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LAATSTE NIEUWS: 1E RONDE FRANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 22 mei
FRANCE

BdR
departement

HOLLANDE (PS)
28,44 % (socialisten)
SARKOZY (UMP)
27,05 % (liberaal-conserv.)
LE PEN
(FN)
18,27 % (extreem-rechts)
MELENCHON(PdG)
11,05 % (extreme-links)
BAYROU
(Modem)
9,14 % (middenpartij)
JOLY
(Verts)
2,26 % (groene partij)
REST
enkele procenten voor 4 kandidaten

27,50
24,51
23,38
13,43
6,35
2,11

Marseille
28,05
26,93
21,22
13,83
5,52
2,11

Ronde 2 op 6 mei; FN (Marine Le Pen) heeft dé sleutelpositie
Prognose nu: 55 Hollande, 45 Sarkozy; nog één of drie TV-debatten H en S.

AMUSE GUEULE
DE EXPORT VAN SCHOTSE WHISKEY STEEG DE LAATSTE 5 JAREN MET LIEFST
71% TOT NU 5 MILJARD EURO’s..
PER JAAR WORDEN ER VOOR 7 MILJARD AAN MOBIELE TELEFOONS VERLOREN
OP DE WERELD. WAARVAN EEN DEEL WORDT “GEORGANISEERD”. DUS STEEDS
MEER MOBIELTJES ZIJN ILLEGAAL..
DE OPENBARE WERKEN IN SAOUDI-ARABIË ZULLEN IN DE KOMENDE 5 JAREN
OPLOPEN TOT EEN WAARDE VAN 600 MILJARD DOLLAR..
TANK IN HET VERVOLG IN VENEZUELA VOOR 0.017 EURO PER LITER OF IN ALGERIJE
VOOR 0,03 EURO PER LITER. DAT PRIJSJE ZIT ZO LEKKER VANWEGE DE HOGE
RIJKSSUBSIDIE ER OP… AARDIGE OVERHEID. KANDIDAAT HOLLANDE BELOOFDE IN
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FRANKRIJK DAT HIJ ALS PRESIDENT WEL DRIE MAANDEN DE BENZINEPRIJS ZOU FIXEN.
MET BELASTINGVERMINDERING DUS… EN DAARNA MOET U HET ZELF MAAR BEKIJKEN
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Zie ook W-Europa: Duitsland is zuinig op zijn oudjes!
HET VERGRIJSDE JAPAN
VEEL TE WEING DUITSE INGENIEURS

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN 24
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

“SUPERBRONNEN”:
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen.
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OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
“ALS DE VADER EN DE MOEDER VAN DE EU TEGEN DE EIGEN EU-REGELS ZONDIGEN
MAG JE NIET EISEN DAT DE GRIEKEN ZE WEL RESPECTEREN” (Zei ene Mario Monti, de
“redder” van Italië, én hardop hoorbaar).
DE SCHULDENLAST VAN DE AMERIKAANSE STUDENTEN IS NU AL 1000 MILJARD DOLLAR.
WEL 58% VAN DE AMERIKAANSE VROUWEN IS FAN VAN OBAMA EN 38% ZIEN MIT
ROMNEY WEL ZITTEN.
DE BESTE ARBEIDER VAN RUSLAND KRIJGT VAN POETIN 300.000 ROEBEL (7679 EURO).
IN DE ISRAËLISCHE KIBBOUTZ LEVEN NU WEER 141.000 PERSONEN IN ISRAËL EN DAT IS
EEN ABSOLUUT RECORD.
DE FRANSE PRESIDENTS KANDIDAAT VAN “ULTRA-LINKS”, MELENCHON (die tot wel 15%
doorschoot), ZEI OVER GELOOF EN GELOVEN:
“HET GELOOF DAT IS EEN BRANDWOND” EN LICHTTE TOE:
“ IK DENK DAT ELK LEVEND WEZEN IS VERBONDEN MET ELK ANDERE EN OP DUIZENDEN
MANIEREN; TOT EN MET HET KLEINSTE DEELTJE UIT HET UNIVERSUM”.
(Niet zo gek gezegd, dacht ik toen).
EEN JOURNALIST ZEI OVER MELENCHON (extreem-linkse pres. Kandidaat Frankrijk):
“HIJ MAAKT POLITIEK MET ZIJN INGEWANDEN IN ZIJN RECHTERHAND EN EEN
JACHTGEWEER IN DE LINKER HAND”.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

