt gezegd: “ Je crois pas
16

qu’il frequente la petite Mireille Je kunt dus
zeggen: “Qué boudin, celle-là, tout le quartier
est passé dessus”. Niet te vertalen..

die op visite mogen komen, maar hier wel
niet mogen wónen zonder inkomen.
Dan ga ik naar de tuin van keizerin
Eugenie die hier Le Pharo heet en ik daal
via kleine paadjes en trapjes (deels
fietsend deels lopend en de fiets tillend) tot
aan de rand van de Mare Nostrum. Daar
ligt een clochard gewoon op een betonnen
plaat en hij is diep in dromenland. Maar ik
zie dat hij in tenue de ville is: niks voor een
echt clochard dus. Deze mijnheer is er
ergens uit gegooid, mogelijk bij een zeer
boze épouse die genoeg had van zijn
escapades met hoog alcoholgehalte… Ik
wek hem niet, dromen is beter dan lijden
denk ik. En ik geniet van het uitzicht
alvorens stilletjes te vertrekken naar
omhoog naar Eugenie.
Volgende bestemming het centrum de Rue
Saint Ferriol waar nu alle winkels dicht zijn
(want dit zijn dure magasins waar geen
arabier de omzet voor heeft). Ik moet nu de
joggers ontwijken , de yupse mannetjes en
vrouwtjes die hier, al sportend, de alcohol
verbranden van gisteravond. Ik zie echter
toch iemand die nú werkt: er staat een
arabier op een wankele ladder en hij
schildert een stuk van de voorgevel van
een dure winkel. De zaak lijkt dus vlak voor
het faillissement te zijn: pas dan vraag je
een arabier om op zondag voor enkele
zwarte euro’s en dan gaat het je niks goed.
Onze arabes zijn hier de vrije jongens, met
een vrije prijs en vrij van belastingen… Dat
onze winkelier dat zo maar durft te tonen
betekent dat hij weet dat een beetje
“baksjhish” (=omkoopgeld) hem zal helpen
als hij wordt gepakt.. Het risico van geen
garantie dat neemt hij dus voor lief: want
de “ouvrier” heeft geen telefoonnummer en
geen factuuradres.
Op naar de Boulevard Dugommier waar de
terrasjes vol zitten met “thee à la menthe”
drinkende Arabische stadsgenoten. Om
hen
heen
de
open
restaurants,
groentewinkels, bazaartjes want zondag is
voor de christenen hier. Moslims sluiten
hier op vrijdagavond, de joden op zaterdag
tot 22.00 uur (=de shabbath, dan gaan hier
dus de restaurants van joodse mensen
weer open!) en de christenen zijn zondag’s

BOUFIGUE = Dat is een zwelling op het
lichaam en van iemand die bij de tandarts
was zegt men: “Hij heeft zich een boufige
(zwelling) gehaald “.
BOUGNETTE = komt van bougneto en
betekent een olievlek. Men zegt dus: “Ouhlal-la, ce Petit! Il peut pas faire un repas sans
se faire des bougnettes”
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
EEN ZONDAG IN MARSILLIA
Nee ik ga niet met u terug naar de tijd dat
Marseille Marsalia werd genoemd of die
andere tijd dat het Marsalia heette. Nee, ik
maak een toertje met u, in de zomer van
2011 en ik zit daarbij op de (vouw)fiets….
Ik stop even in de Vieux Port op een pleintje
waar een bronzen kop herinnert aan een
gefusilleerde verzetsheld en waarnaast, op
de houten bankjes, twee roma-jongeren
liggen te pitten. Ze worden wakker en staan
op : broodmager en slaperig. Ze pakken een
aftandse fiets en vertrekken getweeën
richting stad. Hun inkomen bijwerken, vrees
ik. Ik rij achter ze aan door het nog slaperige
Marseille: het is zondagmorgen 8.00 uur.
Voor mij dalen de twee op de fiets nogal snel
en ik hoop dat ze goeie remmen hebben. Niet
dus, want de driver kan niet tijdig remmen
voor een hoge stoeprand , knalt er dus op, en
dat levert een lekke band op!
Ze besluiten te voet verder te gaan en zetten
de fiets gewoon tegen een muur… Hun
economische principes zijn anders: geld voor
de reparatie ontbreekt dus weg met dat ding
en… ze nemen gewoon een andere. Dat is
gratis namelijk. Roma’s verschillen in niets
van bankdirecteuren eigenlijk… Als ze gepakt
worden zijn ze zo weer thuis en ook. Zo weer
terug. Want ze zijn Europese ingezetenen…
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potdicht (behalve een deel van de
restaurants).
Wij leven hier in een vrije, en (nog) redelijk
tolerante wereld. Dus maak je regels voor
elke minderheid die bij hun passen. Ook voor
winkelsluiting… Wat de vrijheid van de jungle
kán opleveren weten we sinds de subprimes
leerden kennen en die zakenbanken zagen
mis-goochelen met onze centen… En toen ze
in Nederland zelfs slimme mensen “woekerpolissen” aanboden waardoor je vermogen
zelfs kleiner worden kon dan de inlegsom!
De ene kapitalist die de andere vern…, dat is
maximale vrijheid, dachten we. Maar we
ontdekten dat wijzelf tot die kapitalisten
behoorden met óns geld op hún banken en
ónze pensioenpremie bij ónze verzekeraars..
Ik daal nu de Quai du Port af richting
haveningang fietsend, tussen de honderden
cruise-toeristen die Marseille vandaag weer
een hoop geld komen brengen: nu al bijna
900.000 personen per jaar zegt men. Dus rij
ik voorzichtig en bel af en toe zachtjes.. De
marktmensen met hun kraampjes zagen me
al eerder hier fietsen en een enkeling groet
me zelfs. Een grijze opa op een rode
vouwfiets dat brandt in het netvlies kennelijk.
Via de grote bouwwerken als het Mucem
(Mediterraan beschavingenmuseum) en zijn
buurman (het nieuwe moderne museum), rij
ik langs de Major onze echte kathedraal aan
het water. En klim na enige tijd de heuvel van
le Panier (hét oude Marseille) op om te
landen op de Rue de la Republique (voor zijn
onthoofding Rue Louis geheten) , waarna ik
via de Boulevard des Dames (altijd nog
verwarrend: ik denk dan aan de walletjes..)
en dan zie ik de Porte D’Aix al. Nog even
bergje op naar het Gare Saint Charles en ik
zie onze 7e etage al in de zon blinken. Daar
wacht mij iets fris op het terras en zo beëindig
ik dan mijn wat filosofische fietstochtje op de
zondagmorgen in Marseille. En ik weet het: er
zijn echt ergere dingen!
Leon , juli 2011.

MARSEILLE IN BEELDEN
ONZE BUREN VAN LE TRIANUM
Wat had U gedacht als je in hartje
Marseille gaat wonen? In de stad met de
bijna tweehonderd nationaliteiten? Aan de
Mare Nostrum dus effe verder is er het
Afrikaanse continent en ook nog in een
oud-koloniaal land van formaat… Wel dan
zijn dit de namen van je buren in hetzelfde
gebouw. Niet schrikken Geertje, het valt
allemaal erg mee hoor! Hier is integratie
geen punt en zijn wijzelf immigranten.
U ziet de paren neergezet in de vorm : aaa
X bbb; de rest is dus alleen of wil niet
expliciet
samenwonend zijn… op het
naambordje dan. Daar gaan we dus,
riemen vast:
Salvatori (It-Cors.); Benedjai (Afr), Cissé
Sarah (Magrh.); Tsao (Ch.), Kerjean X
Mar-tinez (Bretons-Spaans), Chabert X
Renaud (Fr.), Schenkebacher X Nowack
(D-pools),
Le
TouillourXDevanel
(BretonsLanguedoc), Slimane Fissa (Afr.),
Toumi (Magreb), Allaoua Nadjim (Afr.),
Beerland (?), Laatar X Combette (arab.--fr),
Kehlifi (Maghr.), Cardoso Correia (portug.),
Krief-Teboul (Maghr.), Bouabidi (Afr.),
Kollolo Galloy (Afr.), Sollimi Waladi (Afr.),
LagunasXLanglasse (Sp-fr) en Gerard (fr)
en …. En dan ook nog Hahn-Speetjens
(Du-Li--Li).
En er vielen hier echt geen doden of
gewonden,
iedereen zegt je leuk
goedendag en er zijn hier eigenlijk meer
manieren dan in de polder en zelfs op het
franse platteland... Bijna allemaal…
immigranten en behorend tot een van de
vele minderheden… Dus er is gewoon
géén zondebok! Hét geheim van integratie:
op deze manier moet iedereen wel tolerant
zijn!
KRUKJE AAN DE KETTING
Bij Emmaüs de winkel van Abbé Pierre bij
de Belsunce verkoopt men van alles:
snuisterijen, bibelots, brocante, kledingen
schoenen en meubeltjes… Daar loop ik
regelmatig binnen om te zien welk afval
onze maatschappij produceert dat weer ten

Terug naar inhoud
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gelde wordt gemaakt voor de armen. Een
uiterst nuttige activiteit en ook zeer
sympathiek. Er staat een houten krukje in het
portaal waarop medewerkers af en toe,
buiten dus, een sigaretje roken… Maar ja er
zijn mensen die gewoon dingen meenemen
zonder vragen en te betalen: ook hier dus.
Daarom zit er aan dat krukje een grote ketting
om het niet te verliezen… De ene arme
drommel besteelt zo eigenlijk de Andre en
ook dat moet worden voorkomen. Overigens
vind ik regelmatig zeer grappige kleine
dingetjes daar die men hier zeer poëtisch
“bibelots” pleegt te noemen. Want dat kan ik
niet laten: het zit in de genen. Mijn vader was
in zijn
laatste
baan namelijk
een
restaurateur/antiquair en daar heb ik dat van.
Denk ik. Overmacht dus.

lijkt niet echt ongelukkig want als ik nog
eens omkijk zit ie weer in zijn doos: hij
deed zijn job en rust nu dus daarvan uit. U
weet mogelijk dat geven aan de armen een
van de vijf pijlers is van de islam: dus opa
komt echt niet om van de honger denk ik.
Zielig blijft het, maar mogelijk is dat voor
opa Mohammed echt niet zo… Elk heeft zo
zijn eigen manier van gelukkig zijn toch?
VAARBEWIJSJE? GEEN PROBLEEM!
Ze kostten 500 € voor kleine bootjes en
900 € voor de grote en waren een gemakje
voor wat locale bobo’s. Zoals artiesten,
voetballers, TV-personen etc. Ze werden
voor het examen ingeschreven door een
geheime vereniging in de Vieux Port die
zorgde dat er zonder test/examen een
vaarbewijs kwam. Dat werd door een
leidinggevende van de afdeling Zeezaken
persoonlijk aan de “geëxamineerde”
overhandigd tegen cash… Het zou gaan
om 6000 geleverde vaarbewijzen waarvan
er 600 zijn ingetrokken. Ze hadden zelfs
ook het slagingspercentage van 80%
administratief nageaapt! Maar nu is fout
dus en één van de schurken zat al 5
maanden in voorarrest…Zijn advocaat
beweert dat het hem niet om het geld ging:
hij wilde gewoon bij de bobo’s een wit
voetje halen. De rechter zal dit niet gaan
geloven, moeten we vrezen. Hoeveel
ongelukken de valse kapiteins hebben
gebouwd is de vraag… Maar niet elke
bobo heeft zo’n boot want die wil er vaak
mee opscheppen. De wereld wil bedrogen
worden. Ook in Marseille natuurlijk.

DE VROLIJKE OPA UIT SENEGAL
Hij loopt me tegemoet in de Rue des Petites
Maries in de Arabierenwijk en is uiterst vrolijk.
In zijn lange jurk met vele gekleurde bloemen
er op, met zijn fraaie kalotje op het hoofd en
zijn bril met giga-glazen op de neus. En hij
loopt ook op sandalen en met blote voeten…
op deze eerste mooie dag na enkele buiige
dagen. Wat is de reden van zijn vreugde
vraag je je af? Waarom is hij vrolijk en vele
anderen nog niet? Tja, ondanks zijn
vriendelijke groet bleef het een raadsel…
maar het moet iets van doen hebben met de
zon die er weer is. Dat herinnert hem aan
thuis en dat maakt een arm mens al blij. En
mij dus ook; het werkt aanstekelijk. Het is
een van de geneugten van deze aparte stad:
al moet je er wel een beetje oog voor hebben.

Terug naar inhoud

OPA ZIT IN ZIJN DOOS
Hij is klein en erg vervuild en zit op een stapel
kranten die in een grote kartonnen doos
liggen en de flap is zijn muurbescherming. Nu
slaapt hij vredig op het pleintje in de
Arabische wijk waar
de autohandel
plaatsvindt. Als ik terug kom is hij wakker: en
hoe! Hij loopt predikend rond met opgegeven
vinger wat bij de Arabieren kan duiden op
een beroep op de profeet. Zijn gehoor is voor
50% afwezig en praat gewoon door, slechts
enkelen luisteren. Zoals ik, maar ik versta
nog pas een dozijn woorden Arabisch Opa

COIN DES POETES
Als je ouder wordt neemt je energie af en
ook je draagvermogen van oude lasten en
wrijvingen. Dan wordt “ laten vallen” een
voorwaarde voor bevrijding voor de laatste
fase. Wat je liet “hangen” blijkt een
essentiële factor te zijn geworden: nú
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scherper zichtbaar dan ooit. Daarover
nadenkend kwam er dit uit de pen…

Ze worden even boos op elkaar
Onduidelijkheid over de zitplaatsen
We blussen de opkomende driften
Wat gemakkelijk gaat onder kerstgroen
Ze zijn mensen net als wij allen
En willen er gewoon bij horen

HET VERLEDEN WOOG TE ZWAAR
Waarom is het niet gewoon verdampt?
En helemaal verwaaid naar de horizon?
Hoe kon het toch zo zwaar worden?
Omdat je zwakte toenam?
Of omdat je snakte naar finale bevrijding?
Wie zal het zeggen

De maaltijd vordert onder veel kout
De sfeer is warm en blij,
Ogen glinsteren, soms wat vochtig
Monden bewegen en babbelen veel af
De wereld lijkt veranderd zo
En deze dag heeft een puik einde.

Ach, dat is nu niet meer: punt één…
Maar het moet nu echt van die schouders
En omdat niemand het wilde hebben
Liet ik het gewoon maar vallen…
Onhoorbaar, maar zeer voelbaar.
En met van binnen veel tranen..

We kaarten even na
Met een glaasje rood,
Wat moet je elkaar zeggen?
Nu je de sociale parking zag
Die onze wereld nodig heeft
Sinds eeuwen en eeuwen.

Niet meer de moeite om ze te tonen.
Buye, buye burden.

Zou daarom Kerst zijn uitgevonden?
Weet die man “uit den Hooge” dit alles?
Not so sure, denk ik.
Ik loop in de mistral naar huis
De stad is nog vol met auto’s
De happy few gaan naar hun warme bed.

Lone, december 2011.
Na wat helen bij het uitdelen van de
kerstmaaltijd voor de armen van Marseille en
het nadenken over de aparte en zelfs ook
schokkende beelden van die avond schreef
ik..

Marseille, Kerstavond 2011.

THOSE HAPPY SAD SMILES
Zij lacht en loopt moeilijk
Naar haar plek voor de kersthap
Ze groet en wordt begroet,
Zit stil en kijkt rond vol verwachting,
Een mix van “beetje blij en beetje bang”.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

Hij ziet er best gewassen uit,
Je ziet dat het niet steeds zo was,
Een brede grijns, aperotje in de hand,
Zijn ogen blinken,
Zijn voeten voelen warm,
Het is nu Kerstavond 2011.

GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
HET AKELIGE BEELD VAN 2012
Ziehier de schepping van “welvaart” voor
het nieuwe jaar per continent opgesteld.
1. Azië
843 miljard
2. Noord-Amerika
279
3. West-Europa
229
4. Zuid-Amerika
202
5. Oost-Europa
128

Ze eten met smaak van dampende borden,
Vis met spinazie en worteltjes
Met een glaasje wit in de knuist
Het gereedschap blijft deels ongebruikt
Nergens voor nodig toch?
Eten doe je zonder ijzer veel lekkerder.
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De 840 miljard van nr. 2-5 komen gelijk met
nr. 1 Azië! Europa komt totaal nog niet op de
helft van Azië..
6. Midden-Oosten
121
7. Afrika
53
8. Oceanië
19
Dus Azië op weg naar 50%, het “westen” zakt
af vanaf 25% en Zuid-Amerika is op gelijk
niveau met West-Europa ook met NoordAmerika…

Engelse Conservatieven is het gevolg. En
het dient op wonderbaarlijke wijze ook het
doel van Washington dat de dreiging van
een sterk Europa met een sterke euro,
nauwelijks aan kon in het licht van de
groeiende power van China en andere
Briggslanden. Dus ook Obama c.s. spinnen
hier garen bij: Brussel wordt een puur
technocratenkantoor..
DE WERELDKAART VAN DE SCHULDENAREN
Dat is het nieuwste en zeer actueel de
wereldkaart met kleurtjes in de landen die
de schuldcategorie aangeven. Het gaf
even een schok! In een oogopslag zag ik
namelijk het volgende:
In de groep +125% (dus staatsschuld méér
den 125% van het BNP) zitten nu: Japan,
Argentinië en Soedan en … Griekenland.
De groep 100-125% kent: Egypte
Madagaskar en Griekenland… In de groep:
75-100% zien we: India Brazilië en SaudiArabië en, de VS, Frankrijk, Portugal,
Spanje en Italië… Bij de club 50-75% zit
onder andere Turkije… dat niet in de EU
mag (óf mócht nu?).
Daarbij past dus wat we nu zien: de
opkomende landen moeten nu bijspringen
bij de zwaar met schulden beladen
westerse rijken… Binnenkort krijgen we
dus ook ontwikkelingshulp uit… Afrika!
Andere tijden…

In groeicijfertjes dan maar:
N-Amerika
1,8% 5% v.d. wereldbev.
L-Amerika
3,1
8% id
W-Europa
0,3
6% id
O/C-Europa 3,2
6% id
Azië
4,9
55%
Oceanië
1,6
0,4% id
Afrika
4,6
13% id
(Afrika, let wel: 3 landen boven de 8% (!), 11
tussen 6 en 8%, 27 tussen 4 en 6%, 5 landen
tussen 2 en 4% en 2 landen met5 krimp).
De verschuivingsdans is fors aan de gang
dus. De cijfers duiden op een erg snel
veranderend totaalbeeld van onze wereld.
Wen er dus maar snel aan…
DAT NIEUWE VERDRAG IS GEEN
VOORUITGANG!
Het krachtvoetbal van Merkel en Sarkozy met
de starre Cameron dreef de “reddende
landen van de eurozone” tot het sluiten van
een nieuw verdrag. Dus trekt zich nu de EU
teug op de eurozone… en wordt politiek
gezien minder Europees maar meer
“intergouvernementeel”. Technisch mag er nu
dan wel sprake zijn van een betere
economisch, fiscale en budgettaire sturing:
politiek gezien wordt het geheel zwakker.
Zoals eigenlijk Cameron het ook zelf
beoogde!
Dus
terug
naar
gisteren,
paradoxaal genoeg en daarmee ook de
populisten
die
soevereiniteitsverlies
nastreven, gelijkgevend. De visie die de EU
in zijn ontwikkeling deed stoppen wordt dus
nog versterkt… Cameron en Sarkozy hebben
nu eigenlijk beide, om pure crisis redenen en
om hun achterbannen te paaien, de
Europese klok politiek gezien, fors terug
gezet. Een nog zwakker Europa, wat een
vrome wens is van de Londense City en de

SCHULDEN? ALLES IN DE RAMSJ!
Griekenland zette alles wat iets waard is “in
de etalage en Spanje heeft de Nationale
Loterij en twee vliegvelden in de
aanbieding voor 10 miljard. Ierland
verkocht Aer Lingus en meer en zelfs
Berlijn wil Deutsche Telekom kwijt in 2012
voor 5 miljard. Alleen de fransijn hebben
nog geen verkoopplannen al werd wel T&D
onderdeel van Areva verkocht. Maar de
autoroutes verpatsen of het kapitaal van
EDF openstellen daar hoor je in Parijs niets
over. Mogelijk omdat de verkoop van Dexia
(vroegere Credit Locale) recent nog tot een
rampje leidde.. Mogelijk ook omdat de
beurzen zo laag staan dat het spul, zoals
enkele grote vliegvelden, niet erg veel
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opbrengt nu. Zowel links als rechts verkocht
in het verleden al het nodige: Jospin deed
France Telecom, EADS, Renault, en Air
France in de handel en Rechts deed Renault
1, France Telecom 2, GDF Suez, Autoroute
Pris-Rhin-Rhone, EDF en de Parijse
vliegvelden weg. Het blijkt dat wat links
verpatste op de beurzen nu 4,5% heeft
verloren en wat rechts wegdeed zakte maar
voor 0,5%. Sarkozy zal mogelijk wachten tot
zijn geliefde AAA echt bedreigd gaat worden
voor hij de laatste schatten verpatst..
Al met al is het een droeve boel om te zien
dat er nu verkocht mot worden om redenen
van kasproblemen en niet meer vanwege
politieke overtuigingen.. En China en co
lachen in hun vuistje: uitverkoop van Europa,
bingo!

Obama heeft dus tijd nodig om zich te
herstellen van ZIJN schuldenprobleem en
China beter te kunnen sparren en daarom
moeten wij nu “er onder door”. Weer een
complottheorie? Nou dat is bepaald niet de
mening van een handvol experts en hun
aantal groeit … Hoge geopolitiek op
langere termijn..
DE DUITSERS ZIJN LANGZAAM EN
DUUR
Al drie maanden zijn nu “de markten” Total
loss. De Duitsers spelen vooraan in het
lastige spel om de euro en de EU te reden
op hun eigen manier. Ze zeiden
onomwonden vaker linke dingen en lieten
heel wat keren op zich wachten… En
recent was er weer Schaubele die na de
bijeenkomst de Fransen wat tegensprak:
“…solidariteit kent ook grenzen… ; …’dit is
niet de definitieve oplossing…” dat zei hij
gewoon en dat veroorzaakte weer paniek.
De markten “oriënteren” is een lastige sport
want ze bewegen volgens verwachtingen
en niet met de feiten. Zo oefenen de
Duitsers ook druk uit op Parijs via zijn
vrees om de AAA kwijt te raken… Deze
handigheid en koelbloedigheid van Berlijn
heeft echter ook zijn duistere zijde: dat
kost ons allemaal nogal eens geld. Maar
Sarkozy heeft ook veel internationaal
prestige wat in Berlijn ontbreekt. En een
tempo wat Europa met spijt niet vinden kan
en wat de hele wereld punten kostte in zijn
economische gezondheid en ons steeds
meer brengt bij de vergelijking met 1929…
Het spel en de gouden knikkers kent
Duitse regels: Gründlich und Behutsam”.

DE VS REDDEN HUN DOLLAR: AI EURO!
Het gevecht doller, euro en yuan is al langer
in volle gang. Obama huilde krokodillentranen
om onze euro maar heeft alle belang bij een
zwakkere euro! Ook Wall Street dat nooit in
de eurozone geloofde, zal er alles aan doen
de euro om zeep te helpen. Dus wordt daar
nu doorgedrukt ook om de dollar, als eerste
reservevaluta, te behouden. Bush was al
getraumatiseerd met de snelle opkomst van
Japan en die schrik herhaalde zich toen de
eurozone flink begon te scoren. En de EU
wacht een “Japans scenario” als ze deze slag
verliest, die Berlijn en Parijs nu toch aangaan.
En Cameron is met de City bang voor een EU
met Frans-Duitse dominantie. En bij Merrill
Lynch zei een hoge: als Italië gaat vallen valt
ook Frankrijk… Obama verloor de strijd tegen
Wall Street en nu moet Parijs goed oppassen
met verder achter zijn politiek “aan te lopen”.
Want de kracht van de Londense City en Wall
Street , die tegen elke regulering zijn, is
enorm. Daarom keert Obama zich nu ook
vooral richting Pacific-Azië… China is nu zijn
belangrijkste bedreiging immers. En hij
probeert ook al Europa de schuld van de
crisis in de schoenen te schuiven.. Ook al wil
de VS ook dat Europa weer zijn groei terug
krijgt, het hoopt dat dit enige jaren gaat duren
en dan kan het met een sterke dollar zijn
eigen schuldproblemen beter oplossen…

DIE AGRIJSELIJKE WW: 23,5 MILJOEN
AL!
De laagst ww-cijfers vind je in: Oostenrijk
(4,1%), Luxemburg (4,7), en Nederland
(4,8%) en de kampioenen zijn: Spanje met
22,8, Griekenland met 18,3 en Letland met
16,2%... Eurozone gem.: 10,3% nu.
Frankrijk zit er nét onder met 9,8 en volgt
op Italië (8,5). Duitsland zit laag: 5,5% net
onder de Belgen met 6,6. Ierland ,
Portugal, Slowakije en Estland zitten alle
boven de 11%. Dat is nog niet het cijfer
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van 1929 ev. Dat tegen de 30% liep, maar
het is hoog, even hoog overigens als in de
VS. Wat aantoont hoe precies de crisis “het
westen” weet te vinden. Niks vreemd: dat
waren dé goalgetters en die krijgen nu de
klappen. In de BRICS-landen zit de WW
beter intussen en… die neemt nog af. Andere
tijden, stuivertje wisselen?

DE ARGENTIJNSE CRISIS-LES
Hoe ziet een failliet land er uit? Terug naar
Buenos Aires 10 jaar erna. Toen was er
22% werkeloosheid en alle mensen waren
kwaad. Alles kwam van de grote schulden
die Menem had gemaakt en na vier jaar
recessie
Weigerde het IMF te helpen en alle
kapitaal begon uit het land te vertrekken en
er kwam een limiet voor geldopname per
week. Stakingen en berovingen van
supermarkten volgden en er vallen doden
bij repressie van opstanden. De president
vlucht en in twee weken komen er vier
nieuwe. Twee miljoen mensen storten in
grote armoede, veel mensen verliezen hun
geld en de WW gaat naar 25%. En 50%
van de mensen is arm. Duizenden leven uit
vuilnisbakken.
Maar na 2002 komt het land weer ,
langzaam overeind tot het een groei laat
zien van 8% per jaar en wel 8 jaar lang. En
zo kwam de WW weer onder de 8% en het
land gaat weer tot de middelmaat in Latijns
Amerika behoren. Het iet zijn schuld van
102 miljard voor 75% kwijtschelden en het
loste zijn schuld bij het IMF van 10 miljard
al vrij snel daarna af: maar de markten
bleven hoge rentes vragen. Onderweg
vlogen de prijzen voor basisproducten de
pan uit en dat gaf de agrarische export een
enorme opwaartse druk en Kirchner
subsidieert
de
interne
vraag
van
middenklasse en armen door toelagen,
prijsreductie op energie, water en
transport. En de vraag schoot omhoog
maar de tariefbevriezing doet diverse
buitenlandse
bedrijven
vertrekken.
Importeurs moeten boete betalen als ze
niet ook exporteren en de industrie werd
sterk gestimuleerd en geholpen. Ook door
enorm veel protectionisme
wat de
investeerders erg deed afschrikken. De
armoede is ook nog niet geheel weg terwijl
het land met vuur speelde en op het randje
liep.
Dus he failliet nemen bleek een goed idee
en fors overheidsingrijpen in alle sectoren
ook en zeker het geforceerde herstel van
de consumptie. Een van de architecten van

DE CITY MOET EEN OPPEPPER KRIJGEN!
Thatcher gaf de openingen met haar liberale
politiek en Londen werd de eerste financiële
plek ter wereld direct ná New York.. daarna
komen enkel de chinezen en Parijs dat is plek
20! Deze sector is nog steeds een grote
motor goed voor bijna 3% van het BNP. Maar
er moeten toch zo’n 27000 banen hier weg.
Toch is er geen pessimisme hier, waar de
beurs opent als Tokyo sluit en enkele uren
voorligt op NY. Ook het feit dat men hier
engels als voertaal heeft is van belang boven
Milaan, Frankfurt en Parijs. Ondanks de te
verwachten regels en beperkingen is men in
Londen redelijk optimistisch al moet er nu
toch wat esprit van de oude Thatcheriaanse
Big Bang in…
DE JURISTEN LIETEN HET EN MASSE
AFWETEN
Een interessante analyse! Waar was het
recht en waar waren de juristen toen de
subprimes en de pakketjes in elkaar
gefrommeld werden. Die later “vergiftigd
bleken? Het recht, liever het ontbreken er
van, is mede een belangrijke oorzaak van de
crisis.
De regelgeving in de sectoren banken,
beurzen en verzekeringen deugt voor geen
meter meer intussen. Geen jurist durft dat nu
nog te ontkennen en elk van hen moeten
moet eigenlijk ook nogal lachen als de
noteringburo’s zich verschuilen achter het
eerste mandement van de Grondwet: de
vrijheid van meningsuiting! Het losgeslagen
kapitalisme
bevrijdde
zich
van
alle
rechtsregels en stortte de wereld in een
toestand van rechteloosheid. Dus vergeet in
uw analyses dus ook de rechtsgeleerden van
deze aardkloot niet: die hebben ook heel wat
uit te leggen én… te repareren. Van
woekerpolis tot “mystiek pakketje”…
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dit plan zegt nu over ECB en IMF: “Ze
snappen het weer niet, je moet niet enkel
komen met snoeiplannen die de consumptie
om zeep helpen. Een economie kan niet
floreren zonder consumptie…
Maar, let wel, toen was er niet de crisis van
nu om Argentinië heen én die zeer goede
prijzen voor hun exportproducten…. Maar
toch zijn er hier lessen te leren , ook voor
vandaag.

data te lezen of te stelen… Voor crimineel
of commercieel gebruik?
Ooit ging in Nederland de Girodienst over
op kaartcomputers van IBM en tijdens de
overgang
raakte
men
alle
rekeninggegevens gewoon kwijt van
honderdduizenden klanten… De mensen
kregen een brief thuis waarin hun werd
gevraagd (!) hun laatste saldo op te
geven…Stel het u vóór! Het verhaal is dat
de som van alle opgegeven saldi niet veel
groter was dan het aanwezige totaalsaldo
bij de Post Cheque en Girodienst… Nette
klanten dus samen genomen dan!
Daarom is nu in diverse landen een
bezinning gaande , ook bij de CNIL, over
deze ontwikkeling. Want we weten
allemaal van dat “spioneren van Google” in
onze computers als wij, niets bemerkend
een potje googelen. Big Brother is soms
uw leverancier van datadiensten en ook die
moet echt in de gaten worden gehouden…
En al die “phishingers” (die criminele data
vissers) die u met mailtjes proberen te
verleiden uw bankgegevens af te geven
moeten nu ook gaan nadenken over hun
plekkie in the clouds…

INTERNET/MEDIA
CLOUDCOMPUTING: ALLES HANGT IN DE
LUCHT
Er zijn zo’n 1000 miljoen “terminals =
eindpunten” op de wereld: toegangspoorten
tot het internet. En de meesten daarvan
hebben hun “eigen opslag van data”. De
gewone gebruikers hebben hun foto’s,
muziek, mailtjes en brieven etc. op hun harde
schijf staan. En die hoeveelheid groeit fors en
wij kopen dus veel externe harde schijven
voor opslag of voor back-up. Want stel je
voor alles is opeens weg en onbereikbaar…
Daarom kwam er nu “cloud computing” wat
wil zeggen dat Uw data niet mee op uw harde
schijf staan thuis maar ergens zijn in die
immense wolk van computers op onze wereld
die via internet zijn verbonden.. Immers er is
dus ook enorm veel onbenutte ruimte op arde
schijven die leeg staat en.. die je zou kúnnen
gebruiken. En verder kun je ook die lege
ruimte als het ware neer zetten in
“databoerderijen” grote datacomputers die
een plekje hebben voor onze data. Dus u
bent er van af: u besteedt het bewaren en
beveiligen van uw data uit aan een derde die
u verzekert van snelle toegang tot deze data
en correcte bewaring. Net als uw meubeltjes
opslag ergens buiten als u ruimte tekort
heeft.
En dus zijn er nu (terecht!) mensen die zich
afvragen of dat ook niet gewoon link is, dat
laten bewaren van je privacy op ongrijpbare
wijze… En er is natuurlijk altijd een zeker
risico: een technisch risico dat technisch kan
worden teruggebracht tot bijna nul… e een
ander risico ook. Want hoe weet u zeker dat
er niet iemand wijzer wordt door stiekem uw

GOOGLE TIMMERT OOK POLITIEK AAN
DE WEG
Google egt dat er twee manieren zijn om
politiek aan de weg te timmeren: óf je
betaalt een senator om de wet wat bij te
vijlen óf je gaat flink op de lobby toer! En
ze zijn weten we echt niet de eerste om
zoiets te doen en kennen ook hun fameuze
slogan: “Doe geen kwaad”. Nu is het erg
druk om de onderhanden zijnde wet
“Protect IP” te beïnvloeden die voorziet dat
de staat een domeinnaam in het Internet
mag confisqueren als een firma foute boel
daar mee maakt of laat maken. Ook gaf he
4,3 miljoen € aan een Instituut in Berlijn dat
de grondrechten van burgers in het
Internet
wil
bevorderen.
De
site
chilingeffects.org van Electronic Frontier
Foundations kreeg ook al 180.000 $
beurzen om studenten in dit veld te doen
studeren.. En ook de consultantsgroep
Don’t Censor The Net, kreeg geld om zich
te bemoeien met het Project IP. En het
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sponsorde in Boedapest een conferentie met
de titel: Internet en de vrijheid in 2011.
Google wil absoluut voorkomen dat het ooit
verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor
de inhoud van wat het met zijn zoekmachine
“herbergt”. Dus Google is niet anders bezig
dan de hele industrie en waakt nauwkeurig
over zijn belangen: ze zijn de kindertijd echt
ontgroeid!

Nederland met 37 (!), Portugal met 36,
Oostenrijk met 33 en Koeweit met 27. De
VS zijn hekkensluiter met 26 gram, maar
dat is wel absoluut de grootste voorraad ter
wereld met 8000 ton goud! Zo gekeken zijn
de Zwitsers ook maar 1000 ton zwaar en
de Nederlanders 600 ton. À propos:
Libanon was lang hét financiële centrum in
het Midden-Oosten, weet u nog? Vandaar
dus..

DE GIGAKABELS IN DE ZEEËN
Dank zij de glasvezelkabels is Afrika goed op
weg om zijn internetachterstand in te halen.
En om de kosten van toegang tot het net te
verlagen. De kabel in de zeeën, die ACE
heet, van France Telecom en die gaat vanaf
Kaap de Goede Hoop naar Bretagne is
gereed. Zeven landen aan de Afrikaanse
westkust krijgen nu 300 keer zoveel
capaciteit om te internetten en dat is een
omzetstijging van ca 28%. De kabel is 17000
km lang en kan 5120 giganteske aan… En er
is er ook een andere naar Brazilië en eentje
langs de Afrikaanse oostkust. En er liggen er
ook een paar in de Middellandse Zee, die
zelfs via het Suez-kanaal vertrekken naar
India. U ziet het: de internetwereld zit niks
stil…

AIRBUS GROOT-LEVERANCIER IN HET
MO!
In Dubai op de laatste beurs tekende
Airbus voor 28 miljard aan contracten en
ook de beurzen in Le Bourget,
Farnsborough en Tianjin waren een
succes. Het zijn vooral Emirates, Etihad en
Qatar Airways die het prima doen en de
Arabische revoluties gaven enkel lichte
vertragingen. Maar dat alleen in de korte
afstand vliegers; in de long-carriers ging
het geweldig verder. Al vrezen sommigen
nu een overcapaciteit van 28%...
Airbus heeft hier 59% van de markt en
moet in een jaartje 443 vliegtuigen
afleveren. Het MO is 10% van de omzet nu
en is goed voor 45% van de nieuwe A380’s
en 37% van de nieuwe A350 XWB’s..

DIVERS
DE GROTE FARMACEUTEN
Ze geven enorm veel uit aan research en hier
een lijstje in miljarden en met % van de
omzet voor Research:
Roche
9,6 miljard
21%
Pfizer
9,4
14%
Novartis
9
18
Microsoft
8,7
14 (ter vergel)
Merck
8.6
18
Medicijnen op de markt brengen kost enorm
veel geld en dat verklaart waarom de grote
farmaceuten zo hoog in rijtjes met
ondernemingen staan .

