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AMUSE GUEULE
1% DER MOBIELTJES GEBRUIKERS OP DE WERELD ZIJN GOED VOOR 50% VAN
HET TELEFOONVERKEER! En 10% GENEREERT 90% VAN DAT VERKEER. DE 1090 REGEL DUS!
CHINA CONSUMEERT AL10% MEER ENERGIE DAN DE VS EN PRODUCEERT 40%
BROEIKASGAS MEER..
IN 2011 GAF DE EU 150 MILJARD MEER UIT AAN ZIJN OLIE-IMPORT.
DE FINANCIËLE SECTOR IN DE VS IS NU 8,4% VAN HET BNP. DAT WAS IN 1950
3%.
WEL 47% VAN DE AMERIKAANSE CONGRESLEDEN ZIJN MILJONAIRS. HUN
MEDIANE SALARIS IS 2,56 MILJOEN $.
BINNEN EEN EEUW LIEP HET AANTAL CHRISTENEN IN DE SUBSAHARA
GEBIEDEN OP VAN 9 NAAR 63%! IN EUROPA LIEP DAT TEUG VAN 95 NAAR 76%
IN DIEZELFDE HONDERD JAAR.
EUROPA SLIKT NOG STEEDS 18% VAN DE IRAANSE OLIE-EXPORT EN AZIË ZIT
NU OP 70% (vooral ook CHINA). EN NU KOMT ER HET EMBARGO VAN DE EU, WAT
LASTIG WORDT VOOR GRIEKENLAND,.ITALIË EN OOK NEDERLAND..
FRANKRIJK PRODUCEERT 20 MILJOEN TON GRAAN VAN DE IN TOTAAL 125
MILJOEN TON DIE WORDT GEPRODUCEERD: IN HET SEIZOEN 2010-2011 DUS.
ER ZIJN NU NOG 41000AMERIKAAANSE SOLDATEN OP EUROPESE BODEM; DAT
WAREN ER 219.000 IN 1989.
HET SPAREN VAN DE JAPANNERS LIEP TERUG NAAR 2% VAN DE INKOMENS EN
DAT WAS 14% IN 1989!
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HET INTERNATIONALE TOERISME LIEP IN 2011 MET 4% OP NAAR 980 miljoen
WAARVAN 500 MILJOEN IN EUROPA.
DE OLIE VAN IRAN GING MAAR VOOR 3% NAAR ENGELAND, DUITSLAND EN
FRANKRIJK DIE IRAN VROEGEN OM DE ILLEGALE NUCLEAIRE ACTIES TE
STOPPEN… DE SPANJAARDEN, DE GRIEKEN EN DE ITALIANEN KREGEN VEEL
MEER… EN DE TOPPERS ZIJN CHINA, JAPAN, Z-KOREA EN INDIA.
ROMNEY MOEST ZIJN BELASTINGAANSLAG TONEN EN BLEEK 15% TE BETALEN.
HIJ KREEG IN 2010 21,7 MILJOEN BINNEN EN IN 2011 20 MILJOEN MET ZIJN JOB:
BAAS VAN EEN INVESTERINGSFONDS. DUS HIJ BETAALT INDERDAAD HEEL
VEEL MINDER DAN HET GEMIDDELDE VAN ZIJN LANDGENOTEN.

INHOUD

02

REDACTIONEEL

06

.VOORAF
.DIXIT-VERBATIM

06
07

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN

09

.L’EXCEPTION FRANÇAISE

08

15

FRANSE HERVORMINGEN / POLITIEK

15

AFFAIRES

16

NOS BONHEURS FRANÇAIS

17

08

.ALLEDAAGS UIT DE MIDI

17

WIJ ETEN SUPERGEZOND IN DE PACA!

L'EXCEPTION FRANCO-HOLLANDAISE
Zie ook DEMOGRAFIE : Demogr. en pensioen
.DE OORZAKEN VAN DE FRANSE CRISIS
.WAT DENKEN DE FRANSEN VAN HUN HOGE WW ?
.LA POSTE HEEFT HET TELECOMSYNDROOM
.DE SNCF VERANDERT..
.CHINATOWN IN CHATEAUROUX
.QATAR BELOONT JEUGD IN LILLE
11
.MARSEILLE KENT DE « FINI-PART » REGELING
.ER ZIJN NOG MILJARDEN FRANCS...
.DE MEDICIJNMANNEN IN LA FRANCE
.KOMT ER DE SOCIALE BTW ?
.HERRIE OVER HET « Quotient familial » !
.DE TEGENHANGER VAN DE SARKOTOP (18 jan.)
.DE GEHEIMZINNIGE ECONOMEN VAN DE FN
.ENKELE CAMPAGNEBUDGETTEN
13
.DE SOCIALE TOP VAN DE 18e JANUARI
.DE NIEUWE VOLKSTELLING
.ONDERZOEK NAAR TE ( ?) DUUR WATER
-DOE IETS (moois) MET UW LEVEN
De scheppende schurk.

.INGEZONDEN

.LE JOURNAL MARSEILLAIS
MARSEILLE IN BEELDEN
Jaareinde in Marseille
Het Wereld waterforum komt
De kippen van de Porte D’Aix
Opa ruziet met zijn bagage
De bom van Marseille
Iemand belast in de affaire Guerini
CRUISES : OP NAAR HET MILJOEN
ALS DE MISTRAL DE BAAS IS BIJ ONS...

.COIN DES POÈTES
AAN MIJN VRIENDEN DE WOORDEN
(LS, naar Michel Onfray)

2

18

20

21

DES MOTS DES MARSEILLAIS

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

18

21

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 21
1ALGEMEEN.
21

OOST-EUROPA

DE CRISES EN DE REVOLUTIES…
21
Zie ook W-EUROPA: ZWEDEN KRABBELT OP
.DEMOCRATIE, NATIE-STAAT EN MONDIALISERING
.DE JACHT OP DE SCHULDIGEN BEGINT OPNIEUW?
.DE DEGRADATIES IN DE EU
.MERCI, S&P!
23
.DE CRISISLESSEN VAN IJSLAND
.DE EU KAN AAN DE RECESSIE ONTSNAPPEN?
.DE STAGNERENDE BANKSECTOR
.DAAR GAAT DE EURO ONDERUIT..NA TIEN JAAR
INTER NET/MEDIA
.ALLES VINDEN MET UW TELEFOON

24

DIVERSEN
.NINJA HELPT DE GRIEP!
.WAARDELOZE STRAIVARIUSSEN
.DE MISDADIGE IVOORHANDEL
.DE AUTOTOPPERS
.VLIEGEN WORDT FUN!
.MALAISE IN EUROPESE LUCHTVAART
.AIRBUS LOOPT WARM
.DE KOUDE OORLOG DER PATENTEN
.BIJ BEWUSTZIJN IN COMA?

25

OLIE (Energie, water)

27

OOST-AZIË

ZUID-AZIË

NOORD-AMERIKA

35

Zie ook O-Azië.: CHINA VERSLAAT DE VS NÚ
.DE VS KLIMT TRAAGJES UIT HET DAL
.EEN .OBAMA HOUDT ZICH OVEREIND.
.DE ROBOTS STELEN DE JOBS!
.ROMNEY PISTE NAAST DE POT!
.KINDERARBEID IN DE VS MAG!
.CANADA HERKREEG ZIJN AAA

GUANTANAMO

37

.OBAMA DOOR DE KNIEËN

LATIJNS-AMERIKA

28

38

.DE LESSEN VAN ARGENTINIË

OCEANIË
.MASSA’S CLAIMS IN DE PACIFIC .

28

.EEN CONTINENT DAT NIET VERLOREN GING…
.GODSDIENSTOORLOG IN NIGERIA?

WEST-EUROPA

35

.INDIA BLIJFT AAN DE IRAANSE OLIEPIJP
.EXPLOSIEF PAKISTAN

Zie ook AFRIKA: Godsdienstoorlog in Nigeria?
.RELIGIES LIJKEN STEEDS VAKER OP ELKAAR?

AFRIKA

32

.CHINA VERSLAAT DE VS NÚ!
.NET VÓÓR DE DEMOGRAFISCHE TUNAMI
.TAIWAN LOVES CHINA!
.CHINA TIMMERT AAN DE EU-WEG
.DE NIEUWE CHINESE SUPERTREIN
34
.CHINEZEN KOPEN VEEL KUNST

.OLIE (EN GAS) ZAT IN LA!
.INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE BOOMT!
.DRE GRAP STOPPEN MET KERNENERGIE!

RELIGIES

31

.ALJAZEERA IN SERAJEWO
.HONGARIJE VERONTRUST NIET WEINIG..
.DE FRANSEN MOETEN UIT HONGARIJE ?
.KROATIË KOMT ER AAN
SERVIË HAAT EEN ZELFSTANDIG KOSOVO

38

.BIOWIJN UIT NIEUW-ZEELAND IS TOP!

MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN

29

39

.IRAN ROMMELT FORS VERDER…
.OPGEBLAZEN WETENSCHAPPERS IN IRAN
.EGYPTE ONDERDRUKT OPPOSITIE
.EIS: DOODSTRAF TEGEN MUBARAK!
.DE SUPER-CORRUPTE BEN ALI’S (Tunesië)
.HET FUNDAMENTALISME IN ISRAËL
.ISRAËL IS EEN START-UP!
.RAMALLAH BOOMT…(Palest.)

.KAN FRANKRIJK DUITSLAND KOPIËREN ?
.ZWEDEN KWAM ER WEER BOVEN OP.
.GROOT-BRITTANNIË IN ZIJN ISOLEMENT
.GAAN DE SCHOTTEN VERTREKKEN ?
.AI DIE GRIEKEN !
.WULFF ZIT ER KNAP NAAST ! (Du)

TRENDS/TECHNOLOGIE
.RAKETLANCERING UIT HET VLIEGTUIG
.EEN VIDEO-OORTJE
.DE EEUWIGE MUIS?
.DE DUNSTE PC
.DE RUSSEN SMIJTEN ROMMEL OP AARDE!
.KOSTUUM OM JE OUD TE VOELEN
.CODE “URGENTIE”
.MENS OP ELEKTRISCHE WIELEN

3

41

TOPICS-CAPITA SELECTA

43
-REVOLUTIES

WANKEL IS ONS (LEVENS)GELUK…
ONZE HERSENS ZIJN ONSTERFELIJK!

CO-2, KLIMAATVERANDERING

HET BEZOEK OP www.le-provencal.nl
ONZE ARCHIEF- EN BLOGSITE 52

44

-DE LUCHTVAART WIL GEEN CO2 BELASTING!

MIGRATIE

45

Arabische revoluties

44

-IMMIGRATIE IS WEER…IN! (Nederland)

-DEMOGRAFIE

44

Zie ook O-Azië: Net voor de demografische tsunami
-DEMOGRAFIE EN PENSIOEN (Fr.)

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN 53
.
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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.)

MONDIALE POTPOURRI
.
EUROPA SCHREED ALTIJD AL VOORUIT MET KLEINE STAPJES EN VEEL ONDERLINGE
STRIJD. MAAR HET THEMA EUROPA WERD NU ONTEGENZEGGELIJK EEN ECHT POLITIEK
ITEM!
DE SPANJAARDEN EN DE ITALIANEN ZULLEN IN 2012 150 MILJARD VAN DE MARKTEN
VRAGEN OM TE LENEN…
DE AMERIKANEN PRODUCEREN NU 25% MEER GOEDEREN DAN IN 1999 MET HETZELFDE
AANTAL ARBEIDERS
OVER 30 JAAR ZIJN ER MEER FRANSEN DAN DUITSERS EN MEER TURKEN DAN RUSSEN.
IN DE FRANSE CASINO’S KUN JE WEER SPELEN MET OUDE FRANSE FRANCS, WAARVAN
ER NOG 600 MILJOEN IN OMLOOP ZIJN… EN DAT MOET OPHOUDEN IN FEBRUARI: DAN
ZIJN ZE NIET MEER OM TE RUILEN VOOR EURO’S. Dus op naar de speelholen met uw SaintExupery’s en uw Debussy’s! Weg er mee: win in euro’s!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

De immigratie draait weer op volle
toeren en op hoofddoeken is nog
steeds geen belasting. Niemand
zanikt nog over mislukte integratie
nu er blijkt dat iets heel anders
mislukte. Wat de populisten, Wilders
voorop, even vergaten want dat trok
effe geen stemmetjes. Nu praten we
dan
ook
eindelijk
over
het
vergrijzingsen
ontgroeningsprobleem en wachten benepen op
onze pensioenkortingen van 2013…
en zien nu in dat we boven onze
stand leefden (o.m. van die arme
islamisten ook nog!) en dat we die
superschulden nu moeten aflossen
om baas in eigen land te blijven.

*VOORAF
Het jaar 2012 is bijna een maand oud
en de Europese perikelen zijn er nog
(en wéér), volop. En ze zullen ons ook
dit jaar flink bezig houden al zijn velen
onder ons wat murw geslagen. De
teleurgestelde in de politiek beginnen
al te verkassen: nu al, zoals ik u eerder
voorspelde in mijn blogs, van de PVV
naar SP en ook van de PvdA naar de
SP. Die nu grootste is in Nederland.
Signaal voor een forser partijpolitiek
gevecht in het land. Hoog nodig
overigens; laat maar komen.
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Allemaal al lang voorspeld in deze
kolommen en op vele andere plekken:
maar daarnaar werd zelden geluisterd.
En daar zat ons probleem dus: de
ontkenning van een evidente foute
levensstijl
van
hoogmoed
en
gemaskeerde financiën. Nu wordt
eindelijk de steeds bangere vraag: wat
doen we eigenlijk tegen dat minimale
geboortecijfer (1,3 kids/vrouw =
Duitsland!) want daar ligt economisch
ons grote probleem voor de komende
jaren. De PVV zal nu andere taal uit
moeten slaan… tenzij Wilders nu wil
worden bijgezet in het hok van de
afgebrande volksverlakkers. Een droef
gezicht, al die (veelal oudere en
minder opgeleide) mensen die zich
nbu pas bij de neus voelen genomen
op erg goedkope wijze. Hebben we
dan nú iets geleerd? Dat zal nú moeten
blijken, ik hoop dat het zo is en… dat
het beklijft.
In de wereld om ons heen wordt het
ook niet rustiger en de Arabische
revoluties lijken deels te verlopen
zoals ook die grote Europese revolutie
die bij de Fransen begon. Daar had
men ruim een halve eeuw nodig om
het democratische spoor echt te
vinden. Na wat pseudo-koningen en
zelfs keizer Napoleon. De criticasters
zonder enig politiek/historisch besef,
staan al weer klaar om de Arabische
revoluties af te doen als “dom
gepruts” en willen al helemaal niet
horen dat landen als Syrië en Libië
gewoon wangedrochten zijn, die
werden “gemaakt” door machtsgeile
en bezopen westerse kolonialen.
“Allemaal olielandjes” zei laatst
iemand en hij trof de roos. Het bloed
vloeit dus nog een keer lang na het
“einde” van het (=ONS) kolonialisme.
En dat er ook in Nederland ooit een
beeldenstorm was en een forse
tegenstelling rooms-protestant (die

pas met het CDA eindigde) moet ook
even genoemd worden, nu in Afrika
in Soedan, Nigeria en andere “halfom
landen
(half
islamhalf
christelijk)” opnieuw honderden per
week het leven laten… Dus mijn
suggestie
is:
kijk
naar
de
vaderlandse historie, vergeet ook
niet te kijken naar dat onderdeel
Nederland-Vlaanderen en België (!),
dat zelfs nu bijna 200 jaar na zijn
ontstaan nog ruzie maakt over ZIJN
(onze) historie…
Trek daar dan wat lessen uit denk ik
dan, die kennelijk, toch universele
betekenis hebben en veel verder
gaan
dan
dat
geneuzel
in
klompenland.
Dit is het wel en wee der mensheid
met haar eeuwige zwakte, haar
ongelofelijke vermogen tot opnieuw
beginnen en de ontembare passie te
geloven in nieuwe ideeën en die dan
(soms bloedig) na te jagen..
Wat leidde tot veel goeds en veel
kwaads… en dat blijkt eigen te zijn
aan die naakte apen. Beken het en
wordt zalig, zei mij ooit een baas.
Veel
leesplezier
en
eruditie
toegewenst,
LEON en THEO

Leon
Theo
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NAAM EN DIE VAN HAAR EEGA
GENOEMD IN EEN FINANCIEEL
SCHANDAALTJE… ZE VALT NU VAN
HÉÉL HOOG!

DIXITS-VERBATIM
BAYROU IS EEN MIX VAN PSTELEURGESTELDEN,
SARKOZY-AFHAKERS EN “LE PENNERS VAN HET
TYPE LIGHT”.

OVER SARKOZY: “HIJ WIL BEST DAT
ZORROMODEL ZIJN, DIE HELD DIE
NERGENS BANG VOOR IS EN DIE
VAN ZICHZELF VINDT DAT ZIJN
ZWAKTEN EIGENLIJK OOK ZIJN
STERKTEN ZIJN”.(de zegsman wil
liever onbekend blijven).

IN
FRANKRIJK
ZIJN
8%
DER
WERKNEMERS VAKBONDSLID. DAT IS
IN ITALIË 40% EN IN DENEMARKEN
80%!
50 JAREN GELEDEN DEED EEN TAXI
IN PARIJS 20 RITTEN PER DAG EN
DAT ZIJN ER NU 12. DAAROM DURE
TAXI’S DUS!

OVER DE DEXIABANK: DEXIA
MOEST
“FORS
GESTEUND
WORDEN”. EN BIJ HET BEKIJKEN
VAN
DE
BROKSTUK-KEN
ZEI
IEMAND: “IN PLAATS VAN HET
EENVOUDIG TE HOUDEN HEBBEN
DIE TECHNOCRATEN EEN SOORT
VAN INFERNAAL MECCANO-BANK
GEBOUWD DIE ONMOGELIJK TE
BESTUREN WAS”.

DE FRANSEN LEGDEN IN 2011 200
MILJARD € AAN DE KANT OM HUN
HYPOTHEKEN AF TE BETALEN.
ER WAREN IN 2011 MINDER DAN 4000
VERKEERSDODEN.: 3970 PRECIES.
MAAR OF DAT WAT VOORSTELT IS DE
VRAAG: 2010 WAS NAMELIJK 3992
DODEN, DUS GEEN ECHT VERSCHIL.
EN DE MAAND DECEMBER BRACHT
EEN PLUS IN VERGELIJKING MET
DEC. 2010: +14,6% DUS… MAAR HET
AANTAL VAN 8000 OOIT IS VER
VERLEDEN
EN
DAT
IS
EEN
PRESTATIE!

DE FRANSEN WORDEN ELKE DAG
GEMIDDELD 5 UUR OUDER…U
BEGRIJPT DEZE OPMERKING WEL!
++++++++++++++++++++++++++++++++
++

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES

SINDS
1977
IS
DE
CAC40
(beursindicator Parijs) NIET MEER DAN
3,77% GESTEGEN WAT ECHT MINDER
IS DAN DE INFLATIE…

Deze uit de Franse pers en dus wáár
gebeurd!
Een Boeing 777 van United Airlines op reis
van Chicago naar Frankfurt moest
noodlanden in Toronto… De piloot liet
koffie vallen in zijn instrumenten en
veroorzaakte kortsluiting. Dus… uit de
lucht met die hap! Nu mogen ook piloten
niet meer eten onder het vliegen!

ANNE LAUVERGNON, EX-BAAS VAN
AREVA, WIL NU 1,5 MILJOEN AAN
SCHADEVERGOEDING VOOR HAAR
ONTSLAG… MEDE OMDAT ZE WOEST
IS OVER HET VERRAAD VAN DE
AREVATOP … WAAR PROGLIO (EDF,
RAAD v. TOEZICHT AREVA) MEER
VAN MOET WETEN. OOK WERD HAAR
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In New Hampshire (Engeland) zagen
wandelaars met hun kijkers duidelijk een
tijger en sloegen dus alarm. Hij werd gepakt
en het bleek een fraai stuk kinderspeelgoed.
Het zag er zo écht uit, verklaarden ze!
Natuurlijk hadden ze gelijk… stel je het
andere geval voor.

van? Komt de echte crisis eigenlijk wel
“van buiten”?
Natuurlijk de crisis treft nu Frankrijk net als
de anderen maar er zijn in de OECD maar
zes landen met een hogere WW dan
Frankrijk nu toont… De Duitse WW daalt
en gaat naar de hélft (!) van de Franse… Al
dertig jaar kende de conjunctuur hoge
pieken en diepe dalen maar de Franse
WW bleef steeds hoger dan het OECDgemiddelde. Die is dus echt niet
veroorzaakt door de mondialisering!
Zie Zwitserland, Nederland, Duitsland en
Zweden. De Zwitsers hebben een WW van
tussen de 3 en de 5 %... net als ook de
Hollanders… en dat al 12 jaren. En hun
totaal van in- plus export (een maat voor
de openheid van een economie) beweegt
zich in Nederland rond de 130% van het
BNP, rond de 90% in Zwitserland en rond
de 60% in Duitsland… Frankrijk doet hier
40%! Hoezo mondialisering?
Dus ligt er een oorzaak in de eigen
economie al meer dan een kwart van een
eeuw. Wel 350.000 Fransen werken al
buiten de grenzen elke dag en dat is nu al
10 keer meer geworden in 40 jaar… En
maar 10.000 buitenlandse grensarbeiders
doen dat in Frankrijk. Simpelweg omdat er
net over de grens van Frankrijk wél wordt
geïnvesteerd vanwege de veel betere
condities. Dat is iets wat men in Parijs
vaker hardop zou moeten zeggen…:
Frankrijk exporteert vooral zijn …
arbeidskracht!
Een econoom noemde de franse
economie: une economie “pouf”, une
economie “trampoline”..
waardoor de
constante
werkeloosheid
wordt
veroorzaakt. Jawel de recessies worden
hier “beter opgevangen en gedempt” maar
de oplevingen ook… En dat komt door de
overgrote overheidssector die maar weinig
afhangt van de conjunctuurmoves. Je zou
kunnen zeggen dat in Frankrijk de mensen
met “banen vol risico” betalen voor hen
met de “zekere overheidsbanen”.
De
grootste filialen van interimbedrijven vindt
je dan ook in… Frankrijk! Dus hier
ontbreekt voldoende flexibiliteit in de
arbeidsmarkt. Dus moeten de Fransen

Een Duitser van 45 jaar nam met zijn rolstoel
de autobahn omdat dat de kortste weg naar
huis was. De politie had daar echt bezwaar
tegen en verbaliseerde hem. Hoe die man
aan een rolstoel kwam is dus geen echte
vraag meer…
Een vers gehuwd stel reisde 6 maanden in
het wittebrood over de wereld. In Duitsland
kwamen ze in erg slecht winterweer terecht:
ongeluk en even naar het ziekenhuis dus. In
Australië werden ze uit een afgrijselijk
bosbrand gered op het nippertje dus en toen
kwamen ze in de aardbevingen van
Christchurch terecht… En toen op naar
Tokyo waar ze ook in de aardbeving
belandden. Pas dus op met de huwelijkse
reis of met herdenkingen daarvan: hun
huwelijk hield overigens alle stormen (so far)
uit…
*****
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 84-11:
Het was stil in lezersland en dat is te
begrijpen. Maar ook wat jammer. Dus pak uw
pen en roep wat.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE OORZAKEN VAN DE FRANSE CRISIS
De president schetst voortdurend hoe hij de
wankele Franse boot drijvende weet te
houden op de woeste internationale golven
van de grote crisis, maar wat is daar waar
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mogelijk toch een voorbeeld nemen aan het
goed
lopende
overleg
werknemerswerkgevers in Duitsland
dus een echte
sociale dialoog gaan ontwikkelen. En verder
moet er meer worden gedaan om de jeugd
“rijp te maken” voor de arbeidsmarkt en het
klimaat in ondernemingen en tenslotte moet
er iets worden gedaan aan de oude
werkwijze van de arbeidsbureaus…
Daar liggen de karweien, zeggen ook franse
economen, om Frankrijk te moderniseren en
daarmee af te helpen van zijn structureel veel
te hoge WW die het al 30 jaren kent.
De econoom Bavarez bevestigt dit op een
keiharde toon: “De “bescherming” van 9
miljoen ambtenaren in publieke dienst, heeft
als tegenhanger een onder-proletariaat van 6
miljoen “economische paria”s”” . En hij keelt
vakkundig die nieuwe gedachte dat de
mondialisering of de “harde” euro er dé
oorzaak van zouden zijn… De steeds
achterblijvende groei (bij hoogconjunctuur),
de te hoge arbeidskosten en het zich te laat
aanpassen aan nieuwe omstandigheden
(o.m. onderwijs), zijn ook belangrijke
oorzaken die daar nog bij komen. Hij roept op
tot een sociaal pact van regering, werkgevers
en vakbonden om het 30 jarige kwaad
voorgoed te killen. Maar of de liberalisatie
van de arbeidsmarkt voor de bonden een
leuke is valt te betwijfelen op de 18e januari!
Opnieuw prijst hij ene linkse Schröder die dat
pact in Duitsland lukte en ook Nederland
noemt hij als voorbeeld. Beide landen hadden
socialistische zieners die de zware ingrepen
deden en daarvoor zware tol betaalden in de
verkiezingen… Dat heet politieke moed
tonen. Bavarez blijft hopen: eens moet het
toch lukken?

