LE PROVENÇAL
EDITIE 86-12
MEER DAN 230 LEZERS, IN 9 LANDEN
TECHNICAL EDITING: THEO MEEUWS

SPEETJENSML@ ORANGE.FR
WWW.LE-PROVENCAL.NL

BEZOEK WWW.LE-PROVENCAL.NL ARCHIEFSITE, KIOSK EN BLOG.
TWIJFELT U MAAR NIET LANGER:
“SYRIË” IS NU AL EEN VOLWASSEN OORLOG MET ALLES WAT DAARBIJ HOORT.

AMUSE GUEULE
VROEGER WAREN WE ZONDIG OMDAT WE UIT HET AARDSE PARADIJS WAREN
VERDREVEN,OP VANDAAG VOELEN WE ONS SCHULDIG OMDAT WE IN HET
PARADIJS ZIJN GEBOREN.
WAT SLECHT IS EINDIGT DAAROM OOK SLECHT. EN DAT IS DAN WEER GOED!
ER WORDT OP DE WERELD FLINK GEJAT EN GEFRAUDEERD. DAT SCHAT MEN
OP 3500 MILJARD EN DAT IS 5% VAN HET MONDIALE BNP. DAT IS GEEN
KATTEPIS…
ER WORDEN NU 63 KERNCENTRALES OP DE WERELD GEBOUWD WAARVAN ER
26 IN CHINA ZIJN, 6 IN INDIA EN 2 IN DE VS.
35% VAN DE WERELDBEWONERS HANGT NU AAN HET INTERNET EN DAT IS
EEN VERDUBBELING SINDS 2006!
AL ACHT LANDEN IN DE EU KENNEN EEN JEUGDWERKELOOSHEID VAN BOVEN
DE 30%... SPANJE, GRIEKENLAND, ITALIË, IERLAND, LETLAND, LITAUEN,
PORTUGAL EN SLOWAKIJE.
OP 5 FEBRUARI KOCHTEN 48 MILJOEN AMERIKANEN HUN ETEN BUITEN DE
DEUR: DIE DAG WAS HET SUPER BOWL.
ZO’N 40% VAN DE AMERIKAANSE MAÏS GAAT OP AAN HET MAKEN VAN
BIOBRANDSTOF.
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GOOGLE KREEG IN 2011 2 MILJOEN MEER KLANTEN EN ZIT NU OP 850 MILJOEN.
PAPA LE PEN ZEI: “HET IS DENKBAAR DAT IK HET NIET MET MARINE EENS BEN”.
EN DAT LIET HIJ OOK AL EENS MERKEN. ZE ZIJN BIJ LE PEN NIKS FLAUW, DAT
MOET GEZEGD ZIJN!
PRESIDENTSKANDIDAAT EVA JOLY VAN DE FRANSE GROENEN ZEI: “ ALS IK 2 à
3% SCOOR BIJ DE VERKIEZINGEN KRIJG IK HET MINISTERIE VAN JEUGD EN
SPORT EN DAARMEE IS HET DAN OOK OP”. HELAAS VOOR HAAR ECHT
REALISME WANT DAT SCOORT ZE OOK NU IN DE POLLS.
MACDO IN FRANKRIJK KOMT MET DE MACDO-BAGUETTE , EEN HAMBURGER IN
EEN ECHTE OUDERWETSE BAGUETTE GEMAAKT DOOR PANAVI.
EEN TOYOTA PRIMUS VERBRUIKT 3,9 LITER BRANDSTOF PER 100 KM per
PASSAGIER EN EEN AIRBUS A340 DRINKT “MAAR” 3,5 LITER!
BIJ DE AMERIKAANSE UNIVERSITEITENN ZIJN NU 57000 CHINESE STUDENTEN
INGESCHREVEN; DAT ZIJN ER 6 KEER MÉÉR DAN 4 JAAR GELEDEN.
BALLADUR FRANCOIS HOLLANDE IS DE CHERIE VAN DE BOOKMAKERS
NAMELIJK 1 TEGEN 1,4 EN SARKOZY ZAKTE WAT. DE BRITTEN ZIJN ER ZEKER
VAN; SARKOZY GAAT VERLIEZEN. MAAR IN 1995 WAREN ZE DAT OOK BIJ
BALLADUR DIE ECHTER VERLOOR…
FRANKRIJK GEEFT DAGELIJKS 120 MILJOEN EURO UIT AAN
STAATSSCHULDEN EN DAT IS OOK HET JAARBUDGET VAN HET ELYSEE.

ZIJN

IN ENGELAND WERKEN 850.000 MENSEN VAN OUDER DAN 65 JAAR NOG
VOLOP: DAT IS 9% VAN DIE LEEFTIJDSGROEP.
HET JACHT ECLIPSE VAN DE RUS ABRAMOVITCH IS VOOR 2 MILJOEN DOLLAR
PER WEEK TE HUUR. HET IS 164 METER LANG EN KOSTTE OOIT 660 MILJOEN.
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MONDIALE POTPOURRI
OBAMA’S BOODSCHAPPENLIJSTJE:
HOE, HOU IK DE BOM UIT DE HANDEN VAN IRAN; VOORKOM IK HET INSTORTEN VAN DE
WERELDECONOMIE; BEHEERS IK DAT WILDE ISRAËL; ZORG IK DAT IK VERKOZEN WORDT?
HET BEREIKEN VAN HET ENE DOEL, KAN LINK ZIJN VOOR EEN ANDER DOEL.
ÉN: “LOOSING IS NOT AN OPTION”.
GA ER MAAR AANSTAAN, ALS LEIDER VAN “THE MOST DANGEROUS GAME”…
STEEDS MEER EXPERTS VERMOEDEN NU DAT EEN DREUN DOOR DE ISRAËLI’S DICHT BIJ IS,
OMDAT DE LAATSTE KANS DAARTOE BIJNA VOORBIJ IS. EN DÁN IS HET “UP TO WASHINGTON”.

KAN SARKOZY NOG WINNEN VAN HOLLANDE?
Als je de fransen vraagt wie ze graag zien winnen in april dan zeggen ze voor 63%
Hollande en voor 37% Sarkozy… Vraag je hen die Hollande willen, wáárom, dan hoor je:
dat 36% Hollande wil omdat hij de beste is, maar 63% omdat ze Sarkozy NIET willen..
Vraag je datzelfde aan hen die Sarkozy prefereren dan zegt 30% dat ze hem de beste
vinden en… 69% omdat ze in geen geval Hollande willen..
Hollande stond recent op 27% en Sarkozy op 23% (einde febr.) met daarnaast Bayrou
(Modem) met 14%, Marine le Pen (FN) op 19%, Melenchon op 8% (Parti de gauche) en
Joly (Verts) op 4%.. Daarmee kunt u het pokeren raden van de ronde 1: wie niet bij de
twee hoogste is…verliest namelijk direct! Stemmen de FN-ers voor een flink deel op
Sarkozy (omdat Marine geen kandidaat wordt)…dan staat hij op zegge 38%... en komt in
ronde twee naast Hollande. Als… dat niet gebeurt omdat de FN-ers thuis blijven… zou
Bayrou wel eens naast Hollande kunnen komen na ronde 1. En dan komt het
tegenoffensief tegen Hollande overeind… en krijgen we Bayrou als president. Dus het is
nog allemaal “pas evident”, zoals de fransen zeggen!
IN ARGENTINIË GOOIDE HET REGIEM VAN VALEDA GEVANGEN OPPONENTEN UIT
VLIEGTUIGEN IN DE OCEAAN OM ZE TE LATEN VERDWIJNEN ZONDER EEN SPOOR. IN
SYRIË WORDEN DE VERMINKTE LIJKEN VAN OPPONENTEN BIJ DE FAMILIE BEZORGD OM
HEN AT TE SCHRIKKEN. DE ASSAD-FAMILIE HEEFT EEN ZEER WREDE REPUTATIE.
CATALONIË WIL NOG VERDER “AF” VAN MADRID NU OOK FISCAAL-FINANCIEEL. MADRID
ZIET HET NIET ZITTEN. SCHOTLAND WIL BEST VAN ENGELAND AF… DÈ POLITIEKE
ZWAARGEWICHT VAN CATALONIË WIL ERG GRAAG WEL BIJ DE EU DAN….. U ZIET HET
DE NATIESTATEN GAAN ER AAN, DE REGIO DAT IS EUROPA’S TOEKOMST! ALS DE DE
LIMBURGERS, DE VLAMINGEN, DE BASKEN, DE BRETONS EN DE ELZASSERS DAT HOREN
IS DE BOOT ECHT AAN…
WIE WORDT STRAKS DE WARE REDDER VAN EUROPA? WEL DAAR MAAKT ENE MONTI,
NU PREMIER IN ITALIË, EEN STEEDS BETERE KANS OP. HIJ MOET NU NOG EVEN OBAMA
C.S. EN DE FINANCIËLE MARKTEN MEEKRIJGEN. INDIEN HIJ ITALIÉ REDT, IS DAT HET
BEGIN VAN ZIJN LEIDERSCHAP IN EUROPA. (Volledig voor rekening van uw redacteur LS van
LP).
POETIN VERDIENT PER DAG 100 MILJOEN DOLLAR MEER DOOR DE STIJGENDE
OLIEPRIJS ALS GEVOLG VAN DE SANCTIES TEGEN IRAN EN POMPT NU MEER BARRELS
OP DAN SAOUDI-ARABIË…(nl > 10 miljoen per dag).
MERKOLLAND LIGT MINDER LEKKER IN DE MOND DAN MERKOZY. MAAR GEEFT WEL
BETER HET NADERENDE EINDE VAN DE EURO WEER.
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DE BIOTECHNOLOGIE ZAL DE MENSELIJKE CELLEN ONSTERFELIJK MAKEN.
ALS HET FN IN FRANKRIJK, WEGENS ONVOLDOENDE HANDTEKENINGEN VOOR
KANDIDATUUR, NIET AAN DE VERKIEZINGEN ZOU KUNNEN MEEDOEN IS DAT TOCH
MANNA VOOR ANDEREN, ZEGGEN OPINIEMETERS. SARKOZY KRIJGT DAN LIEFST 8,5%
MEER EN ZOU OP 33% KOMEN EN DUS GELIJK (!) MET HOLLANDE (die er “maar ”3,5% bij
verdient) . ZELFS BAYROU (Modem) ZOU 4,5% VERDIENEN EN ZO OP 17% KOMEN EN
MELENCHON ZOU ÉÉN PUNTJE VERDIENEN EN OP 10% EINDIGEN. TJA, DEMOCRATISCH
ZOU HET BEPAALD NIET ZIJN ALS DIT DE FN ZOU OVERKOMEN, MAAR ER ZIJN DAN WEL
ERG VEEL WINNAARS…
“WE KUNNEN NIET TEGELIJK IN EEN VALUTAZONE ZITTEN EN TOTAAL VERSCHILLENDE
SOCIALE SYSTEMEN HANTEREN”. DAT ZEI. TOT GROTE SCHRIK VAN O.M. HOLLANDE
ANGELA MERKEL…
VENEZUELA SCOORT MET 19000 MOORDEN ALS HOOGSTE OP DE WERELD. MET ZIJN 60
MOORDEN PER 100.000 INWONERS ZIT HET LIEFST DRIE KEER HOGER DAN MEXICO EN
BRAZILIË.
NETHANYAHU ZEI: “IN DE REGIO WAAR ISRAËL LIGT IS ER MAAR ÉÉN DING WAARDOOR
JE KUNT OVERLEVEN EN VEILIG EN VREEDZAAM KUNT VERDER GAAN. EN DAT IS
VOLDOENDE POWER”. HIJ HOUDT ZO ZIJN EIGEN GELIJK IN STAND.
DE MALOUÏNEN (FALKLAND) ZIJN NIET LANGER ENKEL EEN KWESTIE VOOR ARGENTINIË
MAAR NU OOK VOOR ALLE LATIJNS-AMERIKANEN” (Zei Christina Kirchner). ENGELAND
OEFENT ER WEER EN WIL ER OOK KERNWAPENS STATIONEREN…
POLITICI DIE DE CAMPAGNES MAAR NIKS VINDEN ZIJN ALS VIOLISTEN DIE NIET VAN
MUZIEK HOUDEN” (Zei Nathalie Kosciusku de minister van Ecologie en woordvoerder van
Sarkozy).
ZOALS BUSH ZICH VASTBEET IN 9/11 ZO BIJT SARKOZY ZICH VAST IN DE CRISIS.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

à 4 miljard (van de 7 miljard nu op de
wereldbol) het dagelijks en constant
béter krijgt, zou er dus eigenlijk
reden tot grote vreugde moeten zijn.
Want het gaat echt steeds beter in ca
60% van de wereld en de armoede,zeker de meest schrijnende in de
arme landen-, werd fors minder de
laatste 10 jaren. Al blijft die lokaal
door oorlogen en vluchtelingen nog
vaak schrijnend.

*VOORAF
Het is natuurlijk onveranderd onrustig
en gevaarlijk in onze wereld en de
crisis scoort nog stevig in het hele
westen. Maar er is ook erg veel goed
nieuws! Als we beseffen dat het
westen , met zijn ruwweg 1 miljard
personen (Europa+Noordamerika) niet
zo lekker gaat (dat is de 15% waar wij
helaas nu bij horen), maar óók dat ca 3
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Dus als je maar breed genoeg kijkt en
met een wat humanistische optiek, dan
gaat er verdomd veel op deze wereld
gewoon béter! Is dat geen fraai nieuws
dan? Zie Azië en Latijns Amerika en
ook dat, zo sterk gedifferentieerde,
Afrika… Met groeicijfers die het
dubbele tot het viervoudige zijn van
het westen, dat zich jarenlang fors in
de schulden werkte… en nu aan China
en Z-Amerika moest vragen om
financieel mee te helpen. Dit is nog te
zwak bij de europeanen in zijn volle
betekenis door gedrongen, helaas!
We zijn dus duidelijk op weg naar een
krimp van het (immense!) gat tussen
“rijk en arm” op de wereld. Een
correctie dus, die veel westerlingen nu
fors doet schrikken. We weten
namelijk dat als elke aziaat per kop
evenveel welvaart zou krijgen dan een
Amerikaan, er absoluut op kortere
termijn een superschaarste zou
ontstaan aan bijna alles. De huidige
energieprijs ontwikkeling laat dat nu
dagelijks al scherp zien.
Dus gaan onze pensioenen onderuit…
(ook door onze demografische onbalans) en zijn er giga-tekorten aan
goed geschoold personeel,- nu in
Duitsland en Japan en straks in veel
meer landen-, en zijn er miljoenen
werkelozen in Z-Europa… Die nu
massaal vertrekken naar het (nog rijke
N-Europa) en ook naar Brazilië… En de
jonge ieren gaan weer “en masse”
naar de VS als vanouds.
Het huidige plaatje lijkt weer akelig op
de prent van vóór en net ná WO II en
dat valt steeds meer mensen nu pas
op.
Het tempo waarin de race verloopt is
hoog dus wordt het hoog tijd dat het
westen zich aanpast: niet enkel
defensief maar zeker ook offensief.
Duitsland en ook Nederland deden al
veel aan hervormingen die een reactie

waren op een aanstormende concurrentie in een gemondialiseerde
economie. Het koste Schröder 15
jaar geleden al de kop met zijn
SPD… Een van de gevolgen is,
jazeker, dat 8 miljoen duitsers echt
arm zijn en een nog groter deel het
economisch en sociaal erg moeilijk
heeft. Idem in andere europese
landen… En andere zullen volgen,
dat
is
onvermijdelijk.
Maar
sarcastisch genoeg is dat ook de
reden waarom Duitsland een gigaoverschot op de handelsbalans heeft
en in 2011 bijna quitte speelde in het
budget.
Maar, wat willen we? Anderen nu
“ónze welvaart” onthouden? Hun
niet gunnen wat wij al meer dan 50
jaar hebben? Als we dat al zouden
kunnen, wat niet het geval is, dan
zouden we ons dubbel moeten
schamen. En wat te denken van dat
graaigedrag in onze (want vooral),
westelijke banken en bedrijven?
Onze
“hoge
waarden
en
beschaving” (en dus niet die
“achterlijke islam”), verbiedt ons dat
we anderen niet gunnen wat wij zelf
jaren genoten. En nu ze eerlijk ook
hun deel “opeisen”, zouden wij dat
dan moeten verhin-deren? Laten we
hopen dat ze bereid zijn ons te
helpen met die schuldenlast af te
lossen! China eiste al politieke
voordelen als het de EU met zijn
steunfonds etc. zou gaan helpen…
de VS zei al “dat Europa zich zelf
kan redden (Obama)” en Brazlië
deed geen enkele pas toen hun ook
steun werd gevraagd… Dat is de
werkelijkheid van nu… En dat zou
ons handelen, in alle sportiviteit, ook
moeten bepalen!
Dus kop op! De arme medemens
doet
zijn
best
om
ZONDER
ontwikkelings-hulp te leven (wat
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G.W. ook wil!) en dat zou reden tot
vreugde moeten zijn. Hypocrisie staat
toch niet in ons “waardenrijtje”? Of
heb ik dat gemist of nooit begrepen?
Ik
weet
nog
alles
van
de
“internationale”, ooit een pijler in het
sociale denken in Europa… En
daarover hoor je nu nog maar weinig.
Veel leesplezier en hou wat hier staat
bij het lezen in uw gedachten: dit is de
toestand anno 2012.
Én daar gaat niets aan veranderen; in
tegendeel, we gaan nog meer meemaken en dat zou eigenlijk geen
verassing meer moeten zijn!

IN FRANKRIJK WOMEN 9% VAN
ALLE MILJONAIRS TER WERELD.
MET
ZIJN
NADRUK
OP
DE
COMPETITIVITEIT VAN FRANKRIJK
VEROORZAAKT
HOLLANDE
OP
LINKS ECHT EEN KLEINE BREUK
MET HET VERLEDEN!
“HET ENIGE WAT ME WAT BEDRUKT
IS DAT IK EVENTUEEL GEEN
MINISTER (van Cultuur) MEER ZOU
ZIJN” (Zei de heer Mitterand die dat nu
onder Sarko is).
EVEN
DE
TWITTERTOP
IN
FRANKRIJK (we tellen even over wie
het meest wordt getwitterd)! Sarko wint
met bijna 398.000 per maand direct
gevolgd door Hollande met 374.000 Le
Pen zit op maar 85.000 en Bayrou op
minder: 83.000. En Melenchon heeft
zegt me de meeste “positieve tweets”:
wel 11% van de in totaal 74.000. Of het
wat zegt? Wel het medium is erg jong
dus de wijsheid is nogal beperkt…

LEON en THEO

Leon
Theo

LOUIS GALLOIS EN DE POLITIEK
“Als je baas van en groot bedrijf was is
terug naar de politiek best een
frustratie”.

DIXITS-VERBATIM

ALLEGRE OVER HOLLANDE
“Francois is zeer intelligent maar ik
hoorde hem nog nooit zeggen “ik ben
het niet met je eens”. Hij kan niet
besluiten.. en gewoon JA of NEE
zeggen.

DE RIJKEN LATEN BETALEN IS AL HET
GEVAL IN FRANKRIJK ZEI DE UMP
TEGEN DE PS. WANT CA 500.000
PERSONEN BETALEN NU AL 46% VAN
DE
IMPOT
SUR
LE
REVENU
(INKOMSTENBELASTING).

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

HET TOTALE PRIVÉBEZIT IS IN
FRANKRIJK 510% VAN HET BNP. DAT
IS IN ITALIË 590% EN IN DUITSLAND
320%.

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
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Ook al was het weer hoog nodig: ik vond niet
echt een leuke mop. En dat is niet grappig.
Dus help me voor editie 87 even.

de Grondwet) . Sarkozy debatteert een
beetje over waarden om toch wat te
hebben en niet over de schulden te hoeven
te praten…
Die uitgaven stegen met 15% in 5 jaar en
de belastingen met 30 miljar5d in twee
jaar. En nu wordt ook nog de belasting op
spaaropbrengsten naar 40% gedraaid,…
Duitsland doet hier 25%... En zie de
investeringen…
De kandidaten bevechten elkaar: Hollande
trekt de legitimiteit van Sarkozy in twijfel en
Sarkozy
twijfelt
openlijk
aan
de
capaciteiten van Hollande… en elk heeft
zijn koor van meezingers. De popuplisten
roepen om protectionisme en nationalisme
wat niets oplost. Zelfs Bayrou die zeer fel is
tegen het grote tekort en de te hoge
uitgaven zingt nu mee in het koor der
protectionisten.. Frankrijk bevindt zich qua
economische politiek op een eiland en
probeert soepelheid bij de ECB te
bewerkstelligen in plaats van te hervormen
en zo de groei , die jaren iets boven 1%
zat, op te peppen.
Dus het echte debat blijft weer eens uit
over economie en sociale kwesties en de
voorbeelden van Canada en Zweden
blijven onbesproken. En het duitse wonder
komt af en toe boven maar krijgt nauwelijks
echt aandacht… En dit land gaat op naar
een steeds lagere ww en een gigantisch
handelsoverschot. Nooit eerder had
Frankrijk behoefte aan een origineel
project… dat het land er boven op helpt,
maar dat is helaas niet het onderwerp van
de politieke discussie in deze zo vitale
verkiezingen…
Zei de franse econoom Bavarez met veel
spijt in zijn woordkeuze.
Zijn schets werd even later aangevuld toen
Sarkozy’s campagne echt op dreef was
gekomen door de hoofdredacteur van Le
Point: die sprak over salvo’s van
verleidelijke klappertjes. De beloften die we
hoorden waren met de dozijnen nauwelijks
om aan te horen en toch zie je dan mensen
verleid worden of, beter gezegd, hun hoop
op beter terug vinden. Maar zei de
journalist, de dag ná de verkiezingen of het
nu de een of de ander is, blijken de

*****
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 85-11:
Het bleef stil in lezersland en dat is mogelijk
een bewijs van instemming? Of van
verbijstering? Óf van grote vermoeidheid
vanwege s’werelds capriolen?
Ik hoop dat u, zei het met een zucht, de pen
binnenkort weer oppakt.

VOOR FRANCOFIELEN EN POËTEN
L’ EXCEPTION FRANCAISE
DE
OPMERKELIJKE
VERKIEZINGSCAMPAGNE
De crisis is voortdurend present in de
campagne en de economische tostand houdt
niet over. Een toenemend tekort op de
handelsbalans, een record van 70 miljard nu.
En een begrotingstekort dat volgens de
Rekenkamer nu voor 5% structureel (en dus
niet conjunctureel) is en wat voert naar een
staatsschuld van 92% in 2012 (Duitsland doet
80%). Dit vereist6 eigenlijk een bezuiniging
op de uitgaven van 60 miljard!
Frankrijk riskeert de aansluiting te verliezen
bij een eventueel herstel van de economie in
de wereld, wat zelfs Italië met zijn forse
ingrepen nu wel eens zou kunnen lukken.
Verder zal Frankrijk in 2020 niet meer bij de
eerste 10 economische wereldmachten
horen….
De campagne verloopt wat fladderend en met
een schijn van lichtheid. Hollande’s program
gaat vrolijk verder in de lijn van méér
uitgeven en ziet daarnaast enkel de
werkeloosheid als item. Er komt bij hem 30
miljard bij waarvan 17 miljard op de nek van
het bedrijfsleven komen en dat doet de
recessie beklijven. Pensioen weer met 60
jaar (hogere bijdragen) en weigeren van de
“gouden regel” (begrotingstekort limiteren in
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beloften dode, afgevallen bladeren. Er moet
bij gezegd worden dat de helft van de
vondsten in de vorm van “ik denk aan….
als…” is gegoten: door zowel Sarkozy als
Hollande om van de andere maar te zwijgen.
Het aantal gelogen beloften is een akelige
graadmeter voor de ernst van de strijd.
Helaas is dat wat ook na de strijd opnieuw
dat louche imago van de politiek versterken
zal. Ik las de rijtjes beloften naast elkaar en
waande me in het paradijs indien dat alles
tezamen werkelijkheid zou worden. Maar dat
paradijs zal de hoogste belastingen van de
wereld hebben en ook, helaas, de meeste
armen en werkelozen… Tot april zullen we dit
moeten verdragen en toch zie je de cijfertjes
bewegen: het werkt dus tóch! De mens wil
dromen en wordt dus bedrogen.

de wat armere dan ook die rond 10 miljoen
aan vermogen. De andere locaties zijn
Luxemburg en België waar ook de meer
“armen” vertoeven.
Halliday geeft binnenkort een gratis concert
in Geneve want hij mag daar officieel niets
verdienen… Zijn fans zijn Tsonga, Loeb
en Aznavour en wat Rothschilds, Pegeots,
Taitingers etc. Bij de 300 rijkste zwitsers
zijn 44 fransen (6 meer dan een jaar
geleden), en 13 zijn miljardairs. De
vroegere leeftijdsgrens, belastingvoordeel
slechts boven de 55 jaar, bestaat nu niet
meer….
Het is weer druk bij de adviseurs gezien de
fiscale maatregelen aangekondigd door
zowel Sarkozy als Hollande…
WE ZATEN WEER EENS OP DE LIMIET
Ik bedoel het nu “energetisch” en tijdens de
winterperiode februari 2012… toen zaten
we om 19.00 uur op 96 710 Mwatt en dat is
wel het uiterste vóór het licht uit gaat… Dw
fransen kwamen massaal thuis en draaide
alle knoppen om en joegen de centrales
naar hun limieten van stroomproduktie.
Bretagne en de Paca zijn de meest
kritische gebieden wat dit betreft en EDF
en RTE dien er alles aan om een klapper
(= uitval!) te voorkomen. Verzoeken aan de
goegemeente om te matigen, rondgang
van de politie van steden om te vragen aan
de winkeliers en kantoren alles uit te
draaien aan reclamelicht etc. waardoor
heel Nice, Menton en Cannes op bijna
zwart ging. Dus vervang die oude lampen
svp, draai de verwarming uit in ongebruikte
kamers en zet effe niet de (af)wasmachine
etc. aan… En zo ontkwamen we aan een
rampje op deze piekdag 6 februari en
kwamen dus niet in de kou te zitten. Tja het
verbruik op die dag ging van 83.000 Mwatt
om midderbnacht naar 93000 om 12.00 uur
en naar 66000 Mwatt om 20.00 uur en dat
is een stevig potje aan- en uitschakelen
geworden die dag…

DE NIEUWE FISCALE MIGRATIE
Zwitserland maakte een budgetoverschot van
1,9 miljard en dat nieuws werd snel
doorgegeven aan de franse rijken, die nu
weer eens ongerust zijn over de politieke
ontwikkelingen. Het nieuws werd in detail
rondgebazuind door een adviesburo voor
franse rijke emigranten naar Zwitserland en
België. Zijn buro doet alles: de fiscaliteit
regelen, school zoeken voor de kids, plekje
voor hun boot regelen liefst aan het Lac
Leman… Het is nu niet meer 1981 toen onder
Mitterand de rijke fransen zelf bleven maar
hun geld wegkruiden naar stille rekeningen in
het mooie fiscale buitenland. Nee nu kan dat
niet meer dus moeten ze zelf vertrekken…
Het belasten naar rato van de uitgaven is al
in 1862 uitgevonden in het zwitserse kanton
Vaud en later ook in Geneve ingevoerd. De
buitenlander wordt belast volgens”5 x de
waarde van zijn huis en als voorbeeld: een
familie met 465000 euro uitgaven per jaar
(7750 euro per maand) betaalt ca 180.000
euro aan belasting. Of je nou miljonair of
miljardair bent!
Er zijn nu 5500 buitenlanders in Zwitserland
waarvan 2000 fransen, de meesten in Vaud
(1400), dan in Valais (1170) en daarna in
Tessin en Geneve (780 en 700). De fransen
kiezen meestal voor een Franssprekend
kanton. In Zug vraagt men minder belasting
daar spreekt men dan ook Duits… Daar zitten