DE CORRUPTIE HITPARADE
Wie is de braafste op de wereld? Wel dat is
Nieuw-Zeeland!
Gevolgd
door
Denemarken, Finland, Zweden, Singapore
en Noorwegen.
Dan komt, jawel,
Nederland op 7 en daarna Australië.
Duitsland staat op 14 direct vóór Japan de
Engelsen doen 16e ná de Belgen de VS
zijn 24e direct vóór… Frankrijk! Spanje op
31, Portugal op 32 Italië op 69 en de
Grieken op 80… Rusland staat op 143
direct na Nigeria en hekkensluiters zijn: NKorea en Somalië.
Er is nog veel werk aan de winkel in de
politiek.

WAAR ZIT HET GROTE GOUD?
We maken een rondje en berekenen het
aantal grammen goud per inwoner in diverse
landen en ziehier! Zwitserland is dan nr. 1
met 131 gram, Libanon nr. 2 67; dan
Duitsland met 42 en Frankrijk met 39. Naar

DE ZWART GELD HITPARADE IN
EUROPA
Je kunt het zwarte deel van de economie
schatten in een % van het BNP. En dan
komt op één: Bulgarije met Roemenië en
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Kroatië als fraaie nrs 2 en 3. Niveau : +
25%... Estonië en Turkije volgen dan (niveau:
ca 23%) en daarna Polen, Griekenland en
Hongarije (ca: 18%). Dan Italië, Spanje en
België (ca 15%)… gevolg door Zweden,
Duitsland, Ierland, Frankrijk (!), Engeland en
Oostenrijk. De laatste groep zit onder de
11%. Zo , elke keer betrap je jezelf op de
nodige vooroordelen als je zo’n lijstje
tegenkomt: Nederland was (weer) te klein om
er in te staan. Is het zwarte daar ook zo
klein? In elk geval niet ver a van 10% lijkt me.
Let op het grote aantal, arme en slecht
economisch
ontwikkelde
aantal
ZuidEuropees landen in de hitparade…En ook op
de fraaie plek van de Belgen en… de echt
goeie van de Fransen!

landen, in Madagaskar en ook in Brazilië,
waar het recent aan banden werd gelegd.
De kopers/investeerders moet u zoeken in,
jawel, China en de rijke Arabische
landen…. Over de schaarste aan olie en
gas hoeft u niemand meer iets te zeggen:
de “militaire actie” in Irak en recent in Libië
hebben alles te maken met goedkope
energie
pakken…
En
die
grote
gaspijpleidingen naar Europa vanuit
Rusland en Kazachstan die bepaalde
landen mijden, dat is ook energie strategie
om oorlog te vermijden..
Hitler moest al zijn benzine ooit halen in
het oosten om zijn oorlog te kunnen
voeren.
En
natuurlijk
nu
de
wereldbevolking naar de ruim 9 miljard
gaat en ook de consumptie-gewoonten
luxueuzer worden (dwz men doet gewoon
zoals wij in het westen al jaren doen!),
wordt het aardig dunnetjes met veel
grondstoffen en goede aarde in nogal wat
regio waar het evenwicht tussen vraag en
aanbod verstoord raakt. Daarom investeert
China in havens, transport en vliegvelden
all over the world en pakt overal
grondstofcontracten vooral in Afrika en
Australië. Want Beijing slaapt niet!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
OORLOGEN DOOR SCHAARSTE?
Nou n of, dat is echt niks nieuws dat landen
naar de wapens grepen om iets te pakken
wat ze nodig hadden en niet (meer) konden
krijgen langs andere, vreedzame wegen.
Omdat het schaars (en dus duur ) werd of
omdat een concurrerend land het voor
zichzelf hield om puur economisch voordeel e
halen. Zoals China recent probeerde met
enkele zeer zeldzame metalen die in hightech elektronica nodig is en waar Peking veel
van had en veel westerse landen niets… Tot
bij Japan op de zeebodem vele tonnen van
die metalen werden ontdekt die exploitabel
waren… toen koos China eieren voor zijn
geld en begon weer meer te verkopen…
Idem zien we nu met het water in landen rond
de Himalaya, dat dé grote waterverschaffer is
voor Pakistan, China, India en Bangladesh.
Het wordt schaarser en miljoenen mensen
dreigen nu zonder drinkwater te komen. Dus
legt India nu al een 3000 km lang hek aan om
Bangladesh tegen te houden…!
In de Andes speelt zich ook zoiets af wat
door
de
klimaatverandering
wordt
veroorzaakt in combinatie met de locale
bevolkingsgroei. En u bent op de hoogte over
de gigantische aankopen of huurcontracten
van vruchtbare grond in arme Afrikaanse

GELUKKIG STIJGT DE OLIEPRIJS?
Dat zou je kunnen zeggen nu we
aangekomen in een recessie zien dat de
olieprijs wegschiet naar boven… Een
bewijs van economische groei dus toch?
De prijs zit al sinds april op een “stabiel”
niveau van ca. 110 € (voor de Brent). Dat
komt natuurlijk ook door de rem op de
Libische olieproductie en de olie-sancties
bij Syrië en Iran, die de productie remmen.
Het diep zoeken naar de olie deed de prijs
ook omhoog vliegen van 60 naar 90 € par
barrel weten we. Dus ondanks de
afzakkers in de EU en de VS zijn er zat
consumenten in Briigs-sferen die de vraag
wel op peil houden…Zo wordt de hoge
olieprijs een geluk bij een ongeluk: de
“anderen” stimuleren de wereldgroei en
daarvoor is dure olie onvermijdelijk. Zo is
de titel bedoeld dus…
BAAS BOVEN BAAS IN DE OLIE
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Wij denken vaak dat de grote olieboeren als
BP, Shell, Exxon Mobile en zo veel te
vertellen hebben in olieland. O, het gaat goed
met hun winsten hoor maar ze zijn kleintjes
vergeleken met de staats olieboeren van Iran,
Saudi-Arabië, Koeweit, Petrobas, Rosneft
etc. Hun beurswaarden zijn vele malen
groter. Hun kracht zit vooral in hun vaak
unieke knowhow die men nodig heeft om die
fraaie reserves op te pompen. Omdat de
prijzen goed zijn worden er bij de exploraties
veel meer risico’s genomen zeker nu de race
om de olie weer toeneemt. De afnemers zijn
echter nu steeds vaker en méér de
opkomende
landen,
wat
voor
grote
veranderingen zorgde.

Aude en de Drome. Ondanks het
opdrachtenboek van nu nog 43 miljard €
moeten er 800 werkplekken weg in drie
sites en zullen veel ingenieurs nu van
werkterrein
binnen
Areva
moeten
veranderen. Ook de sportsponsoring wordt
grotendeels gestopt. Het veelbelovende
Areva ziet zwaar weer aankomen en moet
nu fors de bocht om… Niemand kan
ontsnappen in de wereld vol crisis en..
ongeloof in nucleaire technologie.
DE FRANSE E-AUTO’S ZIJN TOP!
Neem de Furtive E-GT van Exagon Motors:
een autonomie van 400 km,loopt 250
km/uur en lijkt daarmee op de Fetish en de
America van de firma Venturi. Ontwikkeld
in samenwerking met Michelin (banden),
Siemens (motor en aandrijving) en Saft
(batterij) in een periode van 4 jaren . Hij is
te zien in Magny-Cours en is een duur
beestje van 300.000 €. Maar dan heeft u
ook wat!
Het is iets heel anders dan de Bluecar van
Bolloré waarvan de batterijen uit Bretagne
komen en die wordt geassembleerd in
Italië. Autonomie van 240 km, te huur voor
5 € per uur voor abonnementhouders die
zijn aangemeld bij Autolib de firma van
Bolloré. Die wil hiermee zijn batterij waarin
hij liefst 1,5 miljard € investeerde pushen.
Hij wil met deze stadsauto volume gaan
maken in zijn batterij productie via 46
gemeenten in Frankrijk. Over een jaartje
lopen er al 3000 Bluecars……
En dan de Bluebus de mini-stadsbus van
Bolloré-Gr in 2014. uau die in Laval wordt
gemaakt. Weer met die batterijen uit
Bretagne maar nu is de autonomie ca 100
km. De batterijen zitten hoog op het dak
waardoor de bus diep ligt tot op trottoirtegel
. Er kunnen 22 mensen in deze bus van
5,5 meter lang en hij is in staat om de
ernstig vervuilde stadscentra van grote
steden weer fris te krijgen. Er stonden in
L’Expansion nog zo’n dozijn andere eauto’s uit Frankrijk wat bewijst dat de
Fransen serieuze e-autobouwers aan het
worden zijn. Bravo dus!

GAS VOOR DE ANTILLEN
Er zit een gasbel in Trinité en Tobago vlakbij
Venezuela, en daar gaan nu al die eilanden
via een pijplijn van 1200 km van profiteren.
Dat kost bijna 1 miljard maar brengt bijna 4
miljoen m3 gas per dag in de rondte.
Afgelopen die olie-stokerij om elektriciteit en
warmte te maken dus. Een schoon alternatief
voor Granada, Barbedos, Sainte Lucie,
Martinique,
Dominique,
Guadeloupe,
Montserrat, Antigua, Saint Kivits , Angulia en
St. Maarten… Die dure olie (2x zo duur als in
Frankrijk!) hoeft dus niet meer en dat al vanaf
2015.
AREVA MOET BEZUINIGEN
AREVA kreeg van “de bureaus” ook al de
notering BBB+ in 2010 en heeft nu 28% aan
schulden. De Boston Consulting Group werkt
er nu om te bezuinigen en ook de
investeringen moeten worden bijgetrimd. De
ramp in Japan, de vertragingen in de EPR’s,
het uit kernenergie stappen van Duitsers,
Zwitsers en bengel, dat alles heeft veel roet
in de Areva-pot gegooid. Dus ook stop op de
massieve
wervingsacties
van
nieuwe
mensen… Er is al sprake van technische
werkeloosheid, vertraagde producties en
kleinere ingenieursgroepen.. verspreid over
heel Frankrijk en ook in Duitsland en
Engeland. Er zullen minder arbeidsplaatsen
komen en sites worden gesloten en de sector
duurzaam
wordt
afgestoten.
Ook
omvormingsites van uranium gaan dicht in de

ALSTOM GAAT OOK IN ENERGIE
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Ze doen dar vanouds transport maar at is nu
nog maar 6 miljard van de omzet van totaal
21 miljard. Al 12 miljard zit in energie nu en
nog 3 miljard in transmissies. De wereldleider
op TGV-gebied verandert van gezicht en zag
met spijt dat een Spaans consortium de TGV
van Saoedi-Arabië voor 6,7 miljard binnen
haalde. Ze gaan veel doen in offshore
windmolens: De eerste nieuwe fabriek in
Frankrijk sinds 20 jaar komt nu in Cherbourg ,
een investering van 100 miljoen voor 1000
arbeidsplaatsen
en
4000
indirecte
werkplekken.
Siemens pikte ook al de lijn Peking-Sjanghai
in en ook Eurostar. En ook de chinezen
werden al geduchte concurrenten op TGVgebied. De marges in die sector zijn van ruim
7 naar nu 5% gedaald omdat een trein
leveren ook betekent daar een fabriek
neerzetten. De marges in de energiesector
zijn met bijna 10% veel beter. Maar men wil
transport in de toekomst echt niet laten zitten
verzekert baas Kron!

Hier komt nog bij dat de meeste
moslimlanden door westerse kolonialen
werden bezet en vaak langdurig (b.v.
Algerije bijna 200 jaar!). Daardoor is hun
sharia nu een mix van franse wettelijke
elementen en islamelementen. Elders is
dat een mix van Britse en islamelementen.
Dus dat je stokslagen krijgt voor overspel
(mannen én vrouwen!) staat vast maar
hoeveel dat is heel andere koek… in elk
moslimland anders. En dat je bij diefstal
een voet of hand kunt verliezen en bij
loslaten van je geloof de doodstraf kunt
krijgen is algemeen uitgangspunt, maar óf
dat gebeurt in jouw geval, dat is het besluit
van de kadi (de rechter). Komt ons wat
procedure betreft niks vreemd voor.. zie de
discussies in het westen over maximum
en minimumstraffen..
Mogelijk
weet
u
ook
van
de
verhoormethoden
die
de
Inquisitie
gebruikte, de kerkelijke zedenpolitie van de
middeleeuwen. Omdat katholicisme de
staatsgodsdienst
was,
was
de
rechtsprekende pater impliciet ook wat de
kadi is bij de moslims. En die sprak bij
ketterij (dus “het ware geloof verlaten”)
bijna steeds “levend verbranden “ als straf
uit. Zie de heksenprocessen: voor die
dames die het met de duivel deden of
zoiets.
Dus wat de sharia is kunnen wij christenen
goed weten en omdat de kerk van Rome
vrij centraal werd geregeerd door de paus
c.s. waren die ”sharia's” erg goed
internationaal/regionaal, vergelijkbaar.
Ja, een groot aantal moslimstaten is in
deze erg ouderwets gebleven (zoals je ook
ziet met de doodstraf in de diverse staten
van de VS: een ware mozaïek). En net zo
ouderwets als die laatste stammen die we
nu nog bestuderen in Papoea-NieuwGuinea en de Amazoneregio… Waar de
wetenschappers verrukt over zijn: “Kijk
eens hoe anders dat er aan toe gaat bij die
koppensnellers”, hoor je dan opgewonden
zeggen.
Begrijp met goed: ik heb echt ook iets
tegen de doodstraf in de VS (barbaars
achterlijk), ook tegen het handen afhakken
bij diefstal. En dat je bij vreemdgaan op je

Terug naar inhoud
RELIGIES
EEN WERELD VOL SHARIA’S
De PVV (Ned. extreem-rechts) bedoelt bij
deze kreet dat er erg veel landen/regio zijn
waar dé sharia heerst… om ons angst aan te
jagen. Ik doel er echter op dat één sharia
helemaal niet bestaat! Elke groep en
subgroep,-zeker elk moslimland verschilt
hierin-, heeft “zijn” sharia Een interpretatie
dus van wat er aan uitgangspunten/principes
in de Koran en de Hadit te vinden is. Dus
zoals een grondwet de basis is voor alle
andere wetten: de sharia is dus een complex
van “andere wetten”, zoiets als ons Burgerlijk
wetboek. Dat ook in België al anders is dan in
Nederland. Kort gezegd: “Er zijn dus
evenveel sharia’s en toepassingen van die
sharia als er moslimlanden zijn”. Dat doet mij
ook altijd denken aan mijn ontdekking dat er
in de 70-er jaren in Bennekom (waar ik toen
woonde)
21 protestantse kerkgemeenschappen waren, omdat ze allemaal anders
dachten over de onderdelen van die éne
Statenbijbel…

28

donder wordt geslagen met een stok, lijkt me
ook nogal “ouderwets” (en pijnlijk ook nog; al
ken ik dames die dat hun vent best gunnen).
Daar moet ook tegen geageerd worden, maar
wel zonder paniek en een paar ton
vooroordelen, please. Dus Geert terug naar
school: en probeer het eens in een paar
islamitische scholen , madras geheten, in
diverse regio van Pakistan bijvoorbeeld. Dan
zal zelfs jou het grote verschil in die sharia's
kunnen opvallen. Doen jongen!

AFRIKA
AREVA MAAKT NIGER ERG ONGERUST
Areva bevroor alle investeringsplannen en
de koers van het uranium stortte ook in.
Dat had veel gevolgen voor Niger waar een
grote vindplaats is van dit (eerder)
schaarse mineraal in Imouren. In de
hoofdstad Niamey zijn de ministers
intussen erg ongerust en ze zien hun
inkomsten fors achterblijven in dit zo arme
land…

DE
KAART
MET
DE
NIEUWE
SHARIAGEBIEDEN
De Arabische revoluties leiden, na veel
bloedvergieten, tot verkiezingen en nieuwe,
voorlopige regeringen, die nu Grondwetten
produceren. En er zijn al de nodige uitslagen
bekend waarbij ook uitingen te vinden waren
als”onze wetten zullen de sharia volgen of
erdoor geïnspireerd worden”etc. Een strikte
sharia-toepassing was er al in Soedan,
Saoedi-Arabië, Iran Qatar en Somalië. Een
gematigde sharia vinden we nu in Mauritanië,
Marokko, Tunesië, Algerije, Mali, Niger,
Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Sierra
Leone, Libië, Egypte Turkmenistan, Yemen,
Oman, Arab. Emiraten, Bangladesh. Maleisië,
Brunei en Indonesië.. En regiems met
scheiding van Religie/Staat maar geregeerd
door een islamitische regering vinden we nu
slechts in Turkije.
Tot zover de nieuwe en voorlopige
shariakaart, die nog sterk in ontwikkeling blijft
vooralsnog….

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
EN WAT DENKT BARROSO?
Wat vindt hij van de het democratiegehalte
in de EU?
Wel die situaties in Griekenland en Italië
zijn voor hem geen anti-democratische
verschijnselen: de technocraten moeten
het nu even oplossen. En zij moeten ook
hert volk via het parlement overtuigen..
Alles landen moeten in de eurozone blijven
en zijn geuite zorgen over Frankrijk dat
was terecht en nodig: daar wordt het nu
moeilijk.
De-mondialiseren is een reactionair
concept: het remt de toegang tot meer
welvaart van armen op de wereld. En pas
op: 90% van de groei in de wereld ligt
buiten Europa!
Wat doet de Commissie? Landen en de
ECB zijn nu aan de bak. De commissie
moet de onderlinge cohesie bevorderen.
En wij werken samen met het IMF om de
uitvoering van maatregelen te bewaken en
de staten die het laten liggen, te straffen.
Dus de Commissie heeft een sterkere
positie gekregen.
De relatie Duitsland-Frankrijk is nu van
eminent belang; zij zijn nu leading met ons
samen. Het koppel was nog nooit zo sterk
als nu. Zij moeten ook een vuist maken
naar de Britten die bankregulering
weigeren.
We moeten ook een Europa van twee
snelheden vermijden: Europa moet in zijn
geheel sterker worden.

HET PROCES VAN DE NIQAB
In Nantes voor de rechtbank stond mijnheer
Lies Hebbadj te demonstreren met drie
gesluierde vrouwen en nog meer aanhang.
Op de dag van het proces tegen twee
vrouwen die waren geverbaliseerd stonden
ze beide weer gesluierd voor de deur van de
rechtbank en weigerden zich te ontsluieren:
dus mochten ze er niet in en kregen opnieuw
een PV. Lies en co persisteren en moeten
dus voor elke PV 140 € betalen… en een dag
Lies riskeert duizenden euro’s boete.