rubriekjes van “Voor Francofielen en
Poëten” opgeheven.
Hiermee is LP nu primair gericht op
“de wereld in haar geheel” en is het
typisch Franse deel nu wekelijks
“verblogt”. Al vindt u ook nog Frans
nieuws terug onder WEST-EUROPA,
net als voor andere landen van dit
(deel)continent. De blog mag zich
overigens verheugen in veel bezoek

*VOORAF
LP is veranderd qua opzet: het
onderdeel “Voor Francofielen en
Poëten” is grotendeels “verplaatst”
naar de wekelijkse blog. En de
algemene artikeltjes onder “TOPICS”
zijn vervangen door de wekelijkse
blogteksten. Ook zijn enkele kleinere
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ook
de
onderdelen
“Exception
Française” en “Alledaags uit de Midi
en Marseille”, die in wekelijkse
afwisseling
aan
de
blog
zijn
toegevoegd..
Dit maakt de maandkrant dunner en
hopelijk ook beter toegankelijk en ook
beter verteerbaar.
Veel leesplezier, gij globetrotters en
filosofen!

HET
ELYSÉE
HEEFT
900
PERSONEELSLEDEN
EN
105
DIENSTAUTO’S. DD KANSELARIJ IN
DUITSLAND DOET HET MET 500
MEDEWERKERS EN 27 AUTO’S.
NOU ZIJN DIE DUITSE AUTO’S WEL
GROTER EN DIE FRANSE RIJDEN
VEEL LEKKERDER…
“ER IS VEEL ERVARING NODIG OM
PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK TE
ZIJN . DAT WORDT JE DOOR LANGDURIG LEREN, DOOR MINISTER TE
ZIJN
EN
DOOR
FREKWENTE
INTERNATIONALE CONTACTEN”.
(Zei Bernadette Chirac recent al
sprekend over Hollande….)

LEON en THEO

“HOLLANDE? DAT IS EEN GOEIE
KNUL
MAAR
GEEN
GOEIE
PRESIDENT” (Zei ex-premier Raffarin
recent).

Leon
Theo

WEL 84% VAN DE ALGERIJNEN
VINDEN DAT ER VOOR DE HARKI’S
(de Ambonezen van Frankrijk die ook
vochten mét de fransen tegen de antikolonialen)
GEEN
VERGEVING
MOGE-LIJK IS. DUS NAAR “HUIS”
GAAN IS ER VOOR HUN NOOIT
MEER BIJ EN ZELFS BEGRAVEN BIJ
DE VOOR-OUDERS KAN NIET. DAT
NOEM JE RESSENTIMENT EN DAT
DUURT VELE GENERATIES: DRIE IS
NIET GENOEG.

DIXITS-VERBATIM
SMAAKMAKERS UIT LA FRANCE
DE FRANSE SPAARGRAAD (% van
inkomen dat men spaart) EN HET WWPERCENTAGE VERLOPEN IN GRAFIEK
GEZET AKELIG GELIJKVORMIG. DE
SPAARGRAAD ZIT ZO ROND DE 15%
(MAAR SCHOOT NU NAAR ZELFS
16,8% (!) ) EN DE WW ZIT AL JAREN
ROND DE 9% (is nu 10,8% en dalende?).
NIET ZO VREEMD… EN, DE FRANSEN
SPAREN MEER DAN DE DUITSERS EN
DE BELGEN.

DE FRANSE GEHEIME DIENSTEN
(vooral de DGSE) HEBBEN RUIM 4700
MENSEN IN DIENST. DE ENGELSEN
DOEN HET WAT RUIMER EN
HEBBEN ER MEER DAN 9500
NODIG…

HET HANDELSOVERSCHOT VOOR
MEDICAMENTEN EN VACCINS WAS IN
2011 NOG MAAR 5,34 MILJARD
TEGENOVER 7,2 MILJARD IN 2010.