-wel 53% denkt dat zowel links als rechts
niet veel zullen bereiken op dit gebied. De
18-29 jarigen zijn iets positiever: daar
denkt dat 49% en 19% op rechts en 31%
op links… .
-verrassend is wat men denkt dat de politici
zouden kúnnen doen! Een meerderheid
weet zeker dat de politici er wél iets aan
kunnen doen…er zeker de macht voor
hebben en de middelen.
Dus dit fenomeen is écht een probleem en
wat men er van denkt zou voor de partijen
nú een flinke waarschuwing moeten zijn…
Sarkozy ontving een rapport van adviseur
Joyet dat stelt dat er wel 350.000
jeugdbanen kunnen worden geschapen…
met 1,3 mld investeren en dat vooral door
het scheppen van ondersteunde banen in
de kleine ondernemingen van < 10 man
personeel. Dus door jonge WW-ers zes
maanden te subsidiëren : dat zou in 70%
van de gevallen daarná dus een vaste
baan opleveren. Nu moet het nog gaan
werken en daar zijn vele sceptisch
intussen.
LA POSTE HEEFT HET TELECOMSYNDROOM
Vroeger was werken bij La Poste een
romantische aangelegenheid: vele films
over zwabberende “facteurs” moesten dat
ook bewijzen. Maar nu heeft die stokoude
“Poste” het Telecom-sydr
oom met de symptomen: ziekteverzuim,
arbeidsongevallen, zelfmoorden … Want
La Poste is helemaal op de schop: het
aantal arbeidsongevallen ging 17.000 naar
230000 terwijl de bezetting terugliep van
289.000 naar 252000… Het ziekteverzuim
liep naar 21 dagen/jaar (was ooit 17,5
dagen) en dat is erger dan ooit bij France
Telecom gebeurde dat ook grote
reorganisatie
problemen
had.
Het
personeel verouderde snel en facteurswerk
op het platteland is aardig zwaar: maar het
aantal elektrische fietsen komt maar
mondjesmaat beschikbaar.. Wist u dat een
postier wel 2 ton pakjes en brieven per dag
torst?
Maar men zit niet stil: de kantoren worden
snel omgebouwd en anders georganiseerd

WAT DENKEN DE FRANSEN VAN HUN
HOGE WW?
Er zijn nu 2.844.000 werkelozen hier en het
% steeg met liefst 5% in één jaar. Dis is een
record over 12 jaar gezien dus… Maar in
dertig jaar was het percentage nooit onder de
7%...En in 1993 verzuchtte ene Mitterand
(PS): “We hebben alles geprobeerd en niks
heeft geholpen”, en hij leek te berusten. dat
Een recente enqu6ete over dit nare
fenomeen leverde het volgende op:
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alsook het loketwerk: klantvriendelijkheid is
troef nu. En dat was hard nodig kan ik u uit
eigen ervaring vertellen: waarbij de
verschillen van persoon tot persoon enorm
waren. De personeelsdiensten zijn ook fors
bijgeknipt en dat is een groot probleem in de
ogen van vakbonden en bedrijfsartsen. Maar
de werkelijkheid met een snel afnemende
poststroom (mail etc) en een aanstormende
concurrentie bij de pakketdienst laat geen
rust toe.. La Poste verkoopt al van alles om
“bij te verdienen” en ontwerpt steeds meer
lollige producten en ging nu ook al in de
mobieltjes. En de Banque Postale is er ook
en heeft de oude traditionele clientèle
ingepikt. Het gaat daar niet slecht, want deze
bank stuntte niet zoals de andere, maar of ze
in de woelige boel met achteruitlopende
activiteiten in de bankwereld op eigen benen
blijft staan is ook de vraag. Telecom ging
voort in de privatisering en het was een waar
drama en nu wachten we allen op de
ommezwaai bij SNCF… Het spoor gaat
binnenkort open voor “vreemde treinen” en
de vrachttak is een waar faillissement
ondanks miljarden investeringen er in. Maar
het kan niet uitblijven… of wordt SNCF
(deels) gered straks door een politieke
ommezwaai?
Mijn leven was vol met reorganisaties: ik
deed ze als consultant een leven lang. En
leerde dat die oude bedrijven, staatsbedrijven
vaak, die zonder concurrentie/externe
bedreigingen functioneerden, niet tegen
verandering kunnen… Het is voor hen een
onbekende sport en echt een trauma. De
reorganisatie
van
de
Nederlandse
Spoorwegen liet dat zien en ook (en nu nog)
de ommezwaai van de Nederlandse
Posterijen , de oude PTT. En dat zien we nu
dus ook in Frankrijk, een jaartje of 15
verschoven in de tijd.

dat is een echte andere ontwikkeling sinds
lang.. Pepy verdiende best een paar
punten en lijkt nog echt de baas in de
tent…
CHINATOWN IN CHATEAUROUX
In 2013 zullen er wel 30 à 40 Chinese
bedrijven openen in het industriepark in
Chateauroux: ze zitten in de elektronica en
de hightech. En dat gaat 4000 banen
opleveren. Deze middelmatige stad met
74.000 inwoners heeft namelijk een oude
NAVO-basis met een groot vliegveld
waarop grote vrachtvliegtuigen kunnen
landen. Die vol zitten met te monteren
componenten uit China en Z-Azië
waardoor het eindproduct het begeerde
label “Made in France” kan krijgen. Tja wat
je ook kunt zeggen, er is natuurlijk
helemaal niks fout hiermee: China is een
gigaland en produceert giga, consumeert
giga en ontwikkelt dus ook giga net als
bijvoorbeeld : de VS. Dus dat oproepen
van het gele gevaar is nogal infantiel en is
een weinig effectieve ontkenning van een
werkelijkheid die gewoon veel werk brengt
in een regio met hoge ww. Maar de angst
waart al weer rond… Men kan beter wat
bedroefd zijn dat Frankrijk nog maar 9%
van de Chinese investeringen in Europa
aantrok tot nu toe!
QATAR BELOONT JEUGD IN LILLE
Na Parijs en elders gaat Qatar, grote
vriend van de Fransen, nu ook beloningen
uitdelen aan de jeugd van Lille. Via zijn
ambassade krijgen bewezen talenten geld
voor hun goede prestaties en voorbeelden.
Dit is even een adempauze na de rel over
het gescheiden zwemmen dat daar een
zwembad invoerde: tot de hel uitbrak in de
gemeenteraad. En Qatar financiert nu ook
een hightech bedrijfjes in Lille, via het
“steunbedrijf daar, Eurotech geheten. Het
is bedoeld voor de moeilijke wijken waar
veel Arabische jongeren zijn die moeten
worden gestimuleerd. Er zijn mensen in
Lille die dit initiatief argwanend in de gaten
houden als ware het een moskee met
subsidie…. De tijden veranderen echt.

DE SNCF VERANDERT
In 2012 moet deze club +5.1% omzet méér
maken dat leidt tot 34,2 miljard euro omzet in
2012. Operationeel resultaat wordt 1 miljard
(was 1,2 in 2011). Er zullen 1232 banen
verdwijnen in de vrachtsector waar de omzet
nog eens 9% zal zakken dit jaar. Dus komt
het aantal cheminots onder de 150.000 en
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MARSEILLE KENT DE “FINI-PARTI’ REGEL
Het is een “verworvenheid” in Marseille bij de
vuil ophalers: ben je klaar met je klus dan
mag je hup naar huis.. Idee was: het vuil is
geen constante dus zijn er lange en korte
dagen want het mag niet blijven liggen
natuurlijk…Wel dat is, zegt een advocaat die
ook een klacht indiende nu bij de rechter, uit
de hand gelopen. Steeds vaker zijn “de
heren” vertrokken soms al na 3,5 uur werken
terwijl er toch nog het nodige vuil bleef
liggen… Een eerdere poging van de MPM
(het conglomeratie-verband Marseille +
omgeving dat vuil ophaalt) verloor een eerder
proces; dit is dus poging twee. Vele zijn al
weer bang hier voor een fikse staking
uitgeroepen door de FO.
Marseille is beroemd om zijn fraaie
arbeidsvoorwaarden
zowel
voor
“eboueurs=vuilophalers” als voor “ grutiers” =
de vrachtbehandelaars in de haven. Allemaal
lekker bij elkaar gestaakt dus. Die advocaat s
een moedige man dus? Nee zegt de FO hij
wil gewoon effe snel bekend worden… FO
zal bij de zitting zijn en spreekt schande over
deze klacht: Het penibele werk van deze
mensen rechtvaardigt deze maatregel, zegt
men. Maar is dat houdbaar als in de praktijk
maar 30 à 50% van de werktijd echt wordt
gewerkt én de stad er hier en daar flink vuil
bijligt? Dat is niet voor iedereen zomaar OK
dus. We shall see !
En. De rechter sprak en hield de klacht voor
ongegrond: het is een verworven recht en
onderdeel van de arbeidsverhoudingen, zei
hij. De vakbond FO was blij en.. boos: hun
leden was opnieuw leed aangedaan is de
mening. Voor een tweede keer dus juridisch
niet haalbaar een verbod… Dat is jammer
voor hun die dat vuil niet meer willen zien!

Dus u moet uw oude sokken nu echt
leegstorten…
DE MEDICIJNMANNEN IN LA FRANCE
Er zijn er echt genoeg zegt de regering
namelijk 160 per 100.000 inwoners en het
OECD gemiddelde is 90… Meer opleiden
zal niet verhelpen wat er nu is: de totaal
scheve verdeling van de medici over het
franse territorium . Een stikvol zuiden en
een leeg centrum plus noorden…Dus zoekt
de regering naar trucs om een herverdeling
te krijgen; men denkt zelfs aan boetes voor
beginnende artsen die zich in de volle regio
vestigen.. Een andere oplossing is het
scheppen van gezondheidscentra en de
jonde medici verplichten daar enkele jaren
te werken bij hun start. Fysiotherapeuten,
verplegers en huisartsen dus allemaal een
paar jaar in die centra werken. Maar in dit
land zijn de medici erg liberaal en
onafhankelijk en… machtig Zowel rechts
als links lukte het nog nooit de
geografische onbalans op te lossen..
Overigens is de kwaliteit hier nog steeds
een der hoogste in de wereld, maar dat
geldt meer voor specialisten dan
huisartsen. De laatste hebben hun
werkwijze
slechts
mondjesmaat
gemoderniseerd, heet het.
De VS geven het meeste uit van de OECDlanden: 17,4% van hun BNP, de Fransen
staan op11,8%. De uitgaven voor
medicamenten per jaar per hoofd illustreert
een en ander goed:
De VS doen 947 €/jaar/inwoner, Canada zit
op 692, Duitsland op 627 en Frankrijk volgt
met 628. Japan (erg vergrijsd!) volgt met
558, Finland met 452 en het UK met…
381. De laatste zit dus op de helft van
Frankrijk! Het heeft alles van doen met de
cultuur in de medische sector en de positie
van de farmaceuten… En in de VS ook met
de macht van de verzekeraars die hoge
premies vragen aan de artsen voor hun
aansprakelijkheidsverzekeringen.
De
advocaten zijn hier zelfs rijker dan de
specialisten…
Er moet nog veel werk gemaakt worden
van het veranderen van de medische
cultuur: zowel wat betreft medicijngebruik

ER ZIJN NOG MILJARDEN FRANCS…
Op 17 februari is het finito met die oude
francs, 10 jaar na de start van de euro. De
Banque de France wil ze daarna niet meer
innemen. De Debussy (20 fr.), de SaintExupery (50), de Cezanne (100), de Gustave
Eiffel (200) en de Pierre et Marie Curie (500)
zijn bijna verleden tijd. In de verzamelhoek
wordt fors betaald intussen voor die oude
franken: leuke nostalgie of méér dan dat?
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als “de sociale empathie” in de sector, heet
het.

Nu stelde Hollande voor om dat “quotiënt”
af te schaffen en per kind een “credit
d’ímpot” te geven. Dus een aftrek op het te
betalen belastingbedrag.
De hel barstte natuurlijk meteen los vooral
bij de UMP die dit “een aanval op de
middenklasse”noemde.. en het breken met
een traditie van bijna 60 jaren…
Nu is de beer dus los en de pers stond er
bol van. Zou Hollande dit hebben verwacht
óf rekende hij op “meer instemming”? Voor
mij de leek leekt het vooralsnog mogelijk
“een kleine onderschatting van Hollande”.
Zo jaag je denk ik de midden en hogere
groepen in de middenklasse in de UMPgordijnen: Sarko vindt het prachtig vrees ik.
Maar laten we afwachten: de campagne
ging een versnelling hoger…
En inderdaad Hollande nam gas terug
enkele dagen na zijn aankondiging: hij
wilde het quotiënt enkel “moduleren…”. Zo
bleek er op een vitaal punt een akelige
zwakte in de organisatie: Valls de
woordvoerder zei iets totaal anders dan
zijn kandidaat! Dat is dodelijk in politieke
contreien en dat zagen we dan ook. Dit is
erg negatief omdat dit ongewild nou net de
“onervarenheid” van Hollande qua imago
versterkt. Even later zagen we alle PSolifanten in de pers om “te redden wat er
kan worden gered”. Ai!

KOMT ER DE SOCIALE BTW?
Het is een verhit debat hier: is die sociale
BTW nou goed of niet? In beide kampen,
links en rechts, vind je vóór- en
tegenstanders nu. Want de idee om de
bedrijfslasten te verlagen en daarmee de prijs
van de arbeid via een heffing van extra-BTW
op sommige producten is iets wat bij
sommige aanslaat. Een beter concurrerende
industrie is erg nodig immers in dit land waar
de export afglijdt… Maar het laten betalen
van de rekening door “iedereen die die
producten koopt” ligt ook niet neutraal: nog
minder koopkracht dus? Dus straks moet dat
tekort van 14 miljard in de SECU niet alleen
door de inkomstenbelasting worden gedicht
maar ook deels via de consumptie… Parijs
denkt aan en stijging van 19,6% naar 20,6%
wat 6 miljard op zou leveren. En dat zou
20.000 à 40.000 nieuwe banen opleveren.
Of is dat nú doen, in de crisis net stom omdat
het ook de koopkracht remt?
Het zou een wapen tegen “delocalisation”
moeten zijn als je de buitenlandse producten
zou nemen en de Franse sparen… Dat ligt
niks lekker in Brussel mogelijk, maar
Duitsland deed het veel eerder al en dat
leverde veel minder prijsverhoging op dan
gedacht: immers de bedrijfslasten dalen ook!
Maar in de EU mag je maar maximaal drie
BTW-tarieven hanteren per land…Dus daar
zit ook een probleempje!
Op het op 18 januari gestarte overleg
regering-vakbonden zal dit punt veel
discussie oproepen… FO riep al luid er geen
zin in te hebben, maar wie weet?

DE TEGENHANGER VAN DE SARKOSYNDIC TOP VAN 18 JANUARI.
Hollande wil nu ook de syndics uitnodigen
vóór de 18e… en begon met de CFTC en
daarna hoopte hij Thibault en Chereque te
ontmoeten. Daarmee hoopt hij natuurlijk
Sarko met zijn top wat wind uit de zelen te
nemen: niet slecht bedacht dus.
Hollande herhaalde nog eens zijn eerdere
voorstellen over de pensioenen: met 60
met pensioen ÁLS je 41,5 jaar premie hebt
betaald! (iets heel anders dan Aubry zei!).
Dat is al tegen een hoop zere benen en
versterkte de idee dat de PS-beloften
onhoudbaar zijn… Het barstte dus lekker
los hier.

HERRIE OVER HET: “Quotient familial”
Zij die impots sur le revenu betalen weten dat
het aantal personen in de familie zwaar
meetelt voor de belastingbepaling: daar deel
je het inkomen dus door een getal 2 als je
met z’n tweeën bent en met 3 of méér als er
kinderen zijn .. Dat levert relatief leuk op voor
de hogere inkomens natuurlijk en dat kun je
asociaal vinden. In andere landen krijgt men
per kind een bepaalde uitkering in Nederland
de kinderbijslag genoemd.

DE GEHEIMZINNIGE ECONOMEN VAN
DE FN
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Het programma van de FN en hun diverse
plannen worden wel degelijk doorgerekend,
maar de rekenaars en adviseurs “zijn lid an
een panel” zei Marine Le Pen. Niemand van
hen….. durft zijn naam officieel te noemen.
Behalve ene Allais, zeer bekend econoom,
die eerder overleed. De anderen zijn “hoge
functionarissen (ambtenaren dus) en “experts
comptables uit het bedrijfsleven” zegt de FN.
Werken voor het FN is link voor je reputatie
wat natuurlijk niet moet in een goede
democratie… Maar zo ligt het dus (nog) niet
hier: je verbergt je sympathie voor de FN
liever want het kan je schaden. Nou heeft
vader Le Pen ook het nodige aan ergernis en
erger veroorzaakt, dat moet ook worden
gezegd.
Het laatste op dit gebied is dat Marine Le Pen
nog
steeds
niet
de
vereiste
500
handtekeningen van “elus” (=gekozenen) bij
elkaar heeft… En die zijn hard nodig om
kandidaat te mogen zijn voor de wet…
Zonder die krijg je ook je subsidie voor de
campagne niet wat slecht is voor de kas. Ooit
maakte ik in een dorp mee hoe boos mensen
waren op hun burgemeester die toen een
handtekening gaf aan Besancenot van de
LCR (die nu NPA heet); een ultra-linkse club.
Ook die was voor vele besmet toen.
Marine riep al in de pers dat Sarkozy
stemmen zou verliezen als die 500
handtekeningen er niet zouden komen… Vele
denken echter dat hij dan nou net méér
stemmen zal halen. We zulle het zien en de
kans dat Marine de nog 200 handtekeningen
nog binnenhaalt is er ook nog, maar… deze
keer ligt het lastig. Dat zou overigens voor de
democratie: wel 15 à 20% wil namelijk FN
stemmen in ronde 1 (!) geen goede zaak zijn.

politiek denken kan. Hij is kandidaat van
ook de grootste partij en… juist!
DE SOCIALE TOP VAN DE 18e JANUARI
Het zou gaan over:
-de sociale TVA een onderwerp voor
werkgevers en bonden. Lagere lasten voor
bedrijven en hogere prijzen voor de
consumenten (+2% TVA= ca 10% hoger
dan nu)
-de arbeidstijd dus de beruchte 35 uur :
dus of meer werken of het zo laten maar
minder salaris?
-partiële werkeloosheid, de vrije tijd wordt
dan wel voor opleiding of omscholing
gebruikt betaald door de overheid.
Dat was de post-triple-A agenda en de
conferentie heette nu : de crisistop…
Er waren in 60 jaar eigenlijk maar twee
keer eerder echte sociale toppen : een
onder de Gaulle ooit en een laatste in 1995
onder Premier Juppé!
De resultaten van de top waren
bescheiden Sarko bood 430 miljoen WWbestrijding.
100 miljoen voor partiële WW plus 40
miljoen voor opleiding in deze groep; 100
miljoen t.b.v. 6 maanden ontheffing van
sociale lasten voor een tewerkgestelde
jeugdige werkeloze (< 26 jaar; iedereen
moet nu óf opleiding volgen óf een
resocialisatiecursus volgen) en ook 1000
nieuwe mensen die bij de Pole Emploi
gaan werken (WW-instantie) kost ook nog
39 miljoen. De zwijgzame vakbonden
hadden het enkel over “veel te laat”, elke
expert vindt het budget wel erg beperkt en
de bonden zijn ontevreden dat e niet over
“de grote items als sociale TVA etc.”
mochten meepraten. De top werd dus wel
groot maar niet groots… Geen enkel
enthousiasme en van “samen er tegenaan”
was helemaal niets merkbaar. Dommage.

ENKELE CAMPAGNEBUDGETTEN
Hollande gaat 22 miljoen uitgeven, Bayrou
7,5 ; Marine Le Pen 9, Melenchon 4,
Christine Bouton 3 en Morin ook 3. Van
Sarkozy is het niet bekend nu, hij is nog niet
officieel kandidaat en ook Dominique de
Villepin liet het nog niet horen… Er gaat dus
weer ca 50 à 75 miljoen door de verkiezingsschoorsteen in 2012. Ongetwijfeld zal nog
blijken dat Sarkozy de grootste pot heeft
verzameld… en dat snapt iedereen die

DE NIEUWE VOLKSTELLING
Aan 9 miljoen Fransen in 8000 gemeenten
worden weer de bekende vragen gesteld:
leeftijd, beroep, etc) en 18.000 tellers gaan
weer op stap voor twee hoofdvragen:
behuizing en persoonsgegevens. Hiermee
zal veel moeten worden gedaan in de
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politiek van de huisvesting, de zorg en de
infrastructuur. Frankrijk gaat op naar méér
dan 65 miljoen inwoners, naar 10 miljoen
mensen er bij in 30 jaar… De enige in Europa
die dat gaat klaarspelen, mogelijk met de
Ieren samen. Als die stoppen met massaal
emigreren…

het hangt dus ook af van het inkomen wat
je betaalt..

ONDERZOEK NAAR (TE?) DUUR WATER
De EU laat bij Suez, Veolia en Sauer een
concurrentie-onderzoek instellen omdat men
hen verdenkt van prijsafspraken. En het gaat
dan hier om het drinkwater dat deze bedrijven
leveren in vele gemeenten in Frankrijk. En er
zijn er steeds meer die dat weer in eigen
beheer willen doen vanwege erg hoge
prijzen… De bedrijven zeggen dat ze niets
aan narigheid verwachten want “ze
concurreren absoluut normaal” en dus
wachten we eens af wat er uitkomt. Vele
denken vaker dat er in Frankrijk met
prijsafspraken wordt gewerkt in meerdere
sectoren: waar of fictie?