Terug naar inhoud

29

Aldus Barroso die het niks makkelijk heeft
met het koppel Merkel-Sarkozy in de
frontlinies.

even héél andere koek. En da6t werpt toch
wel een wat ander licht op die pijnlijke
afbeeldingen van Merkel in SS-uniform…
Merkel vergat systematisch bij haar
beschuldigende praatjes haar schulden in
Athene ook maar één keer te noemen: 500
miljoen R-mark geleend in 1944 levert in
60 jaar best wel wat rente op… en dan
moet j echt aan 10-tallen miljarden €
denken nu…
Nou die leefwijze van die Grieken die
enkele tientallen jaren het echt niet zo
nauw namen, zeker niet na het
lidmaatschap van de EU. En ze stonden
daar helemaal stil en pasten zich aan niets
aan. De familie Papandreou (socialisten
vanouds) waren de uitvinders van het
systeem van de “vriendjespolitiek” wat tot
een superdikke overheidssector leidde. De
700.000 ambtenaren verdienden echt wat
meer dan de mensen in de privésector
want ze kregen een 13e en een 14e maand.
De import is drie keer de export en van de
Europese centen is weinig meer aan
investeringen te vinden. De corruptie is
enorm: erger dan in Roemenië en Bulgarije
zegt men. Athene staat op plek 78 en is
erger dan Lesotho en Columbia. De
regering vervalste keihard de Europese
cijfers met hulp van die stoute
Amerikaanse
bank
en
in
de
gezondheidszorg moet je met enveloppen
je dokter paaien. Verder is zwart werken dé
sport en belasting betalen doe je gewoon
niet; dus de staat leende maar.
De
gemiste inkomsten zijn zeker 55 miljard €
per jaar hier! De scheepsmagnaten en de
Orthodoxe Kerk zijn de grootste profiteurs:
ze betalen niets aan belastingen! Nu is het
foute boel: het terugbetalen van de
schulden duurt zeker wel 20 jaar, weten
experts. De leider van de controlegroep uit
Brussel heet hier “de Gauleiter” en wat
dacht u hiervan: de overgrootvader van
Sarkozy was een jood uit Saloniki…
Zo liggen de kaarten en dat is niks best;
maar het is echt niet alleen een Grieks
foutje dus: iedereen wist het en… deed
jarenlang niks. Hoe fout is dat eigenlijk?

BEETJE
EUROPESE
BELASTINGEN/
SOCIALE LASTEN
Frankrijk heeft de naam erg hoog te zitten in
“de belastingen”, veel hoger dan Duitsland en
Engeland dus. Maar een analyse waarbij
onderscheid
wordt
gemaakt
tussen
inkomstenbelasting en sociale lasten leert
ons anders! Bij een inkomen van 20.000
€/jaar zitten de Fransen op 18,7% sociale
lasten en 19,9% belastingen! De Duitsers:
4,9% (!) en 38,6% en de Engelsen 2,45% en
37,2%!
Dus het zit ‘m in de sociale lasten in Parijs!
Bij 40.000 is het verschil nog pregnanter en
bij 10.000 € komt Frankrijk op 20,4+12,9%,
Duitsland op 9,7 + 32,3% en de Engelsen op
3,9 en 29%.
U moet in Frankrijk bij sociale lasten denken
aan: de CSG, de WW-premie, de
ziektekosten, de pensioenen en de vele
familiesubsidies.. Maar het betreft hier dus
ook fundamentele maatschappelijke keuzes
die nogal anders liggen in de andere landen!
Je kunt dus ook zeggen dat “men er goed
verzorgd is”. Zo moet u het dus zien!
VERHOUDINGEN BINNEN EUROPA
We hebben nogal wat opmerkingen over “het
Griekse model” wat we nogal twijfelachtig
vinden en de Grieken hebben nogal wat
tegen de Duitsers die erg tekeer gingen in
WOII daar.. Dit alles komt nu onprettig hard
op tafel.
De bezetting van Griekenland door de Duitse,
Bulgaarse en Italiaanse troepen was een erg
gewelddadige en bloedige.
En een
economische slooppartij vanjewelste… Er
stierven 300.000 Grieken aan honger in drie
jaar en 100.000 verzetshelden gingen er aan.
En ook de 60.000 joden waren echt de klos.
Saloniki werd voor 91% uitgemoord: allemaal
joden namelijk. Athene moest Berlijn onder
druk 476 miljoen Reichsmark “lenen” en dat
is niet terug betaald. Italië en Bulgarije
betaalden wel… Economen zeggen daarom
dat “Duitsland de hoofdschuldige aan de
Griekse zwakke economie is”! Dat is dus

OPNIEUW DE MAGINOTLINIE?
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De “germanofobie” is , vooral bij de franse
socialisten, weer flink te merken. Aubry vindt
gewoon dat Sarkozy al lang “capituleerde”
voor Merkel en Montebourg (de nette linkse
fascistoïde PS-er) heeft het over de
“Bismarck-politiek van Merkel”!
Sarkozy ziet overigens de verwijdering tussen
de Duitse SPD en de franse PS niet zonder
genoegen, en laat zien dat de toenadering
tussen die twee (bij het bliksembezoekje van
Aubry aan Berlijn) weinig voorstelt. Het lijkt
op eerder: toen Jospin de 35 uur invoerde en
Schröder met zijn Hartz IV begon: diametraal
tegenover elkaar in de jaren 2003 tot 2005
dus.
Nou tracht het duo de verschillen te
verkleinen fiscaal en qua economische
politiek, waarbij Sarkozy Merkel remt die el
erg snel en ver wil gaan. Dus het is niet de
euro die hen scheidt, maar meer omgekeerd:
hun verschillen drukken zwaar op de
continuïteit van die euro…
Maar ook Schmidt, de 93-jarige is kritisch. Hij
denkt dat “de patriarchale politiek van Merkel
Duitsland meer dan ooit eerder isoleert”.

Tenslotte is de jeugd ook niet erg geliefd bij
de blonde leider: hij is ook meer een
bejaarden-aanvoerder. Een jongerendag
wat zijn kamergenoot Brinkman wilde dat
wil de rest van de fractie dus niet; want G.
is erg tegen.
Geef hem eens ongelijk: hij komt zo
natuurlijk te snel in conflict met zijn
bejaarde achterban. Want die jongeren
willen best die pensioenleeftijd omhoog
natuurlijk! Want dan alleen rijgen zijzelf nog
ooit pensioen. Maar Geert interesseert dat
matig omdat hij tegen die tijd zélf met
pensioen is. Simpel toch?
Geert zal het nu nog erg lastig gaan
krijgen: wedden?
DE
CRISIS
BREEKT
POLITIEKE
CARRIÈRES
En maakt andere zoals in Spanje voor
Rajoy, die sterk opkomt nu Zapatero enkel
nog weg wil. De Ierse premier kan er ook
over meepraten, en ook die van Portugal.
Ook in Denemarken, Hongarije, Slowakije
en Slovenië weten ze hoe dit fenomeen
werkte. Zelfs Engeland waar Brown
struikelde weet er alles van.
En nu
Berlusconi en Papadopoulos het strijdperk
moesten verlaten is wel duidelijk hoe een
crisis politiek “maakt en breekt”. En in deze
rij kun je ook Duitsland zetten waar Merkel
langs het randje liep en ook Nederland
waar de “oude partijen” een stevig gelag
betaalden. En nu is er d grote strijd in
Frankrijk bij gekomen..
Wat begon met een subprime crisis in de
VS in de greedy bankenwereld daar sloeg
over op de grote schuldenpoel in Europa.
Waar landen en banken de speelbal
werden van de harde wetten van
investeerders en fondsen zonder gezicht
die ongrijpbaar blijken met aan hun zijde
de “kredietbeoordelaars uit de VS”.
Dat ruikt naar nieuwe complottheorieën
zeker nu ook Papademos een oudGoldman-Sachs kaderlid blijkt te zijn
geweest, ook Super Mario in Italië heeft
daar banden mee gehad en zelfs Obama
had in zijn crew mensen uit die hoek. Dat
leidde in een Nederlands TV-programma al
tot de opmerking dat “Europa nu bijna

FALENDE POPULISTEN
In Nederland is de kampioen op dit gebied te
vinden: het is de PVV van Mijnheer Wilders!
Er is nog bijna nop wat is gerealiseerd door
deze kabinets-gedoger met een stijgende
aanhang heet het. Nog wel dus!
Maar nu de immigratie op het hoogste niveau
ooit kwam terwijl de PVV die op de helft wilde
hebben twee jaar geleden (!), moet hij wel
een grote mond opzetten. Dus moet nu “de
immigratie substantieel minder worden” in
2012… Wat substantieel is bij de PVV is niet
bekend en zo kan men weer “kiezertje vern…
spelen”.
Max Pam zei het duidelijk zat: De PVV is
gewoon ook “salonfähig” geworden net als de
andere onder de Haagse stolp.. En met die
studie over “Euro of gulden” zal het ook raar
gaan aflopen. Wilders koos namelijk voor een
denktank die bekend staat als erg antiEuropees… Maar helaas: die kunnen voor
hun reputatie ook niet liegen. Dus komt er in
het rapport te staan dat het best duur is de
euro te laten, maar wel .. leuk natuurlijk. En
zo kan Geert dat ook weer “laten zitten”.
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eigendom was van Goldmann-Sachs”.
Onzinnig natuurlijk, maar je zag dat het bij
sommigen koude rillingen veroorzaakte… De
tijden van “wantrouwen en onzekere
gevoelens” zijn duidelijk aangebroken en
daarmee ook de tijden van de “ sterke
mannen” of vooral het verlangen daar naar.
Dat is wel eens eerder begonnen met een
“technocraat die half-democratisch aan het
repareren moest”. Zo werd een subprime
crisis tot een ware politieke crisis… en eentje
van wereldformaat ook nog.
Maar, er zijn enkele tekenen van een revival:
er komen nu steeds vaker echte
verantwoordelijke politici te voorschijn die het
tegen het “negatieve populisme” opnemen.
Zie in Griekenland en nu in Italië.. en ook in
Spanje verandert het al. Mogelijk zijn de
dagen van het gemakkelijke en vernietigende
populisme geteld.. Revival gloort!

arbeidsvoorwaarden worden door bonden
en werkgevers in detail vastgespijkerd op
nationaal niveau: daarmee begint het. En
voor ambtenaren is alles gelijk war ze ook
werken of wat ze ook doen… En alles wat
fout lijkt wordt “bestaakt” hier. Dus is een
werkgever hier uiterst voorzichtig met
iemand aan te nemen: de kleine
ondernemingen zijn piepklein (gem. 10
personeelsleden) en zo’n 25% van de
economie is zwart. Dus geen facturen en
geen belasting. Zo komt het dat er van de
27 miljoen werkende 15 miljoen ouderen
een erg zekere baan hebben en 8 miljoen
jongeren een soort van zwervend
arbeidsleger zijn geworden. En roulatie,
ook bij hoge functies, wat in de VS vast
pandoer is, bestaat hier niet. Arbeidsrecht
en pensioen zijn hier keivast geregeld,
onaantastbaar geworden. Elk liberalisme
ontbreekt hier. Dus Monti zit voor het blok
nu. Er zijn hier gesalarieerde die per week
twee dagen werken voor 66.000 euro’s en
ze betalen geen belasting! Met daarnaast
nog vele emolumenten als gratis maaltijden
en reisbiljetten… En dat zijn, jawel, de
politici. Dus Monti weet wáár te beginnen.

RAJOY WINT IN SPANJE
Met ca 183 zetels van de 350 in totaal won
zijn partij PP van de socialisten met ca 116
zetels. Dus procentueel 43% tegen ca 30%,
een ware omwenteling heeft zich voltrokken.
Weer een socialistische partij die ernstig
verliest terwijl Zapatero toch veel krediet had
in zijn periode… Rajoy beloofde de
Spanjaarden echt niets leuks en voorspelde
een harde tijd met een groei van 0,8 en een
WW van nu 21%. Iedereen is benieuwd naar
zijn presentatie op het EU-front: Sarkozy
feliciteerde hem ook al. Rechts rukt verder op
ook in de EU met Denemarken als enige
uitzondering… Daar won nu links. De eerste
harde maatregelen zullen snel komen
voorspellen experts..

DUITSLAND NAAST FRANKRIJK: GROTE
VERSCHILLEN
De deelname aan het arbeidsproces bij de
groep 15-64 jaar is in D.:ca 71%, in
Frankrijk 64… Het salarisdeel van de
toegevoegde waarde is bij niet-financiële
instellingen: D. 62% en Fr. 66%... Het
aandeel aan de wereldexport dan: Du.
Bijna 10% en Fr. nog geen 7… Aandeel
van de publieke uitgaven in het BP: D. 45%
en Fr. 56%... En het R&D aandeel in het
BNP is in D.2,8% en in Fr. nog geen ,2..
Het aantal ambtenaren is in D. de laatste
20 jaar met 30% gedaald (!); in Frankrijk
steeg het met 40%! En de salarissen
gingen in D. tussen 2000 en 2010 met 22%
omhoog en in Frankrijk met 30%. Hier gaat
het dus om de twee grootste economieën
van de EU. Het vroege werk van Schröder,
wat hem de kop kostte, staat in schril
contrast
met
de
falende
hervormingsaanpak in Duitsland. Dus het
huidige verschil is een toeval… Frankrijk

DE STARRE ARBEIDSMARKT VAN ITALIË
Van de 142 geklasseerde landen wat betreft
de effectiviteit van de arbeidsmarkt, staat
Italië op plek 123: dus starheid alom. In een
moderne
economie
met
zijn
hoge
veranderingstempo is dat een zwaar
negatieve factor en daar zal snel iets moeten
veranderen. Maar er zijn wel 2700 pagina’s
aan wetten die werkende beschermen en het
aantal processen over arbeidsconflicten is
dus legio. Scheiden is eenvoudiger dan
iemand ontslaan, heet het hier. De
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financierde zijn welvaart met hogere schulden
en Duitsland gebruikte bespaarde uitgaven
om zijn concurrentiepositie uit te bouwen.
Maar ai: Duitsland exporteert voor 60% naar
zijn Europese buren… en als het die slechter
gaat dan is Berlijn in last!

is. Dus zal die WW Nu 14%) wel naar de
15% gaan en zakt die groei helaas ook
nog. Dus Merkel die het “rustige land” prijst
zou zich fors kunnen vergissen.
MERKEL CONTRA VAN DER LEYDEN
Ze lijkt ooit de baan van Merkel te willen
en… te gaan krijgen ook. Ze is nu minister
onder Angela van Werk en Sociale
Zaken… “Röschen” groeit in belangrijk
milieu op: en trouwt later met Prof. Von der
Leyden in de medicijnen en ondernemer in
biotechnologie. Ze kregen 7 kids samen…
een anti-Duitse aanpak. Ze studeerde
economie en medicijnen (gynaecologie) in
de VS en haalde haar masters. Terwijl ze
kids kreeg… Dan gaat ze terug naar
Duitsland en in de CDU-politiek. Christian
Wulff de huidige president,
was in
Nedersaksen haar mentor. Dan wordt ze
minister van Familie, Oudere en Jeugd in
2005 en haar ster stijgt voortdurend. Haar
opvattingen over de werkende vrouw staan
nogal haaks op die van haar conservatieve
partij… Haar beleid wordt geprezen alom
en ze is uiterst populair intussen en zoekt
nu ook vaker de publiciteit op… En ze werd
pas geleden (met 85% der stemmen) vicepresident van de CDU… Iedereen ziet haar
stiekem ooit op de plek van Angela: die
fysica wordt dan opgevolgd door een prof.
Econome. Andere koek?