EEN DUITS MODEL VOOR LA FRANCE?
Dat is nu hét onderwerp van discussie
zeker nadat gistermiddag Merkel op het
Elysée was en daar de journalisten
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bespeechte samen met “cher ami” Nicolas.
Die verkozen moet worden vind Merkel die
immers politiek familie is van de rechtse club
van Sarkozy… Zij wil laten zien dat ze zijn
aanpak voor na de verkiezingen steunt wat
Sarkozy ook al duidelijk maakte in zijn laatste
grote speech die nogal wat nieuwe
maatregelen “: à l’Allemagne” bevatte.
Daarbij krijgt Hollande dus impliciet een
“afzegging” met zijn program en zeker als hij
zou willen proberen door Parijs al gemaakte
afspraken terug te draaien…. Sarkozy eiste
dat elke opvolger zijn verdragen met andere
landen zou respecteren zei hij luid en
duidelijk
hoorbaar.
Dus
François
is
gewaarschuwd. Let wel alles was zo in het
kader van een regelmatig gezamenlijk
overleg van duitse en franse ministers in het
kader van aanhalen van de europese
samenwerking tussen de twee pilaren. Merkel
speelt het dus hoog met haar bemoeienis met
de franse verkiezingsstrijd… wat erg is
opgevallen. Maar als u beseft wat ze te
verliezen heeft dan begrijpt u haar keus wel:
en de twee gingen nog wat verder met hun
harmoniseringen op fiscaal, financieel en
economisch gebied. Het politiek-economisch
verenigde Europa kreeg een begin tussen de
duitsers en de fransen. Dat zou, hoe dan ook,
groot nieuws moeten zijn… voor alle
europeanen maar in Frankrijk is het nog
even: veel verbazing nu…

De zwakke export is de hoofdschuldige,
enkel
in
de
agrarische
en
de
luchtvaartsector is er een overschot.
Frankrijk is nog maar goed voor 3,6% van
de wereldhandel en dat was in 1990 nog
6,2%! De import vliegt omhoog vooral door
de duurdere primaire grondstofprijzen die
met 11% stegen. Sarkozy wil met zijn
sociale BTW-verhoging de franse bedrijven
wat steunen, maar het probleem is dat van
kwaliteit en innovatie. Frankrijk doet daar
voor 2,2% van zijn BNP aan, Duitsland zit
op 2,8%...
Duitsland is exportland nr. 1 met 16,4% en
dat is 1,4% hoger in 10 jaar. Engeland
komt met 10,3% in 5e positie, na Italië,
Spanje en België… Maar China kreeg een
tik omhoog van een factor drie! En zit nu
op 3,2% en dat is plaats 8. Bercy (Ec.
Zaken) probeert nu vooral in de BRIC
landen de export te stimuleren. Als zowel
de interne consumptie als de export
zakken dan is het met de groei niet best
gesteld.
QATAR PIEPELT FRANKRIJK
Qatar heeft 1,5 miljoen inwoners waarvan
er maar 300.000 autochtoon zijn: een waar
immigrantenland dus vol met aziaten! Er
heerst de absolute monarchie en zijn
hoofdstad is Doha. En de emir is verliefd
op Frankrijk, al heel lang, en stopt dus heel
wat riyals in la douce France. Uit zijn QIA
fonds van 65 miljard wat vol zit met zijn olie
en gasgeld: het is namelijk nr. 3 op dat
gebied in de wereld! Het stopte intussen al
450 miljoen in luxe OG (vooral hotels), in
sport (Vnl PSG) waarin 330 miljoen zit,
voor 300 miljoen in bedrijfsaandelen
(Lagardere, Vinci, Suez en Veolia) en 50
miljoen in banlieuprojecten (prijzen voor
geslaagde jongeren uit de arme sloppen).
Het land heeft zeer diverse investeringen,
nog veel olie en gas en koos om te werken
met “soft power” mede met een oog op
rivaal Saoudi-Arabië wat er heel wat
conservatiever bijstaat. Nee Qatar koopt
niet Frankrijk het koopt ook in Frankrijk en
is een alternatief voor de chinezen… Een
voorbeeld van een islamland dat ontsnapt
aan alle kwalificaties en dat een brug

2011: MEER GROEI DAN VERWACHT
Economen verwachtten een terugval van
0,2% per kwartaal maar dat gebeurde dus
niet terwijl dat wel In Duitsland weer wel
plaatsvond. Voor heel 2011 werd het dus
1,7% beter dan in 2010 met 1,4%.. De
consumptie deed het (=0,2%) en de produktie
van goederen en diensten (+0,4%). De
industriële productie viel terug met -0,8%. De
eurozone in zijn geheel viel terug voor het
eerst in jaren… Dat is dus een lichte
opsteker.
LAATSTE EXPORTNIEUWS UIT PARIJS
2011 was echt weer een zakker en het kwam
nu op een tekort van bijna 70 miljard op de
handelsbalans: 35% hoger dan in 2010 en 14
miljard hoger dan het vorige record van 2008.

12

bouwde tussen twee culturen. En waarvan
niemand bang hoeft te zijn: het is namelijk
ook in de Arabische politiek , ja zelfs in de
Liga, een gedurfd vernieuwer. Parijs is er
mee in zijn nopjes! Geen eendags-vriendje
als het zo al gaat sinds 1996!

voorkomen dat de verzekeringspremies
gaan stijgen en de eisen voor de nieuwe
centrale EPR in Flamanville nog hoger
worden.
De fransen moeten zich
voorbereiden op hogere stroomrekeningen
in de nabije toekomst en het wegebben
van het grote voordeel van de energie
onafhankelijkheid dat de Gaulle zo
propageerde. Wat ook zwaar telt zijn de
125.000 directe banen (en 410.000
indirecte!) en de 75 miljard omzet van EDF
en Areva…
Het volgende rijtje van energiekosten blijft
vooralsnog de werkelijkheid:
Hydro-elektriciteit kost 30 à 40 euro/MWh;
Kernenergie ligt op 33 à 50; kolencentrales
op 50 à 60 (en op 70 als je uitgaat van 20
euro voor een ton CO2 productie);
gascentrales zitten op 70 MWh (en op 80
bij 20 euro per ton CO2); Windenergie op
land doet 80 MWh en op zee 150 a`200
MWh…;
andere
zee-energie
(zoals
getijden) doen 150 à 200 euro per MWh en
zonne-energie 240 à 400 euro/MWh.. Ook
al schuiven prijzen fors ook door
technologische vernieuwingen, dit is
vooralsnog de werkelijkheid en op termijn
zal het belang van duurzame energie fors
groter worden. Daarin zit dé groei voor
morgen…

FRANSE SPAARDERS INVESTEREN NIET
Ondanks het feit dat iedereen dat weet
worden nu bij de hervormingen de inkomsten
uit kapitaal hoger belast…En de fransen die
steeds méér sparen (15% tegen een EUgemiddelde van 10%!) maar de bedrijven er
maar zeer matig (lager dan de europese
20%). Alles wordt geremd door investeren in
OG en de hoge staatsschuld. Men wantrouwt
de beurs en de banken wantrouwen ook de
bedrijven en zo krijg je de ww nooit omlaag.
Maar wie doet er nou echt iets aan? Niet de
verkiezingsprogramma’s!
DE FRANSEN TWIJFELEN OOK AAN
KERNENERGIE
Het was ooit dé trots van Frankrijk en hun
demonstratie van onafhankelijkheid op
energiegebied. Maar na Fukushima is dat ook
in Frankrijk allemaal verbleekt en Hollande wil
in zijn programma zelfs de relatieve omvang
van kernenergie terug brengen… Maar de
zorg om de gevaren van kernenergie staat in
Frankrijk nog wel op plek vier. Dus dat
verschilt nogal van de situaties in Duitsland ,
Japan, Italië, Zwitserland en België... Toch is
nu, na 60 jaar, sprake van een omslag in de
houding
met betrekking tot kernenergie
bespeurbaar in de bevolking. Nadat r liefst
188 miljard euro werd geïnvesteerd in het
centrale-park en zeker 111 miljard nu aan
voorzieningen en lasten moet worden
voorzien… Vóór Fukushima waren de
jaarlijkse onderhoudsbudgetten 1,7 miljard en
nu zijn die 3,7 miljard geworden… Uit
risicostudies blijkt dat zeker 5 centrales op
gevaarlijke plekken staan als je naar
rampenrisico kijkt.
Die staan op de
risicoschaal nog niet op 7 (zoals Fukushima)
maar toch wel op level 4 geklasseerd. En de
veiligheidsvoorzieningen, ook op ongewenste
toegang, werden al aanzienlijk verscherpt:
camera’s, hoge hekken en taserpistolen voor
de bewakers…
Maar ook dat zal niet

DE ZELFMOORDEN WORDEN MINDER
Frankrijk is ná Luxemburg het land met de
meeste suicides in Europa. In 2009 was 1
op de 50 doden er een door zelfmoord en
dat telde op tot 10.500 doden. Daar komen
dan nog 250.000 pogingen bij… Zo’n 4%
van de 15-85 jarigen verklaren een poging
te hebben ondernomen. Er is nu een
Vereniging in Frankrijk die daar tegen
vecht en met toenemend succes.
Campagnes bestreden succesvol het
bestaande taboe en men deed het vooral
door de “omgeving van suïcidale te
sensibiliseren”. Want de hulp dat is hier
voral “de naaste”, en niet de deskundige.
Die komt zelden echt op tijd namelijk.
Lagerfeld zegt daarover, en dat is toch
typisch Frans: “Zelfmoord is een keuze en
allereerst een daad van vrijheid”.
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DE HUISVESTING IN LA FRANCE
Een op de acht fransen heeft een probleem
met zijn huisvesting en ca 3,6 miljoen hebben
geen behuizing of zijn erg slecht behuisd. En
nog eens 5 miljoen zijn door de huisvesting
behoevend geworden…
De kosten stegen enorm: oudere huizen
stegen 140% in prijs nieuwe 110% en de
huren schoten in 10 jaar met 50% omhoog.
Het inkomen steeg echter maar met ca 26%
waardoor er nu gem. 25% van het inkomen
opgaat aan huisvesting. Liefst 6,5 miljoen
betalen nu al 50% van hun inkomen voor
huisvesting, wat enorm is. Perjaar komen er
ca 350.000 woningen bij maar er is nog een
tekort
van
900.000
aan
acceptable
woonruimte.
Dus trok o.a. de Stichting Abbé Pierre aan de
bel en gaf details over die 3,6 miljoen slecht
of niet gehuisveste personen. 2,8 miljoen
leven in erg slechte woningen, 685.000
mensen hebben geen woning waarvan
172000 er erg slecht bijstaan en daarvan zijn
er 85000 “gens de voyage” (rondreizende).
Ene
Cantona
ex-voetballer
wil
nu
presidentskandidaat worden en zoekt zijn 500
handtekeningen en de politici worden
uitgenodigd nu, in het kader van de
verkiezingen, een manifest van de Stichting
te tekenen… Dit probleem los je niet 1,2, 3 op
al werd er de laatste jaren veel meer
gebouwd dan er vóór…

speeches. Iets wat Hollande vaker doet.
Daarna hebben beide bij de speech
ontdekt wat er door de kandidaat van elks
wijsheid was geselecteerd. En ze waren
beide verbaasd over dat stuk tekst
aangaande “de franse droom”. Sapin wordt
op de achtergrond dus een machtige man
en de huidige insteek laat vermoeden dat
hij niet erg vernieuwend denkt over de
economie en politiek van de toekomst. Wat
ook iemand als Bayrou deed zeggen dat hij
grote bezwaren heeft tegen zowel het
programma van Sarkozy (al was hij het
eens met 35 uur weg en TVA=BTW
omhoog! Van Sarko) als met dat van
Hollande. Met name het niet punt een
vechten voor schuldvermindering acht hij
een ernstige fout. Economisch ligt het best
lastig in het veld van de kandidaten die
deels voor meerderheden op elkaar zijn
aangewezen…
Sapin is daarbij geen grote steun moet
worden gevreesd.
EEN BEETJE LUCHT VOOR DE
BEDRIJVEN?
Sarkozy wil de lasten daar met 13 miljard
verlagen wat 2/3 van de werknemers in de
industrie zal raken. Ook al is het ver vanb
de benodigde 70 miljard en de gehoopte
30 miljard, men is er blij mee daar. Het zal
het in dienst nemen verbeteren en ook de
investeringen doen toenemen. Dat is het
enige wat men kan: want prijzen verlagen
om beter te concurreren is onmogelijk. Er
wordt nu ca 2% aan concurrentievermogen
verbeterd zowel binnen als buiten
Frankrijk. In de high-tech is men ook blij: dit
zal de uitgaven in R&D gaan verbeteren.
Iedereen rekent nu: het duurt zo nog 10
jaar
voor
we
het
verschil
in
concurrentiepositie met Duitsland hebben
overbrugd, hoor je. Anderen wijzen er op
dat de maatregel, die er alleen komt als
Sarkozy wint, enkel geldt voor ca 50% van
de
aangestelde
werknemers…
De
verkiezingen gaan ergens over voor het
bedrijfsleven zeker deze keer.

SAPIN DE ECONOOM VAN HOLLANDE
Hij is al een leven lang bevriend met Hollande
: vanaf hun militaire dienst en tijdens hun
ENA-tijd. Hij noemt zichzelf geen econoom
en gelooft vast in het primaat van economie
en politiek ondanks de huidige machtige
markten. En hij was ook minister van Justitie,
Financiën en de Publieke Dienst onder
Jospin. Ze zijn het politiek over de hele
breedte eens en na veel discussie geloven ze
beide dat: “de productie hun vriend is en de
financiële wereld de vijand”. Sapin is de
geestelijke vader van het hele sociaaleconomische programma van Hollande, dat
overal een nogal conservatief socialistische
idee ademt. Hij en ook Moscovici werkten
beide aan de grote speech voor le Bourget en
daarna: let wel twee apart gemaakte

WIE IS ER NOU EIGENLIJK MIDDENKLASSER?
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In het politieke debat over inkomstenverhoging (=belasting opschroeven), wordt
het nu steeds komischer rond de vraag wie
nou eigenlijk die “te sparen middenklassers
zijn”? En dat ontaarde in een cijfergevecht
rond inkomensgrenzen.
Als je 1500 euro beurt en 1000 euro huur
moet betalen wat ben je dan? Voor Hollande
ben je als bankmedewerker met 4000 euro
een rijk mens…en dus echt geen
middenklasser! Toch zijn er hier maar 3% die
er boven uit komen.
Wat is een “bescheiden huishouding? “Wel
fransen schamen zich om tot de rijken te
behoren dus wordt deze groep flink
uitgetrokken in hun beleving. Arm ben je dan
onder de 14.000 euro/jaar en rijk boven de
33.000 euro. En de lagere middenklasse zit
onder de 22.000 en de hogere boven de
33.000.
Helaas zou duidelijker moeten gezegd
worden dat het verhogen van de algemene
levensstandaard in het land door meer groei
en welvaart veel meer accent zou moeten
krijgen dan de vraag “hoe je welvaart
verdeelt”. In Duitsland is dat dagelijkse kost:
hoe blijven we competitief is het daar? En zo
voorkom je dat er meer mensen naar de
armoede afglijden: meer werkende is minder
armen dus. De rest is een soort schimmig
debat..
Intussen blijkt echter dat de middenklasse, ca
34% van de franse kiezers zitten daar, in
meerderheid voor Hollande zouden zijn…
Wat dus sommigen teleurstelt.

vervuilende centrales (slechts 11% in
Frankrijk). Het resultaat is een erg lage
franse elektriciteitsprijs de helft van de
duitse zelfs!
Siemens aldaar rekent op kosten van 1700
à 2200 miljard om de zaak “om te bouwen”
wat voor rekening zal zijn van de
consumenten. En daarenboven worden de
duitsers dan voor 70% energie afhankelijk
van het buitenland vooral gas uit Rusland.
Frankrijk betaalt nu al 48 miljard aan rente
voor geleend geld, het handelstekort is erg
groot alsmede de ww , maar, de energie
onafhankelijkheid is uniek en een groot
goed en is ook nog een grote technische
prestatie te noemen. En nu gaat die
Hollande dat even verslechteren toert de
ex-president, om de groenen wat leuks te
geven in de verkiezingen. Dat gaat aan
afbraakkosten een klein fortuin kosten en
aan vervanging door “traditionele centrales
op gas” wordt dat erg duur en men wordt
nog steviger van russisch gas afhankelijk…
Taleyrand zei ooit: “het is erger dan een
misdaad het is een fout! En dat is wat nu
D’estaing voorhoudt aan de PS en
Hollande!
HET FRANSE ATOOMBEDRIJF NA 40
JAREN
Is dat hele atoombedrijf in Frankrijk nou
echt zo rendabel als je kijkt naar de
levensduur van die 58 kerncentrales? Dat
ooit
moet
worden
afgebroken
en
opgeruimd… Ooit was alles voor 30 jaar
bedoeld maar EDF wist er al 10 jaar bij te
doen voor 22 van die 58 reactoren. En dan
moet de zaak op peil worden gehouden
met zeker 11 EPR’s die elk 6 miljard
kosten. Bijna onbetaalbaar zegt de
Rekenkamer dus… er moeten of nog wat
jaartjes bij of er moet naar andere energie
worden gezocht. Dat gaat in de verdeelde
boel op politiek terrein nog best een heikel
debat opleveren. Hollande is er al mee
begonnen…
hij
wil
teruggaan
in
kernenergie tot grote schrik van vele.

DE ATOOMFOUT VAN HOLLANDE?
Valery Giscrad D’Estaing schreef het duidelijk
op voor Le Point: dat voorstel van Hollande
om het aandeel van de kernenergie tot 75 à
50% in 2025 te beperken, wat neerkomt op
sluiting van 18 of 19 kerncentrales, noemt de
oud-president heel erg fout!
Frankrijk is nu voor 51% onafhankelijk wat
zijn energievoorziening betreft door de
kernenergie; zijn energie zorgt voor 44% van
de energie (de elektriciteit) en ca 46% komt
uit geïmporteerd gas en olie. De rest uit wind
(1,6%) en water (12%). De vergelijking
Duitsland Frankrijk is duidelijk zat: Daar is
25% kernenergie (Fr. 75%!) en 55% door

INDIA WIL NU TOCH RAFALES?
Ze leken onverkoopbaar wel twintig jaren
lang maar nu staan ze echt op de shortlist
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van India en nog wel voor 126 stuks! Hij is
beter en goedkoper dan de europese
Typhoon zegt New Delhi, die door een
europees consortium onder leiding van
Duitsland wordt gepushed en die technisch
uitgevoerd wordt door EADS. Maar er moet
nog heel wat afgebabbeld worden in dit
corrupte land voor die Rafale daar rondvliegt:
zeker 15% blijft ergens aan strijkstokken
hangen… Na afwijzing door Nederland, ZKorea, Singapoer, Saoudi-Arabië, Marokko,
Brazilië, de Emiraten en de zwitsers kocht
nog enkel de franse luchtmacht 286 Rafales
voor elk 138 miljoen euro’s. Maar pas op: ook
al riep Sarkozy al dat het gepiept was, in
India zijn heel veel andere wapenverkopers
na jaren van gebabbel met lege handen naar
huis gestuurd. Ze keken heel precies naar
alle kosten en eisen ook technologie
overdracht en assemblagefabrieken.. die
indiërs zijn erg precies bezig geweest. En er
moet met wel 500 onderaannemers van
Rafale-onderdelen worden onderhandeld wat
ook even neemt. In de Emiraten en ook in
Saoudi-Arbië werd plotseling toch nog
gestopt met onderhandelen middenin in het
proces
van
detaillering
van
alle
onderaannemercontracten. Dus… er moet
door de GIE (bedrijf voor de Rafale van
Dassault) nog heel wat afgepoeierd worden…
Maar nu is het in de verkiezingsstrijd best
goed nieuws even. Merci Inde dus.
En een weekje later bleek ook dat Brazilië
opnieuw geïnteresseerd was in 126
Rafales… voor meer dan 3 miljard en India
heeft Dilma Roussef méé overtuigd heet het!
Dat ziet er dus weer heel anders uit…jammer
van die europese eurofighter?

nooit terug. Ze vertrokken met SNCFtreinen naar die nare plekken en daarover
kreeg SNCF al vaker verwijten gemaakt.
Zeker ook van joodse zijde. SNCF gaat
geen schadevergoedingen betalen, zegt
ze, maar opent nu wel haar archieven over
die periode… En is nu eindelijk bereid haar
dubieuze rol daarin (het was een
staatsbedrijf!) te erkennen en in discussie
te brengen. Wat in de geest is van die
zwaar aangezette oproep op die plaquette
om de hoek. Ook Frankrijk heeft nog wel
wat moeite met zijn oorlogsverleden. Wat
getekend werd door de Vichy-manoeuvre
van Petain c.s. die zelfs tegenover de
Gaulle kwam te staan met zijn soldaten in
de contreien van Noord-Afrika. Frans tegen
Frans werd het daar een aantal keren en
de geallieerden keken geschokt toe..
De algerijnse ex-militair van bijna 90 jaar
die ik vaker sprak bij de externe kaai van
de Vieux Port en die zijn daar provisorisch
begraven kameraden nog steeds zoekt is
nu verdwenen. De aarde waarin ze lagen is
afgegraven om de nieuwe musea MUCEM
en CEREM met de voeten in de zee te
zetten… Dan denk je dat het dus ook tijd is
om nu ook hier eens een plaquette te
plaatsen. Op de plek waar, waar de
kameraden van die oude vechtersbaas uit
hun tijdelijke graven (in de haven dus waar
ze waren geland) verdwenen dus na de
oorlog echt compleet zoek raakten
kennelijk voor eeuwig… Tot eindeloze
woede van deze stokoude legionair met de
vele medailles en zijn boeken met foto’s
van de (voor hem) daaraan schuldigen…
Want wat is de wereld zonder finale
gerechtigheid?

DE SNCF OPENT
DE OORLOGSARCHIEVEN
Op de muur van een gebouw hier vlakbij
hangt een grote plaquette in zwart en goud.
Waarop de jeugd wordt herinnerd aan de
massale deportatie vanaf deze plek
tegenover het station Saint Charles. Die
plaatsvond tussen 1942 en 1944 de topjaren
van de Arbeidseinsatz en de politieke/
religieuze en sociale vervolging door de
duitse bezetters. Er kwamen zeker 2000 van
hen die naar de kampen werden gestuurd

Terug naar inhoud
DOE IETS (spannends) MET UW LEVEN
ONZE POLYGLOTTE
Hij is therapeut zegt ie en gek op talen: hij
spreekt er 8… En hij organiseert in het
quartier Le Chapitre in café Le Taxi elke 14
dagen een vrije bijeenkomst voor iedereen
die wat met vreemde talen wil. Kan iemand
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zijn die net aankwam hier en gewoon beter
Frans wil leren en dus zijn moerstaal “inzet”
voor een andere bezoeker die net die taal wil
spreken… Zo kun je aantreffen: Marc, de
therapeut en een stel waarvan er een
Columbiaan is en de ander uit Guadeloupe
komt
zij
zoeken
gesprekspartners
Frans/spaans maar ook twee echte russen
met hun franse kennis die hun russisch willen
bijhouden. Ik ging er een half uurtje bij zitten
met Marc en snapte er geen snars van
ondanks toelichtingen van Marc die aardig
russisch spreekt. Ik sprak met diverse
fransen die graag engels willen bijleren en
Duits… Nederlands, daar is nog niemand
opgekomen zelfs geen verdwaalde wallon die
er hier genoeg zijn. Marc gaat het niet enkel
om de talen natuurlijk, maar vooral om de
ontmoeting van andere culturen en dus ook
hun talen. De formule is simpel: hij zocht en
vond een café-baas die van 18.00 tot 20.00
uur niet veel klandizie had en vond hem
naast de Reformés Kerk. Daar gaat u dus
gewoon heen rond die tijd en Marc vangt u op
met een eerste babbel. U bestelt uw glaasje
wat u ook moet afrekenen natuurlijk en maakt
kennis met de anderen. Het is puur toeval
wat u aantreffen zal elke keer: er is een soort
van “vaste kern” maar met een flink
variërende rand. Dus het blijft spannend en
verassend en als u , zoals ik, vier talen
spreekt dan is er altijd wat te babbelen daar.
Tot arabisch toe… (maar niet met mij dan!)
Tja, ik kan zo’n initiatief van simpele soort erg
waarderen en Marc is een uitstekende
gastheer en communicator. Of hij hier ook
clienten vandaan haalde dat kan ik u (nog)
niet zeggen; dat komt later nog wel eens. U
ziet het: mensen ontmoeten is niet moeilijk en
kan zonder financiële spatjes. Doen dus..

laatst werd vereerd na de periode van
1968 en de 70-er jaren… De emaciptie van
het volk werd weggeduwd door de
emancipatie van het nieuwe individu; er is
geen volk meer slechts een verzameling
van individuen. Dus moest de PS zijn oude
doctrine opvullen met een soort van
“liberaal-multiculturalisme”,
een
soort
coalitie van kleinere belangengroepen van
diverse soort. Uit de middenklasse en gaat
de sociale diversiviteit van vroeger
verloren. Het volk dat werden de “jongeren
uit de banlieu’s”. In 1995 gaan er veel van
hen naar rechts bij Chirac en in 1997 wint
links omdat Chirac er niets van bakte. Tot
2002 werkt deze substitutie want daarna
stemden nog maar 13% van de arbeiders
en 14% van het lagere kantoorpersoneel
voor Jospin; hij eindigt dan met 16% der
stemmen.
De PS werd enerzijds een een materieel
gericht geheel dat dreef op het publieke
geld in de gemeenschappen en anderzijds
een steeds vager ideologisch onderdeel
met vooral liberale trekjes en waardoor
eigenlijk het individualisme nog wordt
versterkt en de staat het eigenlijk steeds
meer verliest. Er ontstaat voor de
socialisten een demografisch en een
sociologisch probleem. Er zijn steeds meer
ouderen en de partij loopt terug naar zo’n
150.000 leden waarvan er 50.000
plaatselijke
gekozenen
zijn!
En
sociologisch gaat de diversiteit van vroeger
verloren. De PS heeft vooral zijn aanhang
in de ambtenaren en beter gediplomeerden
die in de partij de dienst uit maken. Veelal
ook een locale structuur gebaseerd op iets
burocratisch met centraal een soort van
superstructuur in Parijs. Dat alles verklaart
de huidige constellatie met een groeiende
FN en een opkomende Modem: Hollande
lijkt nu nog hoogstens te kunnen winnen
dank zij de demonisering van Sarkozy en
de nog latente angst voor de ruwe club van
de Le Pen’s. Het ziet er voor de PS dus
niet echt goed uit en vanwege deze
geschetste ontwikkeling in bijna 30 jaar is
het ook zo lastig om weer een nieuw elan
te vinden , een groot project dat bindt…
Hollande gaat als hij wint geen erg

POLITIEK EN HERVORMINGEN
DE PS IS ZIJN EIGEN VOLK KWIJT
Het “eigen volk” van arbeiders en boeren” is
voor de PS een probleem geworden. Want
het liep grotendeels weg naar FN, Parti de
Gauche van Melonchon en ook naar de
Modem van Francois Bayrou. En dat begon
eigenlijk al in 1981 , toen het volk voor het
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gelukkige periode tegemoet en Frankrijk komt
te zitten met iets wat eigenlijk ook niemand
meer wil…
Aldus de franse socioloog Laurent Bouvet,
die het best aardig op een rijtje zetten kan.