FRANKRIJK HEEFT 47% VAN ALLE
GEMEENTEN IN DE EU MET ZIJN 27
LANDEN… WEER
EEN
WARE
EXCEPTIE DUS.
5
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toen een fout voorbeeld en lieten
ontwikkelingen “gaan” die grote gevolgen
kregen. Ook voor de grote ongelijkheid in
welvaart van nu… Een slecht voorbeeld
doet dus soms ook volgen. De kans dat er
politici en bestuurders daarvoor bij een
rechtbank moeten verschijnen is echter
niet bijster groot.

*INGEZONDEN
EERST WAT (INGEZONDEN) MOPJES
Niet dat er niks te lachen valt maar ik zat
“short on jokes”.

HET PERFECTE DUITSE MODEL?
Het gaat daverend goed voor Berlijn: een
sterk dalende ww, toenemend aantal
actieve, nog steeds relatief aardige groei,
een steeds maar doorstijgende export,
kortom wat is er dan niet goed aan hun
model? Wel dat ligt in de sfeer van de
arbeidsvoorwaarden en de bescherming
tegen onderbetaling van de sociaal
zwakkeren. Een uitvloeisel van de Hartz IV
maatregelen van het tijdperk Schröder…
Die zich recent overigens weer uitsprak
voor nog sterkere aanpassingen in de
economie. En hij kan het weten hij verloor
zijn politieke plek met zijn lef… Angela wil
nu haar model beschermen ook op
europees nivo en stuurt dus Schaubele
naar
de
voorzittersstoel
van
de
Eurogroep… Om de fransen in de gaten te
houden zeker wat de rol van de ECB
betreft… En zeker nodig als Hollande de
verkiezingen zou winnen: die wil de zaak
anti-duits openbreken zegt hij. Maar Berlijn
past zeer op om niet té arrogant over te
komen: succes maakt namelijk jaloers en
overmoedig! Maar er zijn ook zorgen met
name wat de europese verplichtingen
betreft en de manier waarop zuid-europese
landen nu worstelen met de crisis:
Duitsland is bang weer te moeten lappen
daar. En men is, als groot exporteur
afhankelijk van de gang van zaken in de
afnemende landen: kwetsbaar dus, dus
veel reserve houden ook. Én er is het zeer
zware probleem van de vervulling van nu
al: 1,3 miljoen vacatures! En voor 2020 zijn
er al 2 à 4 miljoen vacatures te
verwachten… Dat wordt dus immigranten
tanken van “beter nivo” die er nu wel zijn in
zuid-Europa… Triest maar waar: de
historie herhaalt zich zij het nu met andere
typen “gastarbeiders”… Dus het succes

*****
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 87-11:
Er waren geen hier te vermelden reacties van
lezers.

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DIE
GROTE ONGELIJKHEID?
Wel dat is natuurlijk de grote crisis, zullen
vele zeggen, ook economen beweren dat.
Maar er zijn er ook die de schuld neerleggen
bij de diverse Amerikaanse regeringen en de
gekozene die hun controleerde. Want door de
hypotheekkraan zo ver open te draaien… En
dat ook nog terwijl, in de jaren tachtig , de
salarissen van de laagverdienende sterk
achter bleven. En toen de rente steeg was
het meer schulden gaan maken de enige
mogelijkheid voor die laagbetaalden om voor
verder te leven…
Daarbij kwam dat
consumptie sterk werd gestimuleerd: de
armen zagen de rijken met hun mooie spullen
en levens en namen steeds meer krediet op:
zij wilden dat ook. Ook is het interessant om
te zien dat in diezelfde tijd ook de overheden
zich diep in de schulden staken…
Deze hypothese krijgt nogal al wat aanhang
ook bij studies in Australië en Zweden over
de jaren tachtig. Dus volgens nogal wat
economische geleerden gaven de overheden
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van het sociale model op langere termijn is…
twijfelachtig. Want bevolkingsgroei maak je
niet bij de centrale bank…