DE KAPITEIN VAN COSTA CROISIÈRES
Even deze rubriek met een wrange grap:
die kapitein heeft zijn leven in een klap
echt veranderd. Hij werd in het gevang
gestopt.
Er wordt nu van alles beweerd:
- hij zou een bemanningslid die kort langs
de kust wilde varen een plezier hebben
gedaan? Waarom wil iemand kort langs de
kust? Zwaaiende familieleden of dames in
bikini’s? Gek verhaal.
-hij was woest geworden op de kustwacht
die een andere prioriteit had: hij moest dus
op de loods wachten, maar deed dat niet.
Dat schijnt de telefonische conversatie al te
hebben aangetoond..
Niemand snapt eigenlijk waarom die
Concordia zo vlak langs de kust ging
varen… Overigens die kleine rots met rif
staat niet op de kaarten omdat… het zo
dicht bij de kust is. In elk geval deed deze
mijnheer iets heel fouts met zijn leven en
op een boot zal hij nooit meer kapitein zijn.
De hele bedrijfstak is in rep en roer, en
wereldwijd… Dat gaat hun klanten kosten
én de discussie over die giga-schepen is er
ook al… Deze had 200 passagiers aan
boord en ik zag er vaker een in de haven
van Marseille die bijna 10.000 mensen
doet meevaren.
Een stomme kapitein verandert de wereld
een beetje en kilt een twee dozijn
mensen…

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN

WAT KOST UW GEZONDHEID NU?
Een jeugdige betaalt per jaar gem. 255 € zelf
voor zijn gezondheid, een volwassene lapt
zelf 570 € en een bejaarde 910 € ; dat zijn
kosten die de verzekeraars niet betalen óf
waarvoor men niet verzekerd was. De Franse
Secu heeft een enorm tekort omdat de
uitgaven
voor
medicamenten
(veel
recepten!),
nieuwe
medicamenten
en
overschrijdingen van honoraria met name
door specialisten te vaak voorkomen.
Daarom laten al 48% van de Fransen die
nieuwe bril maar zitten, 35% stelt
tandverzorging uit, 26% neemt sommige
medicijnen niet meer en 15% gaat minder
naar de dokter. Mar weinig Fransen gaan hun
zorg halen in het (vaak) goedkopere
buitenland. Bij dit alles moet worden
opgemerkt
dat
ook
de
Franse
ziektekostenpremies niet dekkend zijn: dus
als je die iedereen dekkend laat betalen dan
wordt het pas echt duur, zoal in het
buitenland. In Nederland betaal je al gauw
30% meer premie dan in la Douce France…
Maar pas op: dat verschil betaal je hier
natuurlijk toch via de belastingen die naar dit
tekort toe gaan.. Lood om oud ijzer dus, maar

POLITIEK EN HERVORMINGEN
BAYROU GAAT LOS EN KIEST
Hij liet weten waar hij wenst te staan bij
het aanbieden van zijn wensen 2012 aan
de pers. Hij is verontrust over het “afglijden
van de EU” waarin nu de Duitse overmacht
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te zwaar is of wordt, denkt hij. Hij acht de
franse positie daar nu ook te zwak.
Verder is hij voorstander van het privilegiëren
van producten van eigen bodem.
Hiermee kiest hij positie en zijn standpunten
komen even erg dicht bij die van enkele PSers als Aubry, Hollande en Montebourg. Hij
neemt afstand van het té liberale? Of is dit
pas het begin bij de partij die wel eens zwaar
zou kunnen wegen in de eerste ronde…
Want een te verdeelde PS waar gematigde
wel eens zouden kunnen weglopen naar
Modem is levensgevaarlijk voor Hollande!
Morin, ook van het midden én ook kandidaat,
gaf Bayrou er flink van langs. Hij noemt zijn
“koop Frans product” een “anti-intellectueel
en populistisch voorstel”. Het rommelt ook al
“in het politieke midden” tot vreugde van…
Sarkozy c.s. natuurlijk.
Intussen hamert hij niet weinig over het
kopen van “Produit en France”: hij berekende
dat een stukje lingerie gemaakt in Tunesië ca
3 à 4 € goedkoper is dan in Frankrijk wat de
arbeidskosten betreft… Dus zegt hij “als de
Fransen ca 2 euro meer betalen voor dat
franse alternatief is het franse een goed
vaderlands alternatief. Bayrou vraagt zich dus
niet af wat er dan met die Tunesiërs, die nou
ook niet echt lekker zitten na hun revolutie,
gebeuren moet. En ook niet wat diezelfde
zouden kunnen doen met de import van
bijvoorbeeld franse auto’s…
Francois B. gaat een opvallende weg en zingt
zeker niet de internationale!

goedkopere arbeid en uurkosten en dat
wordt gefinancierd door een sociale BTW:
twee puntjes erbij bovenop de huidige
19,6%?
De idee is niet zo nieuw: Duitsland deed
het eerder en de voorspelde grote
prijsstijgingen bleven grotendeels uit, wat
hier niet geloofd wordt. De PS is tegen:
iemand met SMIC (minimumloon) betaalt
straks 10% van zijn inkomen aan
BTW/TVA twee keer meer dan iemand met
10.00 € per maand, heet het. En ik geloof
het direct. Maar de Senaat, in handen van
links, slijpt de messen. En Sarko zet dit
alles in de 18e bij het overleg met de
vakbonden… en probeert zo Hollande klem
te zetten op vele onderwerpen waarop hij
nog steeds niets zei… Ai, François dus..
DE AFFAIRE “SALE MEC”
Hollande parodieerde over Sarkozy op een
officieuze persmeeting en daardoor kwam
er in Le Parisien het bericht dat hij Sarko
daar een “sale mec” (rotzak/vuilak) zou
hebben genoemd. Dit gebeurde er in
realiteit zegt nu ook Le Parisien: Hollande
zei een tekstje op
nl.: “Je suis le president de l’échec, je suis
un sale mec, mais dans cette periode
difficile, je suis le seul capable”.
Natuurlijk greep de UMP dit aan om een
forse aanval te openen en een hele
actiedag van Hollande te verzieken. Zijn
speech moest helemaal “om”natuurlijk om
alles uit te legen.. Truc gelukt dus!
Maar er worden nu door de UMP officiële
excuses geëist… men houdt nog even vol
dus. Zo gaat het in verkiezingen en het
was niet keer één én niet de laatste.
Hollande leerde voorzichtiger te zijn… “Off
the record” bestaat niet in verkiezingstijd.

SAPIN IS ERG BEZORGD OVER AAA
Sapin is dé econoom van Hollande en sterk
sturend in het nieuwe project van einde
januari van de PS. Hij geeft, of course,
Sarkozy de schuld an een eventuele
downgrading van de rating voor Parijs. Zijn
uitspraak dat die belastingverlagingen nu
toch moeten worden betaald door hogere
leningsrente is een nieuwe gedachte. De PS
gaat in de aanval maar de marge is piepklein.

Terug naar inhoud
-Affaires

DE TVA -SOCIALE IN AANTOCHT..
Hij komt er nog vóór de verkiezingen zei
minister Precresse. Deze verhoging van de
BTW moet de werkgeverslasten, - sociale
lasten
dus-,
omlaag
brengen.
Dus

DE AFFAIRE SEA FRANCE
Ze is al failliet verklaard en 800 mensen
stonden in principe op straat: SNCF bood
300 van hen werk aan… De vakbond
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CFDT had daar de zaak stevig in de hand en
wees zomaar overname aanbiedingen vóór
het eerste gesprek al af… De partij “beviel
hen niet”. Al in 1995 schreef ene Jacet een
verontrustende brief naar de directie:
waarvan nu de pers een kopie heeft. Dat liegt
er niet om: hij werd met de dood bedreigd en
hij was niet de enige die (zelfs fysiek) werd
geïntimideerd daar door vakbondsbobo’s.
Een van hen heeft tientallen panden in bezit
en er werd niet weinig gestolen bij dit
bedrijf… vooral in de sfeer van de
scheepsbevoorrading. Wat ook ooit bij SNCM
in Marseille een lucratieve sector bleek te
zijn… De directeur antwoordde na een jaar
en had het over de vele maatregelen van
franse en Britse zijde ten aanzien van de
“traffic illegal”. En de inzet van “security men”,
wat geen bal hielp. De baas van de CFDT liet
openlijk weten dat hij vond dat zijn club daar
veel te ver was gegaan… Ook bij de CGT in
huis rammelde het bij de CE (Comité
d’Entreprise) al eerder flink: er is iets goed
fout dus met de controle op de financiële
gang van zaken in vakbondsland… Het lijken
de banken wel!

-solidariteit aantreffen in je eigen
woongebouw en zowel bij ouderen als de
jongeren. Samen gaat toch beter.
-Saint Sylvestre vieren met een mooie hap
bij een La Part des Anges in de Rue Sainte
waar men goede keuken met een “bar à
vin weet te combineren.
-morgen opstaan met zon aan de blauwe
hemel en weten dat het ook nog bij de 15
gr. kán zijn…

Terug naar inhoud
DES MOTS DES MARSEILLAIS
Vervolg van onze cours voor nieuwe
Marseillanen: doet u weer even mee?
BOUMIAN= Bohemien dus, de clochard
die niet al te fraai is gekleed.
BOURRER (SE)= het betekent simpelweg
je vol kiepen met spijs en/of drank.
BOURRIN=
betekent eigenlijk”slecht
paard”. “Quést-ce-que tu veut que je fasse
avec une équipe de bourrins pareils. Tu
leur exolique cent fois la meme chose, ils
comprennent rien!”.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-weten dat er nog veel slechts gaat komen
maar beseffen dat dit weer eens “de loop van
de geschiedenis der mensheid is”. Dit keer
van de westerse dan wel
-zien dat kleinkinderen ondanks veel
moeilijkheden in hun jonge leven, toch een
weg vol hoop en toekomst vinden.
-ontdekken wie je echte vrienden zijn: ja,
zelfs merken dat het er meer zijn dan je
dacht.
-de zon weer hoger zien gaan in hartje
winter. Die stoort zich aan niets..
-het gevechtje winnen van een mistral van
100km/uur met topjes van 130… Je moet wel
echt gaan “tegen liggen”en op tijd ook.
-Marseille zien doorbouwen tegen alle
crisisideeën in. Natuurlijk is er ook hier een
grens maar… eerst Culturele Hoofdstad zijn
(in 2013) van Europa.

BRAILLES = dat is eigenlijk de pantalon
van de gaullois. Daarom ook “debraillé” wat
betekent
slordig
zijn
gekleed
en
s’embrailler wat wil zeggen dat je je kleding
wat opschikt.
BRAMER= het betekent zoiets als janken,
luid huilen. Ook wel teveel jammeren.
BRÈGUES= komt van brègo wat “kaak”
betekent.
En een uiterst ontevreden
gezicht trekken.
CABAS= dat is een grote tas van stro of
katoen om boodschappen te doen.
Overdrachtelijk gebruikt betekent het dat
iemand echt dom is als je zegt: “Il est un
vrai cabas”.
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CACARINETTE= wat je zegt als iemand niet
helemaal helder in zijn hoofd is. Het komt van
het Franse coccinelle .

JAAREINDE 2011 IN MARSEILLE
Het was wat rellerig toen ik op oudjaar 's
avonds door de stad liep: veel volk met
drank op in de Vieux Port. Vrolijk op de
eerste plaats maar met veel boozz is de
grens tussen leuk en agressief vaak dun.
Nederland deelde veel klappen uit aan
politie en helpers… ondanks veel
publiciteitscampagnes: het gelukkigste land
ter wereld timmert er graag op dus.
Hier waren enkel in Straatsburg en
omgeving zo’n 50 brandende auto’s. Erg
rustig in Parijs en… Marseille. Dertig
arrestaties voor teveel alcohol waarvan 7
erg hoog (=misdrijf hier). De brandweer
had het ongewoon kalm: maar het was
warm buiten en er was nogal wat CRS. Ze
rukten hier 430 keer uit (vaak brandende
vuilnisbakken), wat voor deze stad van 1
miljoen erg weinig is. Dus 2012 begon
eigenlijk prima. Minder geweld is “bon
signe” , dus waren we opgelucht.

CADIÈRE= het is een stoel. “Passe moi la
cadière, je suis complètement créba!”.
CAFOUTCHI= dat is een klein hokje in huis.
Is hetzelfde als cafoutche en cafouche.
CACAGNE= Provençaals voor diarree.
*****

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
WIJ ETEN SUPERGEZOND IN DE PACA!
Ik ben niet de meest gekwalificeerde om u dit
uit te leggen; mijn keukenfratsen zijn
“mediocre” te noemen op zijn best. Maar nu
kan ik u met gezag over dit heikele
onderwerp wat doen weten: een studie onder
de naam Nutrinet-Santé, die al vijf jaar
206.000
mensen
volgt
in
hun
voedingsgewoonten weet het nu zeker!
“Het best model voor voeding vindt U in de
Paca (Prov., Alpes, Cote d’Azur)”. En daar
woon ik nu al bijna 17 jaren. Wij eten minder
suiker, limpiden, zout en méér vezels, en
vitaminen. Want wij eten veel groenten, vis
en olijfolie… E dat is goed om minder kanker
te krijgen, minder vaal suikerziekte en minder
vaak te dik te worden. Dus kom regelmatig
hierheen voor een effectieve her(op)
voedingskuur: het lijkt me een waar gat in de
markt te zijn.
Helaas is ook hier de tendens een beetje
negatief: steeds méér mensen verlaten deze
“alimentaire tradition” en dat doet ons geen
genoegen. Oh ja, en ik vergat nog de pastis
en de wijn natuurlijk. Dus, tot ziens in de
PACA!

HET WERELD WATERFORUM KOMT
De wereld komt hier praten over “water en
zijn problemen” en zelfs prins Willem komt
speechen. De problemen zijn groot vooral
wat betreft de wringende geografische
aanbod-vraag frictie. Ook al wonen steeds
meer mensen in kanjersteden aan zee
(+70% der wereldbevolking woont in de
stad waarvan 50% aan zee ligt). Steeds
vaker wordt ontzouting met behulp van
giga zonne-energie toegepast om de mens
in de stad te drinken te geven (Algiers,
Barcelona b.v.). Maar op het droge
platteland, waar ook het voedsel moet
worden geproduceerd, is water steeds
vaker een probleem. En de politieke rellen
over water zijn er te veel… oorlogen om
water zijn geen nachtmerries maar
dreigende realiteit: vaak omdat land A het
water (via de rivierenloop) steelt van
landen B, C etc stroom afwaarts. En
sommige rivieren drogen op omdat het ijs
in de bergen niet meer aangroeit en smelt
in de zomer… Klimaatverandering en
aardopwarming.
Daarom
ook
is
de
tweede
waterconferentie, de alternatieve ook
welkom in Marseille in maart 2012. Ze zal

Terug naar inhoud
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plaatsvinden in de Docks des Suds, onze
grote
alternatieve
scène
voor
de
andersdenkende. Het gaat dus weer bruisen
in de stad aan de Mare Nostrum waar we
water zat hebben…

Boulevard Longchamp af…Zoiets verwarmt
je hart een beetje zelfs zonder zon.
OPA RUZIET ET ZIJN BAGAGE
Hij loopt voor me op de trappen in het
station St. Charles en trekt verwoed aan
zijn koffer met wieltjes dat niet naar boven
wil… Hij zit duidelijk boven de 70, maar is
geen opgever. Want hij praat luid tegen dat
rotkoffer en maakt een ferm geluid bij elke
trede. En komt boven dus… Alleen, want
mijn hulp aanbod sloeg hij zelfverzekerd af
terwijl hij niks zei maar me quasi-vriendelijk
als “nee” bekeek..
Hij gaat op reis en laat zich niks kisten en
zéker niet door zo’n stom koffer. Dat is nou
mental fitness dacht ik en hoopte dat ik het
hem zou kunnen nadoen over een tijdje…

DE KIPPEN VAN DE PORTE D’AIX
Ik fiets langs de parkrand van de Porte d’Aix
die enkele maanden geleden werd afgesloten
nadat zo’n 200 roms er waren weggehaald en
ook de illegale Arabische markt er was
opgeruimd. Daarna was er dag en nacht
bewaking door CRS en Nationale politie. Het
gras groeide dus steeds groener in
afwachting van de aanleg van een nieuw park
wat deels boven de ondergrondse A7 komt,
de noordelijke verkeersader van Marseille.
En wat zie ik nu, ik geloof mijn ogen eigenlijk
niet, jawel er lopen vijf bruine kippen in rond
trots en dom kijkend pikken ze in het groene
gras… Kippen om de Porte d’Aix? Is dit een
nieuwe tactiek van de gemeente? Moet dit de
“overwinning” symboliseren van de politie op
de zwervers en handelaren? Of is het om ons
te laten wennen aan het nieuwe vredige
park?
Ik vrees dat een grappenmaker of een
onvoorzichtig iemand hierin de hand had. En
die kippen is geen lang leven beschoren,
maar ik hou u op de hoogte. Ik moet
bekennen dat het opgeroepen beeld en de
idee me best aanstaan en mijn geloof in een
groen park rond de Porte D’Aix er door is
versterkt. En dat is niet niks toch?

WEER IEMAND BELAST IN DE AFFAIRE
GUERINI
De oud-kabinetsdirecteur van Guerini
tevens lid van de Conseil General moet nu
ook voor de rechter. Hij zou familieleden
van de club baantjes hebben bezorgd bij
overheidsinstellingen om zo “invloed uit te
oefenen”. En dat dan ook ten behoeve van
de (duistere?) zaken van Alexander
Guerini (broer van de politicus) die van
veel foute dingen wordt verdacht. Het
onderzoek gaat voort en het net sluit zich
steeds verder… Er wordt hier nu
opgeruimd en het is voor de PS geen
pretje. Zeker nu niet in de verkiezingsstrijd.

VIJF HONDEN OP WIELTJES
Hij duwt zijn restant van een kinderwagen
met een grijns en een sigaret in de mondhoek
over het trottoir. En moeder hond wandelt
naast hem aan de lijn. Op het wankele
karretje is een kartonnen doos vastgebonden
met er in: vier jonge hondjes, zeer schattig
zou mijn zus zeggen. Ze kijken verbaasd over
de rand. Je kunt zeggen wat je wil maar deze
povere Marseillais heeft kennelijk een goed
hart; dat ook klopt voor de dieren. Mogelijk
houdt hij zelfs iets meer van zijn honden dan
van zijn huisbaas… Hij stopt en tilt een jonge
hond uit de doos: die start gelijk met plassen.
Goed gezien dus of is die kleine zo slim? Hij
heeft veel bekijks en wandelt trots de

DE BOM VAN MARSEILLE
Nee, het gaat niet over religieuze
spanningen of groeiende sociale onrust. Er
werd gisteren een 250 ponder bom van de
amerikanen uit 1944 gevonden met nog
120 kilo explosief er in… Hij was vergeten
te ontploffen en zal n even worden
geholpen op zee. Dus enkele dagen na de
vondst moesten duizenden omwonende
hun huizen uit: want het was linke soep. De
opruimingsdienst deed veel voorbereiding
op de grote “chantiers”, want het kreng lag
naast de twee in aanbouw zijnde MUCEMen CEREM-museum, de trots van Marseille
2013. Maar direct erna gingen de
graafmachines weer verder want het

18

schema is akelig krap! De Amerikanen
bombardeerden Marseille twee keer tijdens
de laatste maanden van de bezetting: het
was een transportcentrum, een garnizoenplaats van formaat met veel wapenopslag.
De terugtrekkende Duitsers kregen er dus
flink van langs maar ook de bevolking van
Marseille. Mede door vergissingen, onder
meer hier voor de deur bij het Gare Saint
Charles, stierven er bijna 2000 mensen bij die
bombardementen. Wat de Amerikanen weinig
goodwill opleverde… Deze bom is er een
van de dozijnen die later on-ontploft werden
gevonden op diverse plekken. Dit lijkt de
laatste te zijn geweest maar het kan zo maar
blijken dat bij het vele gespit nu, nog de
nodige stille klappers 60 jaar na dato nog
rusten in de bodem van de stad. Deze rustte
op 20 meter diep. .
En het lukte! De bom werd zachtjes op een
boot gemanoeuvreerd en 20 km uit gevaren
en om 16.00 uur plofte die in het water. De
vele geëvacueerden mochten toen weer
huiswaarts na een dag vol gedonder. De
kwaliteit van die Amerikaanse bommen werd
weer bewezen al waren die ontstekingen
vaker niks waard: gelukkig maar.

cruiseboot. Van de passagiers gaat in
doorsnee zo’n 40% niet van boord, de
anderen besteden per persoon al gauw 50
euro op zijn minst. Dat levert dus in 2012 al
1,5 miljoen op. Maar zij die hier op- en
afstappen dat is beter: die besteden al
gauw 150 euro per kop! Uitstekende
business voor deze stad waar de haven
enkele jaren geleden werd kapot gestaakt.
Wat nu overigens niet meer denkbaar is:
de verhoudingen zijn drastische gewijzigd,
er is veel geleerd door de CGT.
En nu wordt hier ook al de Trade Med
georganiseerd in Parc Chanot: de
internationale Salon der Cruises, dus. En
er is ook al low-cost cruising waarbij een
van de twee van een koppel voor halve
prijs mee kan. Het aanlegschema voor dit
jaar is indrukwekkend en wij kunnen de
boten zien aankomen en vertrekken vanaf
ons zee-terras.
ALS DE MISTRAL DE BAAS IS BIJ ONS..
Blaast ie harder dan 50km/uur dan is het
zo ver: de beroemde (en beruchte) mistral
neemt dan de leiding over het Rhône-dal.
Nou is +50 niet zo erg, hoor ik u denken,
en dat is ook zo bij “gewone wind” . Maar
“onze” mistral is een pulserende, woeste
wind die nooit op het gemiddelde waait en
met zeer forse uithalen tekeer gaat. Verder
is hij erg droog dus hij voelt daardoor
enkele
graden
lager
aan
(de
gevoelstemperatuur dus) dan ie echt is…
Tenslotte kán hij wel 10 dagen zonder
pauze waaien: dus 's nachts én overdag!
En dat is behoorlijk irritant. U begrijpt het :
deze eigenschappen gaven hem zijn
beruchte reputatie.
Als u ooit één keer uw autoportier open
deed met de mistral op de achterkant van
uw voertuig en u moest het portier
loslaten… dan weet u wat ik met “pulseren”
bedoel. Dit is meer super-rukken zonder
enig mededogen en het kan je erg
onaangenaam verrassen. Bijvoorbeeld: je
fietst door de stad en rijdt in een straat met
richting oost-west en draait dan op een
kruispunt richting noord (want mistral is
bijna steeds pal noord moet u weten): wel

MARSEILLE 2013 BEGINT NÚ AL!
Het budget is 92,5 miljoen; het aantal
bezoekers zal 2 à 3 miljoen zijn; er zijn 400
evenementen gepland en wel 75 gemeenten
doen mee aan het project Cultuurhoofdstad.
En omdat je “warm moet draaien” begint het
al half 2012: met 24 exposities vanaf juni (tot
sept.), dan dus liefst 400 evenementen
waaronder
zelfs
een
transhumance
(veeverplaatsing)
met beesten uit de
Camarque, Piemont en Marokko, en dan ook
nog 40 dagen contemporaine kunst
op
straat…Dat wordt de opmaat voor 2013..