Omdat hij te laat zich meldde, omdat hij te
bevriend was met Chirac en mogelijk etc.,
maar zijn vrienden zeggen dat de politiek
niet zijn ding is. Nu de kandidaat van de
Verts op 2 à 3% zit is huilen te laat en een
debakel kondigt zich aan. Hulot heeft zich
muisstil gehouden en nam de hele familie
mee op reizen naar de zon.. Zijn belofte
om de Verts in januari te komen steunen
zoals nu een Segolene haar ex-man steunt
dat ziet niemand gebeuren door Hulot. De
PS loert op hem en zou graag zijn deeltje
inpikken, al doen ze dat nu al aardig met
een Joly op 3%... Maar dat zou, zegt
Duflot, die deze fout ook ernstig zal worden
aangerekend, haar totaal ontredderen en
ook verbazen…
De ondergang van de nogal onnozele
Verts is aanstaande en wie gaat het
kadaver opeten?

HOLLANDE ONTMOET OOK DE “PEOPLE”
Dat hoort hij liever niet zegen maar ook de
entourage van Hollande heeft veel contacten
met de bling-blingers, de rijke artiesten en
kunstenaars. Er wordt met Halliday en ega
gegeten. En zijn “compagne” Valery
Trierweiler dineerde hij met een dozijn grote
artiesten ook enkele zonder PS-reputatie.
Wie je ook bent en van welke politieke kleur
dan ook… niemand ontkomt er aan…
BAYROU (Modem) DOET LEKKER MEE
Hij zat wat vast tussen 11 en 14% in de polls
en pakte weer wat aandacht door
“republikeinen en humanisten” door flink
tegen Sarkozy te fulmineren.
Hij
veroordeelde hem om “zijn zaaien van
verdeeldheid” en “misbruik van macht”…
Daarmee buurt hij dus wat bij Borloo en
Rama Yade die nog wat ver bij Modem weg
bleven tot nu toe. Het is af en toe verwarrend
voor niet echt linkse mensen of mensen die
links niet meer “hun land toe vertrouwen”.
Waar moeten zij nou terecht? Dat betaalt
Sarkozy met zijn ruk naar rechts… hij wint
wat bij Le Pen en verliest aan Modem…
Zelden was het zo spannend en Bayrou is
niet gek bezig en ziet zijn kansen.

BOUTIN
STOPT
EN…BEVEELT
SARKOZY AAN
Ze kreeg die 500 handtekeningen niet te
pakken en stopte er mee. En ze zij tegen
haar aanhang dat ze Sarkozy aanbeval.
Waarmee ze een alliantie was aangegaan.
Even later leek het er op dat ook Morin
dacht aan stoppen en wat hij zou gaan
doen op zijn conferentie van 25 februari.
Dat tikt mogelijk ook aan bij Sarko’s UMP.
Dat is even beter nieuws aan UMP-zijde
dus. Nu die 500 handtekeningen van
Marine dus nog even afwachten…

DE VERTS IN PANIEK OVER JOLY
Ze doet het erg slecht en scoort slechts 3% in
de polls: 75% vind haar niks sympathiek, en
91% achten haar voor de presidentsjob
ongeschikt. Waarom werd zij kandidaat
gemaakt en niet Duflot? En verloor Hulot de
kandidatuur? Ze deed rare zaken in de pers
en nu breekt natuurlijk echt de paniek uit.
Doflot en Kohn-Bendit worden panisch
wakker en beseffen dat er nog maar drie
weekjes zijn om de zaak op te peppen. Het
lijkt helaas een verloren boel en daar gaan
koppen bij rollen… Zonder revolutie dus.
Intussen bad ene Hulot zijn Mea Culpa, hij
verloor de verkiezing als kandidaat bij de
Verts (en Joly won) en betreurt dat nu zeer…

MELECHON BOOS OP HOLLANDE,
BESANCENON ONGERUST
Hollande gaf een interview aan de engelse
Gardian en zei daar dat er in Frankrijk
geen echte communisten meer waren….
Hij wilde de britse financiële boys gerust
stellen… Maar dat schoot bij de
communistische Melenchon fors in het
verkeerde keelgat!
Ik ben een
communistische kandidaat, riep hij hard en
die Hollande is een slechte kenner van de
politieke scene… Dat laat verrassende
kanten van politici zien.
Intussen is Besancenon erg ongerust over
de positie van zijn mannetje Poutou die
niet meer dan 415 handtekeningen
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scoorde tot half februari… De utra’s hebben
het allemaal moeilijk en niet enkel mevrouw
Boutin..

Hij lijkt nu toch echt in paniek en het broeit
in de lokale PS. Er werden intussen in
Marseille in de groep van de PS discussies
gevoerd over “de affaires en de
houdbaarheid van Guerini”; het taboe lijkt
eindelijk opgeheven…
En het beroep dat G’’s advocaten instelden
tegen de rechtbank in Aix werd ook
afgewezen en idem zijn weigering om op
verhoor te komen ook vanwege wraking
van de onderzoekrechter. Het dossier
Guerini blijft dus in Aix… De laatste dagen
van G. lijken nu aangebroken, midden in
de verkiezingsstrijd.

Terug naar inhoud
-Affaires
DE AFFAIRE NAVARRO: WEER PS?
Het echtpaar Navarro uit de Languedoc was
altijd al in de cirkel van de overleden
geweldenaar die uit de PS vloog ooit die
Frèche heette en politicus voor de PS was in
de Languedoc. Ze worden nu verdacht van
erg voluptueuze reizen voor 100,00 euro voor
hun zelf en “naasten” en die werden betaald
door meer partijen: door Brussel (hij is deputé
la-bas en door de PS Languedoc. De egfa is
assistente van burgervader Rebsamen van
Dijon, een nauwe vriend, wat niks leuk is
natuurlijk. Ook vond men wat aparte facturen
die Navarro goedkeurde en waarvan het nut
onduidelijk was. En er zijn PC-bestanden weg
en ook hoge resto-rekeningen…Het echtpaar
deed overigens goed zijn werk en de
federatie kwam flink in de plus vanuit… diep
rood. Maar nu wordt het even erg warm voor
deze adept van Frèche wier geest nog steeds
rondwaart, zegt men… Ai, Ai PS! In Marseille
kreeg een socialistische bobo van de PS,
tegenstander van de in diskrediet verkerende
Guerini, een hardhandige ontvangst in een
wijk met veel PS-aanhang.
Men maakte
Menucci, zo heet ie, duidelijk dat hij daar niet
echt welkom was. Er vielen zelfs klappen bij
zijn volgelingen. De mafia waart rond in de
zuidelijke PS lijkt het, of is het gewoon
toeval?

DE PS AFFAIRE VAN PAS-DE-CALAIS
De ex-burgemeester van Henin-Baumont
schreef een boek van 300 bladzijden over
al tientallen jaren durende praktijken in de
PS van deze stad en streek. Het beschrijft
zeer vreemde praktijken tussen 2001 en
2009 in deze politieke groep en handelt
vooral over clandestiene financiering van
de PS hier. Bijvoorbeeld door een opslag
van 10 à 15% voor advertenties in de
gemeentelijke
bladen
en
de
woningberenigingen spelen in deze hoek
een dubieuze rol.
De Rekenkamer
onderzocht ook al de administratie van
Soginpora dat 62000 woningen beheert en
het bedrijf Adeva wat in deze sector ook
opereert. En dan is er het verhaal van
grote
sponsoring
donaties
van
ondernemers waarvan een deel gewoon
bijdrage is aan de partijkas van de PS… en
dat geld staat dan op rekeningen in
Luxemburg.. De burgervader van Lievin ,
ene Kucheida, staat nu onder verdenking
wordt er gefluisterd. Maar hij wordt
vooralsnog sterk verdedigd door senatoren
in de PS aldaar. De auteur van het boek
schreef vanuit zijn cel (toen ook hij voor
onderzoek vastzat) brieven over foute boel
aan de onderzoeksrechter… Daarover was
veel ophef toen. Ook omdat Kucheida erg
bevriend is in de hoge top van de PS … en
ook Hollande goed kent. De schrijver wil
ook voor zichzelf schoon schip maken en
wilde al eens zelfmoord plegen wat wel
bewijst hoe ernstig de zaken kunnen zijn.
Dit boek verschijnt voor Hollande echt op

GUÉRINI MAG OP NON-AKTIEF
De rechter oordeelde dat de parlementaire
onschendbaarheid van Guérini zou kunnen
worden opgeheven… Hij wist enkele keren
zijn
confrontatie
met
zijn
vroegere
kabinetschef uit te stellen met trucjes. Die
mijnheer maakte de harde schijven zoek op
de PC’s in zijn kantoor en kennelijk is een
confrontatie van beide onthullend. Het net
gaat zich sluiten om G. die nu plotseling alle
sabotage richting plannen in Marseille opgaf.
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een verkeerd ogenblik en zijn locale FNconcurrenten , Marine voorop, hebben het
over de “maffia-socialisten”. Tja het boek heet
dan ook Rose Maffia en er prijkt een rode
roos op de kaft… 300 pagina’s zwavel uit PSkringen voor 19,95 euro en dat in
verkiezingstijd!

dat je “cacarinettes in je hoofd hebt” moet
je snel naar de dokter gaan.
CAFI=vol en je moet hopen dat ze ná je
begrafenis zeggen: À l’enterrement de
Leon c’etait cafi des amis”.
CAGADE= is een stommiteit , een grote
fout. Als men zegt: “Il se Marie avec Cathy
et j’ai peur qu’il fasse une cagade”, lijkt het
huwelijk niet echt gelukkig te gaan worden.

NOS BONHEURS FRANCAIS
Geluk is :
-weten dat de nieuwe musea niet ontploften
toen de dikke Amerikaanse bom moest
worden opgeruimd
-de zon sterker zien worden en het gevecht
zien winnen tegen de koude winter.
-zien hoe de oude stad zich opmaakt voor
zijn rol als culturele grootste van Europa.
-oude schilderijen uit privébezit mogen zien
die een gedicht schreven over Marseille.
-beleven dat het electriciteitsverbruik boven
de 100.000 MWatt kwam om s’avonds 19.00
uur en dat onze verwarmingen etc. niet uit
gingen…
-zien dat zwervende pappi met zijn rolstoel
meeging met de Samu: zelfs hem werd het
nu te koud.
-de oude haven zien zonder veel volk: zelfs
dan blijft die een schoonheid met historie.
-koffie drinken in la Samaritaine met de krant
erbij; in oud-marseillaanse stijl beweert men.
-weten dat mijn fiets op me wacht: nu buiten
rijden met ca 4 graden en forse mistral is
echt iets te veel van het goede.
-nieuws vernemen over het aanloopprogramma voor Marseille cultuurstad 2013:
ze gaan er alles aan doen om die 2,5 miljoen
bezoekers te pakken.
-weten dat de winter nu nog maar enkele
weekjes heeft…

CAGAGNE= provencaals voor diarrhee.
Maar je kunt ook horen: “Il m’a surprise
dans le noir que ça m’a foutu une de ces
cagagnes”.
CAGANIS= de oudste van de kinderen. Als
men je zegt: “Dis, fais un peu arreter ton
caganis, y me gonfle”, dan is het tijd voor
een pedagogische correctie van uw
oudste.
CAGUER= naar het toilet gaan (zich
“ontlasten”). Wordt ook gebruikt om aan te
geven dat iets niet optimaal verloopt. Hoort
u iemand tegen u zeggen: “ Arrete tu me
fais caguer” dan is het tijd om afscheid te
nemen.
CAILLE= een huisvogeltje. Maar als u zegt:
“Oh caille, tu nviens d’asseoir sur mes
genoux” dan heeft u het tegen een ander
vogeltje.
CALIGNAÍRES= dat zijn verliefden,
aimants.
“Ces deux-là, dira-t-on de deux tourteraux,
ces des vraies calignaïres”, zegt u over
twee verliefden.

Terug naar inhoud

CANEM= verkleinwoordje voor Canebière
en heeft dus niets met honden van doen,
hoogstens iets met hondedrollen.

DES MOTS DES MARSEILLAIS
Vervolg van onze cours voor nieuwe
marseillanen: doet u weer even mee?

CANON= Iemand met grote kwaliteiten. “T
as vu cette fille comme elle est canon” kan
ook als u onder de indruk komt van een
vrouwelijke schone.

CACARINETTE= provencaals voor OnzeLieve-Heers beestje . Als men tegen je zegt
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CAPOUN= een sterk stopwoordje. Als men
uw auto jatte kunt u zeggen: “Capoun! On
m’a volé la voiture”.

mogelijk in een hoekje probeert te
“verdwijnen”. Hij hangt steeds voorover in
zijn
gammele,
vol
plastic
zakken
behangen, rolstoel met die handvaten die
getaped zijn… Nee, hij is geen echte
invalide, die rolstoel is erg handig: het is
zijn transportkarretje en zijn zitplaats dag
en nacht: een mens kan niet op zijn leeftijd
op de kille grond gaan liggen of de hele
dag staan of hangen. Hij heeft een enorme
actieradius door al die er aan bengelende
zakken met eten en kleding denken we dan
maar. Zelden kun je zijn gezicht zien onder
zijn grote bos grijze haren, want hij hangt
steeds voorover in zijn chaise… Uit
schaamte of gewoon vanwege een
rugprobleem?
Ik zag mensen die hem aan wilde spreken
om dat ze de aanblik van zo’n, verweesde
oude man in complete ontreddering niet
meer konden voorbij lopen… Maar die
kwamen er dan achter, zoals ook ik, dat die
ontreddering eigenlijk vooral onze projectie
is. Want hij is wel stil en voorzichtig maar
ook vooral strijdlustig en niet van plan zijn
gekozen afstand van alles,
wat wij
belangrijk achten in het leven, ook maar
één cm op te geven. Hij wil vooral gelaten
worden en met “voor-zichtige afstand soms
wat aannemen”. Nee hij bedelt niet maar
een hapje of een drankje dat slaat hij enkel
af als de “indringer” daarna te dicht bij lijkt
te gaan komen. Zo bewaart hij zijn
achtergronden en verdedigt hij zijn
keuzes . En dus wil hij ook niet “mee met
de Samu-professionals”, de hulpverleners
voor zijn volkje in deze stad. Die trachten
hem wekelijks te overreden om even mee
te gaan naar een rustplek om hem medisch
te checken en te verzorgen en onder een
douche te praten. Dat doet hij soms omdat
hij toch , kennelijk, beseft dat door leven
zonder te ernstige kwalen nodig is om zijn
Calvarië te volbrengen op een waardige
wijze. Want die indruk geeft hij: hij
demonstreert iets tegenover “iets of tegen
‘iemanden’ ”, dat gevoel bekruipt je sterk
als je contact hebt met hem en in zijn ogen
kunt kijken. Hij wil dit nú echt, dat straalt hij
uit. Boetedoening voor iets ergs?
Demonstratie tegen iets wat hem is

MOTS DES POLITIQUES ET CAMPAGNES
De amerikanen zijn er gek op: spots maken
en publiceren over kandidaten en hun
voorstellen. Een bloemlezing uit de huidige
campagne:
Over Rick Santorum: Washington Insider and
big spender;
Over Gingrich: Undisciplined, lobbyist, career
politician, selling actor, ”with friends like
Newt, who needs the left”; Paid 1 G. to
Freddie Mac;
Over Obama: National debt up 35% under
Obama; Obama isn’t working; more big
governements
Er werd voor spots 56 miljoen besteed in de
laatste weken waarvan 40 miljoen door
“onafhankelijke comités”. En Obama is er al
weer voor aan het bedelen… Gelukkig is er
nog geen spot die hem als aap neerzet zoals
dat ooit met Lincoln gebeurde… En wat vindt
u van: Texas is warning America?

ALLEDAAGS UIT DE MIDI
EEN PAPPI IN DE WINTERKOU
De stad maakt een mens ook best harder van
binnen: de redelijk frequente confrontatie met
arme donders, in nogal eens erbarmelijke
omstandigheden, roept in je binnenste nogal
wat “ beschermingsmechanismen” op. Dat is
wat een ander dus dan “hard zijn”. Die
mechaniek zijn nodig om de bedelaars, de
uitventers van daklozen-krantjes en ook de
stille oudjes in grote ellende, als gewoon
mens te kunnen “verdragen” in de zin van
hen “accepteren dus”. Maar een enkele
springt er dan soms sterk uit omdat die erg
dicht bij jezelf lijkt te komen….
En dat is voor mij “die oude kromme opa in
zijn rolstoel”, die nu het erg koud is ook
s’nachts, wordt getolereerd binnen de hal van
Saint Charles. Waar hij op topkoude dagen
dus zowel dag en nacht zo onopvallend
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aangedaan? Zijn wraak op een of meer
medemensen? Dat komt niet te voorschijn
maar dat hij nog niet klaar is met “ons”, denk
ik dan. Dit is duidelijk zijn keuze en, kom er
dus niet aan: dus blijf er buiten! Het is een
resultaat van of een fase in zijn leven. Hij
wenst dit volledig te willen doorleven, lijkt het.
Hij is mogelijk 70 of meer, mijn leeftijd dus en
hij is ook “buurtgenoot”, want ik woon naast
Saint Charles. Hij verwart ons erg deze trotse
pappi die niet klaagt, zijn leven op zijn manier
leeft en die niets wil demonstreren aan
medelijden. Je moet hem dus eerder
bewonderen dan beklagen lijkt hij te willen
zeggen. En je moet er maar aan wennen dat
er ook mensen in je buurt kunnen zijn, die
een heel andere levensstijl prefereren. Ver
van een warm bed of luie stoel, te betalen
facturen, te verzorgen medemensen, en
zonder muziek of internet, met weinig en
slechte voeding en nauwelijks “a friend
around”. Mogelijk ziet hij ons állen wel als zijn
“distante vrienden” waarvan hij hoopt dat ze
hem vooral laten doen wat hij verkoos. Dat is
het enige wat je dus voor hem kunt (en mag)
doen: hem zijn leven op zijn manier laten
leven “tot de dood hem van ons allen doet
scheiden”. Hij heeft geen naam, maar hij is
echt iemand en intussen weet ik “dat hij ook
niet de eerste de beste kan zijn”.
Maar elke keer als ik hem zo zie omlaag
hangen als ik passeer, blijf ik op afstand even
kijken of hij nog beweegt…
En wie hij was en is blijft me erg intrigeren:
zijn houding getuigt namelijk van enorme
levensmoed in die rolstoel met zijn tassen zo
vlak bij al die treinen en bussen en mensen.
Hij heeft dus echt geen hekel aan ons en ziet
ons ook niet als mensen die hem iets
aandeden. Maar wie weet wil hij ons wel
waarschuwen met zijn aanblik en zeggen: het
leven is kort en verrassend en dat weet je
pas echt als je dood gaat… Wie zou er zijn
op zijn begrafenis of crematie? Zou er dan
een tipje van zijn levenssluier worden
opgetild? Ik vrees dat zelfs dit denken als een
illusie moet worden bestempeld. Hij is klaar
met ons, heel duidelijk, en dat is zijn
demonstratie voor elkeen die hem passeert.
Hij doet tenminste wat aan de verbetering
van de wereld denk ik dan: hij organiseerde

de krachtigste en de meest vreedzame
demonstratie ooit. Hij is nu al een waar
monument voor wie dat wil zien.
Au revoir pappi, zeg ik binnensmonds als ik
hem, voor het eerst, achter zijn rolstoel
naar een ander plekje zie zoeken in de hal.
Hij gaat even aan de kant want: C’est
l’heure du siëste.
Leon febr. 2012.
30 MILJOEN TOERISTEN LAPPEN 14
MILJARD
Wie zijn de 30 miljoen die de Paca
bezoeken? Wel 70% is Frans (21% uit de
eigen streek, 16% uit parijse streken en
17% van bij de buren en dan komen er nog
3% Italianen en 1,3% amerikanen. Ze
komen vooral in de zomer (46%) en de
lente (24%) en 70% in de auto…Ze
verblijven voor 46% in de steden aan de
kust en blijven in doorsnee 7,2 nachten. Ze
bezoeken mooi oude Frankrijk en de
natuur (72%), doen shopping (43%) en
luieren voor 53%...Ze besteden gemiddeld
65 euro per dag… de buitenlanders 120
euro…
Dat brengt 14 miljard in het laatje en dat is
gelijk aan de vervoersbegroting van de
hele regio. Het toerisme in de Var en de
Alpes-Maritimes is de 1e klas afdeling, de
Bouches du Rhone dat zijn vooral
zakenmemsen en congresbezoekers en de
buitenlanders zijn vooral gek op de
Vaucluse… De Hautes Alpes krijgen ook
meer en meer bezoek in de zomer en dat
is ook het geval in de Alpes de Hautes
Provence. Nu weet u ook wat de
departementen er voor pret aan beleven
dus. Toerisme is in de lift hier, nou net
vanwége de crisis! Want Afrika ligt op zijn
gat
door
die
revoluties
en
de
vakantiebudgetten zijn kleiner dus blijven
de fransen meer in eigen land… Zo doet
de crisis ons dus goed… Eindelijk een
pluspuntje!
Terug naar inhoud
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ook al werd zij door haar ex geheel niet
genoemd in zijn Bourgetspeech. Erg pijnlijk
dus…
Zij eist haar plek op bij de acties voor stemmers en dreigde zelfs even; iets wat ze wel
meer doet. Dus even die suggestie dat zij
mogelijk haar aanhang binnen de PS zou
kunnen adviseren om… Modem of
Melenchon te stemmen! Even later zegt ze
dan weer dat zij al jaren over die schulden
sprak en ook over dat “patriottisch
winkelen”. En ook dat het midden- en klein
bedrijf méér staatssteun verdient dan
Hollande wil geven… Met Sego zijn ze nog
niet klaar in de PS ook al is haar aanhang
volgens de polls erg slinkend. Ze blijft op
een haatdragende ex lijken en dat trekt
weinig mensen echt aan.

JOURNAL MARSEILLAIS
MARSEILLE IN BEELDEN
MENUCCI KREEG EEN PAK SLAAG.
Hij is gezien PS-er en bepaald geen vriend
van de corrupt lijkende Guerini. Hij ging met
zijn aanhang op bezoek in een buurt waar,
zegt men, de Guerini-fans de baas zouden
zijn. En daar leek het op: hij en zijn club
kregen er van gemaskerde mannen edcht
flink van langs. Met stokken en stenen en
tomaten: gewonden en zelfs eentje in het
ziekenhuis!
De PS van Marseille is nu , voor de helft (?),
geschokt! De methodekeuze is dan ook erg
apart te noemen. Zuidelijk politiek
temperament.

ZIJ LEURT MET DE SDF-KRANT
Ze komt op me af met haar stapetje
“SDF=daklozenkrantjes” en ik poeier haar
af. Want ze stond even geleden bij een
groepje “verkopers” die sterk de indruk
maakte samen met “valse druksels” het
bedelen wat op te pimpen en zo hun
uitkering wat bij te spijkeren. Ze laat zich
dan ook snel afwimpelen en zoekt met de
ogen, die nauwelijks spijt uitdrukken, al
naar de volgende klant. Dit is just business
en de jonge mijnheer die achter haar aan
loopt en , bij het ontbreken van klanten,
lekker met haar babbelt is haar vriendje die
meekijkt of er geld in het latje komt.
Symptoom van de grote stad met zijn echte
en zijn valse armen… Maar je weet het
nooit zeker, dus moet je de waarneming
aanscherpen. Iets anders zit er niet op!

TOCH EINDE VAN “FINI-PARTI”?
Fini-parti is het privilege van de vuilruimers in
de stad: is je klus geklaard dan mag je naar
huis vertrekken… Wat enthousiast gebeurt
maar, helaas, vaak met achterlating van veel
vuil. Een proces hier tegen werd recent door
de rechter geweigerd omdat het gewoon “een
kwestie van arbeidsovereenkomst was”. En
dat was niet tegen dove oren gezegd: de
werkgever de MPM besloot nu in te grijpen.
Er komt een grote reorganisatie en meer
ophalers, meer controle en een andere
taakverdeling. Ook komen er nu camera’s op
sommige punten om het “incivisme” (dus het
asociale gedrag) van bewoners op het spoor
te komen. En wie met zijn vuil aanrommelt
kan nu rekenen op een fors verbaal! Dat alles
om de stad nu in hoog tempo schoon te
krijgen voor 2013 een aanvang neemt.. Ja
zelfs vóór het voorprogramma in juni 2012
begint. Het is de MPM nu menens ondanks
de sceptische houding van de vakbond FO…
De marseillanen zijn nu echt benieuwd want
fraaie voornemens maken, dat zagen ze al
eerder!

ZIJ DOET AAN BURKA-BEDELEN
Ze zit op de koude vloer met haar jas
gespreid, waarschijnlijk dus op een dik stuk
karton, want het is steenkoud in deze
metrohal. Ze draagt een zwarte hoofddoek
tot over haar schouders en, heel apart, een
wit doekje voor mond en neus. Een soort
burka namaak dus… wat haar of bij het
bedelen iets extra’s oplevert (via het
medelijden voor een onderdrukte vrouw) of
haar beschermt tegen herkenning bij
clandestien bedelen. Want ik ken haar, ze

SEGOLENE IN NOORD-MARSEILLE
Zij beweerde dat zij toen ze in 2007
(presidents)kandidaat was voor de PS was
(en verloor!) wel 90% van Noord-Marseille
achter zich kreeg in de stembus. En daarom
gaat deze taaie dame dus weer dáár werven
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is hier vaker en bedenkt, heel creatief, steeds
weer wat anders. “Over”-leven is in de grote
stad een sport met veel concurrenten… En
de klant moet zich er tegen wapenen om zijn
munten niet aan de verkeerde te geven.

weg gespoeld. Want direct na deze
operatie wordt de oude haven
onderworpen aan de metamorfose naar
“voetgangersgebied”. Wie weet komt er
weer iets moois omhoog zoals de laatste
keer in 1967 de hele oude haven uit 2000
jaar terug compleet aan het daglicht kwam,
bij het graven van fundamenten voor het
nieuwste winkelcentrum. Wat werd
gevonden toen “c’etait une merveille!”.
Bijna elke keer als er in Marseille echt wat
dieper wordt gegraven bij bouwprojecten
verschijnen er oude scheepsresten, muren
en hele oude wijken in deze oudste stad
van La France…
Dus kom maar kijken bij Le Musée du
Vieux Marseille in 2013 waar dan mogelijk
ook al vondsten bij liggen van de huidige
spitpartij. U zult dat echt niet berouwen.

100 JAAR VERENIGING VIEUX MARSEILLE
Ze haalde ruim de 100 en deed dus iets
feestelijks: haar leden verzamelden tijdelijk
een fraaie collectie schilderijen van alle
mogelijke kwaliteiten maar met een thema:
het Marseille van toen en nu. In het fraaie
museum La vieille charité naast de Panier
ging ik kijken met rondleiding… En je hoefde
niet, zoals ik, van deze stad te houden om
het erg fraai te vinden. Het museum waarin
het oude museum van prenten en peintures
van het eeuwige Marseille zijn te vinden is
nog in het Maison Diamantée en gaat, nadat
de restauratie is beëindigd, naar het Musée
du Vieux Marseille. Dat zal heropenen in
2013 en ik ben bij de eerste, verzeker ik u,
om het resultaat te bezien. Wat bij de tentoonstelling op deze winterse zondagmiddag
erg opviel was de liefde van de artiesten voor
hun subject en de intieme manier waarop we
werden rondgeleid met zeer fraaie verhalen
wat de aanwezigen zichtbaar erg amuseerde.
Daarom is Marseille zo leuk; je mag het
zonder schroom tonen dat je van de stad
houdt.