leerden dit al in de 90-er jaren bij forse
acties tegen hen. Dus zijn de “groten” nu al
10 jaar aan het oppoetsen op dit gebied
zoals Coca-Cola, HP en textielboer PVH
maar recent onderzoek toont dat er weinig
vooruitgang is. Slechts 7 van de 276
fabrieken van HP voldoen aan de “eigen”
nieuwe normen. Onderzoekers wijzen op
het beloningssysteem dat men gebruikt en
dat slechte condities in de hand werkt.
Voral de zeer snelle en omvangrijke
wisselingen in produktienivo’s (zoals recent
bij HP), waar de produktie van printers in
enkele maanden met….van liefst 250%
omhoog moest en ging.

FRAUDERENDE BANKEN: DE LIBOR
De Libor is een referentierente die elke
morgen om
11 uur in Londen wordt
vastgesteld aan de hand van een sondering
bij 16 banken om te vragen met welke rente
zij geld gaan lenen aan collegabanken die
dag.
Deze grootheid is dan voor veel
bankzaken een belangrijke referentie en
reflecteert onder meer de verhoudingen tien
belangrijkste valuta en nog een 15-tal
factoren: dat zijn zo’n 150 cijfers die per dag
worden gestopt in een formule. Ze wordt
gepubliceerd door de prestigieuze British
Bankers ’Association en nu bleek, door
gedonder bij UBS, dat deze Liborcijfers
tussen 2006 en 2009 zijn gemanipuleerd
namelijk opzettelijk laag gehouden. De
Amerikaanse handelaar Schwab, die werd
verhoord door de Amerikanen (in ruil voor
een clemente houding in de zwart geld
affaire) en die op vele plekken traders zag
ontslaan werd loslippig en hij gaf belastende
info… De diverse regulateurs waren met
stomheid geslagen. De banken hadden zo
méér stabiliteit gesuggereerd dan er echt was
en zo waren er ook veel leukere
méérwaarden in hun portefeuilles. De
gevolgen waren erg groot omdat er nog veel
meer parameters afhankelijk zijn van die
Libor
zoals
de
prijzen
op
de
grondstoffenmarkten en diverse andere
rentevoeten voor kredietverlening. Brussel
schrok en was verontwaardigd en de Bankers
Association liet snel weten dat men de
methodiek meteen zou gaan herzien… Krijgt
dit muisje nog een staartje of is de affaire té
groot?

INTERNET/MEDIA
INTERNET À LA PEKING
Dat Internet politiek een machtig wapen is
kunnen ze u in het MO en de Magrheb
precies vertellen. Zie nu weer in Syrië…
Maar ook in Peking hebben ze dat al lang
door en ze dwongen zelfs Google’s en
anderen ooit mee te werken aan censuur…
Wat die ook deden want grote markt, beter
dan stoppen etc. ….
Nu dreigt er echter voor het eerst een grote
censuur affaire nu Peking een site
platlegde die erg vóór een zeer populaire
en hoge politicus was , ene Bo Xilai, die
het model van “zijn streek” , een nogal
democratisch soort aanpak (zie vorige
LP’s!) sterk aanbeval. Hij is een
gedoodverfde nieuwe ster voor de Chinese
top en die werd er erg nerveus van: hij
werd uit al zijn hoge functies gezet, zijn
vrouw werd opgepakt voor poging tot
moord (op een engelse diplomaat) en de
site die hem bejubelde (plus nog een dozijn
andere die hem bejubelden) ging plat en
failliet. De beschuldiging komt neer op “een
ontoe-laatbare aanval op de Grondwet en
de politieke leiders van het land en de
partij”.
Daarna volgden ook nog het plat duwen
van enkele bekende microblogs die een
beetje à la twitter werkten.
Dit alles deed op het Internet een gigageruchtenstroom loskomen: de chef van de
e Dienst zou asiel hebben gevraagd bij de