CRUISES: OP NAAR HET MILJOEN!
Al 36 maatschappijen legden in 2011 in
Marseille aan en dat worden er nog meer in
2012 Het aantal van 800.000 passagiers in
2011 wordt in 2012 overschreden ; het
werden er dan 950.000. En 2013 dat wordt
het passeren van 1 miljoen bezoekers per
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dan kan het zijn dat u complet van de fiets
wordt geblazen! Niet ongevaarlijk dus. Kom je
hier in de Rue Leon Gozlan beneden de hall
uit dan sta je boem in zo’n noord-zuid straat
en dan kan het je je boodschappentas kosten
bij forse mistral of je mooie nieuwe cap dus:
rennen dus, anders is alles al heel ver weg.
Nou ken ik de mistral al heel lang: ik woon
hier nu al ruim 16 jaar in en ook in vorige
woonplekken was het flink feest met mistral.
In de tuin moest je nooit een set stoelen of
een (zelfs dichte!) parasol laten staan als je
“even weg ging”. Die kon je dan bij het
thuiskomen dan bij de buren gaan ophalen:
als je geluk had.
Deze wind die van een hoge drukgebied voor
de westkust naar een lage-drukgebied in de
Golf van Genua waait, krijgt in het scherp
gevormde Rhônedal, een soort van
superversnelling, omdat ie in een soort van
“pijp” wordt gedrukt. Een apart fenomeen dat
ons hier ook 2700 uur zon per jaar oplevert!
Dus gemiddeld en u leest het goed: meer dan
7 uren zon per dag… en een jaar lang
eigenlijk. Er is dan ook erg weinig van wolken
te zien waardoor het 's nachts hier ook zo’n
fraaie sterrenhemel oplevert. En ook dat
fraaie licht hier.. wat iedereen in zijn ban
krijgt, heeft nog iets extra’s op een dag met
mistral.
Die mistral is dus een curieus iets dat tegelijk
geliefd én gehaat wordt, en sommige mensen
(anti-windfiguren)
worden er zelfs echt
gallisch van en haten die dagen met zware
mistral.
Vorige week waaide hier op het terras (op de
7e etage!) een flinke kast van kunststof
geheel aan flarden: de mistral die aan de
terraskop (waar een windscherm ons van het
kantoor van de SNCF=spoorwegen scheidt)
een soort van draaikolk oplevert (il
tourbillonne… zegt men hier) liet de kast
wegvliegen, dus tégen zijn eigen windrichting
in! Een grote ravage met veel kapotte dingen
was het gevolg. Nu is ie weer in elkaar gezet
en hangt met stevige linten aan een hek
vast… Ik had de kast gewoon van plek
veranderd en niet nagedacht en dat werd
wreed afgestraft en ook onmiddellijk!
De Provence is zoals ie is door deze mistral
en koopt u hier ooit een stulpje dan check

verrekte goed waar uw terras zit… Anders
moet u uw fraai opgeknapte huis na twee
jaar ook verkopen wat een echtpaar dat ik
ken is gebeurd. En tegen een foute prijs,
want de anderen wisten wél wat mistral
was! Overigens koopt u een oud huis, dan
is de blinde muur zonder één raam uw
noordkant. Die Provençalen durfden
vroeger geen gat in de noordmuur te
maken op straffe van grote kou en andere
narigheid.
Huisartsen en doodgravers hebben het hier
ook knap veel drukker bij enkele dagen
mistral: wat pessimistische mensen maken
er dán vaak een eind aan.
De wind heet naar een poëet Frederic
Mistral maar hij heeft niet echt iets zacht
poëtisch. Hij is meer voor geharde types
die graag een robbertje vechten met de
krachten der natuur. U bent dus
gewaarschuwd en zou u hier willen zeilen
op de Mare Nostrum dan niet op een dag
met flinke mistral: anders bent u in drie
uurtjes ergens in Algerije!
Dus houdt uw hoedje vast met mistral.
Terug naar inhoud

COIN DES POETES
AAN MIJN VRIENDEN DE WOORDEN
Mijn vrienden zijn als een tuin,
Waarin vrije gedachten groeien,
Die de wereld niet willen veroveren,
En waar je glimlachjes ziet,
Die oud geworden woorden doen herleven.
Ik zie zwart van de woorden,
Ze werden het pigment in mijn huid,
Ik zocht heel lang naar de mijne,
Ook in vele monden,
En spitte vele boeken om
Of zette zelfs mijn leven op de kop,
Maar het bleek vruchteloos.
Mijn woorden zijn als een gekte,
Die vecht om eeuwig te blijven,
Ze doen me de aarde ontstijgen,
Maar werpen me ook meteen weer terug,
In mijn korte tijd van leven,
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Verzoenen die woorden me met de dood,
Die mijn lichaam wil ontvluchten.

populistisch
sterk
thema
van
nú
aangekomen. We horen over Angela
Bismarck, we zien haar afgebeeld in naziuniform en steeds luider klinken de
stemmen voor protectionisme en voor
“koop eigen product”.
Voila dé dikke
thema’s in e politiek van morgen. Gelukkig
heeft dit ook eindelijk van “Europa” een
meer serieus discussiepunt gemaakt. En
dat is winst. Dus dames/heren politici: er is
weer serieus werk aan de politieke
winkel… U kunt de politieke agenda van
morgen al raden.

Mezelf redden kan alleen,
Als nieuwe woorden mij kunnen troosten.
Vrij vertaald en bewerkt door Leon
naar filosoof Michel Onfray (Fr.)

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

DE JACHT OP DE SCHULDIGEN BEGINT
OPNIEUW?
Sarkozy maakt zich sterk voor een
belasting op financiële transacties, maar
Merkel c.s. doen (nog?) niet mee. En
iedereen weet dat de macht in de
financiële centra in Londen, New York en
Zwitserland echt nog niet is gebroken!
Natuurlijk staan de zakenbanken en de
noteringsbureaus boven aan de lijst van
schuldigen.
Maar
in
een
recente
documentaire , INSIDE JOB, geheten,
komt er nog een hele lijst bij… En drie jaar
na dato is er nog weinig straf uitgedeeld!
Jarenlang werden de waarschuwingen uit
het IMF niet aangehoord: door Paulson,
Larry Summers, Alan Greenspan, Ben
Bernanke
en
anderen…
En
de
waarschuwingen waren duidelijk en exact!
Maar de bankierssalarissen zijn niks
veranderd: enkel symbolisch werd wat hier
en daar gekort. Ook werden de adviseurs,
(vaak hooggeleerden) van die bankiers
nooit aangepakt en ze adviseren nog
steeds zonder enige hinder.
En er zijn er nog velen hoog en droog in de
regering en instellingen die heel wat uit te
leggen hebben. Zoals Bernanke die nog in
2006 zei “dat het risico van een OG-crash
in de VS zeer beperkt was”.. vlak vóór de
subprime crisis uitbarstte!
Idem Timothy Geithner en Paulson…die nu
Europa lopen te kapittelen. Palson werkte
bij Goldmann Sachs, was ooit de best
betaalde bankier en stapte later in de
regering! Daarmee alleen al verdiende hij

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DEMOCRATIE,
NATIE-STAAT
EN
MONDIALISERING
Er zijn mensen die geloven dat deze drie
zaken niet samen kunnen gaan en ze
noemen dit een trilemma. Dus ook dat de
eurocrisis het spectrum van het nationalisme
zal oproepen door een gedwongen keuze
voor de eigen natie en een toenemende
afwijzing van die lastige en trage democratie
zal veroorzaken. En dat dit tenslotte leiden
zal tot een afzetten tegen de globalisering die
ons steeds vaker lijkt te dwingen bepaalde
keuzes te maken in de vaart van de
economisch op hol geslagen landen op de
wereld. Dat gaat dus wringen in het politieksociale krachtenveld en we zien er al de
eerste
tekenen
van.
Het
groeiend
ongenoegen van de “leidende, ja dwingende
rol van de krachtpatsers Duitsland en
Frankrijk
bijvoorbeeld,
waardoor
het
Europese en de nationale parlementen
worden buiten spel gezet. Of nog erger de
groeiende afkeer van de euro die als oorzaak
van alle ellende wordt neergezet dan wel als
dwingeland naar een politiek-economisch
dichter sluitend Europa. Wat de angst naar
verlies van de soevereiniteit en de eigenheid
aanwakkert…, de afkeer van vervreemdende
immigranten doet toenemen alsmede de
angst voor de moloch die mondialisering
heet. En dan zijn we echt bij een echte
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(door “gedwongen” aandelenverkoop!)al 50
miljoen $!
De regulering van de banken is nog uiterst
zwak en de regulerende instanties staan erg
zwak. Ook in IJsland werden er veel
werknemers van de reguleringsautoriteit, die
kritisch waren, ontslagen!
Nee, de financiële sector is niet echt
veranderd en ook de nieuwe wet Tobin van
Sarko zal dat niet veranderen. Helaas!
Wat te doen aan deze nogal schandalige
werkelijkheid? Is enkel hoofdschuddend
“accepteren” mogelijk? Het lijkt er op.

middenpartij. Hij was al heel lang de
moedige schuldenbestrijder en dat betaalt
nu. Dus is er ook eindelijk meer begrip bij
steeds meer burgers. En tenslotte staat
Duitsland er wel erg opvallend “alleen” bij
nu met enkel Nederland er aan geplakt en
de noordelijke EU-ers… Dat bevordert de
balans tussen de olifanten ook niet
bepaald..
Op zich gebeurt er dus niets echt
bijzonders en is het ook het begin van 10
jaar ploeteren om van die schulden af te
komen! Dat is het goede nieuws natuurlijk.
Of het voor de euro en de EU op kortere
termijn goed nieuws is betwijfelen steeds
meer experts en politici en nu zelfs ook al
grote ondernemers!
En zie, de franse staatsobligaties gingen,
zelfs voor 8,6 miljard vlotjes van de hand!
Ondanks het bericht over een lagere groei
in China (“maar” 9,2%!) gingen, zelfs ook
de Aziatische beurzen, leuk omhoog. De
klap
is
dus
vooralsnog
vooral
psychologisch!
En ziedaar onze Monti in Italië: die vrolijk
roept dat hij hulp wil bij het lenen van de
EU-landen…. Want die profiteren nu ook
van het aanpakken van de crisis in Italië,
zegt hij. Berlijn schrok zich een hoedje…en
zag die eurobonds al weer aankomen.
En direct erna liet S&P, de activist onder
de agencies,
weten dat het ernstig
rekening houdt met een Grieks failliet op
korte termijn… We zijn er nog lang niet
klaar mee!
Nu worden ook aan de lopende band
(semi)overheidsbedrijven
in
status
verlaagd, de SNCF en de EDF in Frankrijk
bijvoorbeeld het zijn er in de eurozone nu
al weer 12! S&P gaat er fors tegenaan!

DE DEGRADATIES IN DE EU
S&P deed het weer eens als eerste en de
andere twee grote volgden ook weer niet , tot
nu toe. Het wegnemen van de triple A van de
Fransen raakt nu de hele EU omdat Frankrijk
met Duitsland dé pijlers zijn onder het
Europese steunfonds.. Dus het lenen voor dit
fonds wordt ook duurder en dus voor alle EUlanden een tegenvaller. Natuurlijk is het
verlies van AAA geen grote ramp; de VS
verloren die ook wel en er zijn nog maar 12
landen met die rating over. Bijna allemaal in
Noord-Europa, Canada en Australië kregen
pas kort geleden hun AAA weer… óf voor het
eerst. In de EU kregen ook 9 landen tegelijk
een tik van S&P… Portugal is nu ook al
Junkstatus..
Een tweede probleem is dat ook semioverheden, banken en zelfs grote bedrijven
kunnen gaan lijden onder deze downgrading..
wat een soort van dubbele tik betekent in die
landen. Italië en Spanje kregen zelfs een
dubbele tik…
Intussen bevestigde Moodies de AAA onder
enige reserves en ook Fitch volgde nog niet.
Helaas zijn er overal populisten en andere
meer serieuze partijen, die nu weer op die
bureaus springen. Terwijl ze veel beter die
ellendige schulden, die de oorzaak van die
greep zijn, zouden moeten erkennen én
eindelijk aanpakken!
In Frankrijk kreeg Sarko een gevoelige dreun:
je ziet het zelfs aan hem op TV. Maar pas op:
het betekent opnieuw een crisisverscherping
en dat zou wel weer eens in zijn voordeel
kunnen omslaan! Degene die het meest
profiteert hier is Modem en Bayrou, de

MERCI S&P!
Dat stond boven een uitgebreid artikel in
het Franse Le Point en journalist JP
Delhommas meende het echt! Hij zegt: Ze
hebben eindelijk de harde waarheid naar
het podium gevoerd en de kiezers zijn nu
echt op de hoogte van de grote gevaren en
hoe die ontstonden. Tja en wat wil je: een
budgetgat van 5,5%, een WW van 10%
een groei van minder dan 1% en een
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handelstekort van liefst 75 miljard euros. Kijk
dan Duitsland: tekort 1%, groei 3%, 150
miljard handels overschot (!) en een WW van
6,5%. Dus dat Berlijn AAA bleef en Parijs
niet: dat was echt te verwachten! Parijs kreeg
zijn AAA na de dertig glorieuze jaren in
1975… en het duurde dus 37 jaar voor men
doorkreeg hoe fout het ging. Eigenlijk had die
downgrading al in 1995 moeten gebeuren
toen premier Juppé zijn hervormingen onder
sociale druk, terug nam… Of bij het instellen
van die 35 uur in 2000 of in 2007 toen Sarko
het begrotingsevenwicht nog eens twee jaar
verschoof. Ze is eigenlijk wonderlijk laat die
downgrading, betoogt de journalist.
Wat de klap zal kosten? Wel hij denkt 5 à 10
miljard en baseert dat mede op de sommen
die het ministerie maakte op basis van een
rentestijging van 1 % voor de leningen. Dat is
niet zo erg? Wel pas op want de factuur zal
met het jaar stijgen: in 2013 2,7 miljard meer,
in 2014 5,6 miljard en in 2021 zelfs 14
miljard als…
En hij gaat nog even verder: bij het invoeren
van de euro zouden de bureaus al alle landen
van de eurozone moeten hebben geplaatst
onder “oplettend toezicht”. En hij sluit zich
aan bij Jacques Marseille en Nicolas
Bavarez, beide columnisten van Le Point, die
dit al lang geleden betoogden… In 2004 en
2005 al. Immers zie nu de Grieken, de
Portugezen en alle andere in dat zuiden dat
zo in onbalans was en is vergeleken bij het
noorden. En dan al die krachteloze
eurotoppen. Dat zou enkele keren al tot
herziening van de notering hebben moeten
leiden. De volgende datum van paniek is de
20-e maart op zijn laatst…Als de Grieken
14,5 miljard moeten vinden in de markten en
ze er niet in slaagden om tot een hoge
kwijtschelding te komen met de banken c.s….
Delhommais laat zich de mond niet snoeren
en zegt waar het op staat: hij plaveit de weg
voor de strijdende politici. Helaas zei
Hollande op zijn speech in Bourget bijna niets
over die schuldenproblematiek: een gemiste
kans en mogelijk ook een val die later zal
dichtklappen?

De president van IJsland deed verslag van
de anti-crisis operatie in zijn land. Dat nu
weer met 3% groei en 6% WW er niet fout
bij staat. IJsland zit niet in de euro en ging
zijn eigen weg: het liet een paar banken
failliet gaan, waarschuwt ook voor een té
grote riskante banksector en is voorstander
van een onorthodoxe aanpak… Dus het
tegenovergestelde van die nu in de EU…Is
het dus een model voor de Zuid-Europese
landen? De president weert af, maar zegt:
wij waren blij met onze eigen IJslandse
kroon.
Daardoor
konden
wij
vrij
manoeuvreren binnen ónze mogelijkheden.
Tja, vele geloven intussen dat dit ook in de
EU gaat gebeuren: de laatste geluiden uit
Griekenland
en
Spanje
zijn
niet
hoopgevend en wijzen in de IJslandse
richting.. Een akelig perspectief? Of de
énige weg die nog kán?
Dat is nu hét onderwerp van discussie ook
in de EU-kringen…
DE EU KAN AAN DE RECESSIE ONTSNAPPEN?
De reductie van de tekorten zal de vraag
doen dalen… Die zakte al naar 2% en gaat
nu zelfs naar 0,5% groei.. Met méér
coördinatie binnen de EU kan de groei
weer worden opgevijzeld. En dat leidt
uiteraard ook tot meer werkeloosheid.
Maar de EU doet het macro gezien beter
dan de VS en ook het UK. Die neergang
komt vrij zeker door de grote economische
verschillen noord-zuid in de EU, door
sterkere begrotingscoördinatie kunnen
namelijk de zuiderlingen worden geholpen
om minder te betalen voor hun leningen.
Bijvoorbeeld kan een afstemming tussen
de begrotingen van Duitsland en Frankrijk
geld vrijmaken voor een plan van 150
miljard
aan
infrastructuurwerken
gefinancierd door euro-obligaties…
Zo
zou de eurozone weer op een groei van
1,5% per jaar kunnen komen. U ziet het: uit
de crisis komen vereist een politiek en
economisch sterker gecoördineerde EU.
En laat dat nou net nu zo verrekte lastig
zijn… Dat is de straf voor jarenlange
verwaarlozing en het “het zal wel loslopen
gedoe” van de laatste 10 jaren. Nu moét

DE CRISISLESSEN VAN IJSLAND
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het want het liep niet los…Maar of het kán is
de vraag…

werken… En bij een giga-boekhandel bent
u met uw telefoon in de hand in no-time bij
dat nieuwe boek dat u wilde. Idem op het
vliegveld waar uw telefoon u feilloos naar
de stoel in uw vliegtuig loodst maar dan
wel vanaf de ingang van het vliegveld…
En nog fraaier uw winkel herkent U, ziet
wat u graag koopt en waarschuwt u dat er
een aanbieding is en leidt u er feilloos
heen. Ook in een stadion, een ziekenhuis
in het gemeentehuis overal kun je deze
service zinvol aanbieden. Dus zijn Google
en vele anderen druk met het digitaliseren
van de plattegronden van openbare
gebouwen en bedrijven. Er zijn nu al 100
vliegvelden in de VS door een nieuw
bedrijfje Micello geheten gedigitaliseerd en
u kunt daar al feilloos uw weg per telefoon
vinden… En de informatica ingenieurs
werken ook hard om de precisie te
vergroten waarbij ze al in plaats van wifinetwerken met Bluetooth aan de gang
gaan. En in Australië wordt u, in een gigawinkelcentrum parking, weer feilloos naar
uw geparkeerde auto gevoerd als u het
nummer van uw rijbewijs even intikt…
U ziet het: we worden weer eens in de
watten gelegd: het einde is nog lang niet in
zicht.

DE STAGNERENDE BANKSECTOR
Begin januari 2012 was er een absoluut
plafond bereikt: de banken plaatsten toen 455
miljard € op de ECB-conto’s… en dat
illustreert de stress nu in de Europese
banksector. En zie op 23 december wilden
523 banken nog een lening van de ECB die
er 489 miljard aan uitgaf… Grafisch zag ik in
de tijd dat de deposito curve en de leen curve
elkaar nauw volgen… En dat is niks goed als
signaal: al laat dat de rente op een lager
niveau blijven. En de ECB hoopt dat ze ook
terugkeren
op
de
markt
van
de
Staatsleningen in de EU… Het zit stroefjes in
elkaar op vandaag: vertrouwen is niet te
koop.
DAAR GAAT DE EURO ONDERUIT
Na tien jaar: een trieste verjaardag, zagen we
de euro onder de 1,3 dollar schieten en de
val ging nog verder naar 1,27..
Het
wantrouwen tegen de euro is niet te keren
ondanks de ferme politiek van Draghi van de
ECB. Men twijfelt ernstig aan de maatregelen
van herstel en vooral is men ongerust over
Italië. Hedge fonds acties drukken de euro
fors nadat de koers verdubbeld was tussen
2000 en 2008! Draghi vecht tegelijk tegen
een ondergewaardeerde yuan
en de
gelddrukkerij in Washington en Londen.
Echter, de Europese exporteurs hebben er
profijt van in hun concurrentiepositie alsmede
voor de luxe winkels in Parijs en elders. De
toeristen kopen dat het een lieve lust is, maar
de importen worden flink duurder. Het saldo s
echter vooralsnog positief. De euro was in
2001 0,88 $ en doet nu , ná de 1,58 $ stand,
weer 1,27 nu…

DIVERSEN
NINA HELPT DE GRIEP!
Nina die warme Golfstroom wijzigt het
migratietraject van de vogels en daarmee
ook het traject van het griepvirus. Daardoor
komen vogelgroepen elkaar tegen die dat
normaal niet doen en daardoor ontstaat er
door kruising vaker een nieuw, onbekend
virus waartegen niemand kon worden
ingeënt. Dat was in 1918 (Spaanse griep)
het geval en ook in 1995
met de
varkensgriep…
U ziet het die bange medici, dat was nog
niet zo overdreven als u dacht…

INTERNET/MEDIA
ALLES VINDEN MET UW TELEFOON
Google, Ikea, Wallmart en anderen zijn al ver
met u bij het bezoek aan “their place” bij de
ingang te voorzien van de te volgen routes
om bij de door u gezochte producten te
komen. Wallmart geeft u zelfs de optimale te
volgen route om uw boodschappenlijstje af te

WAARDELOZE STRADIVARIUSSEN
Een
twintigtal
topviolisten
kregen
Stradivariussen en guarneri’s om ze “blind”
te testen en het resultaat was schokkend.
De drie recent gefabriceerde violen bleken
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stomweg de beste te zijn en kregen veruit de
hoogste cijfers. De beste van nieuwe violen is
nu ook bekend, maar niemand durft het merk
te noemen…. Dus is die uit China!
Weer een dom sprookje stukgeslagen door
de feiten… De mens wil bedrogen worden.

class”. En zo’n opgepompt ding kost..
80.000 à 100.00 $.
Het ticket kost
overigens ook 4 à 10 keer een nórmaal
ticket voor dezelfde vlucht… Het gedoe
belemmert de afleveringen van nieuwe
vliegtuigen omdat al die heisa nauwlettend
op veiligheid gecheckt moet worden. Zo’n
procedure kost 24 maanden nu…De race
om het “gepersonaliseerd vliegen”
is
begonnen en wat u straks allemaal aan uw
stoel vindt en ín uw stoel kunt, grenst aan
pure waanzin. Hoezo CO2 uitstoot: pret
kent geen grenzen toch en vooruitgang
zeker niet.

DE MISDADIGE IVOORHANDEL
In 10 jaar werd wel 110 ton aan clandestien
ivoor gepakt en in 2011 was het record: 23,7
ton in één jaar! Er waren 13 “in-beslagnames” van meer dan
800 kilo’s. Het
merendeel komt uit Zuid-Azië en Afrika
natuurlijk, waar de corruptie welig tiert. Na al
die jaren van maatregelen lijkt het effect nog
erg beperkt. Of moet je concluderen dat
zónder die actie er mogelijk nog veel méér
Ivoor zou zijn geoogst door het killen van
olifanten? Ik denk dat die visie de betere is.

MALAISE
IN
DE
EUROPESE
LUCHTVAART
Air France heeft zijn 12e bezuinigingsprogramma in 20 jaren af moeten kondigen
en moet 2 miljard besparen in drie jaar. De
crisis duurt ook hier al drie jaar en daarbij
komt de voortdurende brandstofprijs
stijging. British Airways gaat het niet
anders: er werden al 15% van het
personeel ontslagen in 2009 en de
salarissen van de nieuw aangestelde ging
omlaag. Wat ook al tot stakingen leidde…
Iberia dat met de Britten fuseerde in 2009
startte een low coster op ( Iberia Express),
wat ook al tot 4 sociale acties leidde.
Lufthansa is net klaar met bezuinigen van
1 miljard en moet er nu nog 1,5 miljard bij
doen in German Wings zijn low-cost bedrijf.
En zelfs het brutale Ryan Air liet 10% van
zijn vloot in de winter op de grond staan…
Andere tijden, ook hier.