EFFETJES UW KIND OPBERGEN?
Er kwam iets dringends waarbij uw kind u
effe te veel was? Geen nood u belt en u
neemt de metro met uw kostbaarste bezit
en gaat vlie-gend ondergronds (metro)
naar de Garde d’Enfants die u kunt
bewonderen op www.o2.fr die zich ook wel
Homeservice noemt. Voor ca 1,52 per uur
kunt u de koter stallen op een veilige plek
met veel veiligheid beloven ze… De prijs is
wat u leest nadat u 50% van de kosten
even aftrekt als “credit d’impot” want dat
mag hier van Marianne , die wij niet
vadertje staat noemen natuurlijk, Dus voor
12 euro bent u 8 uren van dat lastpak
verlost en heeft u dus alle tijd om hem/haar
van een toekomstig zusje of broertje te
verzekeren… Kom daar maar eens om in
klompenland of in Germania!

SPITTEN NAAR ANTIEK MARSEILLE
Het gebeurt geregeld dat je project plat moet
omdat er bij het spitten iets aparts verscheen
van “d’antan (=vroeger)” wat om nader
onderzoek vraagt. Door de oudheidkundigen
natuurlijk. Dat is nu weer het geval op de
Rive Neuve, de oever van de Vieux Port die
het jongste is. Een kraan van 25 ton werd
alvast neergezet om alle moois naar boven te
halen wat de bodem verbergt van deze 2600
jaar oude stad. Hij gaat 9 meter diep met zijn
grote bak: 6 meter water en 3 meter sediment
dus, daarna komt de oeroude en keiharde
rotsbodem. Alles wordt uitgestort en met veel
zeewater bespoten om eventuele vondsten te
vinden…En als deze verkenning is afgelopen
en op papier is gezet zal Parijs besluiten of er
meteen verder wordt gespit of dat we even
wachten tot de “golf van 2013” over ons is

EUROMED GAAT VERDER..
De tweede fase van dit gigaproject in de
stad gaat nu verder onder andere met een
flink stuk stadsrenovatie waarbij 135
gebouwen een forse opknapbeurt krijgen.
En daar komen mogelijk nog 95 stuks bij
later. Ook gaan er 2900 objecten tegen de
vlakte wat alleen al 1 miljard kosten gaat.
En van de 2898 nieuwbouwobjecten
werden er nu al 828 afgeleverd. Men
probeert alles ook met veel aandacht voor
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de sociale aspecten voor elkaar te krijgen in
deze vooral ook wat arme stad in sommige
quartiers. Er komt voor 20% van het totaal
aan sociale woningbouw en dat is ca 1/5 dus
van de in totaal 18000 stuks nieuwbouw .
Daar zullen straks dan 6000 andere bijkomen
en dat geeft woonruimte voor ca 40.000
bewoners. Marseille is een stad geworden
van grote getallen met dit Euromed project: 8
miljard euro er tegen aan waarvan erg veel
uit de Parijse kassa’s komen gaat… Mercy
Sarkozy c.s.!

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
ATHENE:
ZWEETDRUPPELS
WEGVEGEN!
Het “lukte” een onmogelijk ingewikkelde en
wereldwijde deal, gebaseerd op angst,
werd gefixed! Maar het barst weer van de
“mitsen en de maren” waarbij de
aankomende griekse verkiezingen een
hele forse is: de partijen die daar nu
regeren en die de deal tekenden staan
namelijk op verlies… Dus moeten andere
politici straks die gigantiscvhe nieuwe
bezuinigingen van “anderen” doorvoeren?
Gelooft u dat?
Ook moet minstens 90% van die
toegezegde kwijtschelding (van 53%!)
namens honderden banken echt en
“vrijwillig” gebeuren: zo niet failliet Athene.
En er moeten nog EU-landen niet gaan
tegen liggen : de europese groenen in
Brussel willen ook al niet ja zeggen, klonk
het daar. Niet echt hoopvol!
Dus de landen van de EU, de banken, het
IMF en, “last but not least” de griekse
politiek, moeten allemaal meewerken!
Wonderen bestaan, maar het is al heel
lang geleden dat er een gebeurde in
Griekenland!
Het drama is pas aan het einde van zijn
eerste bedrijf er komt nog veel meer dus.
Het enige positieve is nu: die toch
wereldwijde deal en, het akelig duidelijke
voorbeeld dat Athene werd intussen… voor
andere landen met giga-schulden. Want nu
is heel duidelijk: niémand kan, “at the end”
zijn lot ontlopen. Dus die schulden móeten
kleiner, en ook vlug!

Terug naar inhoud

COIN DES POETES
SWEET DARK NIGHT
Na de laatste zonnestraal.
Begon je zoete regiem,
Alle lelijks verdween,
Wat er rest is slechts magie.
De nacht is een verlosser,
Die nieuwe kansen geeft,
En om de harde werkelijkheid,
In ander licht te heroverwegen.
De nacht geeft vele nieuwe kansen,
Om de ochtend anders te bezien,
Dan de dag die achter je ligt,
En wie kan daar zonder?
Dus slaap rustig mijn lief,
Laat de nacht zijn wonderen doen,
Benut haar goed en zorg,
Dat je wereld morgen is veranderd.
Kom zoete, warme nacht.
Leon (Marseille, febr. 2012).

LOVE
In het toilet van het Alcazar in Marseille las ik
op de tussenwand:
“Een echt liefdesverhaal begint altijd met een
oorlog. Ik hou van je… lieve A.”.
(Poète onbekend).
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CRISIS? MAAR NIET ROND ONZE
VOEDING!
De engelse Malthus, econoom en dominee
zei het al in de 19e eeuw: “De aardbevolking
groeit te hard er is straks niet genoeg eten”.
En zo ontstond het malthusianisme en de
geboortebeperkings-drang. Maar nu de
wereldbevolking op 7 miljard zit en naar 9
miljard zal gaan is dat inzicht achterhaald.
We produceren op aarde nu al dagelijks 2800
kilocalorieën per mens wat 20% hóger is dan
het strikt nodige. En in Noord-Amerika
produceren de boeren zelfs 3750 kilocal per
persoon per dag… Zelfs in Azië en ook
Afrika wordt er nu al 2500 kilocal per persoon
gemaakt! Even het lijstje:
Noord-Amerika 3750 kilocal, 67% overschot
Europa 3400 kilocal, 51% overschot; Afrika
2450 kilocal, 8% overschot…
Toch is er honger maar dat komt vanwege de
locale frictie tussen produktie en vraag, het
transportprobleem en het bederf door foute
opslag: er gaat dus om logistieke redenen erg
veel verloren. Ook de insectenplagen doen
nog een duit in het zakje. Dat is het probleem
en de experts van Cirad schatten het verlies
van voedsel op zeker 30% in de straatarme
Sahellanden.
De vruchtbaarheid van de
aarde is niet het probleem dus maar de
omgang met de oogsten. Maar let wel: de
productie moet dus wel stijgen tot 2050 om
het klaar te spelen en dat zal ook de
biodiversiteit niet altijd ten goede komen. Hier
en daar zullen bossen het gaan afleggen
tegen nieuwe akkers vooral in Azië en ZuidAmerika.
Het vruchtbaar maken (of vruchtbaardér
maken) stuit helaas al te vaak op een gebrek
aan financiën: bijvoorbeeld in Mozambique
wordt maar 14% van de akkers bewerkt er
zou met gemak door de boeren DRIE keer
meer kunnen geproduceerd. Mao zei al: één
mond dat zijn ook twee armen!
En daar komt nog bij het conflict tussen
ecologen en produktiestrevers: kunstmest er
op en genetische veranderingen zijn
omstreden. Maar nu gebruikt Afrika maar
10% van de kunstmest van ons de
europeanen: dus we moeten het wel
pragmatisch blijven zien… En via de
mechanisatie en verstandiger bewerken zijn

ook nog grote toenames mogelijk. Zie
bijvoorbeeld Nigeria dat razendsnel groeit
in bevolking (straks groter dan de VS!):
daar groeit de voedselproduktie nu al
sneller
dan
de
bevolking…
Door
modernere aanpak en beschikbaarheid van
geld om te investeren.
Dus zoals steeds: er is best nog een
probleem met dat eten. Maar dat heeft
niets van doen met een magisch tekort of
grens. Maar alles met geld, kennis en
methoden en middelen… Dus is er toch
voor vele die dit nog niet wisten: eindelijk
een probleem MINDER!
DE GRIEKSE CHANTAGE
De dreiging van een failliet van de grieken
hangt nu al erg lang boven de europese
volken. En bedreigt voortdurend de geloofwaardigheid van de eurozone en de euro
en dwingt de banken en de ECB om hun
die schulden maar kwijt te schelden… ILFI
onderhandelt namens liefst 450 grote
schuldenaren en het is nu een echt grieks
drama geworden. Want de tijd dringt: op 20
maart moeten de grieken 14,5 miljard af
kunnen lossen en… dus ook weer kunnen
doorlenen. In juni zeiden de ILFI-ers nee
tegen 21% kwijtschelding en in oktober
was het al 50%, nu in januari spreekt men
over 80%. Want als Athene failleert dan is
er ook nog die akelige dreiging van die
CDS: die verzekeringen van een eventueel
failliet. Ook deze “swaps” zijn breed
verspreid en verhandelbaar.. En ook de
toekomstige rente die Athene zou moeten
betalen
is
een
flink
punt
van
onderhandeling. Langzamerhand komt ook
de gedachte op over wat er straks dan wel
gaat
met
“faillerende”
portugezen,
spanjaarden en anderen, ná dit erg
genante griekse potje blufpoker. Dat is nog
eens wat anders dan die “vervelende
noteringsburo’s in de VS”; hier is een lid
van de EU aan zet die wel erg naast de
Brusselse potten pieste. Berlijn verbijt zich
en wil nu de grieken onder europese
curatele plaatsen: het drama begint nu een
klucht met misdadige trekjes te krijgen…
Veel experts geloven nog maar in één ding
op enige termijn: het onvermijdelijke failliet
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van Athene. Geen mooi perspectief voor
banken als BNP Paribas, Commerzbank en
ING maar ook pensioenfondsen en andere
fondsen. Sommigen worden ook nog politiek
daarbij aangestuurd. Er zijn er die zeggen dat
Athene die schuld op 20 maart niet aflost
maar wel een akkoord tekent dat de
obligatiehouders 32% van hun waarde
garandeert in de vorm van nieuwe
obligaties… Ook is in het geding wat dan, ná
een akkoord, de grieken vragen gaan aan het
IMF en de EU-landen. Dit alles heet in
vakkringen al “texaanse garanties” wat
gewoon betekent: schijngaranties! Waar ziet
Papademos de limiet eigenlijk, gezien de
noodzaak van “goede relaties met zijn
schuldeisers in de verdere toekomst”? Hoe
ziet hij het spel in termen van korte en
langere termijn. Het aantal partijen dat erg
veel spijt kreeg van het eerder helpen van de
grieken is nog steeds groeiende. . En de deal
ging toch door, de grieken kregen hun 130
miljard toezegging…, maar iedereen wacht
op de griekse verkiezingen en weet dat dit
drama nog echt niet voorbij is. Er komt nog
een acte bij…en het eindigt op zijn grieks:
dood en verderf.

Die zouden zich dan ook en weer moeten
melden bij hun regeringen om dat voor
elkaar te krijgen.
Dus moeten de europeanen nu en snel uit
die vicieuze cirkel breken en ophouden met
dat financiële gepruts op korte termijn. En
dus erg oppassen met dat gerommel rond
die gewoon failliete grieken. Attali
waarschuwt niet voor het eerst en hij krijgt
steeds meer medestanders…
STAATSFAILLISSEMENTEN
De grieken waren het begin februari, na
maanden van onderhandelen, bijna eens
met de particuliere schuldeisers… daarna
kwam de ronde van overleg met de
publieke, de EU-landen dus. Dan pas zal
er een start worden gemaakt met het
steunplan van de 130 miljard, maar Berlijn
en het IMF wilde nog meer bezuinigingen
voor ze de 14,5 miljard op 20 maart
moesten terugbetalen en weer lenen. Maar
de grieken hadden die nog niet dus leek
het opnieuw op een aanstaand failliet. Iets
in de orde van 140 miljard zou dat kunnen
worden afhankelijk van de ECB.
Ach Argentinië is de recordhouder: in 2001
kon het 95 miljard niet terugbetalen en ook
in 1982 was het al een keer failliet gegaan
en werd daarmee één van de 82 landen
die tussen 1970 en 2011 failliet gingen. Het
eerste georganiseerde was Spanje in de
15e eeuw en later ging Frankrijk ook acht
keer (!) failliet vóór 1800 al. En Duitsland
ging onderuit in de 30-er jaren wat daar nu
nog een trauma is. Daarbij komt nu bij de
grieken dat de gevolgen dramatisch
kunnen worden in de eurozone zeker voor
een land als Italië…

HOE NOU MET DIE GRIEKEN: LANGE EN
KORTE TERMIJN…
De schuld zal, met welke kwijtschelding of
verdere bezuiniging dan ook gewoon té hoog
blijven om er ooit vanaf te komen. Mede
vanwege de laffe houding van de griekse
rijken overigens! Wie kan er nou 120% van
zijn BNP aan schuld ooit afbetalen, ook al
kreeg je het al van 160% aardig omlaag, als
je vooral ook nog buitenlandse schuldeisers
hebt? Niemand toch? Zegt ene Attali niet
voor het eerst hardop in L”Express.
De helft ervan is ongeveer in handen van de
ECB en de andere centrale banken in de
EU… en zou de ECB kwijt schelden dan
geeft dat Athene 10% soulaas en het kost de
ECB 25 miljard van haar balanstotaal van
3200 miljard. Maar intussen riskeren die ECB
en die centrale landsbanken ook om tot
zwakke broeders te verworden met al dat
slappe spul van landen en van private
banken (!) op hun balansen. En pas dan
maar eens het verdrag van Bazel op hun toe!

DE ROOFDIEREN VAN DE MARKTEN
Zo heten ze steeds vaker: roofdieren die
van hun prooi steeds hogere rentes eisen
in ruil voor het hoognodige geld.. Maar als
je de onderhandelingen met de grieken
volgt en ook bij eerdere “bijnafaillissementen” is het de vraag of niet
vooral het IMF en de BCE de echte
uitpersers zijn… Hollande verklaarde de
markten al tot zijn vijand nummer 1 op
aanraden van zijn economisch adviseur
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Sapin. Zij spreken ook van de “financiële
oorlogstoestand”. Tja als je de salarissen en
bonussen van de bankiers ziet moet je dat
wel toegeven en ook als je hun riskante
gedrag ziet bij beleggen. Ach, ze weten het:
de staat komt straks wel weer helpen om te
redden wat er te redden is… Immers die
zakenbanken zijn “to big to fail”. En het
grootste gevaar zit in hun krachtige lobby
waarmee ze in de VS in de jaren 1980 en
1990 de wettelijke scheiding tussen zakenbankieren en investerings-bankieren wisten
te elimineren. De staten durven nog steeds
nauwelijks, en sterker dan de regels van
Bazel, op te treden.
De slechte verhouding tussen banken en
overheden is al oud: Harold Wilson de
premier van Engeland had al ruzie met ze in
de jaren 60. En Merkel spreekt nu ook nog
over “het primaat van de politiek boven dat
van de financiers”. Maar toch is er iets erg
vreemds hiermee: dezelfden die de financiers
tot roofdieren verklaren struinen de markten
af naar lage rentes voor de leningen
waarmee ze hun politieke hobbies willen
financieren. En de markten worden bij grote
schulden
wel
gedwongen
om
hoge
bezuinigingseisen te stellen om de risico’s op
verlies van hun geld te beperken.
En willen de privé-banken een land niets
meer lenen, zoals in Griekenland, dan komen
IMF en BCE en de EU-landen zelf met
draconische eisen aan de faillerende staten…
Dit is de hele werkelijkheid van de lastige
verhouding tussen overheden en financiële
markten; hun belangen zijn niet gelijk maar
men kan ook niet zonder elkaar…

één in Londen is gevestigd… Dus het
implementeren van deze tax zal niet veel
helpen en opleveren: het enige wat wel
effectief is is het verbieden van dit type
handel zeggen experts. Maar daar is
wereldwijd geen eenheid van opvatting
over te verkrijgen waarmee duidelijk is dat
deze maatregel die nu enkel Frankrijk en
Duitsland willen, vooral een gebaar is in de
lopende verkiezingsstrijd. Berlijn is erg
bang voor een eventueel winnen van de
socialisten… Vandaar die steun van
Angela aan Sarko. Ze gaat nu zelfs wat
meedoen in de franse verkiezingen wat
veel kwaad bloed zet op Frans links…
HOLLANDE PAKT VOORAL DE BETER
VERDIENENDE FRANSEN..
Hij trok zich wat terug van dat plan om het
quotient familial en het aanpakken van
fiscale niches te gaan “belasten”en vond
zijn 30 miljard belastingverhoging elders…
Zo moet het tekort in 2013 op 3% komen
en dat betekent 12 miljard meer tax voor
de betere inkomens. Maar ook de 20
miljard nodig voor meer personeel in het
onderwijs moeten worden gevonden: die
moeten ook door de beter betaalden
worden
opgehoest
en
door
de
ondernemingen (vooral door de grote
ondernemingen). Maar zei hij: “het betreft
enkel de 5% rijkste”. Ooit zei diezelfde
Hollande dat je tot de “rijken behoorde” als
je meer dan 4000 euro per maand
toucheerde”.
Maar dat ziet hij nu anders: hij mikt nu met
zijn nieuwe tarief van 45% op inkomens
boven de 150.000 per jaar en dat zijn dus
maar 0,5% van de fransen… En dat komt
nog bovenop de eerdere maatregel van
Sarko recent die een extra-heffing voorzag
van 3% boven de 250.000 en van 4%
boven de 500.000 aan revenus. Hij durfde
dus het gevecht met de lobbies niet aan
over die niches en pakte gewoon de oude
methode
weer
op
die
hij
eerst
veroordeelde… Bij die niches haalt hij nou
10.000 weg en Fillon wilde daar 18000
halen… Zo worden 3,5 miljoen gezinnen
met thuishulp door een aangestelde wat nu
50% reductie betekent, nu maar voor 40%

DIE
TAKS
OP
DE
FINANCIËLE
TRANSACTIES
Die 0,1% tax op elke transactie mikt voral op
de “high frequency trading door computers”bij
de handelsbanken c.s. . Dat is ongeveer
40% van alle transacties op vandaag
wereldwijd en zelfs 60% ervan in Parijs. Ze
zal het “zig-zaggen” tussen “tradingwachtrijen doen verminderen maar ook
toeslaan in de klassieke handel… Ook is van
belang te weten dat wel 50% van de highfrequency trading op de CAC in Parijs door
slechts drie firma’s gebeurt nu! Waarvan er
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vrijgesteld.
En dat voornemen om het
quotient familial aan te pakken werd ook
verlaten: nu halen daar 10% van de rijkste
zo’46% van het voordeel op: dat nu ca 14
miljard is. …Hollande verlaagt enkel nu het
plafond: van 2300 euro naar 2000 euro per
kind dus. En daarmee financiert hij dan die
verhoging van de rentree-bijdrage met 25%.
En dan pakt hij ook nog eens de
kapitaalopbrengsten fors aan en dat pakt nog
eens 1% der fransen die daarvan vooral
moeten leven. Maar ook het niet schenken
van de fiscale voordelen van de extra
gewerkte uren wat nu 9 miljoen fransen
genieten gaat er gedeeltelijk aan. Zoals ook
het lucratieve sparen van je salaris nu
ophoudt te bestaan. Alle die weken zullen
0,1% meer aan lasten moeten betalen en dat
staat tegenover de idee van Sarkozy voor
een verhoging van de TVA of de CSG…
Zo gaat het dus de facto in het programma
van Hollande: nogal anders dan vele denken.

sector bij. De transactie-omvang daalde
iets naar 90 euro per transactie, het
laagste nivo in zes jaar. Dit gaat natuurlijk
ten koste van verkopen in winkels en toont
weer eens de malaise die deze nieuwe
yechnolgie veroorzaakt bij de vele
winkeliers, een grotere groep in de
middenstand van elk land. Andere tijden en
“slachtoffers”
van
de
nieuwe
technologische mogelijkheden. Eeuwige
ontwikkeling die nu ook nog in fabrieken
met hun vele robots te beleven is. Dit is de
krimp van de middenstandsbanen en doet
ook dat grotere gat mede ontstaan tussen
rijk en arm…
DE INTERNET GELUID/BEELD JUNGLE
Het illegaal aanbieden van geluid en beeld
loopt op internet compleet uit de hand en
vooral de franse en de Amerikaanse
muziek- en filmindustrie beginnen zich nu
fors te verweren. De FBI arresteerde
recent de duitse boss van Mega-upload die
per dag illegaal honderdduizenden dollars
scoorde. En de fransen schiepen al eerder
de Hadopi-wet tegen illegale handel via het
net. De jongeren in de wereld worden
intussen aardig gefrustreerd in hun drang
naar gratis muziek en beeld. Toch
verklaarde Nelie Kroes uit Brussel nog
eens dat Internet een vrije ruimte is… en er
dus ook niet mag worden geblokkeerd
vanwege piraterij. Daarom pakte de franse
wet dan ook niet de internetboef aan maar
de klant die illegaal downloadde. En er
werden al 700.000 mails gezonden naar
“illegale kopers”, waardoor dat illegaal
gedoe zo’n 20% zakte in omvang in
Frankrijk.. Maar experts zeggen dat het
hier om onderling illegaal toespelen van
muziek/video gaat en dat dit niets
veranderde aan illegaal streaming en
telecharging op directe wijze vanaf sites.
Dus die Hadopi is een nogal zwak
construct. De PS wil het nu aanpakken via
de beloningswijze van de artiesten want
dat zijn de voornaamste slachtoffers: men
wil eerst breed overleg met de
artiestenscene daartoe. Maar de teleoperators in Frankrijk die belasting betalen
waarvan de muziek/video industrie wordt

INTERNET/MEDIA
HET FACEBOOKVOLKJE
Het zijn er niet weinig die een account op
Facebook hebben: 92% van de 15-17 jarigen,
80% van de 13-15-jarigen en 64% van de 1113-jarigen als we even naar de franse jeugd
kijken. En zo’n 30% van de schoolgaande
jeugd zit dagelijks wel 2 uur op Facebook.
Zuckerberg heeft iets aparts gevonden dat
kennelijk wereldwijd aanslaat.. En nu is zijn
handel 75 à 100 miljard dollar waard en hij
gaat op de beurs nu 5 miljard ophalen.
Facebook is een teken dat de wereld toch
ergens naar elkaar toegroeit.. want er zijn al
800.000 miljoen adepten en dat is bijna 15%
van de wereldpopulatie.
KOPEN PER INTERNET
Al voor 3,7 miljard wordt er (in Frankrijk)
gekocht via Internet in 2011: de omzet steeg
met liefst 22%! Meer dan 30 miljoen
internetters deden een transactie en dat komt
neer op 50% van deze groep. Het totaal van
420 miljoen transacties werd al bereikt:
gemiddeld 14 transactie per koper. Er zijn nu
al 100.000 sites die verkopen via het net en
er kwamen in 2012 18000 verkopers in deze
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gesubsidieerd, zijn ongerust omdat Google
en Apple niet meebetalen wat dus
concurrentievervalsend uitziet. De BTWverhoging voor die operators in 2015 zal
zorgen voor een sterkere industrie in deze
sector die beter met de VS kan concurreren.
Toch worden nu de verkeerde namelijk de
providers aangepakt, vinden anderen en niet
de piraten. En nu komt de TV gekoppeld aan
het internet erbij en dat deed de regering in
Parijs een appel uit doen gaan voor ideeën
voor een Frans systeem voor bescherming
van de handel in muziek en film. Maar nu
moet er weer worden opgepast dat de
TV/radiozenders niet de klos worden.
Het internet en zijn technologie blijven zich
ontwikkelen en vele willen de voordelen van
een vrij internet behouden: zie ook de rol
ervan in de Arabische revoluties en elders
(zoals in Rusland en China). De overheid blijft
zoeken naar bescherming van de film en
muziekindustrie en de artiesten… Maar het
laatste woord hierover is nog lang niet
gezegd: de overheid is veroordeeld
vooralsnog tot “slim volgen van de internet
schurken”. Dat zal nog lang gaan duren en
internationaal is er nog nauwelijks enig
overleg
en
gelijkgestemdheid…
De
commerciële belangen die spelen tussen
landen zijn enorm en ook daar moet op gelet
worden: het is een deel van de
handelsbalans en een vitale industrie. Vooral
nu in Frankrijken de VS , maar daar zullen
ook andere bijkomen. Weer een G20 klus?

hier de grootste, Bull (Fr) is nr.4 . Waar die
fransen al weer eens groot in zijn!
DIVERSEN
ER STAAN WERELDWIJD 10.000 KM
MUREN
De langste staat in 2700 km in Marokko
tussen dit land en Oost-Sahara, dan komt
Saoudi-Arabië met 1800 km tussen hun
land en Jemen, dan 1100 km tussen de VS
en Mexico en dan nog muren van rond de
600km in Bangladesh, Saoudi-Arabië (met
Irak), Israël-Cisjordanië, India-Pakistan en
kleintjes van rond 200 km in OuzbekistanAfghanistan, Cyprus, Koeweit-Irak, Zuid en
Noord-Korea… Dan nog wat klein grut in ZAfrika (Mozambique), Georgië (Abkhazië),
Egypte-Gaza en Spanje–Marokko)
In totaal ca 10.00 km lengte. Na de chinese
muur de oudste en de Mur de la Peste
(Provence 1720) zijn er nu dus weer 17
muren in onze wereld, tegen terroristen,
illegale immigratie, of gewoon herrie tussen
buurlanden…
Zo
gemeten
is
de
vooruitgang beperkt in de wereld. Of moet
je ook zeggen dat het problemen, in elk
geval tijdelijk, best even oploste? De tijd
zal het leren maar er zijn weinig optimisten
in deze kwestie te vinden.
DE LESSEN VAN DE VOORVADEREN
ECONOMEN
Er waren er vele: van Ricardo, via Markx
naar Keynes, Schumpeter, Kondratiev tot
bij Allais… En ze worden nu driftig
herlezen.
Wat ze bedachten en opschreven in een
bibliotheek vol boeken bleek nu actueler
dan ooit. Het toont ook nog eens aan hoe
verschillend je kunt denken over het
economisch gedrag van mensen en
herinnert er aan dat economie een sociale
wetenschap is die vooral denkt het gedrag
van mensen goed te snappen en te
kunnen … voorspellen. Maar de mens
verandert met de omstandigheden en ook
door een andere en bredere kijk op de
omringende wereld en daarmee wordt de
vraag
urgent:
onder
welke
randvoorwaarden gelden/golden bepaalde
theorieën nou eigenlijk? Wat waren de

DE BULL SUPERCOMPUTERS
Deze franse onderneming, oud in computers,
doet 200 miljoen euro aan omzet. Hun
supercomputer Curie die enkele dozijnen
miljoenen kost, en die werd geleverd aan
Genci (Grand equipement national de Calcul)
een overheidsdienst kan 2000 miljoen
boeken in eén seconde “lezen”… Ze zijn van
essentieel belang in sommige sectoren van
onderzoek, concurrentie en defensie. Denk
aan meteorologie, klimatologie, ook aan olieexploraties, luchtvaart/ruimtevaart (zuiger
vlietuigen) , auto-ontwerp (crashtests) ,
farmacie (intermoleculaire interactie) en
cinema-industrie (speciale effecten). IBM is

30

vaak niet aangegeven randvoorwaarden voor
hun geldigheid? Zoals ook vele theorieën in
de natuurkunde niet geldig bleken nadat
Einstein zijn wijsheid bedacht had met de
relativiteitstheorie.. En nu wordt er in Geneve
ook weer getwijfeld daaraan: nu er een
deeltje sneller lijkt te vliegen dan de absolute
snelheid. Het deeltje van God wordt het
genoemd… Wat erg goed aangeeft hoe
zwaar dit weegt in die wetenschappelijke
sector.
Dus als u denkt dat het allemaal wel duidelijk
is langzamerhand na zoveel economen en
politici in de loop der eeuwen dan pas op!
Niets is minder waar en dan heb ik het nog
helemaal niet over die populistische
schijneconomen die het gemene volk met zijn
angst en frustraties maar wat gemakkelijk
naar de mond praten. Dat komt er nog eens
bij dus.
Mede daarom blijft het nu zo spannend en
ook zo onzeker: gaan die grieken nu wel of
niet failliet? Gaat dan de euro er echt aan? Is
er nou echt herstel in de VS: beklijft dat wel?
Moet je nou fors bezuinigen of nou net meer
geld drukken? Of zijn er misschien wel twee
wegen denkbaar bijvoorbeeld omdat de
amerikanen met hun superliberale opvattingen er heel anders uit gaan komen dan
wij wat meer “sociaal ingestelde europeanen”? Er wordt nu al weer geruzied over
een “Frans versus een Duits economisch
model” nu de wrijving tussen beide landen
toeneemt en Sarkozy sterkt naar Berlijnse
maatregelen neigt maar Hollande de vinger
bezwerend heft en dat buurmodel niet
toepasbaar acht voor 65 miljoen fransen op
ca 1000 km afstand!
Dat en meer zien we nu en kunnen we ook
lezen bij die oude wijze economen… en
daarom heeft soms iedereen een beetje gelijk
en zal het economisch-politieke debat ook
nooit ophouden net als de stromingen van
wat nu “links en rechts” heet eeuwig lijken te
verdelen. Dat zijn wij de mensen, van goede
wil allemaal, maar we hebben wel allemaal
ons eigen gelijkje.
Dank u wel dus geachte geleerden en dat
noemen we dus democratie en het vrije
woord. Zo zijn we veroordeeld tot al vallend
en opstaand door te ploeteren. Dus maakt u

zichzelf maar niks wijs… Het wordt weer
spannend in die verkiezingen en wie gelijk
had zullen we vaak nooit te weten komen.
Sterkte dus en blijf kritisch bij al die
“welwillende maar niet onfeilbare profeten”.
Dat zijn ook gewoon maar mensen dus al
doen ze soms alsof ze God zelf zijn.
THATCHER: DE LES VAN DE ONWRIKBARE OVERTUIGING
Ze is nú nog even populair als Churchill, de
ijzeren dame. Haar houding tegenover “de
straat” en haar stakingen deed iedereen
verbijsterd toekijken. Zelfs het afschakelen
van de stroom, wat toen in Engeland
gebeurde, deed haar geen millimeter
wijken. Nu zijn er weer veel gelijke
omstandigheden in haar land: maar zij
deed nooit mee aan geloven in de
reddeloosheid van haar land…
Ze gaf ons minstens drie lessen:
1.Geloof nooit in de schipbreuk van je land.
Zij hield een positieve kijk vast, à la
Churchill, en bleef vast geloven. Niets kon
haar geloof bederven. De straat kon haar
niet deren: zij luisterde enkel naar de
kiezers en.. won!
2.Wees niet bang om onpopulair te doen.
Ze was echt democratisch, maar had ook
haar eigen ideeën en vroeg forse offers
van de mensen. Want zij ze: “De patiënt
moet overleven, dus is de behandeling
hard”. Twee jaren lang leek haar beleid
niets op te leveren maar toen keerde het tij
en ze werd “good old Maggie”. In 1983
was de groei er weer volop en… die
bleef…
3.Kweek je eigen overtuigingen, en hou vol
en tegen forse kritiek in als dat moet.
En daarvan kwamen vele voorbeelden te
voorschijn in haar regeerperiode.
De ijzeren dame werd uiterst populair en is
nu nog een legende.
Dit las ik in een Frans blad en het verhaal
werd daar opgedragen aan ene Sarkozy.
Zou het voor hem, nog niet te laat zijn?
Want er zijn parallellen wat de
omstandigheden betreft, dus… wie weet.