ARBEIDSCONDITIES EN ARBEIDSRELATIES
Steeds meer grote producenten eisen vanuit
ethische
overwegingen
betere
arbeidscondities bij hun toeleveranciers.
Zoals nu Apple doet bij het Chinese
Foxcomm dat al zijn producten maakt… Want
de klanten van de internationals worden erg
kwaad vanwege die uitbuiting: Gap en Nike
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Amerikaanse ambassade en dat was wel de
gekste van alle berichten.
De tactiek van Peking is altijd geweest:
-laat “ze” hun stoom afblazen op het net dat
is beter dan “in de straat”
-laat mensen discussiëren geef een
uitlaatklep zodat ze niet pessimistisch en te
negatief worden.
Let wel: China heeft 1,3 miljard inwoners en
485 miljoen internetters! De VS heeft 313
miljoen en 245 miljoen van hen zijn
internetters. India in deze cijfers: 1,2 miljard
en 100 miljoen op internet… Dus het gaat
niet over een paar weirdo’s. De bewaking van
het internet in al zijn vormen is al een
gigantische klus geworden en ook hier wordt
de tegenstander steeds slimmer. Zeker in
het vinden van “andere namen en
benamingen” voor “verboden mensen of
dingen of acties.”Zo heette Bo Xilai wel bu
hou wat “kleintje” betekent. Omdat Bo ook
“klein” kan betekenen. Natuurlijk is de pret op
als het wordt ontdekt maar dan krijgen die
bewakers
wel
hele
lawines
aan
waarschuwingen omdat “klein” erg vaak
voorkomt… Zo wordt er daar gestreden voor
het vrije internetwoord…
Let wel: het is veel erger nog bij de noordkoreaanse buren en ook in Birma is (of was?)
het niet best…

Arabisch? een beter leven te kunnen leven
en beter samen te leven”.
Wel daarmee zijn niet alle verdenkingen,
hup, van tafel geveegd!
DIVERSEN
MATCH FRANCE 24 EN ALJAZEERA
Kent u ook de zender France24 in het
Frans, Arabisch en in het engels? Ik kijk
vaak naar de engelse en franse versie en
de zender (vrij jong) is erg goed. Nu
concurreert hij met name in het Arabisch
met Aljazeera in Arabisch, zeker ook bij de
Arabische bevolking in Frankrijk. Nog is
deze circa drie keer groter in Arabische
luisteraars in Frankrijk dan France24. Maar
bij de affaire Merah scoorde F24 ruim
500.000 luisteraars in het franse land en
versloeg Aljazeera. Dat lukte hun ook bij de
Tunesische Revolutie en nu heeft de
zender ca 29% van deze markt. Aljazeera
bedient ca 38%... Die fransen timmeren
weer eens goed aan de (media)weg.
DE OREN ETC. VAN WASHINGTON
Het programma Echolon maakte het al 10
jaar geleden mogelijk om al onze
telefoongesprekken af te luisteren en nu
zijn de e/mails dus aan de beurt. In
Blufdale Utah komt nu NSA op een terrein
van 8 hectaren, midden in mormonenland.
Hier komt de grootste data/verzameling ter
wereld te staan
waarbij een centrale
supercomputer in gebouw 5300 met
`yottabits` de ogen en de oren zal gaan
spelen voor de 1000 miljard grotere
datahoeveelheid dan nu ergens te vinden
is. Elke mail en elke zoekopdracht ter
wereld op het net wordt er opgeslagen…
Maar ook elk parkingticket, vliegtuigticket…
Elke
persoon
die
,elektronisch,
communiceert is nu object van `spionage`.
Yes, Big Brother is really watching you!

PAGE VAN GOOGLE KREEG BIJLES
Google heeft met zijn 30.000 medewerkers
niet weinig problemen net zoals vóór hen
Microsoft
die
had.
Watchers
van
bedreigingen van de privacy belagen Google,
de commissies van de concurentiebewaking
in de VS en Europa zitten ook voortdurend op
het vinkentouw. Nu werd het tijd, vond
oprichter Larry Page om zich maar eens fors
te verdedigen en hij deed dat in Bloomberg
Business. Hij ontving overigens van Steve
Jobbs, net voor die stierf, nog de nodige
adviezen: gratis. Is Google naïef?
Nou uit het antwoord van Page zou je dat niet
kunnen lezen: hij is daarentegen erg droef
over het toenemend aantal conflicten in “zijn”
sector. En hij bezweert ons opnieuw dat hij,
net als Jobs, niets anders beoogt dan: “de
technologie inzetten om de mens te helpen
om 24 in het Frans, het engels en in het