DE AUTOTOPPERS
Jawel: GM is weer no. 1! Met ruim 8 miljoen
auto’s in 2011 (was ook nr. 1 in 2006 en nr. 2
in 2010) en dan volgt Volkswagen met 7,5
miljoen auto’s (nr. 5 in 2006 en nr.3 in 2010).
Toyota is nu nr. 3 met 7,2 miljoen (was 2e in
2006 en 1e in 2010), ze verloren enorm door
de tsunami ramp in Japan die veel productie
omduwde. Dan komt Renault-Nissan met 6,6
miljoen in 2011 (4e in 2006 en 2010); zij leden
maar weinig met de Japanse ramp. Op 5
staat Hyundai-Kia uit Zuid-Korea met bijna 6
miljoen auto’s (6e in 2006 en 5e in 2010). Zij
zijn in opmars… Wereldwijd verkoopt men ca
76 miljoen auto’s een stijging van 6,3% t.o.v.
2010. De amerikanen zijn dus terug en de
chinezen liggen op de loer en willen veel van
de huidige import zelf gaan maken. Over de
elektrische auto zijn de meningen verdeeld:
China verbaast door steeds hoger in te zetten
op deze producties. Beying was altijd al
eigenwijs…

AIRBUS LOOPT WARM
Het moet wel 4400 vliegtuigen afleveren in
de komende jaren en moet dus zijn
productie sterk omhoog draaien. Zijn A320
is een groot succes en daarvan verkocht
men er liefst 1400 in 2009; concurrent
Boeing deed er maar 800. En nu moet men
8 jaar productie gaan waarmaken met die
orderportefeuille van 4437 stuks..Dus moet
de huidige productie van 34 A320’s per
maand omhoog naar 42 2012 en denkt
zelfs al aan 44 stuks…De grote
toeleveranciers zeggen dat ze 44 en zelfs
50 per maand best aankunnen maar bij

VLIEGEN WORDT FUN!
De nieuwe stoelen voor uw business worden
ware bundels van de nieuwste gadgets. Een
ware concurrentiestrijd hangt hier nu aan
vast.. En het gaat echt wel verder dan een
bedstoel.. die nu Emirates u kan aanbieden.
De allernieuwste wegen wel 130 kilo, drie
keer zoveel als een stoel in de “economy-
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sommige kleinere toeleveranciers is het wat
onzeker en die kunnen 50 stuks pas aan rond
2019. Dus kijkt Airbus nu heel precies ook
naar de financiële gezondheid van zijn
toeleveranciers: men moest recent het Duitse
PWF (precisiebuizen) , opkopen. Maar het
moet ook met zijn eigen drie fabrieken
uitkijken (Hamburg, Toulouse en in China)
want er dreigt daar ook oververhitting.
En daarbij komt ook dat de overeenkomsten
de productie in Toulouse limiteren tot 14
toestellen per maand U ziet dus dat een
immense orderportefeuille ook problemen
kan opleveren…

maakt dingen mee, maar niemand probeert
de communicatie op te pakken. Lijkt erg
akelig voor veel mensen…
In Kluik deed en dokter een experiment in
het bijzijn van vele collega’s en legde haar
handen op de wangen van een comapatiënt en zei: “Wil jij even met me huilen?”
En iedereen zag het gezicht vertrekken en
toen begon de patiënt luid te huilen….
Grote schok onder de aanwezige artsen…
En sinds vele onderzoeken met scanners
is duidelijk dat er wel degelijk nog
bewustzijn is én ook herstelkansen maar
dat hangt erg af van de details van de
beschadigingen door het ongeluk of de
agressie veroorzaakt… Congresswoman
Giffords die werd neergeknald bleek dank
zei veel geluk bij de schotwonden, zeer
goed op te knappen terwijl de prognose erg
negatief was. Een onderzoek in tijdens een
EEG waarbij de patiënten werd gevraagd
met de hand te bewegen of met de tenen,
leverde op dat de helft kon reageren en
men zag ook activiteit in de cortex. Ze
waren dus niet “vegetatief”…
Nu blijkt dat wel 40% van de 14.000
patiënten die jaarlijks “vegetatief” worden
verklaard zeer waarschijnlijk nog veel
kunnen. En dat de uiterst simpele
“diagnose” van de meeste artsen absoluut
onvoldoende is. Een complicatie is dat die
patiënten “met vlagen méér kunnen dan op
andere momenten”; dus moet je bij
herhaling testen om het echt te weten. Ook
blijkt dat de patiënt een spiegel
voorhouden erg krachtig werkt: de patiënt
reageert veel heftiger op zijn eigen beeld
dan op een bewegende vinger van de
testende arts. En tenslotte: patiënten
worden “opgegeven” in de eerste maanden
ná het incident… Maar dan blijkt het testen
nou net te vroeg te zijn; later is er vaak
veel meer te zien. Ook al wordt er nu
steeds vaker met de MRI-scanner getest,
de vraag wat er diep in de patiënt zich
allemaal
afspeelt
blijft
moeilijk
te
beantwoorden: dus het niveau van
bewustzijn is nog een raadsel nu. Uit tests
met huisdieren (men brengt de patiënt in
contact met zijn hond of kat bijvoorbeeld),
blijkt dat er een veel forsere emotionele

DE KOUDE OORLOG DER PATENTEN
Het stikt van de patentruzies en bijgevolg ook
van de gespecialiseerde advocaten in dit
veld. Vaak zijn er nationale rechtszaken die
een firma in één land veroordelen voor het
“inpikken” van het patent van een andere..
Een land verder is er niets aan de had dus:
erg lastig en onoverzichtelijk. Het aanvragen
van een patent duurt 5 jaren, wat in deze
flitswereld erg lang is. Opvallend is dat de
echt groten elkaar niet bijten: Microsoft en
Google bijten elkaar niet voor de
rechtbanken. Nee, de kleintjes onderling of
kleintje contra grote bepalen het ruzieveld op
patentgebied. Er gaan miljarden zo verloren,
die beter in R&D zouden zijn besteed, maar
nu vullen de superadvocaten er hun zakken
mee. Het geheel is nogal remmend voor de
vrije ontwikkeling en concurrentie. Een
grapjas zei: “De patent-advocatuur reguleert
eigenlijk de technologische vooruitgang”. En
daar lijkt het inderdaad op: in de VS maar ook
steeds vaker al ook in Europa. In Peking
hebben ze hier geen last van… daar zijn
patenten “niet bestaand”. Very simple!
BIJ BEWUSTZIJN IN COMA?
Vaak wordt nog gedacht, aan de hand van
erg simpele tests, dat een coma-patiënt niet
verder is te helpen: enkel dus vegetatief in
leven houden en ….afwachten maar. Steeds
meer ervaringen en onderzoek toont aan dat
dit lang niet altijd het geval is: sommige
hersenonderdelen kunnen wel degelijk actief
zijn terwijl er toch niets van te merken is op
het eerste gezicht. Dus zo’n patiënt ligt daar,
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reactie aan de orde is. En er zijn steeds meer
verhalen van een rijk innerlijk leven, te zien
met MRI0scans, bij vegetatieve patiënten.
Een onderwijzeres die al sinds 1990 in coma
was kan nu met haar computer +
hulpmiddelen
zelfs
met
vrienden
communiceren… Een dramatisch voorbeeld
blijft ene Terry Wallis die na 19 jaar in coma
bijkwam en nu bijna geheel “normaal” is
geworden.
Er zijn nu coma-patiënten op de wereld die
thuis door geliefden verzorgd worden die
heilig geloven in hun “terugkeer”. En dat met
reden.

komen er wel. En de techniek staat voor
niks. Dus houdt moed beste mensen.
DURE
GRAP:
STOPPEN
MET
KERNENERGIE
Het sommetje schokte zeer: dat stoppen in
Duitsland met kernenergie is volgens
Siemens een sof van 1400 à 1700 miljard
€!
Dat zal het klantenclubje moeten betalen
na 2022 óf de belastingbetaler… Het blijkt
nu liefst 6 keer (!) zo duur als bij de laatste
Studie van RWE die op 250 à 300 miljard
uit kwam. Dus na die 8 die al zijn gesloten
komen er straks dus nog 9 andere… Zou
Merkel cs dat pruimen? Of gaat de crisis
straks ook de kerncentrales redden?

Terug naar inhoud

DE FRANSEN VERBRUIKEN MINDER
STROOM
Van nu naar 2016 zou de elektriciteit wel
30% duurder kunnen worden… Omdat er
eerder veel te weinig werd geïnvesteerd
zeggen experts. In 2012 gaat het bedrag
naar 1,4 miljard (+18% tov 2011). Het
vorige jaar consumeerde Frankrijk wel 10%
minder (!) vooral omdat de gem.
temperatuur zo hoog was. En ook de crisis
deed hier een duit in het zakje natuurlijk.

OLIE (energie), WATER
OLIE (EN GAS) ZAT IN LA!
Repsol (Spaans-Braziliaans) vond opnieuw
veel olie voor de kust van Brazilië. De derde
vondst in drie weken einde 2011 en nadat er
eerder al fors wat gas was ontdekt. Manna
voor de toch al zo boomende LA-economie.
Ook Argentinië blijkt nu best een olieboertje
en ook dat komt prima uit. In alle opzichten
zijn de LA-ers nu de “coming people”: hun
groei in grondstoffen en agro-producten was
al groot en nu ook nog die dure energie
zomaar voor de deur… Wie doet je wat?

Terug naar inhoud

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE
BOOMT!
De wereldinvesteringen hierin in 2011
schoten
met
5%
omhoog:
in
het
zonnegedeelte zelfs met +36% (naar 14 mld)
en in de windhoek zakte het met liefst -17%
(terug naar 75 mld). De VS zijn nu nr.1 en
groter dan China zelfs. Obama stimuleerde
deze investeringen en dat bracht ze op 56
mld : een plus van +33%! China deed =1%
en dat bracht ze naar 75 mld totaal. En
Europa doet +3% en gaat naar 100 mld.
De zonnepanelenfabrikanten zagen hun
beurswaarde fors slinken: die dingen werden
intussen 50% goedkoper en dat leverde op
de beurs dus -60% op.
Investeren in duurzame energie wordt
eindelijk een gewone big business.. we

RELIGIES
RELIGIES LIJKEN STEEDS VAKER OP
ELKAAR?
De super-orthodoxe joden in Israël willen
nu dat mannen en vrouwen apart reizen in
de bus. De tijden van Alabama, Luther
King en de Zuid-Afrikaanse apartheid
herleven dus… in Israël nu ook al. Ze
durfden het zelfs aan om het verbod op de
segregatie van de Israëlische regering te
vergelijken met… nazi-Duitsland! Veel
protest werd hun deel maar hun aantal en
politieke betekenis groeit snel.
Dames die enigszins onzedig gekleed rond
lopen worden op straat bespuugd, dat
vinden sommigen gewoon.
Nee, nog geen burka’s dat klopt maar het
verschil met de taliban wordt wel flinterdun.
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Religies hebben vak een merkwaardige
verhouding met de vrouw: de katholieke Kerk
zeker ook. Geen priester als je vrouw bent en
waarom dat blijft een raadsel…
Gescheiden bidden bij joden en moslims is
een tweede overeenkomst en de eerste
vrouwelijke rabbi moeten we ook nog zien…
Het
zijn
“mannen
religies”
die
monotheïstische religies: islam, joods en
Rooms-Katholiek en ook Orthodox katholiek,
allemaal wat verdachte clubs waar het om de
vrijheid en gelijkheid van de vrouw gaat.
Sharia-clubjes dus.
Na zo’n 2000 jaren ruwweg is er nog niet echt
iets veranderd op dit punt: enkel de heidense
uitstappers als de Katharen ooit en de
protestanten later zijn met deze archaïsche
boel gestopt. Het kostte vele het leven toen..
Hoe zou dit toch komen vraag je je af, zeker
nu het kwaad niet minder lijkt te worden in
sommige duistere kerken…

etnisch/religieuze oorlogen en er zijn
dictator problemen in Zimbabwe. En in
Congo is het ook al erg onrustig net zoals
in Egypte waar de revolutie in burgerkrijg
dreigt te ontaarden… Dus er is werk aan
de winkel, maar de weg omhoog lijkt
gevonden. Ons buurland wordt een
gigamarkt en gaat op weg naar 1 miljard
inwoners en dan naar… twee miljard? Dat
belooft wat dus business-kansen en jeugd
zat dus…
GODSDIENSTOORLOG IN NIGERIA?
Al wekenlang zijn er religieuze rellen en
moordpartijen vooral van een moslimsekte
uit het noorden die christenen fel aanvalt.
Ook zijn er stakingen en protesten over
werkeloosheid een hoge benzineprijzen.
De regering wordt ook beschuldigd van
partijdigheid maar tracht de rellen te
smoren: nu al een dode en enkele
gewonden. Twee jaar geleden werden de
fanate moslims ontmanteld: Boko Haram,
opgericht in 2002, is nu, mede net hulp van
Aqmi, weer terug en het heeft veel Libische
wapens daarbij ingezet. En het rekruteert
zijn aanhang onder de werkeloze jeugd in
het noorden waar de WW wel 50% en veel
meer is. Het gaat deze club meer om het
wegjagen van de christenpresident dan om
“een strijd tegen het westen”. En ook om
meer te pakken van de olie-rijkdom die
voor 95% in het christelijke zuiden te
vinden is. Dat zuiden werd al door de
koloniale Engelsen “gekerstend” als
tegenwicht tegen de islam in het noorden
en ook daarna kreeg vooral het zuiden
investeringen én werk: dar was immers de
olie te vinden. En de beruchte Biafra-oorlog
was ook dichtbij datzelfde zuiden in 1967
-1970 met zijn 3 miljoen doden. Ook geldt
hier: waar olie zit vind je corruptie…
Net als in Soedan is het dus hier ook
moslimnoorden tegen christenzuiden…
Vanouds dus een gebied met religieuze
spanningen. Goodluck Jonathan , de
zuidelijke christenpresident, zit er stevig
mee in zijn maag. Dit land van 160 miljoen
wat razendsnel groeit en de VS ooit voorbij
gaat steken is stevig in beroering. In
diplomatieke kringen spreekt men al over

Terug naar inhoud
AFRIKA
EEN CONTINENT DAT NIET VERLOREN
GING..
Wat ooit van het zwarte continent werd
beweerd lijkt niet te worden bewaarheid:
-de laatste 10 jaar waren 6 van de top tien
groeilanden Afrikaanse landen: allen boven
6%!
-Het onderwijs, de gezondheidszorg en het
toepassen van moderne technologie ging,
zegt het VS-tijdschrift Foreign Affairs, sterk
vooruit.
-na China staat nu ook het westen te
trappelen om in dit continent te investeren.
En niet enkel in grondstoffenproductie.
Let wel nog heel veel Afrikanen leven van
minder dan 2 $ per dag nu en de welvaart nu
hangt
sterk
samen
met
de
hoge
grondstofprijzen. Differentiatie schrijdt voort
maar is nog onvoldoende. Een franse
minister kreeg te voelen hoe sterk dit
continent in zelfbewustzijn groeide: “ze
behandelen ons nu zoals wij hen tien jaar
geleden behandelden”, zei hij geschrokken.
Problemen zijn er nog zat overigens: in
Nigeria
en
Soedan
woekeren
de
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de “afghanisering” van Nigeria en dat is
werkelijk niet te hopen. De Sahel, die
immense zandbak, zit nog steeds vol met
narigheid en is de grote kweekvijver van
Aqmi geworden, ook al zijn er tekenen van
verzwakking.

een passende koers voer. Immers oudjes
consumeren minder dus moet je de pinken
bij de export verdienen (zie ook Japan!).
De Fransen kunnen veel beter en langer
bouwen op de interne consumptie bij een
bijna normale bevolkingsopbouw. Dus
mede hierdoor is die harmonisatie in de
euro-zone nog niet zo simpel en is het
Duitse model niet zaligmakend voor
eenieder. En zeker niet voor Parijs, maar
dat kunnen ze daar niet hardop zeggen
natuurlijk. De UMP moet daar nu ook wat
aan wennen nu… mar van Hollande horen
we er, merkwaardig zat, nog helemaal
niets over… En dat zal ongetwijfeld snel
veranderen: het is dé key-factor in de
sociaal-politieke en ideologische discussie
“links-rechts” immers?

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
KAN FRANKRIJK DUITSLAND KOPIËREN?
Er zijn diverse economische modellen
mogelijk die het beide, met hun eigen plussen
en minnen, goed kunnen doen. Maar dat is
nu (nog) niet het geval met Frankrijk, zeker
niet als je vergelijkt met Duitsland. Maar pas
op: in Duitsland is de welvaart zeker in de
lagere klassen aardig minder dan bij hun
zuiderburen! Iets wat Fransen bijna niet
kunnen geloven. Duitsland bouwde zijn
exportsucces mede op een lage lonen en
arbeidskosten aanpak (dan concurreer je
internationaal beter) en dat betekende dat nu
de lage salarissen van ooit 15% aandeel in
Duitsland nu 22% zijn.. Veel meer armen
dus…
Het
betekent
ook
dat
de
arbeidsbescherming (de liberalere economen
zeggen: de arbeidsflexibiliteit) veel beperkter
is in Berlijn en omgeving.
En ook de
uitkeringen (zeker ook voor WW) veel lager
zijn dan in Parijs en omgeving. De socialist
Gerhard Schröder begon daar al aan in
2004… en het kostte hem zijn politieke kop!
Maar het leidde naar een Duitsland met een
fenomenale export: het verschil is gigantisch
intussen in de beide landen. Let wel: het
heeft ook alles met de economische structuur
van doen. De Duitsers hadden altijd al ook
een geweldig goed draaiend en zeer
dynamisch midden- en kleinbedrijf, de
Fransen kennen dat traditioneel niet.
Duitsland heeft nu wel 62% van de eurozoneexport, Frankrijk maar 24%! De WW is in
Frankrijk fors stijgend nu en ligt al bijna boven
de 10%... Berlijn schrijft bijna 7%. Nu de
wereldeconomie vertraagt riskeert Berlijn een
exporttik en dus ook hogere WW, dat hoort bij
een groot exportland. En dé grote zwakte in
Duitsland is de enorme vergrijzing en
ontgroening: dat bewijst ook dat Duitsland

ZWEDEN KWAM ER BOVENOP
Ze bleven uit de euro in 2003: 56% was
tegen. Zij deden aan veel eigen discipline
om te voorkomen dat zij, alleenstaand,
zouden gaan lijden in hun export búiten de
EU blijvend.
Hun begroting is… in
evenwicht (!), zelfs +0,1%! Hun export
kreeg ook een crisis optater maar steeg
weer snel door waardedaling van hun
munt: de kroon. BNP in 2010 +5,7%... en
in 2011 +4,4%. Het jaar 2012 is een
zakker (BNP +1%) zegt de rechtse
regering onder Mr. Borg. Zweden wilde de
EU best helpen met Ierland, Letland en
IJsland maar is nu zo ongerust over de EUkoers dat het niet mee wil doen met
Griekenland of Italië redden… Weer een
die bewijst dat een eigen munt in deze
chaotische recessie sneller herstel mogelijk
maakt..
GROOT-BRITTANNIË IN DE KNEL
Cameron kreeg erg veel spijt van zijn
hautaine houding: het land werd buiten het
nieuwe EU-verdrag gehouden… En het
isolement, politiek en diplomatiek is nu
compleet. De steun van Berlijn om een
zetel te behouden in de toekomstige
toppen is verdwenen en dus kunnen ze
weinig uitrichten tegen eventuele nieuwe
regels op financieel gebied: van vitaal
belang voor de Londense City..
De
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vreugde bij sommige tories over de zakkende
euro is bekoeld: een ondergang zou ook hun
zwaar treffen. Het succes van IJsland is hun
nog niet overkomen het land is financieel flink
in de problemen. Men wil niet bijdragen ook
niet aan de IMF-plannen: ideologische
blindheid
nu
dus.
Het
land
heeft
politiek/diplomatiek veel geloofwaardigheid
verloren vooral bij de mammoets Duitsland
en Frankrijk en dat zal de City gaan bezuren.
Zelfs Nederland, allié van dit land vindt dat
Cameron nu echt te ver ging. Het isolement,
soms de trots van de tories, gaat hun nu
opbreken: men heeft zijn hand overspeeld.
En gek genoeg gaat dit het torie-ressentiment
ten opzichte van de EU en de euro nog
versterken zeggen experts. Stubbern boys
those tories!

spannend en e interne onrust wordt er niks
minder op… De Grieken hebben de bijl in
handen die de wortels van de euro zou
kúnnen afslaan… Zie nu het Argentijnse
drama van 23 dec. 2001: toen kon men
daar 100 miljard niet terug betalen…
WULFF ZIT ER KNAP NAAST!
Hij wordt nog gesteund door Merkel ook al
was zijn gedrag erg onwaardig aan zijn
hoge functie. Hij raakte verstrikt in
(financieel getinte belangenkwesties) en
ook nog herrie met Springer en zijn
Bildzeitung nu. Zijn dreigingen aan
journalisten die over zijn privézaken wilden
publiceren maakten dat de maat vol was.
Wulff kleeft aan zijn fraaie functie en zijn
niet minder fraaie tweede jongere vrouw en
de strijd was verre van passend bij zijn
hoge plek. Zonder Angela zou hij al lang
weg zijn en een ander zou waarschijnlijk
zijn vrijwillig afgetreden.
Weer een hoogwaardigheidsbekleder die
afgleed en ook nog in geldzaken, maar wel
enkel in de privésfeer. Tja en als je dan de
Hongaren de les zou moeten lezen over
“beknotting van de persvrijheid” wordt het
toch wel erg lastig als jezelf journalisten
met van alles dreigde om publicaties van
gossip te voorkomen. Wulff zit er nog maar
lijkt nu meer op “a lame duck” dan op een
vrije wolf. Merkel trok de lijn “privé-functie”
wel erg formeel en tegen de volkswil in.
Maar voorkwam daar bepaald ook niet mee
dat “men” weer eens denkt: Die hoge
pieten graaien allemaal en misbruiken hun
positie daarbij om het stil te houden”. Weer
een deuk in dat zo verfrommelde “hoge
aanzien” en dat in een land dat stijf staat
van de hogere waarden. Wulff had geluk,
maar nu dan?