Terug naar inhoud
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2,4% in 2020 nu na een prijsdaling van
51% de prijs voor het installeren van 1 watt
aan paneelcapaciteit maar 88 cent hoeft te
worden betaalt. En het kunnen huren
maakt het gemakkelijk: je hoeft geen geld
bij de lastige bank te gaan regelen… De
firma’s die inzetten op een breed
servicepakket lijken er nu goed voor te
staan. In Europa (en ook elders) overleven
sommige paneelfabrikanten de prijsval
niet… EDF moest de grootste in Frankrijk
opkopen, anders zou Photowatt failliet zijn
gegaan… China is intussen een kei in
goedkope zonnepanelen… Obama gaat
verder op “independancy for energy” en
zoekt daarbij nu de zon nu ook steeds
vaker op…

OLIE (energie), WATER
SCHEUR DIE ROTSEN TOCH AAN
DIGGELEN!
Dat verzuchten steeds meer olie- en
gasboorders vooral in de VS. Baker Hughes
en Schlumberger de aloude boorexperts
vonden grote verbeteringen uit bij de
“fracturatie-techniek” diep onder de grond. Ze
dringen daar horizontaal in richting olie en
gas en doen dan via vloeistoffen en
chemicaliën onder grote druk de rotsen
barsten. En daarna kan die olie worden
bereikt en opgepompt. Nieuwe vondsten
maken deze techniek nu wel 60% goedkoper
terwijl de olie/gasprijs ook nog stijgt. Dus
wordt de druk op de overheden om meer
vergunningen te verlenen sterker en sterker.
Maar ook de tegenwerpingen bij autoriteiten
en ecologisch ongeruste neemt toe: nu
wetenschappers beweren dat deze aanpak
ook aardbevingen kan veroorzaken. Dus
dringt men daar aan op meer onderzoek en
voorzichtigheid. En er waren al kleine
schokjes te voelen in Oklahoma, Texas en
Arkansas zeggen locale autoriteiten. Vele
herinneren zich nog de enorme milieuschade
die de exploitatie van bitumineus zand in
Canada veroorzaakte en zijn bang dat de
Amerikaanse drang naar “good business”
gecombineerd met Obama’s wens tot nog
meer energie-onafhankelijkheid echter weer
zal leiden tot een te ver doorschieten van
snelle exploitatie, met alle gevolgen van dien
voor huidige en toekomstige generaties. Een
ingenieur die uitvindingen deed op dit gebied
riep recent: “Ik wil alle rotsen laten trillen die
ik kan vinden en die olie bevatten, dat is min
Graal”. En dat is duidelijk zat.

TAXI-WIJSHEDEN
In Dublin heeft men twee jaar geleden het
taxi-bedrijf, dat sterk gereguleerd was en
gereglementeerd, heel vrij gemaakt.
Daardoor steeg het aantal taxi’s daar met
een factor drie en de wachttijd ging sterk
terug. In Teheran mogen de chauffeurs
meer passagiers in dezelfde rit meenemen
waardoor het traject beter rendeert. Want
de meeste landen dwingen taxi’s tot een
uniforme kilometerprijs waardoor sommige
trajecten “uit de markt vallen” (want te
weinig marge/rendement). In veel landen
loopt het taxi-wezen van geen kant en
versuipt in de strijd om inzichtelijke en lage
tarieven die de consument eist tegenover
de sterke regulering en bescherming die de
vele kleine taxi-bedrijfjes eisen van de
vergunnings-verlener.
Londen is ook een fraai voorbeeld: daar
staat een taxi eigenlijk nooit op een
wachtplek maar alle taxi’s rijden en.. halen
een bezettingsgraad van boven de 90%.
Goedkoop, weinig wachttijd en dus
populair en dus veel volume! Is dat niet ook
iets voor elders? In Marseille is de
liberalisering van het toerbeurtsysteem een
groot probleem: en dus is hier de taxi een
stiefkindje. Als is het niet echt duur
gelukkig!

VERHUUR VAN ZONNEPANELEN
In het derde trimester van 2011 ging de
produktie van zonne-energie in de VS met
140% omhoog. En dat komt zeker ook door
de lagere prijzen voor zonnepanelen en ook
nog door het gaan verhuren van die
panelen… en natuurlijk ook door de
energiesubsidies voor de investeringen van
“eigen stroom”-makers. Nu zijn maar 0,1%
van
de
gezinshuizen
voorzien
van
zonnepanelen maar dat gaat nu snel naar
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DE HALLALAFFAIRE
Wilt u weer eens een klassieke affaire
bezien waarin de meest platte vorm van
xenofobie wordt beoefend, dan is de franse
hallal-affaire, aangeblazen dor Marine Le
Pen van de FN, een ware klassieker.
Marine liet zeer suggestief aan ons weten
dat in Frankrijk, stiekem dus, bijna alle
vlees kwam via ritueel slachten… Dus dat
de fransen zonder het te weten de hele tijd
hallalvlees aten. Het werd een forse rel
met harde woorden…. Ook een dankbare
want elke keer wakkert “hallal” een forse
golf van vooroordelen aan… En de
primitieve angst van de islam overheersing
komt weer meteen op. Het goochelen met
getallen begon en van officiële zijdfe, uit de
vleesbranche, werd nog eens gezegd:
hallal plus kosher vlees, dat is ca 2,5% van
de totale vleesconsumptie en dat zijn
200.000 ton. Natuurlijk is, zeker nadat
Quick onder luid protest, toen ook al,
aankondigde ook hallalvlees te gaan
verwerken in zijn burgers etc., deze markt
sterk opgekomen: een omzet van 5 miljard
intussen. Er is in Frankrijk geen specifiek
etiket voor hallal vereist en dat werd door
de FN fors uitgebuit: hun fantasie dat
“hallal-invasie” al bijna 100% was intussen,
dus een invasie door de islam van
“binnenuit” werd grif geloofd door teveel
fransen. Het ging over welk vlees er in de
schoolkantines
werd
geserveerd
(ongeruste ouders) en over “barbaarse
slachtmethoden” waarbij Brigitte Bardot
(ook fel FN) weer van zich liet horen.
Intussen gaan parijse moslim yuppen heel
coquet aan het hallalvlees in het dure
restaurant Les Enfants Terribles.. waarbij
ze de wijn vervangen door bubbelend
druivensap. Intussen wordt daar superfrans
gegeten: de moslimjeugd van betere doen
wil er erg Frans bij staan. Dat is de andere
zijde van deze maffe discussie die alles
van
doen
heeft
met
de
franse
verkiezingsstrijd. De pertinente leugens
van het FN waren weer eens goed voor
een forse rel… Een ordinaire strijd om de
bange, anti-moslimkiezer, op de meest
platte manier die denkbaar is. Morgen is
het islamitisch bankieren, dat je in elke

RELIGIES
SPANNINGEN KOPTEN EN MOSLIMS
Het laatste mopje in Caïro bij de kopten
aldaar is: “Als je moslim bent ga je naar het
paradijs, ben je kopt dan ga je naar Canada”.
De orthodoxe kopten dat zijn er zegt men
90%.. van 8 à 10 miljoen of van 10 à 12
miljoen, dat weet niemand.
Er zijn ca
200.000
katholieke
kopten,
300.000
evangelische kopten,
5000 griekskatholieken en dan nog wat maronieten,
armeense en syrische kopten.
En ze zijn nu allen onder grote druk: de
Freres en de salafisten kwamen samen op
bijna 75%... En dat kan betekenen: geen
alcoholvergunningen meer, hoofddoeken en
mannen en vrouwen apart… En dat is de
dood voor het toerisme. Dus de tendens naar
islamisering van de laatste 10 jaar zal zich
versterkt voortzetten denkt men hier. Maar op
de kerstviering die werd geleid door de
koptische orthodoxe paus Chenouda III,
kwamen alle genodigden ook de Freres en
ook een kleine liberale moslimpartij en er is
ook een rechts blok van liberalen geleid door
de koptische miljardair Sawiris. In de grote
steden waar bijna alle kopten nu wonen zijn
ze vaak 1/3 van de bevolking. De rellen
waarbij de nodige doden vielen zijn even
voorbij nu maar er is veel ongerustheid. Al
sinds eind tachtiger jaren vlucht de koptische
elite naar de grote steden, want elders is er
geen bescherming meer. Óf men verdween
naar het buitenland… Al 100.000 kopten
zouden in Canada zijn aangekomen en zij
die geld genoeg hebben zijn al in het bezit
van een tweede paspoort of een green card
via eerder geëmigreerde familie. Voor 300.00
euro op de bank is de procedure erg snel nu.
Maar nu vraagt Canada beheersing van het
engels dus denken sommigen nu aan
Australië of Nieuw-Zeeland. Maar nu is een
liberale moufti van de bekende soenniuniversiteit in het geweer gekomen. Hij
verzamelde politici en religieuzen en ze de
tekenden allen, de Freres weer voorop, een
charta waarin ze beloven de godsdienstvrijheid te verdedigen.
En nu dus maar afwachten wat er komt…
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grote stad in Europa al lang vindt, het
onderwerp. Maar over het financieren van de
franse en andere staatsschuld door
Arabische landen hoor je Marine niet… Zelfs
zij zou daar, als ze zou winnen, niet zonder
kunnen.

zelfs onzeker dus de oppositie maakte een
goede kans tegen iemand die… eigenlijk
wettelijk gezien géén kandidaat kon zijn!
Een
grote
overwinning
voor
de
democratische traditie in dit wijze land…
Dank zij o.m. N’Dour en co! En toen….

Terug naar inhoud

KADAFFI STRUINT NOG DOOR DE
SAHEL
Zijn wapens en zijn ex-volgelingen zijn
weggevlucht in de Sahel en werken daar
samen met Aqmi (Al Qaida) en de touaregrebellen. Dat noemt men hier in de grote
zandbak, de tijdbom van Kadaffi. Het
aantal acties neemt hand over hand toe in
het immense, zeer moeilijk controleerbare
gebied en het lijkt daar een echte Wild
West te gaan worden. De onrust reikt ook
al tot in Noord-Nigeria en is nu dagelijks
nieuws onder de naam Boko Haram dat
veel christenen vermoordt. De zaak wordt
mede gefinancierd door de drugshandel
die hier volop draait: hasjish komt via
Marokko naar Oostelijk Sahara en gaat
dan verder naar Soedan en Egypte en dan
gaat het transport naar Europa en de
Balkan. Daar kwam recent de cocaïne bij
die uit Colombia arriveert per vliegtuig in
Guinée-Bissau , Mali of Mauretanië. Het
verdere transport naar Libië, Marokko en
Algerije gaat dan met kleine vliegtuigjes en
auto’s en weer op weg naar Europa… Een
verdere inkomstenbron is de handel in
gijzelaars, een Aqmi-specialiteit, die al
miljoenen
opleverde
ondanks
alle
ontkenningen van betaling. Het geheel dat
vaak gepresenteerd wordt als fanaat
islamterrorisme is steeds meer verworden
tot pure drugs- en misdaadmaffia. Bemand
met arme jongeren uit dit grote gebied
zonder perspectief. De leiding zijn ook oudalgerijnse
fanate
moslims
naast
touaregchefs en de kern is niet meer dan
iets van 300 à 400 man schat men. Maar
hun potentiële achterban is veel groter en
met geld vlot mobiliseerbaar. Het militaire
comité van de landen: Algerije, Mauretanië,
Niger en Mali met zijn inlichtingencentrum
in Algiers is nog niet echt iets effectiefs
geworden. Want men is het strategisch
oneens en Algerije beschouwt het gebied

AFRIKA
WADE VAN SENEGAL WIL BLIJVEN
Weer een president die na twee perioden niet
wil vertrekken ondanks verkiezingen. Wade
83 jaar wil gewoon nog niet weg ondanks een
grondwet die dat niet toestaat en zo helpt hij
een democratie van al 53 jaar om zeep. De
zanger Youssouf N’Dour leidt de oppositie
tegen Wade en er braken steeds meer rellen
uit met zelfs de nodige doden. De dertien
kandidaten goedgekeurd als zodanig door de
Constitutionele Raad wachten af tot ze
mogen optreden. Vele landen toonden zich al
ongerust, maar dat vermocht niet “good old
Wade” tot andere gedachten te brengen. Hij
staat vooralsnog in een rijtje waarin ook al
ene Ghagboo voorkwam die na veel
bloedvergieten werd weggejaagd..
De laatste betoging tegen Wade trok vooral
echte militanten en nog weinig “kleine luiden”.
Men schatte de protesterende op ca 5000 en
de zanger Ndour van de beweging M23 was
er toch blij mee. Die zette zijn balans nog
eens op een kritisch rijtje en waarschuwde
voor en internationale sof als “old Wade” de
grondwet zou gaan schenden. Hij riep de
internationale gemeenschap om dan ook
tijdig hun afkering te doen blijken!
Een week voor de eerste ronde was het erg
onrustig en de zanger N’Dour werd aan zijn
been gewond; de spanningen liepen op en de
een verwachtte een bloedbad en de ander
was optimistischer over het te verwachten
geweld.
Gaat het Wade lukken om in de eerste ronde
de vereiste 25% halen, die de kieswet, (na
een recente aanpassing geïnitieerd door
Wade), voorschrijft? En zo ja, wat gebeurt er
dan na zijn “verkiezing” in het land?
Wel, de eerste ronde haalde Wade het niet:
dus hij zat onder de 25%... Ronde twee werd
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te veel als zijn achtertuin. En dat land is erg
bang dat ooit de VS en/of Europa zich met
deze achtertuin gaan bemoeien… zie Libië.
Dus blijft vooralsnog dit Wilde Westen lekker
wild en vrij zijn gang gaan… De tijdbom van
Kadaffi tikt dus driftig… Het doet in sommige
opzichten denken aan Taliban met hun
drugsbusiness in Afghanistan en we weten
hoe zich dat ontwikkelde en ontwikkelt.. En
het lijkt daar een echte Wild West te gaan
worden.

HET NARE GRIEKSE “VOORBEELD”
Vele europese landen zien het griekse
drama en vrezen dat ook zij op een dag dit
zouden kunnen meemaken. Een land gaat
ten onder en iedereen kijkt… Nota bene in
het land van Socrates die ooit zei: “Ik ben
geen athener en geen Griek maar een
wereldburger”.
Ook al is het de schurkerij uit het verleden
waarover een Strauss-Kahn als baas van
het IMF ooit zei: “Die grieken hebben de
zaak flink belazerd”, die enorme ingrepen
in de koopkracht door verlagingen van
salarissen, pensioenen en ontslagen van
ambtenaren zijn uiterst pijnlijk om te zien.
Maar ja, die 110 = 130 miljard die de
europese “partners” moeten lappen, dat is
ook geen kleinigheid. Iemand zei: ”Ik sta
als belg nu de belasting van een
weigerachtige Griek te betalen”…! De
fraude blijft want er is geen systeem dat
werkt, het tekort blijft dus ook omdat er nog
steeds weinig belastinggeld binnenkomt en
ook de zwarte economie draait vrolijk
door…
En
de
puissant
rijke
scheepsmagnaten en de rijke orthodoxe
kerk doen er ook niets aan.
Griekenland is nu het afschuwwekkende
voorbeeld van wat ook een ánder land zou
kunnen gebeuren: dat is wat vooral
iedereen nu begrijpt. De economie lijkt nu
plotseling de vijand en niet meer de vriend
der volkeren met hun welvaart. Ook weet
iedereen wat er gebeurde na WOI toen de
duitsers
economisch werden geknecht
door hun buurland/vijand met het verdrag
van Versailles… Wat leidde tot WOII met al
zijn gruwelen.
Nu lijken er twee scenarios denkbaar: of
Griekenland
gaat
ten
onder
aan
extremisme, anarchisme en populisme en
kan niet meer rekenen op verwantschap en
solidariteit in Europa, of, de grieken
accepteren hun lot en trekken de
broekriem aan en gaan werken aan hun
wederopstanding. Zoals dat 1000 grieken
deden tegenover de 250.000 persen onder
leiding van ene Leonidas…
Helaas is er nog geen Leonidas te zien in
Athene…

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
ARMOEDE IN HET RIJKE WESTEN
In de franse verkiezingsstrijd hoor je er niet al
teveel over: die 8 miljoen fransen die leven
moeten met minder dan 1000 euro per
maand… Ook al werd de schrijfster Florence
Aubenas, na haar boek: Quai de Ouistreham
ontvangen door Fabius van de PS en ene
Sarkozy… Ook geen woord hierover in de
speech van Bourget van Hollande!
En toch zijn er al bijna 20% arbeiders die in
armoede hun dagen doorbrengen met
onzekere arbeidscontracten. Ze hebben vaak
de grootste moeite om een dak boven hun
hoofd te vinden en een gezin te beginnen…
Al 1,6 miljoen jongeren werken via
uitzendburo’s met alle narigheid van dien en
30% en meer der jongeren is werkeloos in
Europa. Waarom geen toeslagen op het
inkomen door de staat dan? Wel dat nodigt
werkgevers nog vaker uit om slechte
contracten aan te bieden en de lasten op de
collectieve schouders af te schuiven… Dan
maar
een
bonus-malussysteem
voor
werkgevers die “schandalige contracten
aanbieden”? Maar ook dat is, zeker bij
parttimewerk, niet zo eenvoudig. Verder is
het ook zo dat zij die “kleine contracten
aanbieden” ook erg grote werkgevers zijn en
die moet je niet tegen je in nemen… Maar
toch: je enkel concentreren op het
concurrentievermogen en geen oog hebben
voor de wanhoop en het groeiende
ressentiment… Dat is ook politiek en sociaal
levensgevaarlijk. Zie nu Griekenland waar dat
alles in extremis te zien is…
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Na marathonzittingen werd Athene gered,
althans voorlopig. Die aflossing van 20 maart,
dat gaat loslopen lijkt het… Daarna komen de
griekse verkiezingen waarbij de beide partijen
die nu ja zeiden tegen dit giga-akkoord, de
socialisten en rechts, zeker gaan verliezen.
Dus de uitvoering van de volgende
bezuinigingsgolf, die mede een eis is bij het
contract, moet door die nieuwe regering
worden gerealiseerd!
Verder moeten de
honderden banken allemaal nog die deal
vrijwillig uitvoeren: 53,5% moeten ze
“doorslikken” van hun leningen en ze krijgen
deels ook nog een “compensatie in nieuwe
leningen tegen lage rente en op langere
termijn”. Dat lijkt te lukken maar is ook niet
100% zeker ook al hadden de meeste
banken
dat
griekse
bezit
al
fors
afgewaardeerd… Dus behalve de griekse
banken gaan nu die andere banken niet
failliet lijkt het, de tijd deed daar goed werk.
Maar let wel: 90% van die kwijtschelding
moet vrijwillig wel gebeuren anders gaat
Athene alsnog “pleite”!
De eurolanden moeten via het ESF nu ook
weer garant staan: Duitsland gaat dat 50
miljard kosten en de fransen ca 40 miljard…
als…het ESF echt moet gaan storten aan die
grieken…Tenslotte moet het IMF nog officieel
besluiten ook 10 à 15 miljard neer te tellen.
Deze reddingsoperatie verlaagt de griekse
staatsschuld naar 107 miljard: een absoluut
record na Argentinië dat in 2002 failliet ging
en terugviel (door niet te betalen) naar iets
van 80 miljard.
En nu moet de griekse economie na 2020
groei gaan laten zien… Wat gezien de
economische structuur van dit wat middeleeuwse land een soort van wonder is…
Dus wie denkt dat we van de grieken af zijn
moet daar maar gauw op vakantie gaan…
Dat is mogelijk de enige manier om dit
wonder te voltrekken… Er gaan dus nog vele
tests komen in vele jaren die erg moeilijk
gaan worden. Wat gaat met de andere
probleemkindertjes gebeuren nu? Met Spanje
, Portugal en met Ierland bijvoorbeeld? Wie
gaan er nu proberen geld te slaan uit dit
precedent? Het griekse drama kan nog
steeds een euro-drama worden, pas op.
Athene zal in theorie even prijken met een

staatsschuld van 120% van zijn BNP;
Japan zit op 220%...maar daar zijn de
japanners zelf de staatsfinanciers… En
sommige europese landen klimmen in de
richting van 90 en mogelijk 100%, zeer
kritische grenzen dus.
De EU en de euro zijn voor even gered,
bravo, maar bij de eerste beste storm van
windkracht 10 begint het hele feest
opnieuw. En dan zal Beijing moeten
bijspringen….
Erg tekenend voor het geheel van de
redding is dat het geld van de steun op een
aparte rekening staat, die in de VS een
“crow-account” heet… Dat wil zegen dat de
ECB toekijkt of er wel van wordt getankt
volgens de afspraken vóór het echt
gebeurt, die storting. Nee, het is geen
curatele riepen de politici in koor… maar
als die grieken van die rekening
pensioenen of ambtenaren willen betalen,
gaat ie meteen op slot! Teken van
vertrouwen tussen “vrienden”!
EUROPESE INSWINGERS
-Het aantal werkers via uitzendburo’s in
Duitsland steeg tussen 2002 en 2011 van
300.000 naar 900.000. Arbeidsflexibiliteit
heet dat..
-In Europa worden 3,4% van de goederen
en diensten via Internet verkocht; de VS
staat op 4,6%.
-De griekse salarissen van ambtenaren
gingen de laatste jaren met een factor twee
(!) omhoog en in de rest van Europa was
dat 30%..
GROEN FINLAND VERRASTE
Pekka Haavisto heet de populaire nieuwe
groene politicus die openlijk voor zijn
homosexualiteit uitkomt. Daar werd op 5
februari de president direct gekozen dor de
5,5 miljoen finnen. En de polls gaven die
Pekko een aardige positie. De socialisten
die hier 30 jaar regeerden en 50 jaar deel
uitmaakten van een regering krijgen nu
groene
tegenwind.
Die
Pekko
is
verschenen als een soort van antiLipponen, die zeer bekend werd wereldwijd
mede door zijn internationaal optreden. Hij
was van 2005 tot 2007 onderhandelaar in
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Soedan en Darfur namens de EU en deed
ander internationaal goed werk. Maar nu is er
de jonge, dynamische Pekka erg getapt bij de
jeugd uit de steden. Die in dit streng lutherse
land zelfs geen last kreeg van zijn openlijke
homo zijn. Hij is politiek ook erg pragmatisch
en meldde zich als coalitierijp voor de
Groenen en kreeg zelfs in het verre Lapland
veel bijval met zijn groen program. Hij zet de
populisten daar die zich de Ware Finnen
noemen, zowel qua economische als
europolitiek in de hoek. Finland is eurolid en
eurogebruiker en dit is een welkome
ontwikkeling in het land dat nu ook positiever
is om bij te dragen aan de euro-redding. Maar
de kiezer besloot weer eens anders en de
conservatieve kandidaat won..

grote succesvolle Amerikaanse bedrijven
van Ierse stam ook kwamen en legde nog
eens uit waardoor de crisis bij hem
ontstond. En ook riep hij op om
Amerikaanse Ieren op vakantie te sturen in
zijn land en daar te spenderen. Ierland
heeft een grote diaspora en een tragische
historie en mede daarom ging hij ook op
bezoek in Chicago en South Bend
(Indiana) waar een beroemde Ierse club
zetelt die ook al Kennedy ooit meenam
naar zijn land van zijn wortels. En de
geschiedenis herhaat zich, alleen nu komt
de Ierse premier naar de VS om hulp. Een
goed voorbeeld van herstelaanpak… waar
veel anderen een voorbeeld in zouden
kunnen zien!