BELGIË: GERED DOOR DE CRISIS?
De herwaardering door de agencies en de
rente-explosie voor leningen leidden mede tot
het succes van Elio di Rupo… Men werd het
snel eens over bezuinigingen van 11,5 miljard
om in 212 op 2,8% tekort te komen. De crisis
hielp een politieke crisis van 18 maanden op
te lossen… En daarna kwamen de
ministersposten.
IEREN LIJDEN IN STILTE EN MORGEN?
“Rebelleren is bij ons: vertrekken”, dat
zeggen de ontevreden Ieren. Op”de straat”
zie je hier zelden of nooit betogingen of
protesten tegen de giga-bezuinigingen zoals
we dat wel zien in Griekenland, Spanje, Italië
en , zij het minder, in Portugal. Alleen
studenten protesteerden in Dublin over te
hoge collegegelden. Ierland was tot de 80-er
jaren een relatief arm land, daarna trok men
hier industrie aan tegen gunstige condities.
Nu is de WW verdrievoudigd… Veel Ieren
wantrouwden al eerder de snelle verrijking en
geven zich nu ook zelf de schuld van de
zeepbellen die ontploften in het OG
bijvoorbeeld. En hier zijn de vakbonden
vooral erg coöperatief met regering en
werkgevers. Mede daarom zijn hun obligaties
op een rente van 8% en niet op 25% zoals in
Athene.
De cultuurverschillen noord-zuid
manifesteren zich dus ook nu, midden in de
crisis.
Maar wat brengt morgen nu de patiënt
inderdaad uit coma is gekomen? Er is bij de
ondernemers
optimisme
over
een
hernemende export (+5%) en lage lonen en
arbeidskosten. Maar de meeste export komt
van internationals die hun winst elders heen
brengen…en dus blijft de ratio BNP en schuld
erg oog: het gaat naar 150% in 2013 (méér
dan de Grieken dus!). Ook is men voor 60%
export afhankelijk van Europa dat nu echt
zakken gaat en de groei zit in de farmacie en
informatica waar relatief weinig arbeid nodig

DE SCHATRIJKE GRIEKSE KERK
De orthodoxen zijn volgens de Grondwet
dé kerk van Athene en dat kwam zo uit in
1830… toen de kerk zelfstandig werd. Men
scheidde zich af na de val van
Constantinopel via de kruisvaarders…
Dus zijn de 8500 priesters, de 77
bisschoppen en de 8000 parochies
“ambtelijke zaken”. De kerk krijgt voor 400
miljoen euro aan salarissen etc. uitbetaald.
Een waar schandaal met een instituut dat
fiscaal is vrijgesteld en dat zelf ca 3 miljard
bezit. En jaarinkomsten heeft van ca 35
miljoen aan opbrengsten van OG, winsten
en giften… Steeds meer politici spreken er
schande van, maar de regeringsinwijding
kwam, in een kerkelijke ceremonie, op
TV…
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De kerk bezit: 130.000 hectaren
landbouwgrond, duizenden km’s kuststrook,
ziekenhuizen, pensionaten, hotels/parkings
en luxe-restaurants. En men reikt de eigen
bouwvergunningen voor kerkelijk bouwen uit
met een eigen dienst… En dan zijn er ook al
snel mooie huizen bij. Er wordt nu een
kadaster opgezet: klaar in 2015 en dan ziet
men het OG-bezit van de Kerk ook eens..
Ach men heeft ook nog 6 miljoen bankaandelen voor “het geval”…
Vooralsnog zit de kerk in Griekenland er
warmpjes bij dus…

de macht naar de oude methode: ze
drukken het protest met kracht de kop in…
Maar het prestige van Poetin liep een forse
deuk op: hij zint dus op wraak! Intello’s en
journalisten: wees dus op uw hoede…
LIEGEN EN BEDROG IN MOSKOU
Overlopende stembussen, kiezers die drie
keer langs kwamen, en aanpassingen van
percentages zodat er nogal wat steden
cumulatief boven 100% kwamen. Het kon
(weer) allemaal hier, maar nu lijkt de maat
toch een beetje te vol ook al kwam de partij
van Poetin niet bóven de 50%.. Het aantal
betogers in Moskou was niet daverend: ca
65000 zegt men, maar de ontevredenheid
is groot geworden. En de verontwaardiging
over een crimineel staatsgedrag groter dan
bij de communisten wekt veel woede op.
En Poetin laat ze maar lopen want hij heeft
pers en TV vast in zijn handen en wordt
niks
benauwd
van
deze
kleine
“protesteerders”. En er té hard opslaan zou
de beweging kunnen radicaliseren… Het
onderzoek dat Medvedev aankondigde is
al klaar: geen onregelmatigheden. Maar
dit land staat steeds opener naar de wereld
waarmee het veel business doet en dat
geeft zoals we weten ( zie ook de
Arabische lente’s ) op den duur problemen
met corrupt gedoe. Zie ook Italië waar
Berlusconi , een goede vriend van P., het
lang volhield, maar uiteindelijk toch weg
moest. Er gloort iets nieuws aan de
Russische horizon…

OOST-EUROPA
HET VALT TEGEN VOOR POETIN
Zijn populariteit viel van 68 naar 61% terwijl
hij nog op een stijging rekende van zeker
10%. Dat is zeker een grote teleurstelling
voor hem weten hoge Russische politici. Het
politieke klimaat in Rusland is er apathisch en
25% van de bevolking weet nauwelijks dat
Poetin er weer aan komt. Maar toch zijn er nu
al 28% tegen zijn terugkeer als president en
dat was in 2008 toen hij eerste minister werd
12%.... Poetin gaat het waarschijnlijk halen,
by all means en als het moet, maar zijn
populariteit lijkt tanende. Gaat Rusland toch
weer ontwaken?
Zijn rol internationaal is erg dubieus en hij zit
in het kielzog van Peking. Zie Rusland’s
houding in Syrië en eerder in Libië en ook ten
opzichte van Iran. Moskou is een dikke
internationale stoorzender die zo aandacht
wil opeisen. Weinig coöperatief dus..
Wel de grote verassing kwam ná de
gemanipuleerde verkiezingen… de straten
van Moskou waren vol fors protesterende
intellectuelen. Poetin zei spottend ”allemaal
Aids-lijders…”. Hij heeft maar net 50% in de
Douma intussen en de communisten zijn nu,
o rauw lot, zijn fanatiekste tegenstanders
daar. De arrogante manier waarop het duo de
zaak manipuleerde schoot teveel russen in
het verkeerde keelgat. Medvedev moest wel
“een onderzoek” beloven, waar niemand in
gelooft. Erg link is intussen dat de welvaart
hier puur ophangt aan de huidige hoge
olieprijs… De rest van de economie is uiterst
zwakjes en erg achterlijk. Vooralsnog grijpt

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA POLDERT ZICH GROTER
Er wordt heel wat land gewonnen door
inpoldering op vele plaatsen vóór de
ondiepe zee aan de kusten. Tussen 1996
en 2007 werden 550 km2 bijgewonnen en
daarna nog eens 140 waarvan het meeste
illegaal! De projectontwikkelaars hoeven zo
geen duur terrein te kopen en vermijden
lastige procedures omdat het “agrarische
terreinen zijn”. Waarop hele wijken
ontstaan en industrieën die fors meedoen
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aan de toch al sterke vervuiling. Zo zijn er
wel 15 stukken poldergebied bijgekomen
vooral om de Golf van Bohai die achter de
Golf van Korea ligt. China blijft eenieder
verwonderen met zijn onstuitbare dynamiek
en zijn ogenschijnlijke chaos binnen een
zekere ordening...

HOUDT CHINA ONS VOOR DE GEK?
Toen Lehmann over de kop ging wilde
China niks van opwaardering van de yuan
weten en toen de schuldencrisis uitbarstte
zeiden de chinezen dat de VS zijn zaken
liet zeilen en kochten ostentatief veel
goud… Daardoor ging de FED voor 600
miljard aan Amerikaanse staatsschuld
kopen wat de euro vol in de wind plaatste.
En toen de chinezen stiekem om hulp werd
gevraagd waren hun politieke eisen zo fors
( vrij kopen van ondernemingen en kopen
van chinees oorlogstuig) dat de zaak
stokte. Dat alles brengt waarnemers er toe
te denken dat China , ook nog bij de
huidige onderhandelingen, het onderste uit
de kan wil. Dus moet Europa oppassen om
niet financieel tot een vazalstaat van China
te
verworden…
U
ziet
hoe
de
verhoudingen en de oordelen verharden…

DE SUPERRIJKE CHINEZEN ZOEKEN
Ze zoeken naar de beste opleiding voor hun
kids…, minder luchtverontreiniging en een
goeie vluchtplek áls er een sociale revolutie
in hun land zou uitbreken… Want er worst al
regelmatig gesproken in hun land over
“klassenstrijd” en “over die wel erg rijke
landgenoten”.
Dus zie je nu zelfs hele families van rijke
doen emigreren naar landen als Canada, VS,
Australië en Singapore… En ontstaat er een
jacht op paspoorten van dit soort landen. Wel
3000 van hen vroegen in 2011 een visum als
investeerder aan in de VS: want deze landen
hebben dit soort faciliteiten en zien ze graag
komen… Maar ze laten hun Chinese
paspoort niet gewoon zitten zoals wel vaker
de rijke russen dat doen. Immers hun
bedrijven staan in China en hun centjes dat
zijn vaak yuans.
Het aantal sociale incidenten stijgt in hun land
voortdurend: tot wel 180.000 in 2010, heet
het. En er wordt nu al meer voor interne
veiligheid uitgegeven dan voor defensie: 543
miljard contra 534 miljard. Ze hebben ook
vaker een “geboortezonde” op hun geweten:
hun eerste vermogen werd soms illegaal
vergaard en dat is niet iedereen vergeten.
De emigratie-industrie bloeit steeds vaker
hier: 800 ondernemingen helpen u voor
prijzen van ca 30.000 $ per kop om “weg te
komen”. Zo trekken de VS en anderen
kapitaal aan en kunnen deze rijken hun
droom
“de
mooie
wereld
zien”,
verwezenlijken. Er moet soms ook nogal wat
vervalst worden bijvoorbeeld om de “bronnen
van hun rijkdom aan te tonen”. Dus het zijn
niet altijd de braafste die vertrekken willen.
En ook zij willen graag kinderen die mooie
diploma’s verwierven op prestigieuze uni’s in
de VS of Canada. Het proletarische paradijs
kent zo zijn grenzen…

ZUID-AZIË
MALEISIË SCOORT!
Singapore is de buurman met zijn 4,7
miljoen inwoners en een BNP van liefst
222 miljard$. Groei 14,5%... en militaire
uitgaven 14,5%.
Dat willen de Maleisiërs met hun 28 miljoen
zielen en hun BNP van 238 miljard gaan
nadoen. Dus moet de groei nog hoger dan
8% en moeten de uitgaven voor de
militairen (nu 2% van BNP) even wachten.
Zo werden ze een grote klant van 370
miljoen bij Eurocopter en wil men het
Singaporees model flink gaan imiteren.
Dus topper worden in industriële kwaliteit
en in technologie en dus op naar veel en
goede opleiding van de mensen. Weg dus
van at imago van een “lage arbeidskosten
land”. Hun dik aangezette project, New
Economic Model geheten is vooral
zichtbaar in Iskander de stad in het zuiden
tegen Singapore aan dus. Daar is nu een
uni van hoog niveau op 123 hectare met al
16000 studenten. Het totale plan wordt met
100 miljard gevoed en moet het
BNP/inwoner in 2020 op 15000 $ tillen (nú
7000..).
Hun risico ligt overigens in het vreedzaam
houden van het samenleven van hun drie
grote gemeenschappen: 60% Maleisiërs,
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30% chinezen en 10% Indiërs… Daarbij
speelt de wet die officieel “voorrang” geeft
aan de “eigen bevolking” een linke rol. Daar
schuit een zwakte van deze Tiger….

een ander, minder schadelijk, traject te
bewerkstelligen. Het gaat hier om de
ontsluiting van de bitumineuze zanden van
Alberta (Canada) die een reserve vormen
van 171 miljard barrel: groter dan de
olievoorraad van Saoedi-Arabië. Dus van
uiterst strategisch belang voor de VS en
Canada.
Boven de prijs van 60 $ per barrel zit het
economisch lekker met het zware
bitumineuze zand en dat prijsniveau is er
en zal ook blijven. En de behoefte van
Canada is veel te klein om de 13 miljoen
barrel per dag die tot 2019 verwacht
worden op te souperen. De zware olie
moet naar Texas per pipeline om te
worden verwerkt en dat alles levert ook
nog 20.000 banen op. Transcanada is de
eigenaar-exploitant en stopte al 1 miljard in
het project. De pipeline ligt grotendeels
ondergronds en gaat door wel vijf staten
naar Port Arthur waar de raffinaderijen
staan. Er zijn de nodige milieurisico’s
natuurlijk ook bij de winning in Alberta. De
milieu organisaties protesteerden sterk en
ook de veehouders, maar de vakbonden
waren vóór! Het enorme strategische en
economische belang doet alle twijfel
verbleken: zo gaat dat in tijden van nood
en grote politieke spanningen. De VS tapt
straks veel van zijn olie in Canada en heeft
zelf ook nog grote voorraden gas: wie doet
je wat, begrijpt Obama!

KAN DE JONGE GHANDI OVERNEMEN?
Zijn Italiaanse moeder is niet erg gezond en
de ministers van de partij zijn ook stevig
tegen de 70ig: dus moet er fris bloed in de
dynastie gevonden worden en dat moet dus
Rahul Ghandi zijn: hij is nu 41 jaar. Zijn
speeches in het parlement waren niet erg
opvallend , hij is beter in het bezoek van
volkswijken… deze achter kleinzoon van
Gandhi.
De test komt nu in regionale verkiezingen
waar zijn partij minstens 50 zetels moet halen
om in 2014 Premier te kunnen worden voor
de Congresspartij. Maar hij doet steeds meer
zijn best ook voor een algemene verjonging
van het kader Gaat d dynastie het kunstje
weer flikken in dit giga-land?

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
COMMERCIËLE SPANNINGEN MET CHINA
Terwijl Europa in zijn crisis zit stijgt de
spanning tussen China en de VS over de
handel in het Aziatisch-Pacifische deel van
de wereld. China sloot een overeenkomst af
met ASEAN en dat legt het land de laatste
jaren geen windeieren. Naast de al 10 landen
va Asean trekt China ook Zuid-Korea en
Japan steeds sterker in zijn invloedssfeer.
Maar er ontstonden met die twee landen en
met Vietnam diverse conflicten waardoor de
VS weer invloed kon krijgen. En dat was
zichtbaar op de laatste Apec top van 21
Aziatische landen. Waar Washington zijn
Trans Pacific Partnership presenteerde waar
nu al 10 landen (waaronder Japan en
Australië) meedoen en waar China niet an
mag meedoen… En dat ligt niks lekker in
Beijing.

DE NAVAJO’S GAAN FORS LENEN
Navajoland, een reservaat, zit vol met
mooie grondstoffen en dat wil de Raad van
de Navajostaat voor 170.000 indianen nu
gaan benutten. Dus schreven zij een lening
uit van 120 miljoen die door S&P met Awerd beloond; een trapje hoger dan
Californië! De opbrengsten zijn nu ca 193
miljoen, 29 miljoen uit gas en olie en 61
miljoen uit steenkool. De reserve strekt
zich uit van de Grand Canyon tot de zuidwestelijke regio's van de VS. En het
ontbreken van elektriciteit, stromend water
en geasfalteerde wegen moet nu worden
veranderd in dit gebied van 70.000 km2.
De
Navajo’s
gaan
nu
eindelijk
binnentreden in de moderne wereld? Na

DE PIPELINE VAN DE HERRIE
De Keystone pipeline ontmoette een
nationaal en internationaal protest en Obama
moest er aan te pas komen ze te redden door
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zoveel jaren van misère en ellende? Het kan
maar zal ook een forse hijs worden.

Je kunt er Arabisch of engels leren, mag
geweldloze spelletjes spelen en eens per
week naar huis bellen of skypen.
Al 11 jaar bestaat dit rechteloze gedoe
waar ook Obama geen eind aan kreeg. Nu
zijn er nog 161 gevangenen: 93
Jemenieten en 20 Afghanen en nog wat
andere nationaliteiten.
Guantanamo is nog steeds HET argument
om jonge Arabische mensen aan de jihad
te krijgen….

HET GAAT NIKS LEKKER MEER IN LAS
VEGAS
De American dream dat is wat Las Vegas
toont en ik zag die in zijn volheid enkele
weken geleden en zag de schitterende
gebouwen op de strip en de gorgious
casino’s. Ik logeerde in de Luxor in de gigapiramide dus en speelde roulette en gaf de
eenarmige bandiet een heleboel handjes…
Mar ik wist dat het OG hier in razende val is
geraakt en dat het barstte van de processen
en de corruptieverhalen. In de hoogtij ging
ook hier het fatsoen echt om zeep… Veel
nieuw OG was erg slecht gebouwd: het lekt,
het vertoont veel gebreken en… er is nu véél
te veel van. De nieuwe Trumptower, in goud
natuurlijk, zag ik zijn kop in het blauw steken,
maar hij is hartstikke leeg nu… Bij de
processen deden zelfs de advocaten hier onoorbare dingen en worden nu vervolgd door
justitie en de FBI. Maar die gekke
amerikanen die dag en nacht doorspelen tot
ze echt er door zitten… die waren er nog
steeds. Ach, gegokt wordt er altijd: in goede
en in slechtere tijden! Ik bezocht ook het
oude, het echte Las Vegas en speelde even
in The Golden Nugget: een pracht van een
oud casino. Er omheen stortte de stad in het
noorden eigenlijk in nu… Maar niemand
gelooft dat het over is nee. De prijzen van OG
in het oude en verlaten deel gaan al weer
omhoog. Daar komt nu Vegas III zegt men.
Never a dull moment: pech is geen reden om
het bijltje erbij neer te gooien. That’s America.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
ECOHERRIE IN PERU
Peru is 2e producent van koper, zilver en
zink en 6e voor goud. Nu moet de president
de staat beleg afkondigen tegen boze
boeren die het gebruik van water uit mooie
meren om de goud-exploratie mee te gaan
doen. Maar het hielp hem niet de vrede
terug te krijgen: nu moet er opnieuw een
expertise komen over het grootste goudexploratieproject ooit in dit mineraal rijke
land. Regelmatig zien we in LA botsingen
tussen boeren/indianen en economische
belangen.. In Bolivia kunnen ze daar ook
over mee praten. Dat Congaproject,
genoemd naar de goudmijnen van Conga,
is er nog even niet dus. Terwijl de goudprijs
ook al stagneert….

Terug naar inhoud
OCEANIË
GEEN GROOT NIEUWS
Het is een klein, geopolitiek bescheiden
deel, van de wereld. En is weinig in het
nieuws behalve bij aardbevingen zoals er
weer een was in Nieuw-Zeeland. …
De Australische premier Gillard maakte
nieuws toen ze er een wet op de CO2
uitstoot doordrukte en India (“de grootste
democratie ter wereld”, zei ze)
ging
beleveren met het schaarse uranium. Har
land wordt ook opnieuw droomland voor
vluchtelingen uit de hele wereld: Australië
blijft een meltingpot.. Omdat het ook hier

GUANTANAMO
GISTEREN EN NU
Guantanamo werd eind 2001 door Bush bij
decreet geopend en startte in jan 2002. Daar
slaapt men op matjes op de grond, krijg je
soep, zit je overdag in je kooi in je oranje pak,
met je rare bril op en je geluidswerende helm
(om je communicatie lastig te maken).
Een modern Goulag zei iemand. Suïcides en
hongerstaking worden gevreesd en je zit per
veiligheidscategorie opgeborgen.
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móet: van harte is er hier ook niet echt bij.
Ondanks zijn verre ligging tegen het
Aziatische aan.

Berberpartij (32 zetels) en dan de linkse
partijen met resp. 39 en 18 zetels…
Benkirane beloofde al de koning en het
vaderland te gaan dienen ook met hun
programmapunten: versterken van de
monarchie, garanderen van stabiliteit en
doorvoeren van hervormingen. Men
verwacht dat Benkirane gaat regeren met
de andere islampartij (Istiqal) en met de
twee grootste socialistische fracties. De
moderne
socialisten
mét
deze
(ultra)conservatieven samen, dat belooft
weinig rust en mogelijk veel gedonder en
langzame vooruitgang…
Maar Benkiane ging al flink rond bij de
ambassadeurs van vele landen om die
gerust te stellen en de buitenlandse
investeringen niet te belemmeren. En ook
beweert hij niet te gaan ingrijpen in het
even van de Marokkaanse vrouwen waar
het gaat om hoofddoeken
en hun
levenswijze. N Marokko kijkt men met
gemengde gevoelens toe en vele geloven
niet
in
snelle
hervormingen
en
modernisering..