GAAN DE SCHOTTEN VERTREKKEN?
Het is al lang een wens in Schotland:
zelfstandig worden of meer autonomie…Alex
Salmond de regeringsleider daar is
“independentist”en Cameron is best bezorgd
nu. Want dat Schotse gedram kan ook
weerklank vinden bij de Ieren, en de
Welshmen… Maar de afscheidende hebben
nog maar 30% der stemmen dus dat
referendum dat Salmond wil haalt het niet…
Maar die zal dan toch meer onafhankelijkheid
vragen. Vooral ook op fiscaal terrein. Nu
gaan de heren dus maar overleggen en
Cameron weet ook dat wel 40% der Engelsen
die Schotten best wil laten vertrekken want ze
waren altijd al niks gek op die tories… Wordt
(weer) vervolgd!
AI DIE GRIEKEN
Eind maart moet de regering daar 14,5
miljard € terugbetalen, maar hoe? Het
principe akkoord met de schuldeisers is nog
steeds in onderhandeling: hoeveel van de
200 miljard schuld aan de banken gaan die
nou kwijtschelden? De 50% is “te laag” de
onderhandelaars zitten nu bijna op 60%; wat
de limiet is voor “vrijwilligheid” denkt de
markt… He6t IMF is ook nog vol in
onderhandeling over het totaal en de
berichten zijn wisselend: zijn de schulden nu
nog groter geworden? Is er weer een gat
gevonden óf een meevaller? Het blijft

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
ALJAZEERA IN SERAJEWO
In de stad Serajewo staat nu ook het
gebouw van Aljazeera voor de Balkan
vlakbij het monument dat de 10.000 doden
herdenkt van de Joegoslavische oorlog van
30

1992-1995. Het zetelt in een fraai modern
nieuw gebouw en begon door een lokale
zender NTV 99 op te kopen: een investering
van 15 miljoen $ wat hier gigantisch mag
heten. Men wil hier iets neerzetten tegenover
de uiterst amateuristische pers die op
propaganda van de diverse kampen drijft
voor de ca 30 miljoen potentiële kijkers als je
de diaspora meetelt. Het rekruteren van de
journalisten nam veel tijd in beslag: hier moet
je zorgen voor evenwicht in je bezetting
gezien
vanuit
de
vele
“nationalistische”kampen: Bosniërs, Serviërs
en Kroaten… En ook de taalkeuze was een
crime:
nemen we het oude ServischKroatisch dat vroeger in heel Joegoslavië in
zwang was of de intussen lokaal
teruggekeerde “talen”. De tweede optie werd
gekozen en de journalisten werd tolerantie in
hun optreden voorgehouden.
Op 11 november ging men “on air” . Ene Milic
heeft de leiding en hij kent alle hoeken van
het oude Joegoslavië en was baas bij de
zender Yutel.
Men gaat van zuid (dus Albanië) tot in het
noorden (Kosovo) en serieuzer en breder
berichten en ook alle partijen aan het woord
laten Breder, opener en “objectiever” dus. Dat
is de “open” agenda. De krant Aljazeera
Balkans is er een voorbeeld voor en wordt
zeer evenwichtig gevonden door velen. Er
werken straks veel vrouwen en slechts drie
van de 15 dragen een hoofddoek: de moslims
zijn ca 50% van de 4,6 miljoen Bosniërs en er
zijn er 200.000 in Zuid-Servië. In Albanië is
een grote meerderheid moslim maar daar
verstaan ze de gekozen taal niet...
In Sarajevo is 90% moslim maar niet fanatiek.
Er zijn weinig hoofddoeken en er zijn
alcoholvrije
restaurants
(Arabische
eigenaars) die erg slecht draaien.. Men
drinkt hier graag Sarajevska, bier met alcohol
en rode wijn.
Nu is het afwachten of de missie slaagt
tussen de diverse amateurs met beperkte
middelen. Voor het eerst hebben de drie
belangrijkste gemeenschappen toegang tot
één “neutrale zender voor alle”. En zullen nu
zien wat er “bij de buren (soms vroegere
vijand) echt gebeurt. Erg nodig want hier zijn
de jongeren in de politiek ook steeds meer

nationalistisch net als elders. Zal Aljazeera
er in slagen een “Bosnische publieke
opinie” te organiseren? Dat is wat toch
vele, soms stilletjes, nu hopen.
Ik kijk dagelijks Aljazeera in het engels en
acht
het
een
zeer
respectabel
nieuwsmedium wat zeker kwaliteit heeft en
nogal objectief is. En, dat weinig
controverses schuwt… Hopelijk zien we nu
een nieuwe loot in deze traditie…
opbloeien. En dat is Qatar al eerder gelukt.
HONGARIJE
VERONTRUST
NIET
WEINIG
De nieuwe grondwet kwam er en over
republiek is niets meer te lezen en die
wetten tegen het pluralisme voelen ook
niks goed. Ook de aanpassingen van de
kieswet doen griezelen zeker ook de
vastere greep van Orban op de Nationale
Bank. Of het IMF dus gaat meedoen aan
die geplande donatie aan het land (15 á 20
miljard) begint erg twijfelachtig te worden.
Gaat Brussel dit land in de Europese
Commissie zijn stemrecht nu ontnemen
zoals dat ooit met Oostenrijk gebeurde
onder Jörg Haider? Hij is ook een patriot
die zelfs de mensen vrijstelt van
hondenbelasting als ze een hond hebben
van een Hongaars ras… En met die 1
miljoen straatarme Hongaren heeft Orban
ook niets op: die zijn er voor de charitas en
hij liet zelfs al de schoolplicht vallen voor
gehandicapte kinderen!
In het land werd al enkele keren door
tienduizenden op straat geprotesteerd
intussen, maar daar heeft Orban kennelijk
lak aan. Gevaarlijke ruk naar rechts of zelfs
extreem links-communistisch?
Vele Hongaren brengen hun geld al naar
het buitenland: in Wenen zoeken de
banken personeel dat Hongaars spreekt
om de economische vluchtelingen van
dienst te kunnen zijn…
De EU kijkt
verbijsterd toe naar Orban en zijn Fidesz
en lijkt nog verlamd; al sprak Baroso al zijn
verontrusting uit tegen Orban over zijn
“strijdige wetgeving”. Deze paste ,
symbolisch, hier en daar een wetstekstje
aan. Hoe lang kan ook Brussel nog weg
zien?
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En, Brussel stelde half januari een ultimatum
over die linke (grond)wetswijzigingen: binnen
een maand nu antwoord is de Brusselse eis.
Weg met die wijzigingen t.a.v. de rol van de
centrale bank, de plek van de uitvoerende
macht ten opzichte van de wetgevende, en
de privacy bescherming….

een land vol Albanezen, een minderheid
van Serven en verder nog een aantal
Bosniërs, Kroaten en roms… Zullen hier
ooit de ressentimenten slijten?
OOST-AZIË
CHINA VERSLAAT DE VS NU!
Al in 2018 zal China de VS economisch
voorbijstreven berekende The Economist
op basis van 21 indicatoren. Dus twee jaar
eerder dan gedacht en als de groei in de
VS verder achterblijft… dan zal het nog
eerder zijn. Nu al zijn ze de grootste in
staalconsumptie, mobiele telefoons (30%
meer dan in de VS!), de exportomvang en
de investeringen (40% hoger dan de VS)
en zelfs de verkoop van auto’s.
Maar ook op innovatiegebied gaan ze nu al
voorbij: het aantal geregistreerde patenten
is hoger (ook al is de kwaliteit nog wat
rammelend). Ook in opleidingen zijn ze
volgens het Mondiale Forum nu op plek 31
aangekomen en de VS zit op plek 51… Ai!
En hun financiële gewicht is ook groter: zij
hebben nu 2000 miljard dollar in kas en de
totale schuld van de VS is… 2500 miljard
Maar de belangrijkste factor is de
consumptie: nu nog maar 1/5 van de VS
maar
die
groeit
razendsnel.
De
detailomzetten zullen al in 2014 die van de
VS overtreffen. Ze zijn dan de grootste
Importeur van goederen geworden; een
enorme verandering in het land. Het BNP
van de VS is nog veel groter dan dat van
China (15000 miljard tegen 5000). En dat
zal nog 10 à 20 jaar zo zijn, Berekend in
koopkracht zouden de chinezen wel eens
beter er bij kunnen staan dan de yanks
vanaf 2016, vanwege de enorme
groeiverschillen die er lijken te blijven (8
tegen nu ,5%).
Dat is niet allemaal goed nieuws maar toch
is het de vraag of het goed zou zijn Peking
te “remmen”. Want je kunt er ook van..
profiteren en iedereen in de wereld kan
dat. En het is beter nr. 2 te zijn dan nr.1 in
een stagnerende wereld…. .

DE FRANSEN MOETEN UIT HONGARIJE?
Er zijn zo’n 320 franse bedrijven in dit land
die zich ernstig zorgen maken: extra
omzetbelasting voor buitenlanders en er
kunnen nog meer maatregelen komen… De
bedrijven verloren 1/3 à 2/3 van hun winst en
hebben het gevoel dat ze eigenlijk “weg
moeten”. De franse regering stuurde
mediators om te overleggen en uit te leggen
dat deze politiek van “protectionisme en
vaderlandsliefde” flink tegen het zere
Europese been is. Orban en co nemen in
vele opzichten afscheid van de EU-familie..
KROATIË KOMT ER AAN
Ze stemden vóór aansluiting bij de EU met
76% eens”, nadat de regering hemel en
aarde had bewogen en verzekerd had dat ze
echt baas in eigen huis zouden blijven en dat
ze zonder aansluiting terecht zouden komen
in een “situatie van leven of dood”. Het zal,
na OK van de 27 van nú, op zijn vroegst half
2013 kunnen gaan gebeuren. Weer een
oosterbuur erbij die wel wil terwijl de EU sterk
op de tocht staat…
SERVIË
HAAT
EEN
ZELFSTANDIG
KOSOVO
Boris Tadic van Servië wil “de afgescheiden
provincie (2008) niet erkennen. Er leven
namelijk zo’n 110.000 Serven in het noorden
en hier ligt ook het klooster Visoki dat een
groot symbool is van de Servisch-orthodoxe
Kerk en traditie. Dus weigerde men een
Kosovaarse minister de grens te passeren en
weigerden vervolgens de Kosovaren de
import van Servische goederen. Terwijl
Brussel eist dat Belgrado zonder restricties
Kosovo erkent als het ooit EU-lid zou willen
worden… Onder zware EU-druk tekende men
nu toch maar een grensverdrag met de
Kosovaren in Brussel, maar dat is meer
symboliek dan goede wil. Kosovo is vooral

NET VOOR
TSUNAMI
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In 2009 waren er 178 miljoen chinezen ouder
dan 60 jaar; in 2050 zullen er dat al 437
miljoen zijn en dat is dan 30% (!) van de
bevolking. Vroeger bleven de ouders bij hun
kids maar door de urbanisatie is dat sterk
verminderd: het familiaal wonen is bijna
geheel verdwenen. Het lijkt hier op Japan in
de jaren 90: ook China zal, nadat het even
een rijk land werd, sterk verouderen. En dat
in hun 15-jarenplan staat dat de kids
verantwoordelijk zijn voor hun oude ouders
verandert daar niets aan. Dus gaat men nu
toch ook maar kijken naar de privé-sector om
dat verouderingsprobleem op te lossen…Nu
zijn er zeer weinig bedrijven en organisaties
die servies leveren voor ouderen en ook de
medische sector komt aan zijn grenzen. In
Peking is er nu een bedrijf dat met 500
verpleegsters zo’n 20.000 ouderen thuis
verzorgt.
Er
zijn
nu
ca
38000
bejaardentehuizen die ca 2,7 miljoen beden
tellen wat genoeg is voor maar 1,6% van de
bevolking. In de ontwikkelde landen is dat
8%.. Enkele staatsinrichtingen worden vooral
bewoond door vroegere hoge staatsfunctionarissen , andere zijn vooral voor de
rijkere elite. In niet weinig kleinere steden is
nu de situatie al niet best... En veel tehuizen
hebben geen medisch personeel en dus
immigranten van het platteland in dienst, wat
geen zegen hoeft te zijn. En veel gewone
klinieken weigeren al ouderen die full-time
verzorging behoeven.
De controle op de kwaliteit door de overheid
is miniem en er worden nogal wat excessen
gerapporteerd. Aan de extreem andere zijde
van het spectrum moet je Sjanghai
classificeren waar zich appartementen met
veel luxe bevinden voor 1600 senioren.
Er is nu zelfs al een Amerikaans bedrijf
begonnen met een tehuis met 64 bedden:
kost per maand 30.000 yuan. En een ander
bedrijf uit de VS gaat diensten leveren aan
ouderen voor 100 yuan per uur. Wilt u het
fijne er van weten? Lees: Het land met te
weinig kinderen ( Isabelle Attané) dat in detail
zo’n 20 jaar vooruit blikt…En dat is echt
schrikken!

Ma Ying werd herkozen en de idylle duurt
dus voort: ondanks het feit dat hij behoort
tot de beroemde Kuomintang, de anticommies opgericht door Tsjang-Kai–chek
die de president werd in 1948… In 2010
werd er een uitgebreid akkoord getekend
tussen de twee landen op economisch
gebied… Tweehonderd Chinese producten
werden
daarna
zonder
accijns
geïmporteerd en 500 producten uit Taiwan
vonden hun weg naar China. Zijn
herverkiezing bewijst dat een meerderheid
de toenadering wenst en dat is ook te zien
aan de huidige 320 luchtlijnen tussen de
twee landen. Taiwan maakt zich geen
illusies…
CHINA TIMMERT AAN ZIJN EUROPESE
WEG
Op een kaart van Europa werd met cijfers
bij de desbetreffende landen aangeven
hoe veel meer investeringen er waren in
2010 in vergelijking tot 2006. En dan zie je
hoe fors de chinezen shoppen in Europa!
Enkele cijfers: Hongarije en Griekenland
x1000; Noorwegen X 960; Ierland X 164;
Zweden X 256; België X 348; Zwitserland
X27; Oostenrijk X12; Albanië X 8;
Nederland X12 (!); Duitsland, Spanje en
Frankrijk X 5; Italië X 2 en Engeland X 9….
Het gaat om deelnemingen, acquisities en
ook vestigingen hierbij. En over de hele EU
genomen is de factor X6 in 4 jaar. Ze
bezitten ook al voor 630 miljard aan
publieke
obligaties…(staat,
provincies/landen, bedrijven/instellingen,..).
Alle beschikbare fondsen nu opgeteld heeft
Beijing een oorlogskas van 3620 miljard €
nu. En hun werd gevraagd door de EU om
50 à 100 miljard € in het stabiliteitsfonds te
storten… Dat is in beraad nu. Als ook de
Hongkong investeringen (vaak verborgen
Chinese) worden mee geschat zou China
wel eens goed zijn nu voor 20% van alle
buitenlandse investeringen. In 2010-2011
werd er in Europa nog voor 64 miljard door
China gekocht! Waaronder Rover, Volvo
en Saab…, Bauduin scheepsmotoren,
NFM-high-tech en de havens van Pireaus
en Napels.

TAIWAN LOVES CHINA!
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Moeten we er bang van worden? Dat waren
wij en de VS ooit ook voor de japanners die
investeerden en dat liep niks fout af. Maar
Japan
is
niet
zoals
China
een
communistische dictatuur…met één partij aan
de macht. Ook zijn er nogal wat voorbeelden
van slecht management vooral in Frankrijk.
En Geely en Volvo dat liep ook niet goed af
en idem het project van de autoweg
Warschau-Berlijn; dat werd uiteindelijk maar
“gelaten” met een bod van -40% tov de
concurrenten.
Ze hebben intussen ook hun banksysteem
voor
buitenlandse
investeringen
fors
verbeterd met hun bank Exim onder andere.
En vergis u niet: nu al gaan investerings
discussies niet zelden ook over “bijbehorende
politieke condities”. En hun lobby in de EU
wordt ook steeds forser. Sterk gesteund door
de
Zuid-Europese
landen
de
werkgelegenheid behouden door de Chinese
investeringen aldaar. En daarbij interesseert
hun nu het “lange-termijn effect” maar
nauwelijks…
En sinds kort mag de Oostenrijkse centrale
bank ook in yuans beleggen… Het begin is
gemaakt en in… de EU dus. Geen toeval.
In Brussel is de Chinese ambassadeur bij de
EU gevestigd: hij geeft nooit interviews. Hij is
een machtig iemand in zijn land en mede
daarom heeft Brussel nu een registratie
ingevoerd van Chinese investeringen in de
EU. De lobbykantoren in Brussel (er zijn er
honderden!) hebben allemaal werk van de
chinezen: ze zijn dus onzichtbaar fors bezig
in dé lobby-hoofdstad van Europa.
En Beijing speelt fors op de verdeeldheid van
de EU-landen in en schuwt daarbij agressie
echt niet. Ook niet tegen de Europese
Commissie als dat moet: China lijkt wat dat
aangaat steeds meer op de VS, verzucht
men daar.

niet die flitsende lange neus die op een
degen lijkt. Hij is tegelijk licht en sterk en
zeker ook bedoeld om te exporteren. Even
afwachten of ie lekker blijft rijden: iedereen
herinnert zich de lastige problemen bij de
eerdere TGV! Maar de Fransen en
anderen kijken met erg veel belangstelling..
CHINEZEN KOPEN VEEL KUNST
Internet en China hebben de kunstwereld
in een revolutie gebracht. Nu verkopen ook
de meest prestigieuze kunsthandelaren als
Christies en Sothebies hun kunst bij opbod
over het net… En dat leidde tot een groei
van een tweecijferig getal. Voor 4,3 miljard
ging er in 2011 om bij veilingen! Het werd
opnieuw een gezochte belegging in deze
crisistijden. En de aard van de
kunstaankopen werd ook steeds ludieker.
En wat enigszins verbijsterd is dat de
scorende kunstenaars steeds vaker
chinezen zijn…: de helft van de top tien
kunstaankopen was van een Chinese
artiest. En van de 125 aankopen boven 1
miljoen was er geen één een Frans product
bijvoorbeeld. China staat nu ook op plek 1
wat de aankopen betreft: dus voor de VS
en het UK. En wat ook steeds nog geldt is
dat vele rijken “kunst uit eigen land” kopen.
Tenzij er weinig wordt geproduceerd
natuurlijk dat op niveau is… En omdat ook
de discussie rond een kunstwerk zeker
even belangrijk is als het kunstwerk zelf,
staan de Fransen wat op achterstand,
mede door hun beperkte kennis van het
engels.
ZUID-AZIË
INDIA BLIJFT AAN DE IRAANSE
OLIEPIJP
India krijgt zijn olie uit Saoedi-Arabië en
Iran is leverancier nr. 2. Beide blijven
leveren aan New Delhi ondanks de pressie
vanuit de VS die een forse olie-export
sanctie willen. Iran riep al op hoge toon
bedreigingen tegen zijn islamitische
broeders (niet: Arabische wat Iran is niet
Arabisch maar Perzisch!). Tja en de
chinezen en de russen? Wel dat moeten
we maar weer afwachten. Je kunt er nogal

DE NIEUWE CHINESE SUPERTREIN
Hij rijdt met 500 km/uur en er is nu een
prototype in test: de CHR500 geheten.
Gemaakt door CSR Limited groot fabrikant al
van treinen. Met een power van 23000 Kwatt
gat deze plastic trein (versterkt met
carbonvezel en magnesium) nu aan het
rijden: de voorganger was 9600 Kwatt en had
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verschillend over denken als e ook weet dat
Israël die bom heeft en India ook…

units in de bouwfase in de vooral
collectieve
woonsector
(Tehuizen
,
appartementen etc.). En er werden 10%
meer bouwprojecten gestart. Ford verkocht
10%
meer
auto’s
en
ook
de
champagneverkoop steeg met zelfs 31%!
En in de huishoudens steeg het vertrouwen
in “morgen” ook met 3,5% en het aantal
leningen nam ook met 10% toe. Zou er nu
eindelijk dat herstel komen? Washington
hoopt het vurig zo midden in de
verkiezingsstart… En men hoopt nog
vuriger dat er in het oude Europa nu niet
wéér de pleuris uitbreekt…

EXPLOSIEF PAKISTAN
De economie zit in het slop, de bevolking
groeide tegen grenzen aan en in de politiek is
het zeer onrustig. Corruptieschandalen en
dreigende staatsgrepen… En in 2012 kan het
land ook al niet meer voldoen aan zijn
financiële verplichtingen lijkt het. De
verhouding met Washington was sinds de
raid op Bin Laden ook verre van soepel en de
bloedige aanslag op de VS-ambassade in
Kaboel bleek ook te zijn gepleegd door een
groep met Pakistaanse roots… De groei is
zeer on-Aziatisch laag (2,9%) en de
bevolking neemt toe met 4 miljoen per jaar en
komt nu op 300 miljoen. Dit land, ontstaan uit
een afsplitsing van India in 1947, was nog
nooit stabiel eigenlijk en het barstte er van de
militaire staatsgrepen. En 30% leeft onder de
armoedegrens daar, 55% is analfabeet en de
levensverwachting ligt op 64 jaar. Het laat nu
zijn oren hangen naar het buurland China
met zijn illegale atoombom en Beijing wilde
ook wel helpen met een lening (die het IMF
niet geven wilde). En het uiterst wilde
buurland Afghanistan met zijn taliban die
deels vanuit Pakistan opereren maken de
zaken nog complexer.
Recent leek het er op dat het legerde zittende
president Zardari lang voor het einde van zijn
mandaat in 2013, eigenlijk wel van zijn stoel
wilde verjagen… De vloek van de eeuwige
instabiliteit lijkt onveranderd sterk te zijn.

OBAMA HOUDT ZICH OVEREIND
Hij grapt er vaak over in zijn speeches: zijn
grijzere haar en de wallen onder zijn ogen.
Hij vertelt steeds vaker over zijn persoonlijk
beleven van de zware job en toont zich
daarbij ongebroken: een mediatruc of toch
echt gemeend? Wel 54% van de
amerikanen vreest echter, dat hij er niet uit
zal komen mede omdat hij zwaar wordt
tegengewerkt in de Senaat. Maar hij blijft
gewoon wijzen op de grootste crisis sinds
die van de 30-er jaren en houdt de mensen
voor dat hij niet kan toveren. Het
“Obamaïsme” heeft intussen ook fors
geleden zeker vergeleken bij het prille
begin. Maar hij houdt zich dapper en was
duidelijk bijgekomen door zijn Hawaiiaanse
vakantie rond het Nieuwe Jaar.
Gelukkig is zijn clubje tegenstanders bij de
republikeinse kandidaten een soort van
“pygmeeëngroepje” dat bepaald geen
sterke indruk maakt. En Obama wijst ook
op zijn successen: opruimen van Bin
Laden, redding van de auto-industrie,
einde van de Irak-oorlog en zijn
gezondheidswetgeving… Maar weet ook
dat het redden van de economie nog
steeds zijn zwakte is; al daalde nu de
werkeloosheid zichtbaar. Toch won ook
ene Reagan een tweede keer, terwijl toen
ook de WW boven de 7% zat…: Die zit nu
op 9% , maar daalt nu toch zachtjes.
Intussen is het gevecht om de kandidatuur
bij de republikeinen losgebarsten met de
voorverkiezingen, waar er nogal wat
kandidaten die “sterk leken” afhaakten en

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE VS KLIMT TRAAGJES UIT HET DAL
Het zijn niet de gebruikelijke sectoren die het
herstel aankondigen: dus nu niet de
consumptie, maar wel het onroerend goed en
ook de bouw. Maar vooral de productie in de
industrie draagt het herstel(index van 52,7
naar 53,9), vanwege aanvulling van de
zwakke voorraadposities maar ook van de
export . Het handelstekort werd dus kleiner
en de WW zakte (dec. Creatie van 200.000
jobs). Daar bovenop gingen er 32% meer

35

ook uit het niets ene Santorum zelfs Romney
bedreigde. Die overigens niet echt goed ligt
bij de principiële rechtse, maar enkel scoort
omdat hij de enige kandidaat is met een wat
betere economisch record.
Dus wordt Romney nu in de publiciteit fors
aangepakt door de democraten en Obama
stelt zich nu ook steeds keiharder op tegen
over hen in de dagelijkse politiek. Er zijn met
150 miljoen $ nu, door het democratische
kamp, vele vertegenwoordigingen opgezet in
vele steden en Michelle Obama schreef een
brief aan haar basis. Daarin verdedigt ze haar
man verdedigt en prijst hem aan…
De messen zijn dus geslepen en het lijkt nu
op een gevecht tussen Romney en Obama>
Maar bij de republikeinen is er onder andere
nu ook nog ene Perry als kandidaat. Dus het,
vaak vermakelijke republikeinse circus, gaat
nog even door. Én het is ook nog niet
november…

En er komt meer: de auto zonder chauffeur
(Google);
het
automatisch
vertalen( Lionbridge); geautomatiseerde
distributie-centra (Kiva Systems) het is nog
lang niet op!
Men stelde vast dat voor elk punt van groei
bóven de 3% de WW zakt met 0,5%. Als
dat nu weer waar zou worden zou de WW
niet de huidige 9 % zijn maar niet meer dan
1%. En de robotsector en de informatica
zijn sectoren met grote investeringen en
dus ook grote werkverschaffers! Hun
bijdrage aan de groei is nu minstens 1,4%
en de nu hoge investeringen in robots zijn
vaak uitgestelde vervangingen van te oud
materieel (door de crisis). Dus is het oude
motto waar: er moet voldoende vraag zijn!
Er waren al perioden dat de productiviteit
groeide met 14% en er toch nog 9 miljoen
jobs bij kwamen!
Maar er zijn bij de grote veranderingen
altijd winnaars en verliezers en zowel in de
hoog als de laag gekwalificeerde jobs nam
het aantal banen toe: in het “midden”
brokkelde het fors af echter. Dit
verschijnsel doet wel vrezen voor morgen,
maar niemand kent het saldo exact. Er
zullen in de toekomst soorten jobs komen
die niemand zich nu kan voorstellen.
Wel de conclusies liggen voor de hand:
veranderingen waren er altijd al, ooit deed
de stoommachine vernietigend werk in de
industrie. Maar de dynamiek creëerde per
sado naast soms (tijdelijke) WW ook erg
veel extra-welvaart. Die idee en ervaring
moet ons dus gerust stellen en daarom is
“remmen”, zoals invoerrechten en verbod
op verplaatsen van fabrieken naar het
buitenland iets waarmee je erg voorzichtig
moet zijn… Inzicht in hoe de grote
jobmachine écht werkt: daar mankeert het
aan bij de populisten!
Daar ligt dus zeker een probleem!