IERLAND ZOEKT GROEI
De premier van Ierland, Enda Kenny was op
bezoek in de VS, want hij zoekt investeerders
om zijn geslagen land er bovenop te
helpen… Hij organiseerde een lunch waar
ook Clinton bij was en die hield een speech
om hem te helpen. De Troika, die ook hem
geld gaf, aan zijn land was zeer tevreden
einde 2011 met de genomen maatregelen en
zijn maatregelen om de banken in te kaderen.
En hij zegt openlijk: Wij waren en zijn… geen
Grieken!
Om het verschil duidelijk aan te
geven… Dat hielp al eerder: hij betaalt
omtrent 7% rente en de grieken 33% en de
portugezen 13,5… Het BNP steeg nauwelijks
in 2011 ondanks het feit dat de uurkosten van
arbeid daalden met 12% en vooralsnog is de
ww 14%. De emigratie die sinds de 19e eeuw,
toen er massa-emigratie was, bijna was
verdwenen is terug nu. Enna had zijn minister
van Ontwikkeling meegenomen die een plan
presenteerde in New York. Waarin veel staat
over lage kosten, betere opleidingen etc. en
schetste de mogelijkheden voor hightech,
financiële services en biotechnologie in zijn
land. Ze weten nog heel goed hoe ze een 15tal jaren geleden de economie oppepten met
gightech en ook moderne farmacie en hoe ze
een OG-zeepbel moeten zien te vermijden.
Hij weet waarom hij de VS koos nu: die zijn
voor 70% zijn buitenlandse investeerders nu.
Hij sprak ook met de Irish Business
Organization in de VS op een banket waar

SPANJE VECHT TEGEN JEUGDWERKELOOSHEID
Eén op de twee jeugdigen werkeloos en
dat kon niet langer. Dus nam de regering
belangrijke stappen voor het flexibiliseren
van de arbeidsmarkt. Het ontslagrecht zal
worden aangepast om aanstellingen te
stimuleren, de interne overplaatsingsregels
moeten soepeler en opleiding en
minimumsalaris moeten worden herbezien.
Dat zal Rajoy een algemene staking gaan
kosten weet hij maar er zit niets anders op.
Er moet op korte termijn een vermindering
van de jeugd-ww worden bereikt. Het
zoveelste land dat tot deze maatregel à a
la Berlijn overgaat. De vakbonden zien dit
geheel anders: er moet meer geld in de
economie worden gepompt heet het daar…
Het aloude systeem van anciënniteit moet
er dus ook aan geloven om de 5,3 miljoen
ww-ers (23%!) betere kansen te geven om
te beginnen bij de jeugd onder de 25 jaar
waar nu 49% thuis van zit. De crisis begint
zeer grimmige trekjes te vertonen hier en
elders in Z-Europa.
SPANJE KOERST NAAR RECHTS
Rajoy laat er geen gras over groeien en wil
de hervormingen van Zapatero terug
draaien… De lessen maatschappijleer op
school moeten er uit en er komt
godsdienstles voor in de plaats. En
scheiden moet voor een notaris en niet
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meer voor een “goedkope rechter”: het gaat
weer duur worden dus. Ook de abortuswet
ligt onder vuur… en, wie weet ook de pil in
het ziekenfondspakket. Wat het homohuwelijk
betreft : dat wordt herbeoordeeld door de
Hoge Raad. Dat zal zijn conservatieve
kiezers goed doen en geeft hem ook de kans
de aandacht af te leiden van die hoge jeugdww en die bezuinigingen… Hij wil nu even
scoren dus.

OOST-EUROPA
IN HET REINE KOMEN MET EERGISTEREN
Dat is wat er nu in O-Europa op enige
schaal gebeurt: In Polen werden de leiders
van die de opstand van 1981 onderdrukten
“een criminele groep” genoemd, Bulgarije
ontslaat ambassadeurs die ook geheim
agenten voor het communistische regiem
waren; onder hen zaten ook 15 hoge
bisschoppen.
Macedonië speurt naar
collaborateurs met de communisten en in
de nieuwe hogaarse Grondwet kun je
legale actie ondernemen tegen vroegere
communisten en hun daden.
De nieuwe duitse president, Gauck, was
een mensenrechtenactivist in de vroegere
DDR; hij zette het archief van de geheime
dienst van de DDR om in een echte
bibliotheek van die periode.
De president van het poolse Instituut voor
nationale memorie zegt dat het “belangrijk
is te begrijpen hoe het ooit zover kon
komen om een herhaling te voorkomen”.
Nu pas (of al?) is het tijdperk aangebroken
van
onderzoek,
vergeving
en
spijtbetuigingen na 20 jaren van aarzeling.
Bijna 1 miljoen Polen gingen naar de
documentaire “Zwarte donderdag” van
Krauze. Hij deed tientallen jaren over deze
film en kreeg veel tegenwerking eerst…
Het gaat over neerschieten van ca 44
polen in 1970 in Gdynia door het leger.
En in Duitsland is Gregoir Gysi boos dat
hij, de vroegere leider van een linkse
parlementaire groep, nu onder surveillance
staat van de overheid samen met veel
kameraden uit de DDR.
Is het de opmaat tot een verlate bijltjesdag
of een serieuze poging naar gerechtigheid
voor een zeer dubieuze periode? Zonder
dit soort actie zal het ressentiment dat
sluimert ooit weer viriel worden. Dus het
zal moeten gebeuren en met kracht en
verstand. Lessen voor hen die nú met dit
soort politiek bezig zijn…

DE GRIEKEN KWAMEN IN OPSTAND
Het brandde in Griekenland, rellen van
opmerkelijke intensiteit braken uit. Wel 50
gewonden en twaalf gebouwen afgebrand…
Want nog eens 3,3 miljard bezuinigen dat
was te veel: minimumsalaris -22%, 20% van
de ambtenaren met ontslag, en dan nog eens
325 miljoen bezuinigen bij de regering. Pas
dan zouden die 130 miljard op tafel komen
aan leningen nadat 100 miljard van
privébeleggers zou zijn kwijtgescholden.
Maar de europeanen zijn nog voorzichtig met
OK zeggen en denken aan de verkiezingen in
Athene in april. De recessie is nu in totaal
5,5% diep geworden maar je moet er wel bij
zeggen dat zwartwerken 1/3 van het BNP is
hier. In het parlement stemden 22
afgevaardigden tegen… ze werden uit de
Pasokpartij gezet. En ook de Conservatieven
moesten 22 leden naar huis sturen. De crisis
is nu ook een politieke geworden en dat heet
“redde wie zich redden kan”.
RIJK SCHOTLAND WIL AFSTAND
Het BNP/inw. staat bij de schotten op 29.000
euro; minder dan de Luxemburgers met
81.000 euro (!) en minder dan Nederland met
36.000 of Frankrijk met 30.000.
En dat komt zeker omdat er olie in de
Noordzee wordt getapt. Hun leider Alex
Salmond weet een modus die sterk lijkt op
die in Spanje in Baskenland. Ze houden dan
het pond en de koningin… Cameron moet nu
wel moven… Nu Salmond een consultatie
houdt om in 2016 een referendum te
organiseren, dat kan leiden tot “de
belangrijkste beslissing in het land in
driehonderd jaar”.

POETIN SPEELT HET KEIHARD

Terug naar inhoud
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Poetin doet alles om flink op de wereldkaart
staande te blijven: zie nu weer zijn rol in Syrië
en ook in de gasleveringen van Gazprom
naar Europa…. Maar de protesten tegen
hem in eigen land worden wel steeds driester
en luider, wat hem weinig lijkt te deren, ja wat
hem mogelijk zelfs welgevallig is nu hij
verkozen moet worden. Dat geeft hem die
betere geur van “ook tegen een oppositie
vechten”. We zagen de harde Russische
opstelling in Libië en nu opnieuw in Syrië,
waar het Moskou niet lijkt te deren dat Assad
al meer dan 6000 landgenoten opruimde.
Moskou verkoopt daar wapens en wil zijn
militaire basis daar koste wat het koste
behouden! Ook in Iran speelt het een aparte
rol dwars in tegen de internationale
gemeenschap. Een cover-up tegen de
groeiende ontevredenheid in eigen land?
Want die oppositie blijft maar eerlijke
verkiezingen eisen op 26 februari en er
kwamen er begin februari weer 120.00
opdagen om te demonstreren: 35000 zei de
politie dus. Er zijn al weer nieuwe
aangekondigd, de harde kern wordt steeds
moediger lijkt het. Ongehoord tot dusver in dit
land! Occupy op zijn russisch dus. Dus tot
veler verbazing zijn sommige niet meer bang
en blijkt er toch veel power in die club te
zitten.
In Rusland staat het zonder die olie en gas er
aardig droevig bij… dat weet iedereen nu wel.
Zo erg dat er wel 40% van zijn betere
mensen willen emigreren?
Europa begrijpt nu, hartje winter, weer even
waarvan het afhankelijk is: Gazprom zei
beleefd dat de gashoeveelheid door de pijpen
niet kon worden verhoogd… Wat Sarkozy en
Angela even fors op de energetische feiten
drukte, terwijl Berlijn kerncentrales wil gaan
sluiten en zodat zelfs ook door Hollande
wordt geprogrammeerd. Zo dragen de beide
europese reuzen bij aan Poetins glorie en de
machtskrimp van de EU in de wereld. En
Poetin vecht zo op zijn manier aan het
remmen van de VS en dus aan het behoud
van zijn plaats in het grote wereldspel.
Daarvoor pompt hij met genoegen alle olie en
gas versneld in de rondte, ook al gaat hij op
langere
termijn
met
zijn
gammele,
ongelukkige land recht in de economische

muur. Onze partner op het europese
continent is verre van fris bezig, een
schurkenstaat-imago komt er aan en zo
zijn we als continent ook een raar en
rammelend stel geworden. Merkel krijgt
dus ongelijk met haar keuze voor “Ostkontakte” en haar huiver voor iets als “de
unie voor de Middellandse Zee”, het
zuidelijk buur-continent dat dé grote
partner van Europa kan worden in de
komende decennia!
Maar waar we nu al China tegen komen
dat ook Rusland op de goede momenten,
in Syrië en elders ook, best weet te vinden.
Immers ook zij zijn buren ook al loeren ze
ook best wat bang naar elkaar. Dus: “It’s
just powerplay stupid!”
EEN TWEEDE RONDE VOOR POETIN
Het boze volk moet gekalmeerd worden en
dat vraagt om veel geld. En de
verkiezingen winnen vereist veel beloften
en dat is ook duur. Maar gelukkig stijgt de
olieprijs vanwege de sancties tegen Iran…
Maar meer dan 100.000 mensen
protesteerden op 4 febr. In de straten
zagen we harde borden: “Poetin hoepel op”
en “In het gevang jij met je bende”. Zijn
populariteit viel van ooit 80% terug naar nu
37%... En dat maakt hem zeer nerveus en
hij heeft het openlijk over “apen” als hij
over de betogers spreekt. Dus organiseert
hij overal tegen demonstraties in het land
en hij betaalt elke deelnemer 5000 roebel
de volgende keer, zegt men. Poetin is blijkt
nu, volledig verrast met de nieuwe
toestand en, hij haat ook revoluties weet
iedereen. Dus belooft hij 200% salaris erbij
voor leraren en artsen (!), 25% lagere OGprijzen, hogere familiesubsidies en een
toename van de bevolking… niet 143
miljoen en dan minder, nee op naar de 154
miljoen, beweert hij.. Niet een beetje
demagogisch natuurlijk. Het doet denken
aan de weggejaagde dictatoren in Egypte,
Libië en Tunesië… Maar ook hij belooft nu
hervormingen en kritiseert besluiten van
Medvedev… Wil hij niet afgaan en een
tweede ronde moeten ondergaan dan moet
hij zeker 15% van de stemmen vervalsen.
Maar zijn tegenstanders denken al na hoe
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ze daar een stokje voor kunnen steken door
“goede relaties met de voorzitters van de
verkiezingscommissies”. Poetin zit niks lekker
en het is ook slecht voor zijn toch al
geschonden internationale reputatie, zie
Libië, Iran en nu ook Syrië…

hen probeerden dat in 2011. De onrust is
tot nu toe vooral aanwezig in de
Sichuanprovincie. China probeert alle
media buiten te houden maar via mensen
rechtenkanalen kwam te voorschijn dat er
tot drie keer toe op menigten werd
geschoten. De groei in welvaart heeft nog
erg weinig paciferend effect tot grote spijt
van de chinese overheid. Met name de
handel in de “caterpilar fungus”, een
geneeskrachtige paddenstoel bracht veel
geld op. Hij is meer dan zijn eigen gewicht
in goud waard.
Maar ook in de hoofdstad Lasha verwacht
men veel onrust rond de nieuwjaarsviering
einde februari en de “verjaardagen in
maart” van een opstanden in 1959 (vlucht
van de Dalai Lama naar India) en rellen
daaromtrent in 2008. Er is in China erg
weinig sympatie voor de tibetaanse
opponenten die enkel als onruststokers en
afscheidings-fanaten worden gezien. Nu
opende de Partij een actie om het chinese
patriottische gevoel bij de Tibetanen op te
schroeven met veel pamfletten waarop de
huidige president staat en drie voorgangers
met de chinese vlag op de achtergrond.
Monnik-kloosters zijn verplicht de posters
op te hangen… Er is weinig overtuiging dat
dit erg veel zal gaan helpen: China lukt het
nauwelijks om hier wat meer “chinees
gevoel” te scheppen. De wereld kijkt toe,
maar gezien de verhoudingen ná de crisis
moet Tibet niet op erg veel westerse steun
rekenen: Beijing is gevraagd de euro en de
eurozone met financiële steun te helpen…

OOST-AZIË
CHINA ONTDEKT DE TAAIE STAKINGEN
In de private sector wordt er nu ook hier op
een taaiere manier gestaakt voor betere
arbeidsvoorwaarden. Steeds vaker zijn er
taaie conflicten en de stakingen worden
sterker georganiseerd via de sociale sites;
hier is dat vooral het chinese Weibo en ook
diverse blogs. Nu is er een fors salarisconflict
in de metaalindustrie in Chengdu. In deze
sector is het daarbij lastig nu door een
teruggang in bouwprojecten als gevolg van
afnemende exporten naar de VS en Europa.
Nu worden er dus ontslagen aangezegd in de
20 miljoen immigranten die hier in deze
sector werken (totaal aantal is ca 160
miljoen!). De 630 miljoen dollar injectie in de
economie hielp best maar er is enige
remming ondanks een groei van nog 8,9%
nu. Ook in Perles lopen de sociale
spanningen op in de schoenenexport en ook
daar zijn de stakingen nu veel beter
georganiseerd en “het algemene belang”
houdt ook hier stakers niet meer tegen. Dit
gebeurt terwijl er ook in de partij grote
veranderingen verwacht worden einde 2012:
er staan vele “reformisten op de nominatie
om benoemd te worden”, heet het. De
premier en de president van nu worden
opgevolgd door twee reformisten wat groot
nieuws is in China waar zich nu ook een
nieuwe generatie aandient. China wordt
volwassen en krijgt nu ook zijn sociale
gevolgen daarvan te accepteren.

ZUID-AZIË
VERKIEZINGEN IN INDIA
Het is een enorm groot land , een federatie
ook van staten, en al langer (en met
succes!),
ook
een
democratie.
Opkomstcijfers in grote staten van 80% zijn
hier
geen
uitzonderingen.
De
Congresspartij waar Rahul Gandhi de
touwtjes in handen heeft als telg van de
Gandhi-Nehroe dynastie, strijdt nu met
lokale politici in de diverse staten. Nu zijn
er verkiezingen in april voor plaatsen in het
Hogerhuis en in juli moeten de beide

TIBET IS NIET TE PACIFICEREN
De economische groei is er niks slecht en dat
heeft veel te maken met China’s vraag naar
geneeskundige natuur-producten. Maar eind
januari was er weer eens veel onrust en
schoot de oproerpolitie weer diverse mensen
dood. Er was weer een verband met de
zelfverbranding van een monnik: al 16 van
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huizen (Hoger/Lagerhuis) en de staatsoverheden een nieuwe president kiezen voor 5
jaar. En er zijn geruchten dat ook Singh de
huidige eerste minister niet verder wil. In dit
land gaat het, langzaam maar zeker, steeds
beter; in een democratie kost het vernieuwen
en verbeteren meer tijd dan in een
éénpartijstaat als China en hier zijn ook de
tradities nog hoog in aanzien maar vaak ook
remmend voor de vernieuwing. Nu de
verkiezingen er binnenkort zijn in diverse
staten zal er weer meer zicht komen op de
politieke machtsverhoudingen op landelijk
nivo, waar alles in juli in de revisie moet. Het
land is nu nog economisch en politiek
bescheiden bezig op wereldnivo, maar als
markt en economische factor wint het snel
aan betekenis. India de democratische
gigant, zo pal naast de superstaat China en
het zeer onrustige Pakistan en buurlanden…
wordt steeds nadrukkelijker van belang:
regionaal, mondiaal ook en niet op de laatste
plaats als drager van een democratische
traditie. Alleen daarom al is een kijkje
daarheen van belang. Parijs kijkt nu ook
intenser nu India echt aan Rafales denkt en
zelfs bereid was om Brazilië ook daartoe te
prikkelen!

tent werd in twee gesplitst: een shiny nieuw
GM en een oud stuk waarin de failliete
boedel zat.. In no time worden er vier
grote merken gestopt en 41000 mensen
ontslagen (op totaal 242000) en ook 1500
concessionairs van de 6000 in totaal
worden gesloten.
In de VS gaat men terug naar 65000
werknemers op de in totaal 91000 en met
de vakbond wordt geregeld dat nieuwe
werknemers komen voor 14 dollar per uur
terwijl de oudere 28 dollar kregen. Er komt
een ware specialisatie per merk tot stand
en er komen veel zuiniger auto’s. Ook de
elektrische Volt komt er maar daarvan
werden er maar 8000 verkocht, 20%
minder dan verwacht… En betere kwaliteit
maakt het ook mogelijk de prijzen op te
schroeven met ca 2000 dollar per auto. De
techniek wordt weer nummer één en er
komen betere onderaannemers voor
nieuwe technologie. En in Europa moet er
ook veel anders: fabrieken dicht en lagere
R&D kosten. Opel komt in de problemen
en is er nog steeds niet uit; maar in de VS
is de bocht genomen.
ROBOTCALLS IN DE CAMPAGNE
In de VS is dat nu continu aan de gang:
een machine belt mensen op en geeft hun
boodschappen door van de kandidaten.
Zoals eentje van Romney (over Gingrich): “
Hij zal Amerika even ontrouw zijn als hij dat
was met zijn drie vrouwen”.. Waarop
Gingrich wel iets moest doen en hij liet de
machine bellen met: Romney kapte de
subsidie voor kosher eten in de
bejaardenhuizen van Massachusetts”. Dat
is zo ongeveer het nivo… en gelukkig is dit
in Frankrijk nog maar sporadisch te vinden.
Hollande liet de robot vele aanhangers
bellen om hen een goed 2012 toe te
wensen. Experts zeggen dat je er een op
de veertien gebelde mee aan je kant kunt
krijgen.. wat niet daverend is. In de VS
wordt bijna alles gepraktiseerd als er maar
budget voor is en dat gaat zo duren tot
november. Voor één dollar te storten via de
site Stop Political Call kun je het
voorkomen maar je kunt ook wraak nemen
voor een telefoontje wat je niks beviel: ga

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
GM VOCHT ER ZICH WEER BOVEN OP
Failliet in 2009 en nu weer marktleider in
2011; een ware renaissance vond plaats bij
de
gigant
GM
door
gigantische
kostenbesparingen en vermindering van het
aantal merken. Het verlies van 3 miljard per
maand is verleden tijd. Het aandeel van 1500
dollar in de kostprijs door pensioenen en
salarissen ging omlaag en nu kosten ze 3800
dollar minder dan bij concurrent Toyota.
Obama riep Steve Rattner om de task force
te leiden en GM ging een weg die enkel deze
gigant kon gaan en wel via een echt
faillissement dat 54 miljard dollar onbetaald
liet… De staat stopte er daarna 50miljard in
en nam 61% aandeel, de Canadezen namen
12% en het eigen pensioenfonds 17%.. Zelfs
de schuldeisers deden voor 10% mee. De
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op Reverse Political Call en tik daar je
telefoontje in om degene van je keuze er van
langs te geven… It’s just business!t

wetenschappelijke aanpak, nu weer. En hij
lijkt de enige…of bijna de enige te zijn.
GUANTANAMO
De stille, pijnlijke schandvlek blijft; geen
oplossing in zicht. De campagne vereist
groot zwijgen hierover… Overigens zijn er
weinig mensen in de VS die er echt van
wakker liggen.

VISA VOOR MEER CHINESE TOERISTEN
De ambassades in China en Brazilië deden in
2011 liefst 34% meer visa’s voor de VS
produceren wat een fraaie extra-omzet voor
het land deed realiseren. Want de
gemiddelde chinese toerist in de VS geeft
zo’n 60000 dollar uit…. Ca 40% van de
toeristen in de VS reizen op visa ná 9/11 . En
die gebeurtenis deed het toerisme met 30%
slinken tussen 2000 en 2010. De
ambassades leveren nu een visum aan een
chinees of een braziliaan in 80% van de
gevallen in 3 weekjes af. In 2012 worden er
1,4 miljoen chinese en 1 miljoen Brazilianen
in de VS verwacht en er wordt campagne
gevoerd om er nog vel meer te halen. Ook
hiermee moeten er weer méér amerikanen
aan het werk komen.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
CHAVEZ HEEFT EEN OPPONENT
“De arend jaagt niet op vliegen”, zei
Chavez over zijn jonge opponent Henrique
Capriles Radonski de gouverneur van de
5e provincie in het land. Hij kreeg 62% van
de 2,9 miljoen stemmen. Hij werd
vrijgesproken door justitie, deze bezitter
van een groot filmbedrijf, vrijgezel en 39
jaren. Chavez, die zegt geen kanker meer
te hebben, staat klaar voor een derde
ronde en moet het opnemen tegen een
cocktail van kapitalisme en socialisme dat
een beetje Braziliaans aandoet. Henrique
zegt een ding over zijn opponent: Ik wens
hem een lang leven toe zodat hij de
veranderingen in zijn land nog zelf kan
meemaken”. Duidelijk zat dus.

OBAMA: DE WETENSCHAPPELIJKE TOER
Hij nam mijnheer Rayid Ghani in dienst vor
zijn campagne. Die goochelt met cijfers uit
opinie-onderzoeken en diepte onderzoek in
klenere groepen kiezers, wat deze goeroe
“data-mining” noemde in zijn bedrijf
Accenture Technologie. Hij heeft een bosje
mathematici en statistici bij de hand die datafiles matchen en combineren om zo
hypothese op te speuren voor de
verkiezingspropaganda en de speeches. Dat
kan je net dat overwicht geven dat de laatste
zet geeft weet hij en hij is dé
“wetenschappelijk/technologische
kandidaat”. Ook mikt hij op de sociale sites om
fondswerving te doen en stimuleert daar
aanhangers om hem te helpen met anderen
te overtuigen. Hij laat nu ook Instagram
testen de foto-site via I-Phone. Via dat
medium en twitter stuurt hij politieke
boodschappen uit en die probeert hij te doen
verspreiden door mensen met die media die
doorsturen naar anderen. Hij begreep dat al
de vorige keer: je moet punt één genoeg
budget hebben maar punt twee ook dat geld
zo effectief mogelijk doen besteden. Obama
zet dus op slimheid en intelligente,

AMERIKAANSE BASEBALL OORLOG
Baseball is big business, ook in Latijns
Amerika met name in Venezuela (VZ),
Puerto Rico (PR) en de Dominicaanse
Republiek (DR). Maar er komen steeds
meer beschuldigingen aan het adres van
de American Major League Baseball
(MLB), dat men daar buitenlandse spelers
weren zou ten voordele van de amerikanen
zelf. Puertorico zakte al van 4 naar 2% van
het totale aantal League-spelers en nu
lijken ook VZ (van 8 naar 6%) en vooral de
DR (12 naar 10%) het slachtoffer te
worden. In PR leidde dat tot lege baseball
velden en minder business om deze sport
heen. De gages in de DR zakten nu nadat
ze, in 5 jaar, verviervoudigden tot nu ca
100.000 dollar. Er is ook een daling in de
aantallen scouts en trainers zichtbaar en
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nu begint er echt herrie te komen omdat ook
in PR deze ontwikkeling te bespeuren is.
Niks open toegang of liberale principes dus;
gewoon “marktbescherming”. De VS willen de
sport waarin zij de wereldtop zijn niet laten
“verlatijnsen”. PR een landje van 4 miljoen
inwoners heeft nu 234 spelers in de MLB, wat
erg hoog is. Een trucje is nu ook dat men
veelbelovende latino’s dwingt zich bij
universiteiten in te schrijven… Daar is echter
het aantal plekken totaal begrensd waardoor
de latino’s in forse concurrentie komen met
de ammies. De Sportminister van de DR
schreef al een boze brief naar het bestuur
van de MLB en wil nu ook laten nagaan of dit
gedoe niet ook in strijd is met het “free-trade
verdrag” van zijn land met de States. Nu
maar eens afwachten wie wat nog verder
durft tegen die machtige MLB.

aangehouden en men geeft daar 40 miljard
aan bestrijding uit. In Bolivia blijft men zeer
tolerant over het coca kauwen en Colombië
komt niet veel verder dan af en toe roepen
dat het aantal hectaren voor de verbouwing
verminderen… En de hippies in Californië
zagen tot hun verdriet een wet die
marihuana vrijgaf vastlopen. Nederland,
Portugal
en
Tsjechië
hebben
hulpprogramma’s voor drugsverslaafden.
Veel experts denken dat Santos zijn
uitspraken deed om van dat imago van
narco-staat af te komen en de discussie te
verleggen. Ook al weet hij ook heel goed
dat legalisering erg veel haken en ogen
zou kennen. Toch weten we allen van de
vrijgave van alcoholgebruik, roken dat nu
wel ingeperkt wordt maar niet verboden en
ook van de vrijgave van de porno in vele
landen. Waarom blijft dit al zo stokoude
ernstige probleem dan zo vastgeklonken in
de taboesfeer? Repressie heeft geen enkel
effect gehad dus die discussie is wel
gevoerd: het moet dus ooit ánders…

LEGALISERING COCAÏNE COLUMBIË
Volgens de FBI komt 2/3 van de cocaïne uit
dit land, anderen zeggen 50%. Dat doet iets
van 250 miljard totaalomzet wereldwijd
waarvan 15 miljard in het land terecht komt
en dat is 15% van zijn BNP. Voor het eerst
heeft een president, nu Manuel Santos, de
moed open over dit gezwel te praten: hij wil,
om te beginnen, de cocaïne legaliseren! Hij
wil hierdoor de prijs breken en dus ook de
illegale handel met zijn grote hoeveelheid
geweld. Maar lagere prijs kan ook betekenen
dat de consumptie oploopt dus wat nu te
doen? Hij wil graag een internationale
discussie met betrokkenen.
Maar wie kent redelijk exact de effecten? Wie
weet bij welke hoeveelheid gezondheidsschade optreedt en bij welke verslaving?
Ethisch gesproken zijn er twee wegen:
ascetisme
dus
compleet
verbod
of
libertarisme complete vrijheid met de staat als
algemene regulateur. Nixon startte de oorlog
tégen, die jammerlijk mislukte en pas twee
jaar geleden was er discussie in Brazilië en
Columbië op regeringsnivo. Vorig jaar nam
een commissie onder leiding van Kofi Annan
stelling en daarna waren Vincente Fox
(Mexico) en Obama aan het woord. De
laatste blijven orthodox: gewoon bestrijden en
dus verbieden. In de VS worden er per jaar
ca 1,6 miljoen mensen voor drugsgebruik