Terug naar inhoud

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE LESSEN UIT 1948 ZIJN NOG
ACTUEEL?
De VS blokkeerde de aanvraag voor
erkenning van Palestina recent met steun van
de EU. Weer “uitstel” dus. Iemand zei:
Palestina dat is mórgen, altijd mórgen”.
Immers de VS onder Harry Truman aarzelden
ook fors in 1948 toen de Britten weggingen
en de Volkenbond opriep tot twee staten:
Israël en “een Arabische staat”. De
argumenten om het toch maar te steunen
waren: de staat Israël is eigenlijk al een feit,
anders is Moskou ons vóór, en zeker ook de
grote raffinaderij van Haifa. Daar eindigde
namelijk de olie pipeline uit Irak…(van belang
voor de Britten en de VS, ook toen…). En
Israël ging het winnen, dat zagen ze ook. Áls
de Arabische legers de Arabieren daar niet
zouden komen helpen. Die legers waren,
bleek toen, daarvoor te gammel en Israël
won…
Er loopt nu geen pipeline door de West-Bank
en Moskou zal het een zorg zijn. Hun joden
zijn de laatste jaren bijna allemaal vertrokken
naar Israël en zijn daar een orthodoxie van
groot gewicht geworden… Dus inderdaad:
Palestina, dat is mórgen, altijd mórgen”.

DE FRERES VAN EGYPTE REMMEN..DE
SALAFISTEN
De “frères” wonnen met 36,6% maar op
hun hielen zaten de salafisten van Al Nour
met 24,3%. Christenen en liberalen
kwamen samen op 15%... Ze willen dus
echt niet samen met hun radicale broeders
en moeten dus bij links en bij liberaal
zoeken. Het is merkwaardig om te zien dat
nu de “Freres” een dam moeten opwerpen
tegen de radicalen, nu ze eindelijk ook
eens politiek aan de bak komen na vele
jaren onderdrukking. En Mubarak zette hun
vroeger zelfs op tegen de “freres”! Deze
vrome groep die eerder nauwelijks politiek
wat deed, staat plotseling stevig op haar
benen ook in de pers. Mogelijk weet
Saoedi-Arabië er meer van…; die strooiden
fors met munten in de verkiezingen bij
deze vrome partij. Want zij willen niet de
gematigde islam aan de macht zien… De
grote vrienden van Washington helpen de
radicalen! Kan het nog gekker? Obama
bevriend met radicale moslims die de
revolutie om zeep willen helpen...

MAROKKO NA DE VERKIEZINGEN
De PJD kreeg 107 van de 395 zetels in het
nieuwe verkozen parlement…En daarmee
kwam een islamitische partij te voorschi9jn
als de grootste partij en hun leider , ene
Abdellah Benkirane met een nogal radicaal
verleden moet nu een regering gaan vormen..
Deze groepering staat dicht bij de
Broederschapaanhangers elders..
Dat zou wel eens kunnen moeten met op zijn
minst Istiqual, de conservatieve islampartij
die 60 zetels pakt: samen nog maar 167
dus… De grote die volgen zijn de liberale
partijen met resp. 52, 47 en 23 zetels, de
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En het speelt een kernrol in het onrustige
MO nu en organiseert zijn internationale
acquisitie uitstekend. Erdogan’s reizen
worden zeer goed voorbereid onder andere
door de machtige werkgeversclub Tüskon
uit Anatolië. Met Europa is de handel al
46% van hun totaal nu en er komt een
forse groei naar elders aan nu. Wat het
openen van m2 supermarkt betreft is
Ankara nu tweede in Europa, direct ná de
russen. De euro-Aziatische tijger is uiterst
actief en agressief: politiek en economisch.
En dat in een tijd van recessie in het eerder
zo machtige West-Europa… De forse taal
die in de EU tegen de turken werd
gebezigd is u geheel verstomd..

SOENNIETEN CONTRA SJIIETEN
De oorlog in Irak, toen soennitisch maar in
meerderheid sjiitisch, bracht uiteindelijk de
sjiieten daar aan de macht. Na het vertrek
van de ammies was het gelijk raak! Idem in
Libanon waar soennieten en christenen beide
minderheden zijn… Hezbollah buit steeds
opnieuw zijn sjiitische overwicht uit daar. Dus
zien we nu een toenemende sterkere strook
van sjiieten: Iran, Irak, Z-Libanon en Syrië!
Assad is een alouiet zijn opvattingen zijn
eigenlijk ketters in de ogen van Iran: maar dat
is al zo sinds 1920 en wordt even “genegeerd
nu”.
Voor de Saoedi's, de Koeweities, Bahrein en
Qatar komt dit ook niks goed uit. De sjiieten
daar winnen steeds meer aan macht. Men is
het religieus oneens maar zeker ook
strategisch.
En in Bahrein en Koeweit eisen ze openlijk de
macht al op…Zeker nu beschermheer
Mubarak van Egypte er niet meer is… Zijn
muur tegen de Iraanse invloed werd veel
zwakker. En hoe het nu in Egypte verder gaat
is niet erg duidelijk.
In dit klimaat wordt nu Assad aangepakt ook
door de Arabische liga: er werd voor Assad
een val opgezet. Men wil Assad afsnijden van
zijn Hezbollah-basis zo kan ook de oude club
soennieten-christenen daar weer de baas
gaan spelen. Dus wordt alles in het werk
gesteld nu om de sjiieten weer terug te
drukken in een positie met veel minder macht
dan nu…

SYRIË: DE VREES VAN VELEN.
Total zei dat de stellingname van de
Arabische Liga over Syrië is ontstaan
onder de druk van Qatar, maar zeker ook
met veel instemming van de Saoedi's.
Want daar vreest men, nu ook in de
opvolgingsfase van hun regime, de
besmetting… En ook een vergroting van de
druk van de kant van de islamisten. Die
zien het regeren van een olieland van
formaat vanuit hun anti-westerse denken
echt wel zitten. Stel het u even voor:
Saoedi-Arabië in de handen van een type à
la Amadinedjad . Dat doet denken aan
Chavez. Mede daarom moet een militair
ingrijpen worden voorkomen… Maar wat
moet je doen met een stel blinde,
hardnekkige moordenaars? Er is nu ook al
onenigheid tussen Moskou en Washington
over de vraag of de rebellen nu wel of niet
uit zijn op een burgeroorlog. De chaos en
de sfeer van verdenking neemt toe rond de
Syrische kwestie… Dat is een rotgevoel,
met een triggerhappy Israël vlakbij.

DE SPRINT VAN TURKIJE
De noteringsbureaus zetten de turken twee
stapjes hoger terwijl de West-Europese
landen afzakken. Het heeft ook wat last van
groeikrimp maar zit na jaren van 9% nu op
nog steeds 5%.. Dat is ook het minimum om
de nieuwe toevloed aan de arbeidsmarkt op
te vangen. Een Chinese groei, een grote
politieke stabiliteit, en een golf van
privatiseringen dat is het nieuwe Turkije, de
kandidaat voor de EU.. Het verslaat nu de
Grieken op dramatische wijze op alle fronten:
de vergelijking is schokkend. De productiviteit
schiet hier ook omhoog: een Turk produceert
2,5 keer zoveel als een Bulgaar of Roemeen.

WAT BRENGT ENNADAH?
Dat is het beste te beschrijven met de
uitspraken die haar president Ghannouhi in
de loop der tijd deed. Zijn het gematigden
of radicalen in moslimland? Oordeel zelf.
In 1966 besluit hij dat de Broederschap zijn
ideale beweging is en hij wordt president
van een islamistische groepering MTI
(clandestien) die later Ennadha wordt. En
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Bourguiba beschuldigt hem van hoogverraad
en stopt hem in het gevang. Dan komt de
coup van Ben Ali en hij wordt “geëxileerd”
naar Londen in 1993. In febr. 2011 komt hij
terug naar Tunis.

“We hebben het recht van man en vrouw
om hun eigen levenswijze te kiezen nooit
betreden. We zijn tegen het eisen van de
hoofddoek en ook tegen elk verbod om
een hoofddoek te dragen”( maart 2011).

In 1979 schrijft hij: “De islam zal deze eeuw
van defensief overgaan op de aanval. Het zal
de eeuw worden van de islamitische staat”.
En in oktober 2011 zegt hij : “Volgens artikel
1 van de Grondwet zijn we al een islamitische
staat. Daar willen we niets aan toevoegen of
aan afdoen”.

“We zullen aan het persoonlijk statuut niets
veranderen. En zelfs de verworvenheden
van vrouwen respecteren, zoals gelijke
rechten en recht op crèches op het werk.
Er is ook veel seksueel geweld en daar
moeten we iets aan doen”.
Deze bloemlezing bevestigt wel dat deze
man de naam heeft van “ongrijpbaar te
zijn” in zijn opinies over de islam en hoe
die in een democratie te zien. Ennadha
heeft niet de absolute meerderheid dus
hangt veel af van een volgende verkiezing
na de keuze van de Grondwet.

In 1973 schrijft hij: “De meeste Grondwetten
van Arabische landen bevestigd dat hun
leider een moslim moet zijn. Maar dat maakt
een leegte omdat er geen artikel volgt dat de
sharia tot primaire bron maakt van de
wetgeving”.
“We respecteren de vrijheid en elke
minderheid mag zijn rechten uitoefenen. Dat
in met een moslim meerderheid, de wet wordt
geïnspireerd door de islamitische wet. We
hebben nooit de toepassing van de sharia
gevraagd” (okt. 1992)
“De staat Tunesië is volgens zijn huidige
grondwet geïnspireerd door de islam en de
sharia en ook door de franse wetgeving van
Napoleon”. (april 2011)

DE SANCTIES VOOR IRAN
Omdat ze stiekem (ook) de bom willen
maken spelen ze al jaren een kat en muis
spel met de VN en anderen. En dat bevalt
niemand
behalve
dan
russen
en
chinezen… een beetje dan wel. Dus
kwamen er VN-sancties en sancties van de
Fransen, de Britten, de EU , Canada en de
VS en die richten zich –naast verbod op
technologie import- vooral op het
droogleggen van hun olie-inkomsten. Want
zonder geld maak je niet zomaar even een
bom. Elke genomen sanctie leidt tot hevige
protesten waarbij de ambassades van de
landen die sanctioneerden, het moesten
ontgelden. Dus nu zijn er diverse sancties
tegen individuen, banken en tegen
olieboeren daar… Los van de olie is de
economie van het land in beroerde staat.
De olie levert 80 miljard per jaar op met zijn
3,5 miljoen barrels per dag en de huidige
klanten blijven China, India, zelfs de
Grieken tot recent en Spanje en dat levert
door de gestegen prijzen een groei van 4%
op. De olie dat is 80% van zijn incasso
voor buitenlandse deviezen ook. Het valt
niet altijd mee om de sancties echt te
realiseren zeker niet als b.v. India dat
slinks probeert met tussenpersonen als
een Turkse bank. En politiek gebruikt het

“De ideeën van de democratie, en het
politieke pluralisme, de dialoog met andere
partijen (niet-islamitische inbegrepen), zijn
acceptabel in de Maghreb” ( april 1995).
“Ik zou gelukkig zijn als er zich in Tunesië
een democratie zou ontwikkelen die islam en
moderniteit samenbrengt”. (okt. 2011).
“De hidjab (hoofddoek) is een uitdrukking van
de moslimmaatschappij en de moslimstaat
zal die bevorderen”.
“De minirok zal verboden worden als de
diverse pogingen hem te bestrijden niet
hebben geholpen”.
“Bars moeten sluiten als er geen klanten
meer zijn. Dat kan een generatie vragen om
effectief te worden. Maar we zullen de vraag
niet tegenwerken”.
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regiem deze sancties om het volk te wijzen
op de grote schuld van het westen voor zijn
armoede. De benzine moet worden ingevoerd
vanwege gebrek aan raffinagecapaciteit…
dus is autorijden een crime daar. En er is nog
een effect: het opdringen van de sancties zal
een land als China er toe brengen om in
Teheran de prijs flink terug te schroeven:
lekker goedkope olie dus vanwege het
regiem van de westelijke sancties. Als de
eenheid ontbreekt in de geopolitiek gaat er
altijd ééntje hollen met voordelen. Maar het
land komt langzaam steeds dieper in de
economische problemen nu , dus wordt er
een crisis verwacht hier.

succes stijgt: dat is zorgelijk dus. En vraagt
om vele redenen om een andere houding
van de EU de (nog) grote buurman van dit
dynamische land.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
MISLUKTE FRANSE UITVINDINGEN
Ze waren er bij de vleet en kostten
miljarden: de bugs in uitvinders-land. Ik zag
er een stel in een tijdschrift met foto erbij.
En dat is best om te lachen en ook…
verwonderlijk soms. Een greep uit die
publicatie:
-de trein die op een luchtkussen reed en
wel 400km haalde en die in Le Bourget in
1969 werd getoond. Daarvoor kwam de
TGV in de plaats.. Nu is ie in Duitsland DE
hoop voor de toekomst!
-Het franse plan Calcul dat er kwam omdat
de
VS
weigerde
de
Fransen
supercomputers te verkopen. Die waren
voor de Gaulle nodig om de Force de
Frappe (atoombom) te realiseren. Dus
gingen er twee franse firma’s aan het werk
om zelf een supercomputer te bouwen..
Dat mislukte omdat de twee bedrijven niet
door één deur konden…
-De franse Minitel waarop ik nog tikte hier
en pas in 2012 gaat ie definitief weg! Het
was de eerste terminal, beeldscherm met
toetsenbord die via telefoonkabel aan een
centrale computer hing… Wel 25 miljoen
mensen (van de 55 miljoen) gebruikten het.
Op ca 9 miljoen terminals! Tegelijk zette de
VS alles op het maken van Internet… en
zo werd Minitel de oefening voor vele
Fransen voor datzelfde Internet
Deze verhalen komen uit een tijd dat de
franse
overheid
een
zeer
strikte
industriepolitiek voerde met zijn grote
staatsbedrijven. Iets waar veel Fransen
naar terug verlangen…

BREEKT ERDOGAN ZIJN LENTE AF?
Sinds enkele maanden worden, terwijl de
Koerdische spanningen stegen, er nogal wat
intellectuelen in Turkije in het gevang
gegooid. Erdogan, die veel succes bekt in zijn
land en die oor veel landen “in lente” hét
model is, drukte het leger (dé bewakers van
de scheiding van Kerk en Staat!) weer in zijn
kazernes en paste op enkele punten de
Grondwet aan. Wat zijn macht versterkte
maar niet de democratie vergrootte.
Universitairen, journalisten, advocaten en
studenten verloren zo hun vrijheid met “de
Koerdische bedreiging als argument… Als je
ook maar even kritisch bent op enkele nare
punten in de Turkse geschiedenis, zoals de
Armeense kwestie, dan gaat het al snel niet
meer goed met je. Dat ervoeren al 76
journalisten die over de Koerdische kwestie
schreven… Het toont ook de groeiende
macht van de economische organisatie
Ergenekom, een soort confrérie, waarin ook
de belangrijkste persgroep van het land,
Zaman geheten, is vertegenwoordigd. En
waarin de imam Gülen (woonachtig in de VS)
een grote rol speelt. Dit alles maakt ongerust:
Erdogan profiteert zo van de Koerdische
onrust, de impasse rond Syrië en van de
afwezigheid van een echte oppositie in het
land.
De rol van enkele landen in de EU rond het
EU-lidmaatschapsgevecht van nu al meer
dan tien jaar, aangevoerd door Frankrijk is
daar overigens ook niet vreemd aan…
Erdogan radicaliseert en zijn macht en

VERANDER UW AUTO ZELF VAN
KLEUR!
Wilt u wel eens een ander kleurtje op uw
vierwieler wel dat kan eenvoudig met de
Toyota die men doopt “De smartphone op
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4 wielen”. Alle vlakken zijn eigenlijk schermen
die foto’s projecteren via een computer. Dus
u kunt of een maf kleurtje kiezen óf een stel
foto’s van uw familie er op zetten of wat
mooie meiden.
Deze model-auto kan
gereden werden met drie mensen er in en
was te zien op een tentoonstelling. Of ie in de
handel komt is nog niet gezegd: dus wacht
even met overspuiten!

geld verdwijnt nu schielijk naar diverse
rekeningen in het buitenland steeds vaker
in China. En daar wordt de ping-ping dan
gecashed en foetsie zijn de centen van…
een ander. Niet zelden wordt er ook via de
sociale sites vel info over mensen
verzameld, hier dus van managers van op
te lichten bedrijven. Daarmee wordt een
klimaat van vertrouwelijkheid gecreëerd
vak bij een “lagere werknemer in een
bedrijf”. Die later wordt misbruikt bij de
fraude. En die lagere voelt zich gevleid
door de belangstelling van zijn (valse) baas
voor hem/haar die vele details van
hem/haar weet (via Facebook). En doet
dus uiteindelijk mee aan iets wat deze
organiseert denkende dat de baas
daarmee is gediend.
Zo’n traject bestaat vak uit drie delen die
elk door een andere crimineel worden
uitgevoerd: de ene leidt de operatie, nr.
twee laat het geld verdwijnen en nr. drie
zorgt voor de info om het bedrog te spelen.
Ze zitten soms in drie landen: in Europa
een, een in China en een in Latijns
Amerika.
Wat kin je er tegen doen? Wel de politie
merkte dat er nogal vaak goede
procedures
in
bedrijven
ontbraken,
bijvoorbeeld die van dubbele handtekening
bij te storten geld… En daar zijn natuurlijk
ook programma’s voor te koop die elke
vreemde toestand signaleren ook al is het
“de baas zelf”. En pas op: vaak bellen de
rotzakken via computers en die tonen en
Frans nummer maar in realiteit bellen ze uit
het buitenland…
De nieuwe criminaliteit verandert ook de
politie enorm in haar werk. Dus moeten ze
daar eens denken over het werven van
oud-criminelen om de nog functionerende
te pakken… Die oude wijsheid bleef
bestaan.