DE ROBOTS STELEN DE JOBS
De ondernemers investeren massaal in
robots in de VS: nu wordt met dezelfde
arbeidskracht al 25% meer geproduceerd dan
in 1999! Dat is een stijging in productiviteit
van ca 2% per jaar overigens. Op vandaag is
het namelijk snel mogelijk nogal wat karweien
te automatiseren , snel en kwalitatief ook
goed! Toch kwamen er ook jobs bij zeer
recent: 540.000 sinds begin september
2011… De automatisering geeft ook nieuwe
banen natuurlijk: maar dat zijn inhoudelijk
heel andere.. Toch is de robotisering een
fundamentele verandering aan het worden en
economen spreken al van “de wedren tegen
de robots”. Maar anderen lachen en zegge”:
“Wel in 1900 waren 41% van de amerikanen
werkzaam op het land. Dank zij de machines
is dat cijfer nu… 2% ! En al die landarbeiders
vonden ander werk”.
In 2005 produceerde één arbeider evenveel
dan twee in 1970, meer dan 4 in 1940 en 6 in
1910, dus pas op met angstige conclusies.
De opkomst van de elektronica heeft de reële
salarissen doen stijgen en de armoede doen
verminderen. Maar bij GM zien we nu dat de
4 à 5 instellers van vroeger bij minder
sophisticated robots terug zijn gebracht naar
maar één, wat toch wel erg snel gaat.

ROMNEY PISTE NAAST DE POT!
Hij rommelde met zijn foundation op fiscaal
aanvechtbare wijze en… hij zei dat hij die
374000 $, verdiend met speeches, ook
niks veel vond. En dat net voor ZuidCarolina… dat was een beetje dom dus. Hij
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staat nog bovenaan, maar dat moet ie dus
niet nog eens doen!

met
ca
25%
verlaagd
en
de
begrotingsdiscipline werd een topsport. De
subsidies aan landbouw en elders werden
drastisch verminderd en alles werd gedaan
om de productiviteit op te schroeven. Het
aantal publieke werkers daalde met 20%
(van 400.000 naar 330.000). De bevolking
volgde en ze werden daarvoor beloond
toen recent de AAA weer werd verkregen:
het was een paardenmiddel maar het
werkte. Ze zijn er nog niet helemaal: het is
nog wat labiel maar we zagen dat ook hun
bankensysteem het voorbeeldig deed in de
crisis! Er is nu sinds 2006 een rechtse
regering en het tekort liep tijdelijk op naar
5%... door injecties in de economie en
belastingverlagingen om de crisisklap te
souperen. Maar de bevolking leerde enorm
door deze schokkende periode en is niet
van plan nog eens zoiets te beleven. En
hun premier zei het onomwonden: “Wij
hadden er nu ook bij kunnen staan als nu
de Grieken…”.

KINDERARBEID IN DE VS…MÁG!
Kandidaat Gingrich zei het openlijk: waarom
die wetten handhaven die nu kinderarbeid
beperken? Daar is toch niets mis mee? In
Maine en Wisonsin is nu de wetgeving op dit
onderwerp al flink versoepeld: in Maine is de
limiet per week van 20 al naar 32 uur gegaan
voor 16/17-jarigen.
En het te betalen
minimum ging omlaag naar 5,25 $ (dat is
2,25 $ minder=30%). Immers ze mogen toch
ook onbeperkt sporten, is het argument! Er
was ook wat oppositie die zich beriep op het
hogere risico van arbeidsongevallen, maar
dat hielp niet. De federale normen zijn nog :
werken mag pas na het 14e jaar ook in de
agrarische sector. En in schoolperiodes
mogen kids niet werken vóór 7 uur en niet ná
19.00 uur en nooit gevaarlijk werk doen.
De winkelsector en de dienstverlening
lobbyen flink om de wetten aangepast te
krijgen; het risico dat je gewond raakt aan de
kassa van Walmart is erg gering, zeggen ze.
De vakbonden zijn er kwaad over en spreken
over “een nieuwe poging om de arbeiders
onder druk te plaatsen in de crisis”. Want de
eerste drie maanden hoef je jongeren maar
4,25 $ per uur te betalen terwijl dat voor
volwassenen 7,25 $ is nu. Nu zijn de
beperkingen van eerder: niet meer werken
dan 26 uur per week in schoolperiodes en
niet meer dan 50 uur in vakanties al
opgeheven in Wisconsin. De lobbyisten daar
zeggen: Wij willen echt van onze winkels
geen sweatshops maken voor jeugdigen
maar ze de kans geven vroeg kennis te
maken met het werken in de distributie.
Andere
tijden
vol
met
veranderde
opvattingen.

GUANTANAMO
OBAMA DOOR DE KNIEËN
Hij tekende de “antiterreurwet” op Hawaii
de dag ná Nieuwjaar en daarin staat onder
andere:
-de VS-regering kan iemand zonder rechter
vastzetten,
-Niet-VS burgers, die mogelijk Al-Qaida
aanhangen,
mogen
militair
worden
opgepakt en bewaard,
-De VS mogen gevangenissen in het
buitenland exploiteren,
-VS-militairen mogen verdachten van
terrorisme
vastzetten,
verhoren
en
onbeperkt opsluiten…
Het enige lichtpuntje in deze wet is dat het
Witte Huis iemand van militaire naar civiele
hechtenis en rechtbank mag overzetten.

CANADA HERKREEG ZIJN AAA
Dat lukte door een drastische aanpassing van
de uitgaven nadat het al in 1992 zijn AAA had
verloren. Toen was het tekort daar 9% en de
schuld 100% van het BNP. In 1995 riep
Wallstreet Canada uit tot “erelid van de club
der ontwikkelingslanden”…en dat gaf een
ware shock in het hele land. Via ingrepen in
alle ministeries werden de publieke uitgaven

Wel hiermee is Guantanamo voor eeuwig
open te houden waar ze nu is…. De NY
Times was woedend over deze wet maar
hun verontwaardiging was nauwelijks
hoorbaar en ook in de westers pers was
weinig er over te vinden. Obama ligt nu
geheel in lijn met zijn republikeinse
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concurrenten… Wie had dit ooit kunnen
denken van de president van de hoop die
Guantanamo meteen (!) wilde sluiten?

staatsuitgaven met 35% en de inflatie is
wel 25%... En dat is op lange termijn niet
vol te houden: dus Athene pas op!

Intussen liet een woordvoerder van O. (!)
weten,
dat
de
president
natuurlijk
Guantanamo wil blijven sluiten. Wat voor hen
die los werden gelaten na jaren en zonder
enige vorm van proces een schrale troost zal
zijn. Niemand bekommert zich om enkele van
hen die niet terug kunnen naar eigen land en
gedwongen
(en
onschuldig?)
moeten
verblijven in hun emigratieland.
Er werden in 10 jaar: 779 mensen
opgesloten, er zijn er nu nog 171 waarvan er
48 nog iet eens een officiële beschuldiging
hebben ontvangen. Zo ongeveer het toppunt
van onrecht in de westelijke wereld met zijn
“hoge standaards voor mensenrechten”!

Terug naar inhoud
OCEANIË
MASSA’S CLAIMS IN DE PACIFIC
Wel 9 laden hebben tegenstrijdige claims
en strijden met het Internationale Zeerecht
in de hand om de kostbare zeebodem. Ze
eisen
dus
uitbreidingen
van
het
continentale plateau en zitten elkaar
daarbij in de haren: Australië, NieuwZeeland, Frankrijk, de Fidji’s, de Cook
Eilanden,
Micronesië,
de
Salomon
Eilanden, Papoea-Nieuw-Guinea Guinea
en Palaos. Het gaat vooral om de
bodemschatten en ook de visrechten en
strekt zich ook uit tot in Antarctica. En
daarvoor bestaat het zeerecht van de VN
in Genève, daar wordt dus met papier en
woord geknokt.. En het valt niks mee en de
belangen zijn erg groot. De pijn van
Oceanië dus.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DE LESSEN VAN ARGENTINIË
I december 2001 gingen de Argentijnen
failliet nadat ze 100 miljard schuld niet
konden afbetalen en de ingrepen van de
regering als: bevriezen banktegoeden en ook
de onderhandelingen met het IMF niet meer
hielpen. Men ontkoppelde de vaste koers
dollar werd afgeschaft en hup de
staatsschuld sprong van 60% naar 150% van
het BNP! Kirchner grijpt in en financiert de
consumptie via steun aan de lage
inkomens… en dat betaalt hij uit de
toegenomen export met uitstekende prijzen
(vooral het graan). Dus een externe factor
redde hem… Hij beurt wel 35% belasting op
de export en hervult de staatskas én verkrijgt
75% (!) kwijtschelding van zijn schuldeisers.
En hij betaalt het IMF bijna 10 miljard terug...
De ondernemingen moeten hun import
dekken uit hun export of met investeringen
balanceren: dat is zijn patriottische ingreep.
Hyundai gaat daarom ook in pinda’s en soja!
In speelgoed komt het land op40% van de
wereldmarkt vanuit…. 10%. Het land moet
zichzelf financieren en pikt alle reserves in
(ook pensioentegoeden en sociale kassen).
En door de inkomenssubsidies stijgen de

BIOWIJN UIT NIEUW-ZEELAND IS TOP!
Ze concurreerden al heftig met de oude
wijnlanden en nu gaat de versnelling er
nog in. Biowijn voor de export en dan wel
echte! Het groen wordt versnipperd en is
zo mes voor de ceps, en men legt dode
konijnen in de wijngaard om roofvogels aan
te trekken. Dan ook tonnen algen op het
land: prima mest zegt men en de
gebouwen
worden
geïsoleerd
met
schapenwol. Ook nog een ecosysteem
voor de koeling (besparing 125000 KWH
voor zijn 1000 hectare bedrijf met ook nog
schapen en het transport gaat niet per
vrachtauto maar per… schip! Als dat geen
biowijn is…
Ze zijn erg goed aangekomen met hun bio
bij de importeurs die wel klanten weten,
zoals Tesco de grote winkelketen. Laat ze
maar schuiven daar in Nieuw-Zeeland die
nieuwe wijnboeren.

Terug naar inhoud
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hogere verzekeringspremies voor de
olietankers.
De VS zeiden het duidelijk: als Iran dit doet
vat het dit op als een oorlogsverklaring en
zal dus “gepast reageren”. Dus gaan staan
tegenover de Iraanse marine: 18000
manschappen,
11
onderzeeërs,
2
korvetten, 3 fregatten, 3 mijnenruimers en
30 helikopters. Niet niks maar ook geen
erg grote dreiging voor het VS-leger en zijn
geallieerden. Toch zal Iran dus van 21
januari tot 19 febr. onder leiding van de
Pasdaran elite gaan oefenen en ook zijn
anti-scheepsraketten “testen”…

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
IRAN ROMMELT FORS VERDER…
Het hield oefeningen in het afsluiten van de
straat van Hormuz waar 40% van de
wereldolie door moet… En schoot daarbij
raketten af die Israël kunnen raken, en eiste
dat de VS uit de Golf vertrekt. Weg dus uit
hun grote basis in Bahrein (waar het ook niks
plus is nu). Dit alles vanwege sancties van e
VS op het Iraanse bankverkeer en omdat het
westen nu ook plant om de oliehandel plat te
leggen. De EU nam al een principebesluit
hierover… Maar Obama bleef easy
en
tekende het contract voor 84 F15’s aan
Saoedi-Arabië. En dacht
na over nog
zwaardere sancties. De mollah’s verzwakken
nu met de dag: ze vroegen al om
onderhandelingen met de EU over die
oliestop… En Iran bedankte ook de VS heel
netjes dat 15 vissers uit zijn land uit de
handen van Somalische piraten bevrijdde…
Amadinedjad komt dus sterk in het nauw: het
land gaat in de economische afgrond… Zijn
valuta stortte ook al in. Ook al zal Iran de
straat niet zomaar afsluiten: de ongerustheid
over de toenemende stabiliteit stijgt en
daarmee ook weer de (toch al stijgende)
olieprijs…
Eind januari moesten de “27” van de EU het
daarover nog echt eens worden. Deze
sanctie gaat er zwaar inhakken en dus
hoorden we ook dat Amadinedjad op bezoek
gaat bij Chavez… een bevriende grote
olieboer. Die veel aan de VS levert.
Intussen ging Iran door met ”oefenen voor het
afsluiten van de straat van Hormuz”… en
geeft nog geen jota toe in de controle van zijn
nucleaire programma, waarover dit alles gaat.
En wat volgde was: Iran heeft6 nog een
opwerkingsfabriek, tot nu toe onbekend én,
Londen stuurde een stevig oorlogsbootje
naar de Golf want je weet het maar nooit.
Gaan we nu toch wéér een oorlogje bouwen?
Maar nu stellen de emiraten voor om vóór
juni 2012 een oleoduc over land te bouwen
dat het nauw kortsluit….wat echter geen
“totale oplossing biedt”. Iedereen is bang dat
de olieprijs, die nu al enkele dollars steeg
door de acties van Iran nog veel meer
omhoog gaat al was het enkel vanwege de

OPGEBLAZEN WETENSCHAPPERS IN
IRAN
Sinds januari 2011 vlogen er nu al vier
atoomgeleerden
de lucht
in door
“geheimzinnige aanslagen”en ze werkten
allen in de uraniumverrijking. Het is
volgens Teheran gewoon het “vuile werk”
van zionisten en de VS… Tja, Benny Gantz
de chef van de generale staf verklaarde
voor journalisten dat “er nog meer
ongewone gebeurtenissen te verwachten
zijn ook in 2012”.
Deze keer zou
Amadinedjad dus wel eens gelijk kunnen
hebben met zijn beweringen.. In deze vuile
politieke oorlog van formaat wordt geen
enkel middel geschuwd. Zeker u er nog
een opwerkingsfabriek is “geopenbaard”;
wat die Israëliërs en CIA-ers natuurlijk al
lang wisten.
EGYPTE ONDERDRUKT OPPOSITIE
De diverse organisatie voor “democratie en
rechten van de mens” werden bij herhaling
getrakteerd op huiszoekingen. Dat na het
onderzoek dat de regering instelde eind juli
om hun financiële bronnen te weten te
komen dat niets strafbaars opleverde. Dit
alles gebaseerd op een archaïsche wet uit
2002 die niet werd herroepen bij de val van
Mubarak waarin hun vergunning kan
worden
ingetrokken
vanwege
“veiligheidsrisico’s”. Het is voor een
Egyptisch
bedrijf
onmogelijk
deze
verenigingen te steunen dus moeten zij
buitenlandse bronnen vinden. Twee van
hen worden gefinancierd door het
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Amerikaanse
Congres;
dus
Panetti,
Defensieminister, protesteerde heftig bij
maarschalk Tantoui. En dreigde met
terugtrekking van de 1,3 miljard die de VS
nog steeds doneert aan het Egyptische leger.
Kranten nemen het op voor deze
verenigingen maar de regering startte een
tegenoffensief om de aloude negatieve
gevoelens over “buitenlandse financiering”in
Egypte weer te doen opvlammen. De
winnende islampartijen zijn erg tweeslachtig:
de een veroordeelt de huiszoekingen de
ander verdedigt ze… Het ruikt naar samen
optrekken van deze partijen én de militairen
tegen de “liberale krachten”. Mogelijk
vanwege hun sterke anti-imperialistische
gevoelens.. Het tijdperk Mubarak leeft nog
sterk voort ook na de revoluties. De aloude
onderdrukkingsmachine is nog steeds intact.
De
parlementsverkiezingen
zijn
bijna
afgerond… dé test op de democratie is
aanstaande.

De Confiscatiecommissie werkt hard en
vond enorm veel sporen van economische
roof door de Ben Ali’s en de Trebelski’s.
Meer dan 233 titels op OG-gebied
bijvoorbeeld
en
aandelen
in
116
ondernemingen. Bij 204 andere wordt nog
gespeurd en ook bleek de Staat
aandeelhouder te zijn in nog eens 320
ondernemingen waar 15000 mensen
werken. Het huidige totaal ligt in de buurt
van 2,6 mld €… een andere commissie de
CNCIM, die corruptie onderzoekt vond
gelijke feiten: er zijn 5000 dossiers in
studie en alles toont aan dat de families
een enorm brede en diepe greep hadden
op de hele economie van het land. Zelfs
ook op de grote vakbond de UGTT blijkt nu
hun greep fors te zijn geweest. Op 20 juni
werden de ex-premier en zijn vrouw al
veroordeeld tot 35 jaar gevang en
verbeurdverklaring van de 21 miljoen aan
gevonden middelen en goederen in hun
huizen. Zwager al-Materi en zijn dochter
kregen ook al 16 jaar gevang. Maar de
schuldigen zitten vooralsnog hoog en
droog bij de Saoedi's…en enkel vluchtten
al naar Qatar… Gerechtigheid is geen
eenvoudige zaak, zelfs hierbij niet!

EIS: DOODSTRAF TEGEN MUBARAK
Wij zijn (in het westen – de VS dan)
schrikachtig van doodstraffen. En dat is men
in (noord)-Afrika echt niet. Noem het maar
een cultuurverschil. Dus nu zijn de reacties
op de eis ”dood door ophanging” tegen de
83-jarige en zieke Mubarak, ook erg
verschillend. Maar hier geldt dat het de
Egyptenaren eerst toekomt om “hun recht” te
laten spreken. En dat men nu de misdaden
van hem en zijn trawanten echt ernstig vindt
is geen wonder. Vele jaren keiharde
onderdrukking van de wat forsere islam is
niet niks, doen schieten op betogers zonder
wapens ook niet… Dus kwam er deze eis.
Wraak of gerechtigheid? De militairen vinden
een zondebok niks erg nu en de vroegere
vrienden van Mubarak (de VS, de EU etc)
hoor je ook niet… Want hij was “de westerse
vriend tegen terrorisme” weet u nog? En
kreeg miljarden voor een ferm leger en een
goede verhouding met Israël… Tja wat is nu,
in de breedte gezien, dan gerechtigheid? Of
overigens die doodstraf doorgaat is af te
wachten. De rechter moet nog spreken en,
Hosni is dicht bij de dood zegt men..

HET FUNDAMENTALISME IN ISRAËL
Israël en Palestina kennen een eigen
nationale component én een grote en
machtige diaspora. En beide beroepen zich
op hun “oude, heilige rechten in het oude
land” wat culmineert in het recht op de stad
Jeruzalem. Het lijken wel Siamese
tweelingen: als de een actie neemt volgt
meteen ook de ander… en ze reageren
bijna steeds gewelddadig op elkaar. En nu
zien we Israël afzakken in een fanaat
fundamentalisme
dat
zelfs
de
democratische basis van de staat aanvreet
nu. Zoals we dat ook steeds zien in de
fanatieke, fundamentalistische Palestijnse
groepen, zoals Hamas. Men sluit zich
wederzijds op in starre doctrines vol met
traditie en religie. Nu ging zelfs de
“haredim”(de Godvrezende) over toot het
dragen van de gele Jodenster met “Jude”
erop… Met hun sterke steun vanuit de
diaspora oefenen ze forse druk uit op de

DE SUPER-CORRUPTE BEN ALI’S
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regering. Dat laat zien hoe diep de sociale en
politieke crisis in dit land is geworden met zijn
gebrek ook aan enige toekomstvisie. De
haredim zien zich in toenemende mate
gesteund in het groeiende rechts-extreme in
de Israëlische politiek.. Een akelige
ontwikkeling. De beelden van joden gekleed
als in de nazitijd, schokten de hele wereld.

En om de nu al 30.000 appartementen
heen is alles: van ziekenhuizen tot scholen
en ook parken. En de Universiteit Bir Zeit
vlak bij de Burj Falestine met zijn 23
etages. En je ziet er omheen ook de
nodige Israëlische nederzettingen… Het is
berucht om zijn enorme files en de
Internationale Kamer van Koophandel is er
niks blij mee. Maar wat kun je doen onder
een permanente bezetting? Wel 75% van
de import komt uit Israël en men zit
opgesloten
tussen
wegversperringen,
muren en hekken. De WW in Palestina is
ca 23% (in Gaza 38%!); 26% van de
bevolking zit onder de armoedegrens en
het BNP/inwoner is 1500 $.
Handel,
landbouw en bouw zijn de grote sectoren.
Een groei van 30 à 40% zou zonder
bezetting mogelijk zijn. Maar de stad is
eigenlijk een plek van begrenzingen ook al
noemen sommigen het al”het Beverley
Hills van het Midden Oosten. Want de
dynamiek is groot: economisch, maar ook
politiek en artistiek en intellectueel.
Immers het is dé voorbeeldplek van de te
verwachten Palestijnse Staat….

ISRAËL IS EEN START-UP!
De USB-key, de instant mailing en firewall
zijn in Israël uitgevonden door kleine
pionierende “start-ups”. Mede daarom
hebben Google en Microsoft daar nu ook hun
bedrijven want het beweegt daar enorm
vooral op informatica-gebied. Wel 60
Israëlische bedrijven van de Nasdaq (in totaal
zijn daar 2700 in opgenomen) zijn
vertegenwoordigd. Hier starten er per jaar wel
500 op ; in Europa zijn er dat 700! Nanotech,
internet, biotech, medische producten, dat
alles is er te vinden. Het bedreigde en
beknelde land boomt van de creativiteit en
daaraan hebben de vele immigranten een
grote bijdrage geleverd. En, zeggen
sommigen, omdat hier iedereen in het leger
moet snapt iedere Israëli wat het betekent om
alles op alles te zetten… Dat is een andere
kant van de medaille… die zo ernstig van
glans is veranderd. Op het laatste Hightech
congres in Barcelona in 2011 was Israël de
grootste groep: meer dan 50 ondernemingen
kon je daar zien en horen.. Extremen gaan
wel vaker samen, zie bijvoorbeeld Duitsland
inde 3-er jaren..

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
RAKETLANCERING UIT HET VLIEGTUIG
Paul Allen (Microsoft)
en vrienden
maakten bekend wat het toekomstige
“Space Ship One” zal kunnen doen. Dat
hangt aan een heel zwaar vliegtuig à la
A380 en dat kan dan raketten van 223 ton
in de lucht lanceren. Met zijn zes gigamotoren kan het dus satellieten in hun
baan schieten en ook transporten naar het
int. Ruimtestation verzorgen. Later moet
het ook bemande capsules kunnen
afschieten en dat moet kunnen in 2016… U
kunt al boeken!

RAMALLAH BOOMT…
Het is eigenlijk een vulkaan, maar je merkt er
niet veel van. Een gouden gevangenis wordt
het ook wel genoemd vanwege zijn totale
afhankelijkheid van Israël. Hier wordt 1/3 van
het Palestijnse BNP gemaakt en dat heeft
veel te maken met de investeringen via de
diaspora en de vestiging van de diverse
actiegroepen plus het gevestigd zijn van de
Palestijnse Autoriteit (het is dus de
hoofdstad). Er wordt flink gebouwd en de
appartementen vliegen weg: 65000 $ (voor
100 m2) is geen uitzondering en kan worden
verkocht hier. Opgetrokken in roze marmer
uit Turkije en fraaie natuursteen uit de regio.