Terug naar inhoud
OCEANIË
WORDT NIEUW-ZEELAND OVERGENOMEN?
Er werden zestien grote melkbedrijven
verkocht aan chinese investeerders en dat
gaf erg veel onrust. Sinds 2005 mag
investeren breder en er kwamen sindsdien
255.000 hectaren agrarische grond in
buitenlandse handen. En die overname
door de chinezen dat waren “maar” 7900
hectaren. Al in 1970 werd, na forse
discussies, een groot golfterrein dat
japanners toen al wilden kopen, door de
regering verboden. Maar een Amerikaanse
groep die hetzelfde wilde werd geen
strobreed in de weg gelegd. De chinese
aanvraag voor de investering in die 16
melkbedrijven voldoet perfect aan alle
regels van de huidige wet en de huidige
eigenaar Crafat doet het veel minder goed
dan de chinezen het nu willen gaan doen.
Een landelijke ondernemer die een lousy
bod uitbracht tegenover de chinezen speelt
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nu fors de “patriottische kaart” uit. Hij woont
in Zwitserland vanwege de belastingen(!) en
was al vaak tussenpersoon in buitenlandse
investeringsdeals. Voorstanders zeggen dat
deze selectieve weigering niet kan en het
aanzien van het land schaadt…
Tegenstanders wijzen er op dat het vaak
enkel gaat om de macht en het incasseren
van grote winsten waarvan het land zelf
weinig ziet. Voorbeeld zijn vier grote
buitenlandse banken die in plaats van de
normale
belasting
van
4
miljard,
onderhandelden en dat terug wisten te
brengen naar 2,2 miljard. En een andere deal
met chinese kopers in de agrarische sector
betekende dat die 90% van alle commerciële
rechten op zaadprodukten mee kochten.
Daarom was het hun te doen en dat was een
strategisch type “bezit” van het land… Men
wijst ook op het voorbeeld in de wijnsector,
waar de buitenlanders, toen het daar OK
ging, alles opkochten en daar zeer wel bij
varen. Zij zijn nu teruggesnoeid tot
groothandel in druiven…
Ze roepen de
regering op beter op te passen op de
landelijke kroonjuwelen.
Weer een discussie over buitenlandse
“ingrepen in kleine en of zwakke landen”, zie
ook de chinese deals in Griekenland
(Pireaus) en in Portugal.. De oude wet van de
sterkste is er weer volop en er lijkt een soort
van neo-kolonialisme terug te komen.

van olieboer Eni uit Italië en ook op
investeringen in de gezondheidssector. In
Libië hoopt men op opleving in de bouw en
de olie door Frankrijk en Qatar. Maar de
instabiliteit daar is nog erg groot net zoals
in Egypte waar de instituties niet goed
werken en er drie ministers van Financiën
waren in één jaar. Maar de overheid met
lege kassen heeft weinig speelruimte dus
wil het IMF in Tunis en Caïro wel helpen.
En Libië wacht nog op de vrijgave van ca
170 miljard van het tijdperk Kadaffi.
Revoluties kosten jaren van economische
stagnatie… en daar zitten deze drie nu
middenin.
QATAR IS ZEER PRAGMATISCH
Dit land is erg actief , investeert veel in de
sport internationaal en daardoor veel in de
media… Wat de saoudi’s en Iran best
opvalt en daarom moet het kleine land zich
voor zijn veiligheid laten helpen door
Frankrijk en de VS. Het land verdient veel
geld met de hoge energieprijzen, doet veel
aan economisch management en kijkt op
lange termijn. Qatar wil op de wereldkaart
staan Aljazeera, PSG zijn er twee
belangrijke en zo kan men wat sterker
meespelen dan een klein land eigenlijk
kan. Het land heeft Aljazeera (ooit de
woordvoeder van Bin Laden genoemd),
ook de basis Centcom ligt er van waaruit
de oorlog in Irak startte. Het steunt Hamas
tot de oorlog in Libanon, had een buro van
de regering in Israël en liet Tzipi Livni op
bezoek komen. Het bemiddelt in Soedan,
werkt aan het herstel in Z-Libanon in
samenwerking met Hezbollah. Dat lijkt
alles tegenstrijdig maar het is pragmatische
politiek en diplomatie. Men houdt rekening
met de politieke realiteiten en heeft dus
ook een buro van de Taliban in zijn land en
kent alle islamistische groepen. Het deed
mee aan de anti-Ben-Ali campagne en
deed militair mee in Libië en hielp de Raad
van de oppositie daar. En het heeft
contacten met vele westerse landen ook
tegen Syrië nu. Qatar speelt het spel hoog:
ondanks het Saoudi-Arabië dat bang is van
die revoluties, een Irak met een
burgeroorlog en Egypte met veel

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DRIE
REVOLUTIELANDEN
ZONDER
INVESTERINGEN
Het BNP van Tunesië stagneerde (de groei
was nog 3% in 2010), die van Egypte viel
terug naar 1% (was 5%) en die in Libië zakte
terug naar 50% van wat het eerder was. In
Egypte was er een hogere inflatie en ging de
ww naar 15%. De buitenlandse investeringen
liepen terug: in Tunesië stapten 120
ondernemingen op en lieten zo 40.000
arbeidsplaatsen leeg achter… In Egypte viel
het terug naar 500 miljoen dollar (was 6,4
miljard!) en in Libië was het nul (eerder 3,8
miljard). Tunesië hoopt nu op de terugkeer
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instabiliteit. Maar het is zich bewust van de
jaloezie die het opwekt in de Arabische
wereld… Qatar is dus een ware exceptie…

2.Een VN resolutie.
Dat ziet er nog slecht uit: russen leveren
wapens en willen hun basis houden en
China wil zijn olie. En beide willen zij geen
“tweede Libië” en ze bedoelen: een
“correctief ingrijpen van derden in interne
zaken van een land”. Ze zijn bang voor hun
eigen hachje mogelijk…
3.Een militair ingrijpen zonder de VN
Dat is ná Irak en Libië ondenkbaar. Zelfs
Israël is hier uiterst voorzichtig. De
Golfstaten dan maar? Wel ook zij vrezen
een grote uitslaande brand in eigen
contreien.
4.Wapens voor de opponenten.
Daar zijn VS-senatoren al vóór. Qatar en
sommige westerse staten leveren in het
geniep al wapens en steun overigens.
Maar een handvol rebellen met weinig
leiding en training kan ook tot een vreselijk
bloedbad leiden..
De bekendmaking dat Assad een
Grondwet in een referendum zal doen
beoordelen, wat hij de russen beloofde bij
hun bezoek, wel dat gelooft gewoon
niemand meer. Iedereen denkt nu weel
eens aan het ingrijpen van de VS bij WOII
waar een moorddadige Hitler moest
worden gestopt ooit… Door de VS en ten
faveure van Europa en… Rusland…

VOETBALDRAMA OF IETS ANDERS?
Er vielen liefst 74 doden na een wedstrijd
terwijl de politie wel erg passief afwachtte…
De aanvallers gewapend met messen en
geweren renden het veld op om de winnende
ploeg (die pro-revolutie was geweest!) aan te
pakken en dat ontaardde in een forse rel
tussen “supporters” met ook honderden
gewonden. De geruchtenmolen was al heel
gauw op toeren en vertelde dat het wraak
was van de militairen en de onrust ging
verder op het Tahirplein en breidde zich uit.
De poging van de leider van de militaire raad
om een en ander met een bezoek aan de
aangevallen ploeg te sussen mislukte. Zo
werd deze voetbalrel tot een nieuwe grote
demonstratie tegen de militairen. De premier
ontsloeg de gouverneur in Port Saïd en ook
de voetbalbobo’s maar dat hielp nauwelijks.
Al dit is een symptoom van de groeiende
onrust in het land dat zijn draai nauwelijks
vinden kan.
IN SYRIË SCHIET MEN PATIENTEN
C.S.DOOD
Als er gewonden bij ziekenhuizen arriveren
komt de geheime dienst die soms de
gewonden en hen die hun aanbrengen
gewoon dood schieten: terroristen dus, poef!
De medische verzorging werd daar gewoon
als een repressief wapen ontdekt waardoor er
massa’s clandestiene “ziekenhuisjes en
operatiekamers” zijn geopend. Veel medisch
personeel durft ook al niet meer in
ziekenhuizen te werken: te gevaarlijk
gewoon. Men heeft het nare idee dat de
wereld hun heeft achtergelaten en tot prooi
laat blijven van een uiterst misdadig en wreed
regiem. Maar “men” probeert te helpen met
“gebonden handen”. Wat er nu rest zijn de
volgende alternatieven:
1.Nieuwe en weer zwaardere sancties
instellen.
Dat helpt maar pas op langere termijn. En
voor het helpt is er al een forse burgeroorlog
gaande met de Russische wapens aan de
kant van Assad.

GAAT TEL-AVIV ER OP SLAAN?
Men heeft de keuze uit tien plekken waar
nucleaire installaties staan in Iran. De
meeste langs de zijde van Irak en rondom
Teheran. Oostelijk van Iran zie je dan
Afghanistan en Pakistan: aardig buurtje om
bommen te gooien dus. Satellietfoto’s zijn
er met de duizenden gemaakt en alles is al
geoefend en dat gaat al zo sinds 2002. De
centrale van Boucher (produkt uit Moskou)
ging in september 2011 aan het
electriciteitsnet. En Assad weet hoe
israëli’s bombarderen toen ze bij hem een
geheime site van Iran te pakken namen:
die was grondig plat gemaaid. Nu Iran
ambassades van Israël en haar personeel
aanpakt al in drie landen (nadat er al 5
atoomgeleerden uit Iran de lucht in vlogen,
dat ook), is de woede in Tel Aviv op het
toppunt gekomen. Zeker nu Amdinedjad
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heel provocerend liet weten “binnenkort een
grote nucleaire vooruitgang te gaan bekend
maken”. Hij is een meester provocateur
weten we…
Toch moet er worden gevreesd voor ook
forse represailles van Iran ná zo’n
bombardement… Juppé zei het duidelijk zat:
“Zo’n klapper zal niet-calculeerbare gevolgen
kunnen hebben in de regio”. Denk aan een
“zelfmoordaanslag op een VS-schip in de
straat van Hormuz waar de heft van “onze
olie” doorheen reist. Washington probeert
weten diplomaten, Israël er van af te
houden… maar de verleiding is groot in dit
land dat heilig gelooft in militaire power.
Defensie-experts in de VS zeggen dat er wel
zeker 100 vliegtuigen bij nodig zullen zijn: het
is ver weg, er moet onderweg getankt worden
(Israël heeft er mogelijk te weinig!), het is
deels vliegen boven vijandig gebied en de
iraniërs zullen hun flak etc. inzetten. Dus heel
iets anders dan het “even plat gooien” van die
iraanse reactor in Syrië in 1981. Ook omdat
Tel Aviv nu beschikt over de 5000 pond
bunkerbuster bommen van de VS om de
diep-ondergrondse installaties aan te vallen.
Er zijn drie routes denkbaar: een over Turkije,
een over Jordanië en Irak en een over
Jordanië en Saoudi-Arabië. Intussen gaan de
geruchten rond en ging het team van
nucleaire onderzoekers van de IAEA uit
Wenen in Iran aan de slag. Wat dat gaat
opleveren is in enkele weken duidelijk zat en
dan ???
De scenarios worden herhaald en verfijnd:
gaat Iran met raketten op de Israëlische
vliegtuigen schieten? Zet het raketten in
tegen het grondgebied van de Israëlische
staat? Israël loopt geloofwaardigheids
risico”s: als het niets zou doen , maar ook als
een aanval zwak zou aflopen! De VS met zijn
onderzeeërrs, zijn kruisraketten en zijn grote
bommenwerpers
en
zijn
drones
en
stealthbombers zou de klus kunnen doen,
maar, het politieke en militaire risico voor de
regio is enorm…
Maar een effectief aangevallen Israël zou
ingrijpen van Washington zonder twijfel
vereisen!

Ze maken “nichewapens” dus geen al te
complexe grote wapens maar dure kleinere
intelligente wapens. Zoals drones (Herron
TP) die er 3,2 miljard mee verdient, Elbit
Systems verdient 2,7 miljard met zijn
nachtvisiehelm voor piloten en Rafaël
maakt voor 1,8 miljard aan antitankraketten
ype Spike. Tel Aviv is zelf een grote klsant
van complexe wapens als de F15 en de
F16 van de VS. Israël is nr. 2 op de
wereldmarkt voor drones direct ná de VS
en de staat geeft 7% van het BNP uit aan
Defensie. Die 7,6 miljoen israëli’s zijn
lekker 5e wapenexporteur op de wereld net
ná Frankrijk en groter dan Duitsland en
China! Ze hebben ook liefst 20% van de
wapenmarkt in India, vóór de VS. En de
drone die de fransen graag gebruiken in
Afghanistan en eerder ook in Libië, is een
verfranste versie van de Heron TP drone
uit Israël; Dassault bouwt hem een beetje
om ‘a la francaise”. De wapenindustrie is
essentieel voor de staat Israël en maakt
het mogelijk vooraan te blijven en geld te
verdienen om dat grote defensiebudget te
kunnen betalen…

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
UW WINKELKAR VAN MORGEN
Mobi heet ze en er kunnen 4 tassen op
staan en ook zware dingen als flessen en
babymandjes. Uw smartphone kan u er op
prikken waarop u straks de boodschappen
die in die tassen gaan zelf scant. En aan
de kassa betaalt u gewoon direct wat u
inscande en klaar… als u niet effe
gecontroleerd wordt natuurlijk. Niks meer
uit- en inladen en scannen aan de kassa:
dus ook weg kassajuffrouw. Carrefour in
Frankrijk experimenteert ermee
en er
werden flinke studies verricht waaraan nu
checks worden toegevoegd uit de praktijk.
Daarbij kijkt men erg precies naar typen
van klanten zoals: moeders met hun
koters, bejaarden met mobiliteitsproblemen
en vrijgezellen met veel haast.. Voor die
moeder moet die wagen ook een middel
zijn om haar koters in bedwang te kunnen

ISRAËL: DE WAPENBOER!
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houden… en de bejaarden moeten er ook
zelf houvast aan hebben dus hulp om te
bewegen en in evenwicht te blijven.
Dat winkelen dat gaat ook weer veranderen
en zal u meer gemak opleveren en “ons”
minder menselijke arbeid… Maar de oudjes
etc. moeten wel opnieuw aan van alles aan
hips gaan wennen. Dat is ons lot geworden in
deze wereld.

moet er maar opkomen… maar op de uni
van Bristol lukte ze dat.
SUPERSNELLE LIFT
Hij gaat met 61 km/uur met een
magnetenmotor die erg zuinig met energie
is. De Sjanghai Tower van 632 meter hoog
zal hem als eerste hebben. Ritje naar
boven duurt zo ca 0,01 uur en dat is 40
seconden of zo. Ik reisde ooit naar 900
meter diep in een kolenmijn met een lift die
20m/sec deed… en dat is toevallig ook iets
van 50 seconden van start tot finish. Het
was niet fris omdat de lucht in de aarde
warm is en je de broekspijpen moest
dichtbinden omdat de bodem gaten had
ten
behoeve
van
een
lagere
luchtweerstand.. Dat doen ze mogelijk ook
in Sjanghai? Jammer dat Marilyn Monroe
er niet meer is…

SPEAKERS VAN CRISTAL
Jen Michel Jarre ontwierp deze toren van 1
meter hoog en wel 10 glasartisans hielpen
hem met deze speaker in cylindervorm.
Prachtige geluidskwaliteit van 120 watt, en, er
worden er maar 999 van gemaakt. U moet
rekenen op 12000 euro per stuk.
PORCHES ALS WARME BROODJES
“Après 118.000 pièces vendus” in 2011
verwacht Porsche voor 2012 nog meer te
verkopen. Met krachtigere motoren ( 265 en
315 pk voor de Boxster) maar ook zuiniger (7
à 8 km/liter).
U heeft al een boxster voor 49.800 euro en
de mooiste kost 60.400… Daar kun je hem
toch niet voor laten staan?

ALLES KAN MET HUIDCELLEN
Pak een paar huidcellen van iemand die
schizofreen is of aan een depressie lijdt en
verander
die
in
stamcellen.
En
transformeer die in neuronen en genees zo
de zieke. Dus u hoeft niet meer eerst in de
hersens cellen weg te peuteren u kunt ze
zo van de huid schrapen. Dat kunnen ze
nu
in
Edinburgh
en
door
die
neuronencellen goed te bekijken kun je erg
precies vaststellen wat de patient mankeert
en wat er aan te doen. En dat kun je ook
doen voor stamcellen van andere organen.
Dus straks moet u even naar een lab waar
ze wat huid van u wegnemen en dan mag
u na een weekje of zo bij de apotheek uw
medicament halen. Zou het ooit echt zo
easy worden? De mens schrikt nergens
voor terug, u ziet het weer!

DE ROBOT DIE WEET WAT U DENKT
Hoap 3 is maar klein maar wel verrekte slim.
Dat liet hij zien in Israël waar hij van alles
deed wat een wetenschapper in Montpellier,
die in een IRM-machine lag, bedacht voor
hem als uit te voeren acties. IRM (scanner)
las de gedachten van een van zijn makers en
stuurde die over net internet naar het hoofdje
van Hoap die er meteen een beweging in zag
en die uitvoerde. Het project van de uni van
Montpellier wordt mede gefinancierd door de
EU. Straks kunt u op reis uw stofzuiger thuis
dirigeren of al vast uw eitje laten bakken door
Hoap: dat is toch prachtig?

HET VISITEKAARTJE BLIJFT
Ouderwets dat maffe kaartje van 5 bij 8
cm? Nou dat valt nog te bezien nu
Linkedin,
de
sociale
site
voor
professsionals die 135 miljoen klanten
heeft in 200 landen, zich er nu mee gaat
bemoeien. Ze zegt dat de visitekaart er
altijd was om de legitimiteit van de persoon
aan te tonen. Maar het was zo gemakkelijk
kaartjes te drukken of te laten drukken dat

ROBOTS DIE ETEN EN POEPEN?
In Bristol is een robot die eet, hij heet
EcorobotIII, en hij weet de suiker die hij nodig
heeft om electriciteit te maken met een
bacteriële batterij, best te pruimen. Tja en hij
moet, net als de mens, zijn afval dumpen en
dat kan hij ook op een “normaal” toilet. Je
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dit langzamerhand niet meer functioneerde.
In 2011 kocht Linkedin Cardmunch een
toepassing om visitekaartjesinfo gemakkelijk
op te slaan en te manipuleren en daarmee
werkend kwam het idee. Waarom geen
electronische visitekaart gemaakt die het
mogelijk maakt om gelezen te worden en zo
meteen de info op te zoeken die het totale
curriculum bevat? Intussen zijn er al een
vijftal andere in het idee gestapt. En nu kun je
ook een verkregen visitekaart direct inlezen in
je relatiebestand en nu zijn er al 53 miljoen
mensen die dat doen. Meestal via een IPhone of een Androïd. En zo gaat dit
stokoude middel blijven dank zij de hightech.

onderhoudssystemen van Siemensapparatuur. Daarna wordt via een USB-stick de
worm Stuxnet in de computers van
Siemens gestopt die de verrijking van
uranium ernstig vertraagt…
En we weten allen van de aanval op die
nucleaire installaties in Syrië door
Israëlische vliegtuigen in 2007.
Dit alles is de lijn die volgt uit de doctrine
van Begin die zegt: “dat elke vooruitgang in
Iran bij de produktie van een atoombom
moet worden gestopt met alle middelen”.
En dat is de basis van alles hierboven
beschreven. De vraag is nu, ook voor
Washington, hoe ver Israël binnenkort zal
gaan om Iran te stoppen: gaat men in Iran
bombarderen? Zonder medeweten van de
VS? Met grote risico’s voor de stabiliteit in
het MO? En mogelijk met maar weinig
effect voor de voortgang van het
programma van Iran?

DE OORLOG: ISRAËL-IRAN
In Bangkok vloog een C4 de lucht in en de
vluchtende daders gooiden een granaat naar
een taxi en de aanstormende politie. Die
vaststelde: dit waren iraniërs. Alles gebeurde
vóór de israëlische ambassade. New Delhi:
net vóór Bangkok, wordt de auto van de
vrouw van de militaire attaché opgeblazen ;
zij raakt ernstig gewond. Ook hier wordt Iran
verdacht. Dan in Tiblissi, ontdekt de politie
net op tijd een bom onder de auto van een
ambassade medewerker, weer was het Iran.
De stille oorlog Iran-Israël is echt begonnen
en dit waren reacties op de moord op de
atoomgeleerde in Iran en de dader wordt ter
dood veroordeeld: een Israëlische agent. Dan
worden twee geleerden van een universiteit
opgeblazen en daarna ook nog een ingenieur
in de kernenergie. Israël kreeg de schuld
maar ontkende natuurlijk.
Israël waarschuwde lang eerst via de
diplomatieke kanalen later ook via de pers.
Daar lieten ze los dat tsahal, het leger,
bommen gooide op een maquette van de
kerncentrale van Natanz met zijn F15’s. In
1979 vliegt er een vat de lucht in dat in ZuidFrankrijk voor Iran wordt gemaakt voor de
centrale van Osirak, de centrale die Frankrijk
verkocht aan Irak. Dan wordt een lid van de
iraakse atoomcommissie gedood in Parijs in
zijn hotel en daarna heeft de aanval plaats op
de centrale van Oisirak.
Dan begint de hackersoorlog: via westerse
geheime diensten komen de israëli’s achter
zwakke plekken in de software voor

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
HET NIEUWE LOKALE GELD IS IN
OPMARS!
Het bestaat al op vele plekken in de
wereld: men telde nu al 4000 soorten
“locaal geld” dat niets met de staat van
doen heeft. Met soms wel eigen “banken”!
De desinteresse van het moment vanuit de
overheid is een omissie, want het
fenomeen neemt een grote vlucht! in
Aubenas (Fr.) is er nu de bogue (= 1 euro)
en caféhouders zijn nu daar de
omwisselaars. Met die bogue kunt u een
hele reeks van produkten en diensten
aanschaffen. Het zijn biljetten met
kastanjemotieven er op, die erg lastig zijn
na te maken: men drukte er nu al 54000
van.
In Villeneuve-sur-Lot zijn er nu de “bijtjes”
en Toulouse heeft al zijn “violetjes”.
De paar honderd lokale deviezen van de
jaren 90-tig groeiden uit naar nu al 4000
soorten.
In
Duitsland,
Zwitserland,
Engeland, Brazilië en de VS zijn ze al te
vinden. En het heeft echt óók wat te maken
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met de huidige crisis. Want van de 100 euro’s
die een persoon in een supermarkt besteed
gaan er maar 5% naar de locale economie.
Maar met locaal geld wordt die som 5 keer
uitgegeven in diverse kleine winkels en
bedrijven. En dus zie je een opleving van het
lokale winkelen en produceren: en de steden
en dorpen lopen minder leeg wat winkels en
voorzieningen betreft. Let wel: ze verliezen
langzaam aan waarde die deviezen: ze
moeten namelijk rollen en niet worden
opgepot. Nee niks speculatie het is enkel een
ruilmiddel. In Toulouse verliest een biljet drie
maanden na zijn uitgifte 2% van de waarde:
als die datum wordt bereikt moet je 2% aan
zegel er op plakken om het zijn waarde te
doen behouden. En de opbrengst van die
zegeltjes wordt benut voor locale goede
werken.
In Aubenas idem: de biljetten zijn na 6
maanden 4% minder waard en worden
daardoor in consumptie “gehouden”. Er zijn
vele studies naar locaal geld gedaan en al in
1932 was er in het stadje Wörgl (Oostenr.) .
Daar nam de burgemeester een eerder Duits
voorbeeld over in de tijd van de toenmalige
crisis en introduceerde “werkbonnen” die te
koop waren in de locale spaarbank. Ze
verloren 1% aan waarde per maand en ook al
waren ze bedoeld voor publieke werken het
werd al snel een echt locaal betaalmiddel. De
werkeloosheid in de stad daalde in één jaar
met 25%! En dat voorbeeld werd al snel
gevolgd door de buurgemeenten… dus greep
de Oostenrijkse overheid in en verbood deze
praktijken. Maar in 2001 kwamen ook de
Argentijnen met hun “credito” op de proppen
tijdens hun crisis. Na enige tijd gebruikten
wel 7 miljoen mensen daar dit betaalmiddel.
Maar het liep hier stuk op locale speculanten
en valse “credito’s”. En dan het verhaal van
de Zwitserse WIR ook al geschapen in 1932
en nog steeds in gebruik bij 60.000
ondernemingen. Hij wordt soms tijden weinig
gebruikt maar bloeit op in crisistijden. Idem
met de Chiemgauer in Duitsland uitgevonden
door een leraar die dat deed om zijn
leerlingen wat bij te brengen. Zijn “grapje”
wordt nu gebruikt door 600 bedrijven en die
kregen er 30% klanten bij. En hun omzet
steeg met 10%.

Wel zo gaat het dus al langere tijd en
Internet doet er ook al aan: Facebook
credits zijn u mogelijk ook bekend. Daar
zijn 750 miljoen gebruikers (!) die ook een
bankkaart gebruiken en de Facebookcredit
is 0,1 dollar waard (vaste koers). Je kunt
er van alles mee kopen en Faceboek
neemt 30% commissie per transactie en
verdiende er al honderden miljoenen mee.
En daar wil men nu ook het gebruik van
deze valuta buiten het Facebook gaan
opbouwen.
Experts zien er nog meer in de toekomst
en zien zelfs het gebruik van meerdere
soorten deviezen in de toekomst. Gewoon
wat couleur locale wat “rare mensen die
spelletjes spelen”? Wel het vertrouwen in
veel officieel geld is erg aan het tanen en
de gewone man heeft er geen greep op.
Maar met zijn lokale “dollars” herkrijgt men
greep op het geld en op de locale
toekomst. Dit herkrijgen van macht over
geld, van greep op morgen en dus meer
vertrouwen in elkaar , dichterbij, dat is
waarom het draait. En dat lijkt mij geen
bevlieging. In China wordt er door de
overheid met zorg gekeken naar de bloei
van de Qcoin van de sociale site
TencentOQ.
De
Amerikaanse
presidentskandidaat Ron Paul (libertarier)
die ook door Clint Eastwood wordt
gesteund, en door vele jongere. Ron wil de
locale deviezen stimuleren en hun doen
refereren aan de goudwaarde. En wil dus
ook de FED opheffen die hij er van
verdenkt de goudvoorraad van de VS te
hebben verkwanseld! Hij eist dus ook een
inspectie van Fort Knox waar dat goud ligt.
En op het internet zijn er geruchten dat
DSK (door de CIA!) in de Sofitelval werd
gelokt omdat hij dat Fort Knox geheim had
ontdekt!
Morgen geef ik dus ook “provencaaltjes”
uit maar ik weet nog niet welke handel ik er
tegenover moet zetten. Tot dan.
ENDLÖSUNG MADAGASCAR
Himmler komt de eer toe voor het eerst te
hebben gedacht aan het wegjagen van alle
europese joden naar het afrikaanse
continent. En na het veroveren van Polen,
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Frankrijk, België en Nederland zit “das Reich”
met 3,5 miljoen joden en die zomaar doen
emigreren , wat wel voor de 200.000 duitse
joden zou kunnen, was nier erg simpel. Maar
met de val van Frankrijk kreeg Hitler ook
Madagascar in handen en als je daar nou al
die allochtonen (fransen en andere) weg
stuurde hield je plaats genoeg over voor vele
joden naast de oorspronkelijke Malgachen.
De duitse marine zou dan dit “superghetto”
bewaken , ze in gijzeling houden dus, om zo
de Amerikaanse joden te dwingen hun
regering buiten het conflict te doen houden…
Het plan werd later verder bewerkt door
Eichmann, die met een vloot van 120
schepen wel 1 miljoen joden per jaar weg kon
doen varen. In dat plan wordt al iets gezegd
over “korte verblijfsduur” van de joden aldaar:
dus opruiming ervan ??? Maar dat vervoer is
voor de engelsen onacceptabel en zo wordt
het plan Madagascar november 1940
afgeblazen en wordt besloten voor transport
naar een plek in Rusland en dat komt uit de
koker van Heydrich in januari 1941. Want
intussen had Hitler besloten Rusland ook aan
te vallen…
De rest weten we en werd het grootste
genocide drama ooit. Deze historie toont nog
eens de volkomen kalme en ijskoude manier
waarop er gedacht werd over de joden van
Europa. Und wir haben ess nicht gewusst?
Moeilijk vol te houden als je hoort dat de
engelsen van sommige plannen al in 1940 op
de hoogte waren…
Als je dan ook nog de tekst leest van een
speech van Himmler voor hoge nazi’s in
Poznan, wordt het nog keiharder. Hier de
vertaling van wat Himmler zei:
“Ik vraag u allen te luisteren, en er nooit ook
maar ergens over te praten. Wat te doen met
de vrouwen en kinderen van joodse komaf?
Wel ik kon natuurlijk niet stoppen bij het doen
verdwijnen van de joodse mannen en
daarmee riskeren dat die kinderen later onze
kinderen vergelding zullen vragen voor de
dood van hun vaders. Dus moest wel de
zware beslissing worden genomen om ook
hen te laten verdwijnen. Wij nemen dat nu
hier op onze schouders en voor onze
rekening en zullen dit geheim mee nemen in
onze graven”.