HET GETAL PI
Het is de omtrek van een cirkel gedeeld door
de diameter en het is bij ruwe benadering
22/7 = 3,14…. Er bestaat geen enkele
eenvoudige manier om het uit te rekenen dus
deden twee halve gekken dat met en forse pc
en wel tot 10.000 miljard decimalen… Dat
duurde 84 dagen… en was niet erg nuttig
omdat je met pi in enkele tientallen decimalen
al erg precies kunt rekenen, dus met weinig
onnauwkeurigheden… De mens is een beetje
maf.
FOTOOTJE OPPEPPEN?
Dat kan maar nu ook met een apparaat dat er
uitziet als een caleidoscoop en heet Lytro. U
kunt hel wat manipulaties uitvoeren om de
foto te redden of te verbeteren en u laadt de
foto erin. … Lytro kost wel wat: 399 $ en
komt begin 2012 op de markt. Dus als u er
regelmatig naast knipt zoals ook ik, dan is
Lytro uw redder. De complete naam is Lytro
Lightfield Camera en de uitvinder heeft er aan
gewerkt op Stanford en is Maleisiër uit
Australië.
DIE VIRTUOZE CRIMINELEN
In de financiële wereld zitten nogal wat
criminelen die opereren in het buitenland en
doen dat door het jatten van gegevens…
Bijvoorbeeld als volgt: de schurken geven
zich uit voor klanten die nog een schuld
moeten betalen en ze vragen daartoe een
RIB van hen ( Financ. Identificatie voor
betaling per bank). Dan pikken ze het logo
van het bedrijf in en de handtekening van de
financieel directeur. Dan bellen ze de bank
van het bedrijf op en geven zich uit voor de
directeur van dat bedrijf en vragen om een
stevig geldbedrag en met urgentie. Die zakt
door en stort dat bedrag op de rekening… het

DE SUPERPRODUKTEN VAN DYSON
Hij maakte wel 5000 pestversies van zijn
beroemde”zakloze” stofzuiger en is geen
bewonderaar van traders die niks doen aan
de echte economie…
De rij van
uitvindingen en verkoop successen groeit
nog steeds: handdrogers, ventilatoren die

42

niet draaien etc. Zijn onderneming heeft 2700
personeelsleden, waarvan 700 ingenieurs en
hij verkoopt 80% in Engeland. Zo’n 50 miljoen
gaat in R&D van de omzet van 1 miljard en hij
hield er 216 miljoen aan over in 2010.
Hij zit niet op de beurs en is enige
aandeelhouder en deed ook zoiets als Jobs
deed met computers etc.: hij combineert
prachtig ontwerp en hightech en maakt
producten met topprestaties voor een hoge
maar niet onbetaalbare prijs. Hij produceert
net als Apple in Azië en betreurt het zeer dat
Engeland, de bakermat van de industriële
revolutie, zijn industrie verloor. Overigens is
dat een sprookje zegt hij: de Engelsen waren
en
zijn
primo
handelslieden.
Die
stoommachine was toeval omdat er zoveel
goedkope kolen waren toen… Hij adviseerde
Cameron recent en wees op het grote belang
om technologie te bezitten en die te
ontwikkelen in Engeland. Hij bewondert ook
zeer de overleden Jobs en had contact met
diens topontwerpers. Hij houdt zelf van tennis
en tuinieren en spelen met een bulldozer…
En hij betreurt het zeer dat veel goede
ingenieurs hun brood gaan verdienen in de
fin. City… waar het land zijns inziens niet
echt wordt geholpen. Dyson bewijst wat het
weten nog kan, roept op tot investeren in high
tech en weet ook hoe je hoogwaardige
producten via Azië produceert. Hij wijst de
weg, maar wie luistert naar hem?

miljoen omzet raait heeft hiermee een
gigavondst
gedaan
die
erg
veel
belangstelling trekt. Ze spelen in 2012 al
quitte en kregen nu van een investeerder
23 miljoen kapitaal erbij… De mens staat
voor niets!
EEN ONVERVALSBAAR HOLOGRAM
Een hologram werkt doordat licht dat op de
vernislaag valt van enkele microns de
fractioneren . Afhankelijk van de er op
vallende golflengte komt er een afbeelding
te voorschijn. Nu kwam Hologram
Industries op het idee er een onvervalsbare
afbeelding in te stoppen bijvoorbeeld een
pasfoto die verschijnt onder een bepaalde
hoek van invallend licht. Zo wordt dit
hologram in een hologram
niet meer
vervalsbaar… Straks komt er niemand
meer weg met vervalste papieren… Winst
dus maar de mens staat voor niets dus…
Is het een fraaie stap mar niet voor eeuwig
safe.
OLIE UIT DE ZEE
Je neemt wat micro-algen uit zee en die
laat je daar ronddrijven in een foto-bioreactor maar dan wel langs de evenaar en
net onder de oppervlakte. Deze algen
groeien dan dank zei de zon en wat
kunstmest tot ze groot zijn. Dan worden ze
opgevist,en in een drijvende offshore
fabriek tot biobrandstof omgevormd. De
firma Wintershine gaat dat nu op kleine
schaal doen en over tot echte productie in
2014 met een miljoentje of 30 als
investering. Straks kunnen de schepen
tanken op volle zee… Zonder de olie op te
pompen van 6000 meter diep…

ER IS EEN GENENSCHAAR
Celletis vond ze uit een “instrument” om
genen te knippen, te kopiëren en aan elkaar
te plakken. Daardoor zijn fouten bij de
manipulatie van genen, om te beginnen bij
planten, nu onmogelijk geworden. Waardoor
mislukte manipulaties nu tot het verleden
behoren wat enorme voordelen geeft. Nu
dus cellen op maat om medicamenten te
maken, voor in-vitro tests, etc. en dus
kostenbesparingen. Een andere toepassing
ervan is het maken van stamcellen. Die
komen nu uit embryo’s en dat geeft
sommigen ethische problemen. Met de
schaar kun je nu volwassen cellen nemen en
met enkele knipjes kunnen die in stamcellen
worden omgevormd. Daarmee kun je zelfs
kunstbloed gaan maken ! Cellectis dat nu 15

DE SPION DER ZEEËN
Liquid Robots uit Californië maakte de
Wave Glider. Zo groot als een surfplank en
met zonnepanelen en ook een systeem dat
waterbeweging in energie omzet voor een
voortbeweging systeem dat aan kabels 6
meter diep in het water hangt. Zijn sondes
kunnen
van
alles
en
nog
wat
“meten/signaleren” en naar een satelliet
sturen. Over vervuiling, biodiversiteit,
visbeheer, etc. Liquid Robotics wil er
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honderden van doen zwemmen om er
missies mee uit te voeren op hoge zee voor
allerlei doeleinden en.. tegen betaling door
instanties en bedrijven.

zijn onbemand de piloot blijft beneden en
dat werd door ETH Zürich uitgevonden.
Om alles te bewijzen bouwden ze een
toren van 6 meter hoog van 1500
polystyreenblokken in de stad onder de
ogen van experts. En die waren erg onder
de indruk. Straks dus geen bouwvakkers
meer op grote hoogten? Dat is goed voor
de WW zou Jan met de pet zeggen.

DE ROBOT ALS BEWAARDER
In Japan is er 's nachts in het gevang de
robot die door de gangen waart… En dis is in
staat om de gedragingen van de bewoners
erg precies te volgen en te interpreteren op
zijn 4 wielen en met zijn 1,50 meter lengte en
zijn 70 kilo. Hij waarschuwt de bemande
centrale bij onraad en die kunnen via hem
met de gevangene praten. Zo wint men méér
tijd voor de re-integratie van de gevangenen
en vanaf begin 2012 is er een eerste gevang
dat er drie gaat inzetten. In dit vergrijsde land
met 220% Staatsschuld waar geen jongere
meer is te krijgen… In plaats van
immigranten, ook dus!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
ZELFS
DARWIN
IS
EIGENLIJK
ACHTERHAALD
De biologen weten intussen verrekte veel
en daarbij hoort nu ook dat alle levende
wezens, tot virussen en bacteriën toe, hun
genen uitwisselen! Wel 8% van onze
menselijke genen is ons overgebracht door
virussen weten we nu.
En wij maar
denken da we vooral van de Homo
Sapiens afstammen.. terwijl 4% van onze
genen van de Neanderthaler komt. Want
die twee hebben zich ook al ooit
“gemengd”. Dus onze voorouders dat is
een bont gezelschapje en dat wist onze
keurige Darwin natuurlijk niet. Dus de
stamboom van Darwin bestaat gewoon niet
meer in de moderne biologie. Ook zijn idee
dat alles wat er is iets nuttigs te brengen
heeft is niet houdbaar: nee we zitten vol
“egoïstische genen” die helemaal niet
bezig zijn met “ons te verbeteren”.
Sommige bacteriën hebben wel 40%
genen die nergens toe dienen. Onze
genenverzameling is een soort van
munitiedepot waarin meestal op het goede
moment iets te vinden is tegen een nieuwe
bedreiging. Dus moeten we oppassen met
de opmerking “nutteloze genen”…
Darwin was dus gewoon te optimistisch
met zijn idee dat de natuur zich aanpaste
en vooral verbeterde. De overblijvenden
zijn niet zonder meer “de betere”, nee het
zijn de besten geweest op een bepaald
gevaarlijk moment en dus bleven ze toen
bestaan. Wij hebben vele eeuwen de
natuur
in
zijn
diversiteit
en

EEN HELI VOOR DE HOOGSPANNING!
Hij is van EDF en kan hoogspanningskabels
aan masten bevestigen bij nieuwe leidingen
of reparaties. Hij kan 3 à 5 km kabel
ontrollen via een rol op de grond en is van
RTE die dit onderdeel beheert. Deze zware
heli kost wel 20 miljoen en hij wordt
toegevoegd aan de vele Ecureils die worden
gebruikt voor de inspectie van leidingen. Ook
kan hij onderdelen voor masten op zijn plek
brengen en verkort daarmee de bouw van
veel hoogspanningsleidingen waaronder die
van een nieuwe in Bretagne en straks die
voor de nieuwe EPR…
BABYFOON PRAAT MET I-PHONE
Hij is piepklein en ziet en hoort alles en filmt
zelfs als u dat wil. En hij stuurt alles naar uw
I-phone en u kunt via hem ook “terugpraten”.
Alles loopt via het internet natuurlijk. Het
gadget kost U 299 € en heet Smart Baby
Monitor. Ook houdt hij voor u bij de
kamertemperatuur, de luchtvochtigheid, kijkt
ook in het donker (infrarood) kortom uw baby
zit snor. Hij is klein en simpel ook nog. Laat
die baby's nu dus maar komen.
ROBOTHELI’S BOUWEN HOOG
Deze quadri-heli's (vier bladenstelsels) tillen
dikke blokken op de mm op hun plek… Ze
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onvoorspelbaarheid onderschat: dat is wat nu
blijkt. En de natuur schept dagelijks,
schijnbaar chaotisch, verder. We weten dat
een bacterie er in slaagde in een worm te
kruipen en dat daardoor een andere worm
ontstond voor wel 80%! Als een vrouw het
Herpesvirus draagt zal haar kind dat in zijn
genen terugvinden omdat het in haar zijn
chromosoom kroop. De grootvader van dat
kind is dus voor een partje dus… een virus!
De mens is een zak vol microben: daar zijn er
meer van dan lichaamscellen. In het
spijsverteringskanaal leven al 100 miljard
microben. De meegenomen gastro-enteritis
door de Spaanse kolonialen deden een heel
indianenvolk uitsterven ooit.
Dus is de wereld niet denkbaar zonder
catastrofes, dat hoort bij de natuurlijke
ontwikkeling. We weten ook dat 25% van de
kankers door virussen worden veroorzaakt.
De baarmoederhalskanker komt door een
virus dat ook keelkanker veroorzaakt. En een
virus blijkt ook een ander virus te kunnen
besmetten, direct dus zonder gastcel.
Darwin zat er dus naast , los van zijn
revolutionaire idee wat blijft. De creationisten
van vandaag zijn, gezien vanuit de huidige
biologie, echt helemaal simplistisch ernaast
gegaan. Eigenlijk had Nietzsche een beter
idee over op het leven dan Darwin, moeten
we nu vaststellen.
Tja u ziet het weer eens: er is veel
vooruitgang maar die breekt ook erg veel
heilige huizen af. Zoals ook ooit Darwin zelf
deed overigens. Chacun à son tour, dus, en
eigenlijk ook niets erg verrassends. Na
Copernicus en nu ook met dat “Gods-deeltje”
van Higgings in Genève..
Dat zijn wij dus, als deeltje van die grote,
woeste en ontembare natuur.

inwoners. In 12 termijnen betalen is hier
heel gewoon. In een aantal steden zijn er
al “verzadigingsproblemen” opgedoken zo
goed loopt het hier… Met de politieke
vrijheid is het helaas wat beroerder
gesteld… En nu komt er die herrie over de
Armeens genocide met Frankrijk ook nog
bij: Ankara is woedend..

Terug naar inhoud

-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
CANADA STAPTE UIT KYOTO
Tijdens Durban kwam dat schokkende
nieuwtje: CANADA stapt uit het akkoord
van Kyoto. Wat het in dat akkoord had
beloofd is intussen echt onhaalbaar
geworden mede door de exploitatie van de
bitumineuze zanden… Olie daaruit gaat in
de toekomst via een giga-pipeline dwars
door de VS naar het zuiden voor raffinage.
HET EUROPESE CO2 PLAN VALT
SLECHT
In de VS en ook elders is het plan om de
uitstoot van CO2 aan te pakken van de
buitenlandse vliegtuigen erg fout gevallen.
De VS protesteerde heftig… En in
Nederland zei Samsom: Dan maar gewoon
hét paarden middel = het luchtruim sluiten!
Het gaat niks goed met dat CO-2 gedoe:
weer een slachtoffer van de crisis.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
NEW YORK DÉ IMMIGRANTENSTAD
De gemeente New York heeft op zijn
telefoontrailer een lange reeks info staan in
Spaans, Russisch, Arabisch, Koreaans en
Creools. Dat moet op last van Bloomberg
sinds 2008 en alle papieren mededelingen
gaan ook uit in zes talen. En er zijn voor de
andere talen tolken ter beschikking. Niet
voor niets staat op de sokkel van het
Vrijheidsbeeld een gedicht van Emma
Lazarus over de armen en vervolgden in
de wereld…

LET OP DIE TURKEN!
De Avenue Istiklal in Istanbul wordt steeds
voller met commerciële centra bebouwd. Al
280 “shopping malls” openden hier in twintig
jaar. En er zijn er nog 100 in de planning nu.
De turken die e hier ziet zijn totaal
“verwesterd in hun koopgedrag”. En alle
Europese groten zijn er: Darty, Declathon,
Ikea etc… Er zijn ook al 120 miljoen
creditcards in dit land met nu 74 miljoen
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In 1930 waren er hier ca 600.000
immigranten nu, in 2010 zijn er dat 3 miljoen.
Door de golf uit Ierland, Italië en de stroom
joden. In NY zijn 36% van de bevolking
immigranten n zelfs 43% van de actieve
(Nederland: 9%). Er worden 179 talen
gesproken en een op de twee inwoners
spreekt een vreemde taal. In de 60-er jaren
waren er vooral drie groepen: blanke
Europeanen,
Afro-amerikanen
en
Portoricanen. In 1965 ging alles óm omdat de
wet van 1924 die voorrang gaf aan
Europeanen werd opgeschort en de
familiehereniging werd gestimuleerd. Toen
kwamen er vele uit het zuidelijke deel van de
wereld: Latijns Amerika, Azië en de Caraïben.
Nu zijn het vooral dominicanen, chinezen,
Mexicanen, Jamaicanen en Guyanen die met
grote aantallen komen. Deze immigranten
redden de stad heet het hier… zie de
bloedarmoede in de noordelijke steden van
de VS. Zij gaven weer elan en dynamiek.
Manhattan is nu niet meer hét plekje maar
dat werd Queens en het aandeel der blanken
is nu 33% (was 63% in 1970!) en geen
enkele etnische groep domineert… In veel
andere steden zijn er één of twee dominante
groepen zoals Mexicanen en Salvodoranen in
LA. Dit is uniek op de wereld. Ook het joodse
deel en het Italiaanse deel worden
“overspoeld” door de chinezen die nu weer
minderen. Manhattan heeft nog maar 16%
immigranten en in Queens is dat 50%
geworden. Hun metro heet dan ook “de
internationale Express”. Ook Brooklyn is zijn
dominantie van russen en Italianen
kwijtgeraakt en is nu een grote “meltingpot”.
Met hier en daar wat accentjes. Een jonge
rus vertelde dat hij hier opgroeide als was hij
in Rusland: alles om hem heen was
Russisch. Taal, eten, dokters alles. Maar nu
hebben zijn kids Amerikaanse voornamen.
NY heeft een enorme capaciteit om
vreemdelingen op te nemen en te “mengen”
naarmate de tijd voort schrijdt. Men ontvangt
ze hier met hun eigen taal en cultuur en doet
ze langzaam omsmelten in hun omgeving.
Een heel andere theorie dan de Europese
integratiedwang… En in Marseille zien wij
(red.) nu een beetje hetzelfde met zijn 5 grote
minderheidsgroepen. Hier is niemand óf

iedereen de zondebok! Iets om over na te
denken…
WEER
IMMIGRANTEN
NAAR
DUITSLAND
In Madrid zei Angela Merkel dat er wel
100.000 technische vacatures waren in
haar land… en dat hebben ze nu in ZEuropa goed gehoord. Ziehier:
De eerste helft van 2011 bleek dat er een
immigratie-overschot was in Duitsland:
435.000 er In en 300.000 er Uit. De
immigratie steeg met 19% en voor de
categorie O-Europa en Z-Europa was de
stijging zelfs + 30%. Voornamelijk
Spanjaarden en Italianen uit het zuiden…
als van heel lang geleden eigenlijk. Het
aantal vertrekkende daalde met 6000. Dus
steeg het aantal inwoners door immigratie
met +122%... de tijden van Sarassin zijn
net achter ons en de werkelijkheid
achterhaalt alles. Wie kletst er nu dan over
integratie? Niet de industrie die geen mens
meer kan vinden! We beginnen nú al
opnieuw dus.
DE IMMIGRANTEN ZIJN DE VRIENDEN
VAN HET LIBERALISME
Sarkozy zei in 2005: immigranten zijn
welkom zolang ze onze wetten respecteren
en hun belastingen betalen. Maar nu wil
zijn partij liever niet stemrecht geven aan
niet-Europees
immigranten
bij
de
gemeenteraadsverkiezingen… Daar zit ene
Marine Le P. achter dus… Wel 34% van de
Tunesiërs in Frankrijk, stemde islamitisch
en daar zit de pijn dus ook al. Toch is
immigratie altijd de grote vriend geweest
van de liberalen. En als je kijkt naar landen
zonder immigratie zoals N-Korea en Japan,
zie je hoe een land achteruit kan hollen en
vastloopt.. De vrijheid van circulatie was
altijd al een grote stimulus in het
dynamiseren van de economie en dat zie
je ook aan de grotere immigrantengroepen
in vele landen bijvoorbeeld de chinezen en
de Indiërs. In Californië zagen we, al
rondreizend, dat de Indiërs en Pakistani
bijna geheel de markt van de motels in
handen hebben en er werken ook vele van
hen in grote hotelketens. En door de veel
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betere elektronische communicatietechnieken
is “thuis” voor een immigrant veel minder ver
weg dan vroeger. Beroemd is het verhaal van
de Chinese zakenvrouw die op het idee
kwam de lege containers die vanuit de VS
naar China terugkeerden te vullen met…
karton en papierafval. Dat werd de basis voor
een bloeiende papierindustrie in China met
een logistieke tak in de VS… En Indiërs die in
de VS in de computertechnologie werkten
vonden een koelkast uit die 47 € kost… op
basis van kennis in de computerkoeling.
Steeds meer innovaties komen van
immigranten: een hartbrug kost in Bombay
1500 $ en in de VS 15.000… De “hersenen
van de diaspora’s” blijken nogal eens de zet
tot grote vernieuwingen en daarom zijn
immigranten eigenlijk “de grote vrienden” van
de liberaal denkende wereld. Zij zijn echte
katalysatoren
van
dynamisme
en
vernieuwing…
Iets om over te denken nu de immigratie fors
wordt afgeremd in landen met giga-schulden
die in groei krimpen…
Ook tussen Duitsland en Frankrijk is er een
verschil in opstelling over immigranten: Berlijn
is daarover positiever dan Parijs, mede
omdat Duitsland snel vergrijst. En de
constatering dat er in de EU nu een reservoir
van werkeloze immigranten is van ca 22
miljoen, wordt te vaak, ook in Frankrijk, als
reden gezien m de hele immigratie af te
remmen… Maar tegen de angst-scheppende
kracht van rechtse zijde is intussen politiek
de nodige reactie vereist en die is, jammer
genoeg,
een
populistische:
tegen
immigranten zijn is politiek nu nodig om het
electoraat te pleasen…