GOLDMAN SACHS FÊTEERT DE BRICS
In het Taj Mahal Palace in Bombay liep
recent de hele top van Goldman Sachs
rond omringd met veel veiligheidsgedoe.
De bank gaf een flinke party voor locale
miljardairs en sprak daar ook openlijk over
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de nogal onbetrouwbare houding van de
Indische regering (Vodafoon kreeg daar 2,3
miljard extra belasting aan de broek). Daarna
vloog de bank door naar New Delhi waar ze
de regeerders van Brazilië, Rusland, India,
China en Z-Afrika ontmoette die daar hun
BRICS-top hielden. En ze werden ook
ontvangen ten huize van Lakhsi Mittal voor
een galadinertje. Want die is ook lid van de
board van Goldman; ons kent ons. Goldmann
Sachs kent in haar business geen noord-zuid
spanningen: de enige kleur die bij hun telt is
het dollargroen.

wordt gesteund door Z-Afrika, Brazilië en
Angola. Zij deed ook Harvard en MIT…
Tja afwachten dus, maar wie de steun
heeft van de VS wint het meestal…
DE DOODSTRAF IN DE WERELD
Van de G8 landen zijn er nog twee die de
doodstraf kennen: de VS en Japan. In het
laatste land werden op 29 maart drie
veroordeelden terechtgesteld terwijl dat de
laatste jaren niet meer werd gedaan… En
terwijl de tendens “teruglopend” is volgens
Amnesty International: 20 terechtstellingen
in 2011 en 31 nog in 2002… In Iran, Irak
en Saoudi-Arabië is er een forse stijging te
bemerken. En China heeft er evenveel als
alle andere landen samen opgeteld laten
zien. Toppers dus: China met 1000, Iran
met 360, de Saoedi’s met 82, Irak met 68,
Yemen met 413, de VS met 43…. En dan
komen er 14 landen met 2 tot 10 (Somalië)
… Dus wilt u erg stout zijn dan moet u niet
naar Azië gaan en ook oppassen in het MO
en in Afrika en in de VS niet te vergeten…
want anders bent u voor u het weet, uw
kop kwijt.

DE OCTROOIENRACE
Frankrijk ging naar de zesde plaats bij “les
brevets” en China passeerde dit land recent
gemeten in aantal aangevraagde octrooien.
Duitsland ligt op veel hoger nivo dan
Frankrijk, altijd al: 25000 per jaar aldaar
tegen 10.000 in la douce France. Dat komt
mede omdat de franse industrie in omvang
maar 1/3 van die in Duitsland is… Japan ligt
zeer hoog met zijn ca 45000 per jaar. Dus
wel 60% van de gedeponeerde octrooien in
Europa komen uit gebieden buiten en dat
aandeel stijgt nog steeds. In Duitsland is het
vooral het Midden- en Kleinbedrijf dat
octrooien “produceert” in Frankrijk de grote
industrie en de overheidsinstituten.
Het aandeel uitgegeven aan R&D in het
westen is aanzienlijk achter gebleven in
vergelijking tot Azië…

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE OLIEPRIJS PLOFTE
De spanningen in de wereld zetten de
olieprijs onder druk (Iran en Syrië vooral)
en ook de toenemende vraag. En, de euro
die minder sterk is vangt deze prijsstijging
minder op dan eerder: olie wordt in dollars
afgerekend. De oliefactuur in Frankrijk
voor 2011 was 62 miljard en dat is 90%
van het handelstekort! Dus werd de
benzineprijs ook een verkiezingsitem:
Hollande beloofde 3 maanden prijsstop
door… minder belasting te heffen via de
TIPP… Le Pen wil die TIPP sowieso 20%
verlagen en Bayrou zet in op elektrische
auto’s. De laatste maanden stijgen
benzine- en dieselprijzen ca één cent per
week wat een forse aderlating in
gezinsbudgetten wordt. Reiskosten is nl
post nr. 2 in het gezinsbudget namelijk