In Le Point waarin ik dit las staat boven
deze tekst een foto van Himmler en gevolg
op bezoek in het in aanbouw zijnde kamp
Auschwitz in juli 1942. Hij veegt zijn
bezweet voorhoofd af met de pet in zijn
hand terwijl een ingenieur van IG Farben
hem een tekening uitlegt van een deel van
het kamp. Een projectleider met zorgen…
BESTAAT ER EEN BESCHAVINGS-TOPTIEN?
Zijn er betere en “mindere beschavingen”
of is dat een onzinnige gedachte? Want
wát is bij zoiets de maatstaf? Vrijheid?
Democratie?
Vrouwenrechten?
Hoge
levensstandaard?
Hoge
levensverwachting? Je zou hoogstens, erg
technocratisch, een mix van deze kunnen
bedenken (vraag 1 wélke?), dan aan elk
aspect een “wegingsfactor toekennen”
(waarmee het gelazer al begint want hoe?)
en tenslotte “alle beschavingen” (is er zo’n
lijst te maken?) via zo’n schema per
aspect “raten” en zo een totaalscore
berekenen.
Tja dat lijkt prachtig maar je verschuift
enkel
het
probleem
van
schijnobjectiviteit…
Toch wordt dat vergelijken de hele tijd
gedaan: gewoon aan de borreltafel
(limburgers zijn niet zo slim als hollanders
maar wel aardiger!), met gemene politieke
bedoelingen (zie de haat tegen het
“overheersende” westen in islamitische en
andere kringen) of gewoon uit puur
arrogant narcisme.
Wij westerlingen zijn overigens niet direct
de eerste geroepenen in dit soort van
oefening: vraag dat maar aan de
verwoeste indianenbeschavingen in de
amerika’s en ook in Afrika (slavenhandel)
en Azië (economische knechting). De
kolonisten uit het westen vonden veel van
die beschavingen “inferieur”, basta. En nu
pakken die geknechte die koloniale periode
als de sokkel voor hun herrijzenis en hun
nieuwe identiteit.
We zijn pas weer 60 jaar verlost (?) van
rassentheorieën zoals Hitler en co die
propageerden… en nog regelmatig moet er
weer
door
wetenschappers
worden
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betoogd dat zij een hiërarchie van Rassen
niet kunnen onderschrijven. De hele
menselijke geschiedenis is er een van
“hogere” tegen of naast “lagere” (primitieve)
en nu horen we hier en daar dat op de hele
wereld het westen als beschavingsideaal
wordt genomen… Iedereen zou wel onze
manier van leven (=beschaving) willen ook al
vindt men ons, de dragers ervan, nu niet
meer erg indrukwekkend. Wij, oude
vermoeide hap, laten een beschavingsideaal
achter wat na-aping verdienen zou.. Vreemd
dat men dan niet de vraag stelt hoe zo’n
ideale beschaving dan aan zijn einde kon
komen…wat niet bepaald op kwaliteit duidt
toch?
Tja het nastreven van veel uit de europese
koker is erg nadrukkelijk zichtbaar in Afrika
en ook Azië waar men overigens ook erg
goed weet dat “die kampioen beschaving ook
het
kolonialisme
voortbracht;
dat
ressentiment is er nog zeer levend aan te
treffen. En ook dat onze beschaving het
facisme en het communisme uitvond en liet
hoeveel doden dat eiste… En de islamlanden
herinneren zich plotseling (en terecht!) dat zij
de theorie van de solidariteit “formuleerden”
in al zijn vormen”. En China en andere
opkomende landen werken aan hun vormen
van toegang naar een soort van democratie.
En wij zijn vermoeid en in de war geraakt
intussen en vol met zelfverwijt, gejammer en
we koesteren weer een populisme met
raciale trekjes nu we het spel lijken te
verliezen.
Het westen voelt zich verlaten en verstoten
en niet meer “gewaardeerd” en wil niet
accepteren dat elke beschaving een einde
bleek te kennen… En als je ziet wat er
daarna vaak volgde dan kijk maar goed naar
de Egyptenaren, de grieken, de spanjaarden
en portugezen… en niet te vergeten de
Italianen. En ook de Arabische beschaving in
Al-Andaluz (Z-Spanje). Want daar lag de
basis van onze westerse beschaving.
Maar dat wil een westers populist helemaal
niet horen en mede daarom gaat het dus fout.
Want een afwijzen van de historie en de
werkelijkheid dat zijn de eerste tekenen van
een stevig moreel verval…

En nu lees ik net in Time dat ene Monti, de
huidige redder van Italië, wel eens de
nieuwe visionair voor Europa zou kunnen
blijken te zijn… Direct nadat de grootste
rotzooier aller tijden, ene Berlusconi, die
weg werd gejaagd 5 jaar gevang tegen
zich hoorde eisen. Wegens omkoping in
een proces.. Monti had zijn carrière buiten
de italiaanse politieke rotzooi gemaakt en
was nergens door gecorrumpeerd en kon
dus “redder zijn”.
Dus we mogen nog hoop koesteren...

Terug naar inhoud
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
VOEDSELPRIJZEN EN KLIMAAT
VERANDERING
Voedsel kan er wel genoeg zijn en blijven
voor een groeiende wereldbevolking maar
dat grote sommetje van totale
produktiecapaciteit mondiaal en idem
consumptieontwikkeling, is niet zomaar
waar en zeker niet regionaal gezien. In
India verrotten 40% van de groen-ten en
fruit op de velden: tekort aan transportcapaciteit bij de produktie topmomenten.
En nu zijn er ook al experts die betogen dat
je in de (te lage!) vleesprijzen de
“maatschap-pelijke kosten”, dus die van
waterverbruik, klimaatverandering en
gezondheidskosten, zou moeten
verwerken. Dat zou kunnen betekenen dat
vlees wel 10 keer in prijs zou kunnen
stijgen (net als die goedkope kernenergie
als je daar ook de kosten van
“ontmanteling van stralende centrales” zou
door berekenen. Helaas is dat alles nu, in
tijden van crisis en koopkrachtverlies in
vooral westelijke landen, politiek niet erg
voor de hand liggend. De weg van een
effectie-vere landbouw en verminderen van
het aantal hongerende zou meer opleveren
op korte termijn. Voorbeeld is de scubarijst
in Bagladesh. Deze nieuw ontwikkelde
rijstsoort gebruikt veel minder water en dat
leverde heel veel goede bij-effecten op.
Dus die gevaarlijke biotech is nog niet zo
gek.
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Terug naar inhoud

deze
bar-tabacs
qua
rendement
bescheiden gebleven. Dus is er nu
belangstelling
voor
nagelshops,
mobieltjesverkoop, en zaakjes waar
“bubble tea” wordt verkocht (warme of
koude thee met bolletjes tapioca er in) en
met ander geperst fruit.
Er zijn gevallen bekend waarbij eigenaren
van winkels door een groep jonge,
luidruchtige chinezen onder druk werden
gezet om hun zaak te verkopen en zo zijn
er in het quartier Sedaine-Popincourt halve
straten nu gevuld met grossiers in textiel
van chinese kom-af. Dit tot grote ergernis
van de daar wonende oudjes die geen
bakker of andere winkel in hun straat meer
overhielden.
Chinezen worden ook zelf vaker het
doelwit van roof etc. : bij bruiloften, waar
chinezen altijd cash geven aan de
bruidegom, werden de gasten beroofd door
bendes afrikanen en of magrebianen. Dat
is soms ook een uiting van jaloezie bij deze
bevolkingsgroepen
aangaande
hun
economische succes. Wamt steeds meer
chinezen hier rijden ook in dure auto’s van
duitse makelij en op Internetsites voor
chinezen zijn er nogal wat klachten te
vinden over groeiende sinofobie. Ze zijn
ook niet meer politiek over het hoofd te
zien intussen: Hollande en Guenant waren
in de chinese wijken recent ook al op
bezoek in het 13e arrondissement. En deze
chinezen vroegen hen om hun te helpen bij
een vergunning voor het plaatsen van een
poort voor hun wijkje met erop: China
Town! Tja de tijd dat de clandestiene
chinezen
enkel
het
rode
Boekje
meebrachten is voorbij: nu komen ze met
handen vol biljetten uit hun land in Parijs
aan… Een vereniging van jonge chinezen
die hier zijn geboren en zijn opgegroeid en
die geslaagd zijn in het leven (als
advocaat, ingenieur of bakker) klaagt ook
over een laag aanzien dat zou groeien.
Maar er zijn er onstuitbaar steeds meer die
slagen ook in de politiek of in artistieke
beroepen. China is overal en gaat
onverdroten zijn wegen zoals al vele
eeuwen en op vele plaatsen in de wereld.
Chinatowns zijn er nu van New York tot

-MIGRATIE
DE CHINEZEN VAN PARIJS
Ze waren er al in hert midden van de 19e
eeuw, als colporteurs uit de omgeving van
Sjanghai, om de kostbare steen uit Qingtian
te verkopen. Ze waren in heel Europa te
vinden. Tijdens WO I kwamen er duizenden
uit Qingtian als gevolg van dat colporteren,
maar nu om de fransen met zwaar werk aan
het front te helpen. Het sluiten van China
onder Mao’s bewind maakte een einde aan
de migratiestroom uit China, maar rond 1980
kwam hij versterkt weer op gang. Nu kwamen
er velen uit de stad Wenzhou en nu schat
men hun aantal op 600.000 , voornamelijk in
Parijs en zijn banlieu. Daar bestaat de
grootste chinese gemeenschap in Europa nu.
Er zijn in Parijs een paar chinese banken die
veel verdienen aan het zenden van geld naar
China dat hier door hardwerkende chinezen
werd verdiend: transfert kost 2% van de
somma. Dit is vaak het afdragen van
winstaandeel aan aandeelhouders van hun
bedrijf thuis, zeggen experts, en ze hebben
dan ook al, direct na hun aankomst, de
“premie” bij elkaar geschoffeld door hard
klussen in restaurants, die de chinese maffia
(in Parijs) vraagt van elke clandestiene
chinees. Nu zijn er ook steeds meer “andere
chineszen” die met veel geld hier arriveren en
daarmee de aankoop van Bar Tabac’s
betalen: de helft van dit soort transacties in
Parijs wordt door chinezen gedaan! Veel van
deze gewone immigranten betalen dan cash
150.000 tot 1 miljoen euro… en dat geld komt
uit China van investeerders aldaar. De koper
is dus een stroman en dit werkt omdat een
chinees nooit wil worden betrapt op het niet
nakomen van een deal: dat betekent in hun
cultuur namelijk “groot gezichtsverlies”. Deze
werkwijze heeft in China zelfs een soort van
“parallel beurs” doen ontstaan waarop deze
aandelen worden verhandeld. Zo zou een
district van de stad Wenzhou al eigenaar zijn
van 25% van de tabacs in Parijs en
omgeving… Maar omdat een chinees perfect
de Lotto kan uitvoeren maar niet zo goed is in
de babbel erbij over paarden of voetbal, zijn
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San Francisco tot in Sofia in Roemenië… Dit
land heeft al een enorme diaspora intussen.

dat is in Frankrijk… 24%. Dat is een enorm
verschil!

VLUCHTELINGEN UIT MALI
Al 100.000 vertrokken er naar buurlanden:
Mauretanië, Burkina-Fasso, Niger en Algerije.
De oorlog tussen leger en guerilla wordt
steeds erger door de wapens die uit Libië
kwamen en die de rebellen meer vuurkracht
gaven. Ze vallen nu zelfs, in het noorden,
militaire posten aan. Het leger vecht terug en
zet heli’s tegen hen in. De onrust nog erger
door geruchten over samen strijden van
bevrijdings guerilla’s met Al-Qaida, lijken nu
ook de verkiezingen van april te gaan
vertragen. Weer een land dat in Afrika een
grote vluchtelingenstroom produceert met
een burgeroorlog als oorzaak…

-REVOLUTIES
Na de bijlage Arabische Revoluties VII van
half okt. 2011 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? Syrië stapte meteen in
de burgeroorlog à la Libië.
---------------------------------------------------------1.Tunesië

-DEMOGRAFIE
HET VERGRIJSDE JAPAN
Tussen nu en 2060 zal de japanse bevolking
inzakken van 129 miljoen naar 90 miljoen:
-30% dus. Het lage aantal kids per vrouw, al
jaren 1,39, ligt erg ver onder de “vereiste”
2,08. Ondanks diverse voorzieningen voor
het hebben en onderhouden van kinderen
kwam het toch zover: een werkende vrouw
met kleine kinderen dat zit in Japan niet
lekker,
nog
steeds
niet.
En
hun
immigratiepolitiek die mag geen naam
hebben. Dus zakt het aantal jongeren naar de
helft van eerder dus 7,91 miljoen terwijl het
aantal grijzen oplopen gaat tot 40% van de
bevolking en dat is 36 miljoen (2060). Mede
daardoor is de staatschuld hier de hoogste
ter wereld: 220% van het BNP maar die is
dan wel in handen (voor 95%) van de
japanners zelf. Het land krijgt steeds meer
moeite zijn economie draaiende te houden en
de ramp met die centrales deed daar ook niet
echt goed aan. Een land dat vergrijsd
wegglijdt wat staat als hét voorbeeld voor
vele anderen met gelijke geboortecijfers.
Zoals Zuid- en Oost-Europa en zeker ook
Duitsland en ook Nederland (ca 1,4
kid/vrouw). Frankrijk is hier de grote positieve
uitzondering: het aantal vrouwen tussen 35
en 40 jaar zonder kind is in Duitsland 40% en

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
19 zetels, de Democratisch Progressieven
17 en dan zijn er nog twee partijen met elk
5 zetels. Een groot mozaïek dus…
waarvan moet worden afgewacht hoe men
elkaar zal gaan vinden.
-Drie winnaars verdelen posten
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De drie winnende partijen verdelen de posten
van president, premier en minister van
financiën.

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

-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?
-De centrum-liberalen fuseren.
Ennadah won enorm met 40% en nu sluiten
een drietal centrum-liberalen, goed voor 10%
zich samen onder een nog te kiezen naam.
Een daad van volwassenheid en democratie
om te komen tot enige oppositiekracht zeker
voor de verkiezingen van 2013.

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.

54

De president van de militaire raad sprak en
kondigde het intrekken van de noodwetten
aan. De liberalen en de armen toonden
hun
Ongeduld en de islampartijen waren
pleased met hun hervonden macht bij de
verkiezingen.

-Het plein bleef vol..
Ondanks vele doden bleef het plein vol en de
politie trad steeds driester op. De EU riep op
tot humaner optreden op 9 dagen van de
verkiezingen. Die volgens de militaire raad
gewoon zouden doorgaan. Nu zijn er al
tientallen doden en mogelijk 1000 gewonden.

-Na de voetbaldoden bleef de onrust
voortduren
De politie bleef in Caïro vechten met
protesterende die eisen dat de militairen
opkrassen. En er vielen enkele dagen later
weer een dozijn doden en wel 2500
gewonden.
En
de raad om
de
presidentskandidaten in te schrijven vroeg
de militairen om de datum van juni te
vervroegen naar april. Vele verdenken de
militairen er van de onrust zelf te willen
waardoor zij in het zadel kunnen blijven..
Men gaat hier af op een burgerlijk/militaire
krachtmeting…

-Tientallen doden grote onrust
De voorlopige regering bood haar ontslag
aan; de militaire raad weigerde dat. Er vielen
tientallen doden op het Tahirplein door
traangas en rubber kogels en ander geweld.
De internationale wereld is zeer ongerust en
vraagt om minder geweld. Ondanks het feit
dat diverse partijen hun campagne staakten
zegt de militaire raad dat de verkiezingen
gewoon doorgaan over enkele dagen.
-De 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.

-Teleurstelling bij de opponenten van het
Tahirplein
Ze weten het: bij de verkiezingen is hun
kans
verkeken:
een
islamitische
meerderheid kwam te voorschijn. Vele
revolutionairen
achten
de
revolutie
gestolen… En de onveiligheid nam enorm
toe. Op het plein is nu dé ontmoetingsplek
voor ambulante kooplieden tussen de
graffitti en de urinegeuren. De revolutie is
in een markt veranderd…

-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.

-Presidentsverkiezingen
Eind mei werden die gepland, ruim een
jaar na de machtsovername van Mubarak
terwijl de militairen onder forse druk staan
van de “straat”.
3.Libië

-De revolutie werd een jaar oud.

55

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 CNT kondigde nieuwe regering aan.
Half november eindelijk een bericht over
een nieuwe regering na stilte. De pers
zweeg over Libië…
-Seif Al-Islam gearrresteerd in Z-Libië
Hij werd ingerekend en was onherkenbaar
met
baard,
tulband
en
bruine
woestijnkleding. De procureur van het Int.
Gerechtshof ging op reis naar Tripoli om
hem te arresteren. Vele riepen de CNT op
hem aan Den Haag uit te leveren.

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.

-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.

Dit land is een grote verzameling van meer
dan 20 stammen; twee grote en vele
kleintjes. Khadaffi jongleerde 40 jaar hiermee
met huwelijken, coalities, cadeaus, oliegeld
etc. en balanceerde zeer knap. Maar hij is
van de Tripolisstam (de Khadaffi) en dat
vonden de oostelijke stammen al heel lang
maar niks.

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

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

56

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
ex-kolonialen/gealliëerde na WO II.
-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…
-Libië komt er niet boven op…
Op de eerste verjaardag van de revolutie
bleek hoe ernstig de situatie er nu nog is: de
Raad wilde ze zelfs even annuleren! Want
bijeenkomsten staan nu daar ook al onder de
dreiging van bomaanslagen. Na K. zijn er nu
de vele milities die elkaar aanpakken en ze
doen dat ongestraft. Saad Kadaffi, die in
Niger verblijft kondigde ook al aan dat de Kloyalisten al gauw weer van zich zullen laten
horen.. En met een BNP dat nu 60% lager is
dan een jaar geleden is er ook niet veel te
lachen al zijn er ook positievere berichten
over een snel grotere olie-export.

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 soennitische top wantrouwt Iran , het land van
origine van 70% van zijn inwoners”. De
sjiieten zijn zeer tegen de bevolkingspolitiek die volgens hen ook inhoudt dat er
“gemakkelijk” soennieten worden genaturaliseerd 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

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
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parlement dat in1979 was ontbonden weer
optreden, maar even later werd het weer half
tandeloos gemaakt.

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
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..

-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.

-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.

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,

-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..

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

-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
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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.

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…

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

-Er waren presidentsverkiezingen
De vice-president was de enige kandidaat
voor de presidentsverkiezingen, eindelijk was
de noodzakelijke wijziging aanstaande en
Saleh was ver in de VS.
-Saleh terug en vice-president verkozen
Hij was er weer, terug uit de VS en de vicepresident was op zijn zetel gezet… En, de
ongeregeldheden begonnen weer fors
opnieuw. Saleh is de boze geest in Jemen.
6.Syrië

Schets:
Arabische republiek
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voor de gek. Diverse westerse landen
roepen de VN op in te grijpen in het
gewoon doorgaande bloedbad.

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

-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
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”.

-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…..

-Liga stopt waarneming en resolutie VN
Na diverse ruzies stopte de Liga zijn actie
met waarnemers en zei door Assad c.s.
voor de gek te zijn gehouden. De oppositie
wil enkel onderhandelen ná het vertrek van
Assad en overdracht van de macht aan de
vice-president. En in de VN werd getracht
een nieuwe resolutie te forceren waarbij
Rusland zijn vetorecht vooralsnog niet
wilde verlaten. Niet zo verwonderlijk: het
levert massa’s aan wapens en heeft daar
zijn laatste militaire basis in het MO.

-De waarnemers zien niks..
Die waarnemers worden steeds meer tot een
farce; Assad c.s. houden de zakk opnieuw
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tegen de menselijkheid”. Assad schiet
intusen op begrafenisdeelnemers en vuurt
met zware artillerie op enkele steden,
waaruit al mensen evacueren… Dit is de
facto al een echte oorlog: het beeld van
Libië dringt zich op.

-VS sluit zijn ambassade na veto’s en EU
kondigt weer sancties aan.
Het killen gaat gewoon door en de russen en
chinezen gaven “a license to kill further” aan
Assad en co. De verontwaardiging over die
veto’s is erg groot geworden en de VS en de
EU beloofden weer verdere sancties.
Frankrijk wil nu dat de Arabische broeders
ook in het sanctiewezen instappen en gaat
wijselijk even afwachten wat zij gaan doen.
De russen wisten niets beters te doen dan
hun minister van Buiza naar Damascus te
sturen om te vragen om “minder geweld”.

-Rode Kruis vraagt wapenstilstand
In Homs is de toestand zo precair dat het
Rode Kruis een wapenstilstand vroeg voor
enkele uren per dag. Zodat mensen zich
velig konden verplaatsen voor bezoek en
inkopen.
Er vielen dagelijks tientallen
doden, het regiem is onvermurwbaar…

-De Liga trekt zijn waarnemers terug en…
Ze willen praten met en materiaal leveren aan
de oppositie. Assad heeft elk vertrouwen
verspeeld nu. Ook wil men dat er een VNmacht komt naar Syrië maar dat voorstel naar
de VN roept nog een hoop verschillende
commentaren op! De EU en Italië zijn er mee
accord, Juppé wil niet dat deze oplossing een
militair karakter zal krijgen, Hague uit
Engeland wil niet dat er europese militairen in
zo’n vredesmacht zitten en de russen willen
dat er dan eerst een wapenstilstand wordt
overeengekomen tussen partijen. Wordt dus
vervolgd maar Assad staat nu alleen en het is
enkel nog wachten op zijn aftreden… zei
Washington.

-Jordanië verpleegt de syriërs
Een hotel in Amman is omgedoopt in een
revalidatiekliniek
door Artsen zonder
Grenzen. Voor strijders, burgers, vrouwen
en kinderen. Ze oefenden hun job in Irak
en nu zijn ze goed getraind voor de
honderden syriërs…
Niet weinige
ondergingen amputaties voor slechts
geringe verwondingen aan hun ledematen.
En er zijn al ca 80.000 syriërs gevlucht
naar Jordanië nu. Het sterfdtecijfer is 50%
in de klandestiene hospitalen in het land
van Assad en deze blijft halsstarrig
weigeren zijn gewonde landgenoten te
laten uitwijken naar elders.
-Het onzinnige referendum
Assad kondigde een referendum aan over
een Grondwet en de oppositie riep meteen
op tot een boycot. Iemand zei: “Dat maakt
niets uit want mijn stembiljet ligt nú al in die
urn…”!

-Homs wordt plat gesmeten..
Vijf dagen lang werd de stad zonder
ophouden beschoten met zware artillerie:
elke minuut twee raketten dus. Er is ook bijna
geen eten meer en de hele wereld begint nu
echt zeer ongerust te worden. Assad c.s. zijn
echt door het lint nu en beseffen kennelijk
niet wat ze doen… Of toch?

9.Koeweit

-Symbolische VN-resolutie.. en vele moorden
De Algemene vergadering van de VN kwam
tot een “ nogal voorzichtige en erg
symbolische tekst. Wel 137 vóór, 12 tegen
en 17 onthoudingen, waarmee het isolement
van
Assad
erg
duidelijk
werd
gedemonstreerd. Moskou deed van alles om
de tekst nog te “verzachten” maar slaagde
daarin niet. Banki Moon zegt het nu ook erg
klaar: Wat in Syrië gebeurt is een misdaad
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hoorden nauwelijks iets over interne
problemen.
Tot half november plotseling het parlement
werd bezocht door een woedende groep
van duizenden demonstranten nadat hun
demonstratie was verboden. Het ging
echter over een corrupte minister en niet
over politiek.
-Opnieuw protesten in parlement
Er waren opnieuw oppositionele die in het
parlement voor opschudding zorgden. Het
gaat hier echter om een corruptiekwestie
en niet om een opstand tegen de regering.
HET BEZOEK AAN ONZE ARCHIEFSITE
EN DE BLOGSITE
Afgelopen maand werd Leon's blog 364
maal bezocht. Dat bracht het teller-totaal
op 2254. Dat gaat lekker zo.
De statistieken van het bezoek aan
www.le-provencal.nl met daarin de kiosk
waar u steeds de nieuwste krant kunt
ophalen en tevens 't meest recente
interview van Leon op L1-radio kunt
beluisteren, worden in onderstaande
afbeelding weergegeven.

Schets:
6,2 miljoen inwoners, groei 2,3 kids/vrouw,
gem. leeftijd 26 jaar levensverwachting 77
jaar.
BNP 88 miljard $; BNP/inw. 33.000 $ (!).
Zo’n 45% Koeweities, 35% andere Arabieren, 9% Aziaten, 4% Iraniërs.
Ca 85% moslims en 15% over. Waaronder
christenen.
Het land staat op plek 4 voor de olie-reserves
(8,5%), en incasseerde 45 miljard $ aan
oliegelden, bijna alles uit Azië. En het kan zo
nog wel een eeuw vooruit. Nu is er ook gas
ontdekt. Maar men importeert bijna alles hun
economie is nauwelijks ontwikkeld. Zo’n 90%
van de Koeweities werkt voor de regering!
In dit Koeweit, dat door Bush werd ontzet
(van
de
bezetting
van
Saddam,
demonstreerden ook al mensen voor
burgerrechten. Maar daarna werd het weer
stil… Dat moet dus een puur politieke
achtergrond hebben gehad. Intussen sloot
het zich aan bij de coalitie tegen Khadaffi..
Het gerucht ontstond dat Koeweit zou gaan
bemiddelen in Bahrein maar daarover viel
snel een grote stilte.
Tot de president het kabinet ontsloeg en
Iraanse diplomaten naar huis stuurde op
beschuldiging van spionage voor hun land..
Er kwam weinig nieuws naar buiten en het
land liep keurig mee met de Golfraad en we

Het blog wordt dus aanzienlijk vaker
bekeken / beluisterd dan de website. Deze
dient dus vermoedelijk hoofdzakelijk als
huisvesting van de kiosk en als centraal
archief.

…………………………………………………………….
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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 Meeuws (technical editor) en Leon.
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