EEN VIDEO-OORTJE
Wilt u overal en altijd kunnen filmen dan
koop Looxcie LX2, autofocus, 15
beelden/sec., bestuurbaar met uw I-Phone.
Lichtjes (22 gram en 84 mm lang) hangt
het aan uw oor en kan wel 5 uur blijven
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filmen en opnemen óf het verzenden naar
Facebook, Twitter etc. Dus wat en waar dan
ook: voor 179 € bent u er altijd met de
camera bij!

Het kostuum doet je voelen als een 75jarige met al zijn beperkingen: van
beweging in armen, schouders en hoofd.
Ook door de schoenen is er minder
evenwicht n je ziet minder door die
“brouilleer” bril en bent dover door die
rotdopjes in je oren. Alsof je suikerziek
bent en artrose hebt. AGNES heet deze
Amerikaanse vinding van de uni van
Massachusetts en is uitgevonden voor
allen die de ouderdom bestuderen. Om
welke redenen dan ook: medisch,
commercieel etc. Bijvoorbeeld als je
kleding ontwerpt of auto’s… En met al die
westerse oudjes is het hard nodig dat
andere (jonge) mensen eens voelen hou
“oud” aanvoelt.. Breek me de bek dus niet
open…

DE EEUWIGE MUIS?
Het lukte in Pittsburgh om een muis dubbel
lang te laten leven. Door stamcellen te
injecteren. En dat bij een soort die snel
veroudert en men zag nieuwe bloedvaten
groeien in de spieren en in de hersens door
de in de buik geïnjecteerde stamcellen.
De cellen scheiden een stof af die het
disfunctioneren van de oudere cellen tegen
houdt. Terwijl de crisis voortraast en de
veroudering
en
ontgroening
veel
demografische en economische problemen
veroorzaakt gaat de wetenschap zijn
onnavolgbare gang…, op weg naar eeuwig
leven voor de mens? De mens is niet te
stoppen, for sure!

CODE URGENTIE
Je kunt het op je motorhelm laten
aanbrengen het speciale “streepjescodeachtige icoontje” dat je kunt fotograferen
met een I-Phone en waaraan dan je
medische data zijn gekoppeld die een arts
ter plekke van het ongeluk kan aflezen. Het
abonnement kost jaarlijks 36 € en dat kan
levensreddend zijn, ook voor extreme
sporters. Hoe meer risico’s mensen nemen
hoe meer ze geholpen worden? Ach zo’n
dokter is degene die het meest wordt
geholpen en daarom gaat het natuurlijk
ook. Bravo techno, dus.

DE DUNSTE PC
Hij is van Acer en is 15 mm dik: een tablet
wat openklapt dus… Hij weegt 1,35 kilo en
heet de Aspire S5. Hij is gericht op externe
opslag en dus zit er Acercloud in voor
cloudcomputing.
De prijs is nog niet
gegeven… Hij was re zien op de laatste PCshow in Las Vegas en is half 2012 op de
markt.
DE RUSSEN SMIJTEN ROMMEL OP
AARDE
De sonde Phobos Grunt komt op aarde terug
als schrot… Maar in zijn 8 ton totaal zit wel 6
ton toxisch materiaal. Ach dat verbrand wel
zegt Moskou toch is dat de vraag: zelfs
stukken van 200 kilo kunnen op aarde
smakken zeggen experts. In 1997 werd er
een meisje in Oklahoma door ruimte afval
flink gewond en er vallen jaarlijks vele
honderden stukken op aarde. Men denkt dat
de resten van deze sonde in zuid-Afghanistan
zullen neerkomen. Wel daar valt at toch
niemand op in die oorlog. Maar pas op: er zijn
sondes met mini-atoomreactoren daar
boven…

MENS OP ELEKTRISCHE WIELEN
Het gaat 500 euro kosten in 2013 om met
16 km/uur rond te banjeren op twee
elektrische
rolschaatsen
op
batterij
aandrijving. Na 3 à 5 km is het op; dan
moet ie aan het stopcontact voor drie
uurtjes.
De
twee
motoren
lopen
automatisch synchroon en u bedient het
spul met uw afstandsbediening. Hij heet
spnKix.. U moet wel een weekje oefenen
hoor en uw verzekeraar even bellen!

Terug naar inhoud

KOSTUUM OM JE OUD TE VOELEN

TOPICS/CAPITA SELECTA
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WANKEL IS ONS (LEVENS)GELUK
De mens wil en kan niet buiten een “zin van
zijn leven” leven en nogal wat filosofen
betogen dat het leven “zinloos” is. Tot niets
leidt dus…
Daarom maken mensen “een zin in het leven”
en “verzinnen dus een paradijs in het
hiernamaals” beheerd door iemand die veel
groter en machtiger is dan de mens en die
noemen we dan God. Probleem opgelost
dus. Daarom kun je zeggen: de religieus
gelovenden onder ons hebben een probleem
opgelost: hun levenszin is hierna bij God. En
daarom doen ze dapper wat hun geloof hun
voorschrijft: anders kom je niet in dat
paradijs: no way!
Mogelijk zoeken mensen , zeker zij zonder
religie en/of God, ook de zin van hun leven bij
de andere mensen, dus ook bij “hun cultuur”
bij hun groep en hun groepstrots ook. Watt
helaas nogal eens leidt tot rassenwaan en
vreemdelingenhaat.
Het humanisme gaat er van uit dat de ander
waardevol is” hoe hij er ook uitziet of waar hij
ook woont of vandaan komt. Maar dat lijkt
weer haaks te staan op “ het multiculti” idee.
Zullen dus nooit álle mensen broeders
kunnen zijn, vragen steeds meer mensen
zich af? Is er dus op dit punt, helaas, geen
vooruitgang, niet eerder en ook niet morgen,
mogelijk? Een filosofische vraag maar dus
geen domme vraag!
Je kunt proberen rijtjes te maken van “punten
van vooruitgang” En “andere”. Zoals: de
slavernij is afgeschaft na vele eeuwen, maar
hij lijkt toch nog te bestaan, ja zelfs terug te
komen…(zie kinderarbeid en uitbuiting in de
derde wereld). Want een hongerloon voor 15
uur per dag werken kun je “moderne slavernij
noemen”. Weliswaar is de ander niet echt
eigendom van zijn “baas”, maar eigenlijk
heeft hij geen keus… anders dán die baas.
Geweld is wettelijk verboden behalve in
“heilige of preventieve” oorlogen… Maar het
geweld tegen vrouwen als verplicht burka
dragen, niet naar school mogen en niet een
eigen baan mogen hebben zien we weer op
vele plekken op aarde bij diverse religies. En
als je priester wil worden of imam als vrouw
heb je gewoon “flinke pech”: het kan niet!
En zo kun je verder gaan.

Dus kan de conclusie enkel zijn
“vooruitgang én achter uitgang gaan
samen” . Horen bij elkaar als de twee
kanten van een medaille. En ik las recent
een mooie slogan in dit verband: Er is
eigenlijk geen handvest er zijn enkel
mensen…
Daar moeten we het dus mee doen. En
gelukkig geeft ons dat ook wat nuttigs te
doen. Een leven lang zelfs.
Mij heeft de (Godsidee) van ene Spinoza,
die ik wat laat als filosoof ontdekte, best
geholpen. God is gewoon zegt hij “de
natuur in zijn geheel”, het totaal van
“mensen, dieren en planten”. Dat is wat nu
bestaat en blijft bestaan en wat duidelijk
samenhang en een geheel vormt… Wat de
huidige
wetenschapsontwikkeling
ook
steeds meer bewijst. Zeker nu we weten
dan het menselijke DNA laat zien dat “wij
mensen” ook bouwstenen bevatten van
virussen, bacteriën en dieren. Dus als u
moet zeggen “waar u vandaan komt” is het
enige goede antwoord tegenwoordig: Ik
ben een onderdeel van de natuur. En
daarmee kan ik goed leven en het geeft mij
een soort van familiegevoel. Ik ben een
deel van al het andere en hoor er dus
gewoon bij. Of dat zin heeft of niet, dat
moet u maar aan de gelovigen vragen…
ONZE HERSENS ZIJN ONSTERFELIJK!
Dat lijkt de conclusie te worden van vele
disciplines die zich met de studie van onze
grijze hersencellen bezig houden. Want op
elke leeftijd kunnen we nieuwe neuronen
produceren…maar
onder
bepaalde
voorwaarden. Bijvoorbeeld: een depressie
doet de hersens fors verouderen maar de
blijvende drang om te leren houdt ze nou
net fit! Dus als je ze stevig stimuleert blijft
het daarboven jong. Ondanks het gegeven
dat we nu circa 5 à 10% van onze hersens
begrijpen en kennen is het nu al mogelijk
dat een blinde met zijn hersenpulsen een
robot kan besturen die hem helpt. We zijn
nu in de fase gekomen dat we “de
menselijke gedachte in actie kunnen
omzetten”. Ook kunnen we ze nu al met
medicatie oppeppen: vlak voor intellectuele
topprestaties bijvoorbeeld. De hersens dat
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is eigenlijk de persoon: zijn neuronen
verbindingen zijn bepalend voor zijn gedrag
voor zijn persoon.
Dus ieder van ons heeft zijn specifieke
hersenorgaan er zijn geen standaarden.
Zoals op vele gebieden geldt ook hier: dit
alles is pas het prille begin..

Terug naar inhoud

Alleen al in en rond R’dam zijn er 35.000
nu terwijl daar ook 33.000 mensen in de
bijstand “lopen”. …Dus het lijkt makkelijk
genoeg: Iedereen van de bank af en hup
de kassen in… Iets te simpel want je moet
het ook maar kunnen, fysiek dan en ook
overeind
blijven
daar
waar
de
arbeidsomstandigheden niks lekker zijn.
Maar, eerlijk is eerlijk, het moet geprobeerd
worden. Ook al lukte het in een halve eeuw
zelden er echt iets aan te doen. Nu dreigt
Kamp met: geen zin? Dan trekken we uw
uitkering in! Basta.
Het is weer eens zo ver: de industrie kan
niemand van eigen “bodem vinden” (of ook
immigrant van vorige golf) en moet wel
buitenlanders werven… Doen ze het zwart
dan krijgen ze echt een giga-boete en na
drie keer is het echt oorlog.
Duitsland wil nu al 100.000 gediplomeerde
vakkrachten uit Z-Europa halen.. er is geen
andere mogelijkheid in dit vergrijsde land…
Zelden werd een felle discussie zo snel
weer in de lappenmand terug gevonden…
Kamp zei daar ook iets over op TV: die
mislukte integratie daarvan moeten we
leren en het nú niet wéér verkeerd
aanpakken! Ook dat hebben we eerder
gehoord en zagen we ook eerder even
gauw weer vergeten worden!
Hoog tijd
voor de PVV andere “lekkere thema’s” te
zoeken!

-MIGRATIE

-DEMOGRAFIE

Terug naar inhoud
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE LUCHTVAART WIL GEEN CO2
BELASTING
Europa wil dat de luchtvaartmijen 15% van
hun CO2-emissies in rechten inkopen wat
256 miljoen in de la van Brussel zou brengen.
China is tegen dus en wil niets doen aan de #
% aandeel in de luchtvaart; althans niet langs
deze weg. Dus komen ze op boetes terecht
van 100 € per ton en zelfs een vliegverbod?
De tickets gaan met 2 à 12 € omhoog in prijs
wordt geschat en een aantal mijen verhoogde
al zijn prijzen. Air Quantas (Austr.) heeft een
proces aangespannen maar het Europese
Hof verklaarde al dat deze maatregel klopt
met het internationale recht… CO2
bestrijding is erg impopulair: de crisis is één
oorzaak en ook… de politieke krachtmetingen
zijn zichtbaar.

IMMIGRATIE IS WEER IN!
De immigratie is weer fors in de lift, maar nu
vooral uit Oost-Europa al komen de
Spanjaarden, Grieken en Italianen er ook al
weer aan. We zien de O-europeanen nu nog
vooral in de kassen, in de distributie en in de
bouw…
waar ze het fysiek zware en
onregelmatige en monotone werk doen. Er
zijn er al zeker 300.000 nu en daarvan
hebben er 8000 een uitkering intussen…
Kamp (minister van soc. Zaken) is er boos
over dat er heel wat Nederlanders thuis zitten
met WW etc. en dat er intussen
karrenvrachten
buitenlanders
binnen
komen…Een kluifje voor de PVV toch?

Zie ook: Net voor de demografische
tsunami (Oost-Azië)
DEMOGRAFIE EN PENSIOEN
Frankrijk is aangekomen bij 65,4 miljoen
inwoners; ca +349.000 personen per jaar
kwamen er bij en dus zal zo over 30 jaar
het aantal Fransen met 10 miljoen stijgen.
Ze deden, geholpen door stevige
voorzieningen van de overheid hier hun
best: 2,01 kids/vrouw is op Ierland na veruit
het hoogste in Europa! De Ieren doen nog
3.07 kids/vrouw namelijk. De vrouwen hier
worden gem. 84,8 jaar! En die mannen
78,2 jaren , daar mag ik me dus voor 30%
op beroepen bij Petrus.
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Even wat buren ter vergelijking:
-Duitsland: nu op plek 1, met 81,5 miljoen
inwoners. In 2050 staan ze op plek 3 met 66
miljoen… want hun geboortecijfer is 1,3
kids/vrouw
-Engeland: 2e met 65,4 miljoen nu en in 2060
zou het de grootste in Europa kunnen worden
met ca 20 miljoen personen méér.
-Italië: laatste in de rij van 4 toppers met 61
miljoen nu. In 2060 komen ze echter de
Duitsers in daling tegen: zij dalen ook fors
namelijk. No kids.
En als inswinger voor de pensioenen: de
vrouwen in Frankrijk werden de laatste 30
jaar gemiddeld…6,5 jaar ouder: de schrik van
elk pensioenfonds nu! Dat moet namelijk
betaald worden en werd niet gelapt, dus….
Aan hun pensioen denken ook Fransen
redelijk laat: 37% begint er over op zijn 35 e
jaar en met 42 jaar is 50% er mee bezig. En
58% op zijn 55e! Ziehier wat dan
tegenkomen:
-De levensverwachting is nu 85,6 jaar voor de
dames en 79,6 jaar voor de heren. Dat was in
1950: 74,7 resp. 70,8, dat is dus niet fout
gegaan!
-Het aandeel 60-75 zal in 2060 15,9% zijn en
dat van >75 jaar is dan 16,2%. Dus 60+ is
dan: 32,1%... Dat is in 2015: 15,5 % resp. 9,3
dus samen >60 jaar= 24,8%. Dat gaat dus
hard… die vergrijzing. De ontgroening dan
nog even: in 2015 <20 jaar: 24,2% en dat is
in 2060: 22,1%.
-De premiebetalers en de gepensioneerden
dat zijn nu 18 miljoen resp. 12,8 miljoen: de
ratio premiebet./gepensioneerd is nu 1,41 en
was in 1975 nog 13,0… Dat is
angstaanjagend dus.
-De feitelijke pensioenleeftijd is in 2018 (na
de laatste hervormingen): 62 jaar. In 1952
was die 60,9 jaar.
-Het pensioennivo was in 1985 voor
leidinggevenden: basis: 50% plus aanvulling
van 23,3% komt dus dan op 73,5% bruto. In
1938 was dat: 55,9 resp. 27,6 en samen dus
nog 83,6%. Voor niet-leidinggevenden is dat
53,2% ( 23,1 + 30,1%) in 1985 en was in
1938: 64,1% (26,9 + 37,2%).

jaren. Ook Hollande kreeg dat door en durft
echt niet de wens van Aubry te noemen
van vóór de primaires. Het aantal jaren dat
je premie moet betalen om een volledig
pensioen te toucheren is nu overigens al
ruim 41 jaar. Hollande wil dat op 40
houden voor hen die jong (bij <18 jaar) met
werken begonnen. De discussie moet dus
nog beginnen eigenlijk.

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

Schets:
Republiek, Ben Ali regeerde sinds 1987.
10, 4 miljoen inw. ; gem. leeftijd 28 jaar;
groei 1,9 kids/vrouw (!) en levensverwachting 75 jaar.
BNP 33 miljard; BNP/inw. 3200 $.
98% moslims, 2% christenen/joden.
--------------------------------------------------------Periode vanaf einde oktober 2011
-De 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, Al-Aaridah (Volkspartij) bezet

Wie een beetje cijfertjes lezen kan snapt dat
het er flink om gaat spannen in de komende
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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.

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?

-Drie winnaars verdelen posten
De drie winnende partijen verdelen de posten
van president, premier en minister van
financiën.
-De saoudi’s leveren Ali niet uit.
Ben Ali is in dit land en is aangeklaagd in
Tunesië maar dat betekent niets voor de
saoudi’s. Die houden hun kruit droog voor de
asylaanvragers die nog (kunnen) komen…
Uit Bahrein (?), Jemen en .. Syrië?
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!
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 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

-Het plein bleef vol..
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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.

aan. De liberalen en de armen toonden
hun
Ongeduld en de islampartijen waren
pleased met hun hervonden macht bij de
verkiezingen.

-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.

3.Libië

-De VS waarschuwen voor het lastig vallen
van de diverse organisaties.
Diverse organisaties rond mensenrechten
hebben het zeer moeilijk met o.m.
huiszoekingen.
Zeker
nu
de
tweed
verkiezingsronde wordt vervroegd zijn de
autoriteiten erg lastig rond deze activisten.
Het proces Mubarak werd hervat: de 83 jarige
ziet zware beschuldigingen tegen zich
inbrengen… die hem de doodstraf kunnen
kosten. Maar zover is het nog niet.
-De verkiezingen zijn klaar
Zonder grote verrassing werd de 35 jaar fors
onderdrukte Broederschap met 47% de
grootste partij. Zij hadden de armen ook
jarenlang gesteund en .. natuurlijk ook
ingepakt. Terwijl de VS Mubarak de
terroristenheld met miljarden bedienden. De
salafisten haalden 24% dus als die twee met
elkaar een coalitie vormen slaat Egypte nu
eerst flink af richting islamreligie als leidraad.
Wie dat ook griezelig vindt moet even goed
de recente 50 jaar historie westenMO/Magrheb doornemen. Dan is wat er nu
gebeurt eenvoudigweg onvermijdelijk. Zoals
in Nederland 50 jaar geleden de KVP en de
Christelijke partijen bijna een meerderheid
scoorden. Weet u het nog? Ook griezelig.

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

-De revolutie werd een jaar oudg.
De president van de militaire raad sprak en
kondigde het intrekken van de noodwetten
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knap. Maar hij is van de Tripolisstam (de
Khadaffi) en dat vonden de oostelijke
stammen al heel lang maar niks.

-Weer een nieuwe legerbaas.
De gevechten tussen de fracties stoppen
niet en men krijgt deze clubs niet in het
“leger gareel”. Dus moet nu weer een
nieuwe legerchef dat namens de regering
gaan proberen. Intussen zegt de leider van
de CNT openlijk dat het erg lastig is de
rebellen “in te lijven” en dat hij hoopt dat
wat meer tijd het mogelijk maakt een
burgeroorlog te voorkomen. In dit land dat
altijd al was “gesplitst” in een westelijk en
een oostelijk deel mede op grond an zijn
historie en zijn etnische structuur. Die
gewoon werd ontkend bij het “ontwerpen
van
Libië”
door
de
exkolonialen/gealliëerde na WO II.

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 tweede man geeft op en er was herrie
in Benghazie.
De fracties vuren op elkaar en het is in
Libië verre van stabiel en rustig. De oude
demonen
zijn weer opgestaan nu Kadaffi ze niet
meer kan bespelen…

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

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

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

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

-Saleh akkoord met oppositie
Saleh was weer eens akkoord…iedereen
wachtte af.
-De strijd leger-opstandelingen gaat verder.
Er vallen onophoudelijk doden tussen deze
groepen ondanks protesten van de bevolking
tegen deze schietpartijen. Het land glijdt af
naar labiliteit..
-Saleh ziet af van zijn reis naar de VS
Opnieuw doet Saleh niet wat hij beloofde en
hij blijft dus wéér in Jemen… en bevestigt
een al erg negatieve reputatie.
-De immuniteitwet werd aangenomen
Het parlement keurde haar god: Saleh, zijn
familie en naaste medewerkers kunnen niet
worden vervolgd voor wat er gebeurde tijdens
“de revoluties”. Nu zegt Saleh dat hij de
macht op 21 febr. zal overdragen aan de
vice-president…maar iedereen wacht af.

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

-Saleh vroeg om vergeving en ging naar
Oman
Hij wilde vergiffenis voor zijn fouten in 33 jaar
regeren, maar kreeg al immuniteit van het
parlement. Hij vertrok via Oman naar de VS
voor medische verzorging. De vice-president
Mansour Hadi (zijn vriend) nam over. In het
zuiden gaf Al-Qaida een veroverde stad weer
op…
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krachten te gaan bundelen. Het werd heel
erg heet onder de voeten van Assad c.s. .

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

---------------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.
-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…..

-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

-De waarnemers zien niks..
Die waarnemers worden steeds meer tot
een farce; Assad c.s. houden de zakk
opnieuw voor de gek. Diverse westerse
landen roepen de VN op in te grijpen in het
gewoon doorgaande bloedbad.
-Speech van Assad op 10 januari
Hij speechte en zei dat hij ferm zou blijven
optreden tegen hen die de veiligheid
bedreigden: hij erkent dus nu dat er
militaire oppositie IS! Ook wil hij alle
partijen nu in de regering “gaan betrekken”
om nationaal te kunnen ageren op de
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onrustzaaiers. Erdogan uitte zijn grote
bezorgdheid
en
sprak
zelfs
over
“inacceptabele risico’s voor Turkije” door de
toestand in Syrië.. Waar hij de burgeroorlog
nu al een beetje al zag aankomen…
-Waarnemers Arabische Liga een lachertje
De Liga werd door A. voor het lapje
gehouden, sommige waarnemers gingen dan
ook boos naar huis. Ook het “plan van de
Liga” waarin A. zijn stoel aan de vicepresident zou afstaan was voor A.
onbespreekbaar. Hij ging dan ook vrolijk
verder met het aanvallen van stadswijken etc.
En beweerde niet echt veel last te hebben
van die sanctie van de EU die over enige tijd,
20% van de olie “niet meer af zal nemen”.
Goed nieuws voor de grote afnemers als
China, India etc. die samen met de russen
profiteren van dat olie embargo van
Europa..zit het dus niet lekker om die
450.000 barrel olie per dag voor de EU einde
van januari te gaan verliezen… maar er is
dus nu al “compensatie”.

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

Intussen liet Iran ook weten dat het in de
“nieuw ontdekte” verrijkingsfabriek op 20%
van de topcapaciteit gaat starten… weer een
streek van A. Die in Venezuela de steun
kreeg toegezegd van Chavez…die zich
helaas ook geen coupures in zijn olie-export
kan veroorloven… Maar hij zei wel dat Iran
enkel vreedzame civiele bedoelingen had met
die verrijking… Van Chavez moeten we dat
dus nu geloven!
9.Koeweit

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..
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Er kwam weinig nieuws naar buiten en het
land liep keurig mee met de Golfraad en we
hoorden nauwelijks iets over interne
problemen.
Tot half november plotseling het parlement
werd bezocht door een woedende groep van
duizenden
demonstranten
nadat
hun
demonstratie was verboden. 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.

En de op de blogsite liep de
bezoekersteller
op
tot
1787.
In
onderstaande grafiek ziet u hoe dat de
afgelopen periode ging.

HET BEZOEK OP www.le-provencal.nl
ONZE ARCHIEF- EN BLOGSITE
Hieronder vindt u bezoekersstatistieken over
de laatste 31 dagen van de LP site
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt
lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel
en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links
… en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets
niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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