Het leeuwendeel van de groei kwam dus al
van vóór 1981.
Frankrijk pluste met 10 miljoen terwijl
Engeland slechts 6 miljoen deed, Italië
maar 4 miljoen en Duitsland maar 3
miljoen…
Maa5r in de komende jaren gaan de
Engelsen fors groeien en in 2030 zijn ze
daar met meer: vooral door immigratie dus.
En in 2040 zijn Engeland én Frankrijk
groter dan Duitsland…. Dan is “de
Europese groeikampioen van nu” echt
aangekomen bij het bordje: “zieke man van
Europa”…
Het is maar dat u het weet en…Nederland
zit in dezelfde categorie als Duitsland. Zou
Geert dit weten? Het gaat vanzelf beter
dus conform PVV denkbeelden: véél meer
ouderen en bijna geen jongeren meer. Dus
allemaal
bingo
spelen
in
de
bejaardensoosjes.

-REVOLUTIES
…………………………………………………
Na de laatste bijlage Arabische Revoluties
VII van half okt. gaat in deze kolommen
het verhaal voort van de Arabische landen
in revolutie of verkerend op de drempel van
de democratie; wanneer beginnen er ook
revoluties elders?
---------------------------------------------------------1.Tunesië

-DEMOGRAFIE
WAARDOOR GROEIT FRANKRIJK?
Welaan dat komt niet punt één door het
geboortecijfer van 2, 01 kids want voor groei
moet het 2,07 zijn. Zou het dat gebleven zijn
dan zouden er nu
(1981-2011) door
geboorten 1,3 miljoen méér zijn…
De immigratie deed in 30 jaar ca 3,1 miljoen
inwoners er bij. En door het (veel) ouder
worden steeg het aantal ook nog 3,1 miljoen.

Schets:
Republiek, Ben Ali regeerde sinds 1987.
10, 4 miljoen inw. ; gem. leeftijd 28 jaar;
groei 1,9 kids/vrouw (!) en levensverwachting 75 jaar.
BNP 33 miljard; BNP/inw. 3200 $.
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98% moslims, 2% christenen/joden.

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

--------------------------------------------------------Periode vanaf einde oktober 2011
-De Grondwetgevende Vergadering
Er zijn vele partijen in vertegenwoordigd… en
30 van de 217 zetels worden bezet door hele
kleine fracties. Ennadah (moslimpartij) pakte
90 zetels, het Congres voor de Republiek
kreeg er 30 en Ettakol (links) kreeg er 21, AlAaridah (Volkspartij) bezet 19 zetels, de
Democratisch Progressieven 17 en dan zijn
er nog twee partijen met elk 5 zetels. Een
groot mozaïek dus… waarvan moet worden
afgewacht hoe men elkaar zal gaan vinden.
-Drie winnaars verdelen posten
De drie winnende partijen verdelen de posten
van president, premier en minister van
financiën. Ook na de verkiezingen was er
sprake van een relatieve rust in het land:
zelfs bij de herdenking van de man die zich
verbrandde en de revolutie deed starten
waren er nauwelijks onlusten.
2.Egypte

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

-Opposities zijn bang voor oude clan
De oppositie uit de revolutionaire beweging
vreest dat de oude (militaire) clan in wezen
nog aan de touwtjes trekt en ook probeert
te manoeuvreren met de opkomende
islamitische
krachten
van
de
Broederschap,
nu
de
verkiezingen
naderen.
-Het Tahrirplein weer vol!
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Uit angst voor het aanblijven van de militairen
ook na de verkiezingen, werd het plein weer
gevuld met revolutionairen. De politie trad op
en maakte op de eerste dag één dode en
tientallen gewonden; een dag later twee
doden en wel 700 gewonden… Dat was op
een weekje vóór de verkiezingen.
-Het plein bleef vol..
Ondanks vele doden bleef het plein vol en de
politie trad steeds driester op. De EU riep op
tot humaner optreden op 9 dagen van de
verkiezingen. Die volgens de militaire raad
gewoon zouden doorgaan. Nu zijn er al
tientallen doden en mogelijk 1000 gewonden.

3.Libië

-Tientallen doden grote onrust
De voorlopige regering bood haar ontslag
aan; de militaire raad weigerde dat. Er vielen
tientallen doden op het Tahirplein door
traangas en rubber kogels en ander geweld.
De internationale wereld is zeer ongerust en
vraagt om minder geweld. Ondanks het feit
dat diverse partijen hun campagne staakten
zegt de militaire raad dat de verkiezingen
gewoon doorgaan over enkele dagen.
-De verkiezingen lukten onder veel geweld
De tweeronden kwamen er; bij de laatste
werd hard geslagen en ook gekild. De
militairen willen hun positie behouden: politiek
maar zeker ook economisch! En in de nieuwe
poolitieke top dreigt een machtsstrijd tussen
gematigde en radicale moslims: een coalitie
van gematigde islam en links-liberaal lijkt
aanstaande. Maar dat is inhoudelijk geen erg
stevige blijver… Egypte dat econ. Erg
stagneert is er nog lang niet.

Schets:
Republiek, islamitische staat. Een polit.
Partij. Khadaffi putsjte in 1969 en “gaf” de
macht aan het volk in 1977.
6,5 miljoen inwoners;gem. leeftijd 23 jaar;
groei 3 kids/vrouw en levensverwachting
75 jaar. Wel 18% is jonger dan 14 jaar!
Berbers en Arabieren, 97% moslims
(soennieten).
BNP 57 miljard, BNP/inwoner 9300 $, bijna
rijkste land van Afrika.
Olie 25 miljard, 2 miljoen barrels per dag.
Is 95% van de export en 70% van het PNB.
Dit land is een grote verzameling van meer
dan 20 stammen; twee grote en vele
kleintjes. Khadaffi jongleerde 40 jaar
hiermee
met
huwelijken,
coalities,
cadeaus, oliegeld etc. en balanceerde zeer
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knap. Maar hij is van de Tripolisstam (de
Khadaffi) en dat vonden de oostelijke
stammen al heel lang maar niks.

tegoeden bijna allemaal gedeblokkeerd en
de interne onrust bleef vrij groot… Het
“neutraliseren van de vele militaire
groepjes bleef een probleem.

Het leger van dit land is een nogal manke
boel. Omdat K eind vorige eeuw oorlog
maakte met Tsjaad , kreeg hij het fors aan de
stok met Frankrijk en de VS, en daarna een
wapenembargo. Dus had hij nog weinig
wapens uit Rusland en, hij kon niks
vervangen/moderniseren. Het is oud spul, de
training van de militairen is niet erg geweldig
en de piloten kunnen maar 85 uur per jaar
vliegen en dan kun je er weinig van maken.
Ook vroeg hij ooit Servië om hulp: die hadden
ook Russische wapens en wel getrainde
mensen. K. maakt ook daarom vaker gebruik
van huursoldaten uit zwart Afrika: die vechten
beter en die keren zich ook niet tegen hem.
Een goed leger is gewoon link; als je een
dictator bent.

-De nieuwe minister van economie werd
gedwongen af te treden.
Politieke onrust alom: het bedwingen van
de vele fracties uit de revolutie is
problematisch. De politiek is dus ook
onrustig en er werd gezegd dat : “de kids
van Kadhaffi een bron van onrust zijn in het
land”.
4.Bahrein
Schets:
Constitutionele monarchie sinds 1971
Inwoners: 1,23 miljoen autochtonen plus
670.000 buitenlanders; de meeste Aziaten
en wat Iraniërs.
Groei: 2,4 kids/vrouw

-De CNT kondigde nieuwe regering aan.
Half november eindelijk een bericht over een
nieuwe regering na stilte. De pers zweeg over
Libië…
-Seif Al-Islam gearrresteerd in Z-Libië
Hij werd ingerekend en was onherkenbaar
met baard, tulband en bruine woestijnkleding.
De procureur van het Int. Gerechtshof ging
op reis naar Tripoli om hem te arresteren.
Vele riepen de CNT op hem aan Den Haag
uit te leveren.
-Seif Al Islam wordt in Libië berecht
Ondanks vele oproepen om hem aan Den
Haag uit te leveren werd besloten dat hij In
Libie voor de rechter zou verschijnen. En de
chef van de Veiligheidsdienst werd ook
opgepakt… De vorming van de nieuwe
voorlopige regering was weer vertraagd.
Seif zou hebben gevraagd om de kogel bij
zijn arrestatie en was niet bang, zeiden
getuigen. Over zijn lot is men buiten Libië nu
erg bezorgd.

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

-De voorlopige regering gevormd
De regering was eindelijk klaar en de
ministersposten
werden
ingevuld.
De

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

22 miljoen inwoners; groei: 5,7 kids/vrouw;
gem. leeftijd 17 jaar; levensverwachting: 65
jaar
Zeer arm land: 900 $/inw.; heel veel
ongeletterde.
Het land leeft van olie en gas: maar er zijn
beperkte reserves.
Veel wapens, veel misdaden en moorden,
De oude dictator met zijn lange zit van 32
jaar, en zijn 1e minister (een oom van hem)
die al 40 jaar aan de macht is wilde ook
zijn zoon “op de troon” die nu chef is van
de republikeinse garde. De broer van
Saleh is commandant van het tankbataljon
en hij is nogal conservatief zo tegen het
salafisme aan. Het lijkt allemaal best wat
op de families Mubarak en Khadaffi en ook
Assad in Syrië. Men moet zich niet
verkijken op dit land waarvan het zuiden tot
1972 een marxistisch staat was…Nadat de
Engelsen er vertrokken ging het die kant
op tot de hereniging met het noorden in
1989. Er zijn al vele jaren politieke partijen
hier en het systeem was minder autoritair
dan in Cairo! Sinds 1990 bestaat er een
radicale moslimpartij die verwant is aan de
“Broederschap” waarin, ook hier, een
machtig stamhoofd heel invloedrijk is.
De opstand is echter hier een zaak van
vooral de jeugd en (nog) weinig religies of
etnisch. Het lijkt hier erg op de revoluties
in Tunesië en Egypte wat het niet
politieke/etnische/religieuze betreft…Al zijn
ook hier de 75 stammen niet over het
hoofd te zien. En men moet goed begrijpen
dat de huidige machthebbers voor de VS

-Iran ontkent betrokkenheid
Iran zei niets van doen te hebben met de cel
die een aanslag had voorbereid op de
ambassade van de Saoudi’s.
-De regering erkent overmatig geweld
Men erkende in maart 2011 te hard te zijn
opgetreden tegen betogers. Kennelijk om
protesten te voorkomen.
-Fors optreden tegen sjiïtische partij.
De lang durende vergadering van de grootste
partij van de oppositie werd hardhandig
beëindigd door veiligheidstroepen.
5.Jemen
Schets:
Islamitische Republiek.
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een van de betere garanties en blokkades
waren
tegen..
Al-Qaida.
Daarom
is
Washington ook hier wat stilletjes: men heeft
na Saleh namelijk geen goede opvolger die
“hun” belangen dienen zal tegen het
terrorisme. Maar het tijdperk Saleh lijkt toch
wel ver voorbij begin april 2011..

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

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

Het is een land met een (socialistische),
Baath-partij (zoals bij Saddam) en ook hier
regeert de despoot Assad (die zijn vader
opvolgde) , met zijn sjiietische minderheid.
Al is Assad bepaald geen religieus fanaat ,
meer een seculiere man dus, maar in de
politiek kan dat snel veranderen. De jonge
Assad leek een veranderaar te zijn en
omringde zich eerst met jeugdige goed
opgeleiden. Maar hij hield het gevecht
tegen de oude orde niet echt vol en verviel
in de stijl van zijn vader. Samen met zijn
jongere broer Maher die ook chef is van
de Republikeinse Garde en keihard. Hij is
zeer gehaat in het land. Dit verklaart de
achteruit manoeuvre van Assad die zo
hoopvol begon ooit.
Het is van belang te herhalen hier dat
vader Assad in 1982 de Moslimbroederschap te grazen nam en daarbij
vielen 20.000 doden, zegt men. Verder
heeft zoon Assad een redelijk gebalanceerde regionale politiek gevoerd en
daardoor
veel
prestige
verworven
regionaal. Syrië is steunpilaar voor
Hezbollah en Hamas, wilde enkel praten
met Israël na teruggave van de
Golanvlakte etc. Hillary Clinton noemde
Assad zelfs een “hervormer” nog niet zo
lang geleden. Maar intern groeien onvrede
en frustratie bij een jonge straatarme
bevolking. En ook hier is het de jeugd met
internet die niet zozeer ideologisch, maar
meer verlangend naar verandering, het
voortouw nam. À la Tunesië en Egypte en
Jemen.

-Saleh akkoord met oppositie
Saleh was weer eens akkoord…en iedereen
wachtte
af.
Er
kwam
toch
een
machtsoverdracht en Saleh moest, zei hij,
opnieuw voor behandeling naar het
buitenland. In het zuiden werd verder stevig
gevochten… En jawel, het bericht kwam dat
Saleh een tijdje naar de VS zou gaan “om de
nodige
rust
voor
de
aanstaande
presidentsverkiezingen te scheppen” en om
medische redenen natuurlijk.

6.Syrië

Schets:

52

-De V-raad veroordeelt het geweld in het
land.
De russen keerden om en dus kon deze
resolutie passeren. Uitslag: 1333 vóór, 43
onthoudingen
en
11
tegen…De
observatoren van de Arabische Liga
mochten ook het land binnen… maar het
moorden ging door en iedereen weet dat
het spel heet: hoe winnen we tijd… Assad
verliest terrein maar… vecht door.

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

-De grote plof in Damascus
Wel 44 doden en 150 gewonden: dat was
duidelijk Al-Qaida vond Assad c.s. En de
Arabische observeerders mochten gelijk
meekijken naar de grote schade. Velen
vrezen dat Assad’s geheime dienst er meer
van weet dan Al-Qaida… Het spel
verandert slechts van namen en kleur… En
de grote moordpartij in die kleins stad was
net achter de rug… Al-Qaida ontkende
intussen heftig bij de plof te zijn
betrokken…
De
generaal
die
de
waaarnemingsmissie in Syrië leidt namens
de Arabische Liga was de rechterhand van
ene Bashir in Soedan: hij is nog net niet
aangeklaagd (net als zijn chef Bashir) voor
misdaden tegen de menselijkheid in
Darfur… De keuze wordt verdedigd:
Soedan is lekker ver weg van Syrië en dus
is hij objectiever…
Het moorden gaat door: een echte
burgerkrijg of een spel van Assad c.s.?

---------------Vervolg na Editie 83
-Wordt de CNS erkend als Assad doof blijft?
Dat is wat over blijft als Assad niks doet,
maar dan moet deze club wel garanties
geven. Onder meer over het toekomstige
democratische proces… De leider woont in
Parijs en het is in die club nog redelijk
wanordelijk. Maar als sancties niet epen is dit
de enige verdere weg die denkbaar is buten
extern ingrijpen.
-Steeds maar doden én raketten
Twee raketten troffen een gebouw van de
regerende
Baathpartij
en
bronnen
bevestigden dat de rebellen redelijk zijn
georganiseerd en goed bewapend. Er wordt
geen olie meer verkocht dus is er bijna geen
geld meer voor soldij etc. .. Intussen zijn
zowel China en Rusland tegen Assad die nu
erg alleen is: nu nog Amadinedjad dus.

9.Koeweit

-Herrie met de Arabische Liga
De minister van Buiza beschuldigd de Liga de
V-raad te helpen en was boos dat de Liga de
aanpassingen van Syrië op het voorstel voor
observering. Intussen weer een dozijn doden
in diverse steden en de Liga-ministers
kwamen weer in spoedberaad bijeen. Assad
geeft geen teken van enige krimp….._
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hoorden nauwelijks iets over interne
problemen.
Tot half november plotseling het parlement
werd bezocht door een woedende groep
van duizenden demonstranten nadat hun
demonstratie was verboden. Het ging
echter over een corrupte minister en niet
over politiek.
-Opnieuw protesten in parlement
Er waren opnieuw oppositionele die in het
parlement voor opschudding zorgden. Het
gaat hier echter om een corruptiekwestie
en niet om een opstand tegen de regering.

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

---------------------------------------------------------------------

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

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

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U
hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te
kunnen lezen. Die kunt u echter gratis
downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoor-beeld van TWEE naar EEN kolom
wijzigden, dat nu niet meer kunnen… “Elk
voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125%
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of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigen-lijk
ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET in
PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even weten
dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
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