DE NIEUWE BAAS VAN DE WERELDBANK
Obama is voor Jim Yong-kim een koreaan
van afkomst, Amerikaan van 65 jaar,
antropoloog en medicus en hooggeleerd via
Harvard en nu de baas van Dartmouth
University.
Hij deed vele wereldwijde
projecten op diverse gebieden als AIDS.
Mede daarom ligt hij goed in Afrika wat
Washington nu van belang acht. Ook Europa
en Canada zien hem wel zitten. De VS
houden vast aan een oude gewoonte:
Wereldbank voor een Amerikaan en het IMF
voor een europeaan…
Maar ene Ngozi Okonjo-Iweala uit Nigeria
dingt ook mee. Zij is ex-directeur van de
Wereldbank en was minster in Nigeria. Zij
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14% en volgt direct op de huisvestingspost.
En het einde is niet in zicht…

Yergin ziet het dus niet echt zwart in en
sprak nauwelijks over… duurzame energie
voorziening. Dat geeft aan waar het op de
korte termijn om gaat…

TORENS MET ZONNEPANELEN
Waarom dacht niemand er eerder aan? Als je
ze “opstapelt” in een hoge toren kost dat veel
minder en het rendement wordt zelfs 2 à 20
keer beter vooral in de ochtend en tegen de
avond. Elke bijdrage is er een en het zal niet
de laatste vondst zijn. De zon gaat ons nog
echt even verder helpen. Op MIT in de VS is
men er zeker van.

Terug naar inhoud

RELIGIES
VELE SPANNINGEN OP VELE PLEKKEN
In Nederland lijkt het islamitem even in de
koeling te zijn gegaan het werd vervangen
door EU en de euro. Wilders schakelde
snel met samenwerken met links hij was
toch wel geschrokken dus.
Maar in Bahrein gaat de onderdrukking van
een sjïitische meerderheid door wat
soenni’s gewoon door. Zelfs de hevige
protesten tegen de F1 in dat land
veranderden niets. Idem in Irak waar de
bommen
nog
dagelijks
in
beide
islamgroepen slachtingen aanrichten. In
Syrië is er officieel (nog) geen religieus
conflict maar de oppositie is zo onduidelijk
dat het zich bijna zeker verbergt onder het
oppervlak. De christenen daar (en ook in
Libanon) vrezen voortdurend te zullen
worden aangepakt. Christenvervolging in
Egypte (kopten) in Algerije en ook in
Turkije is het niks rustig op dit punt. En
over Pakistan een land dat berust op een
islambasis net als Iran hoeven we het ook
niet te hebben.
Israël is dé concentratie geworden voor
Jodenhaat en nu het vestigen van kolonies,
ondanks forse internationale druk, op de
Westbank gewoon doorgaat wordt dat ook
niets beter…
Kortom, religie bewoog en beweegt de
zielen nog steeds en niet enkel richting
hemel.

DE ENERGIEVOORZIENING VAN DE VS
Tot u spreekt Daniel Yergin, dé grote
olie/expert van de VS, die ook de Pullitzer
prijs won met zijn energiepublicaties.
Ook in de VS is de benzineprijs een politiek
item van de bovenste plank. Immers een
amerikaan komt die hoge prijs bijna dagelijks
aan de pomp tegen en merkt dat er veel van
zijn geld mee heen gaat om te tanken.
Wat te doen om die prijs te beheersen? Wel,
er komen in de komende tijd veranderingen in
de produktie: Irak zal meer gaan pompen en
de VS zelf produceren veel meer (nu al >
300.000 barrel/dag). Dat is 20% meer dan in
2008 en zal verder stijgen. Verder moet er
zuiniger mee worden omgesprongen en
worden gehoopt dat Iran zich verstandiger
gaat gedragen door de sancties. Dat zal de
druk op de markt verlagen.
Canada in nu al de grootste olie/leverancier
van de VS via zijn bitumineuze zand en de
pipeline van Keystone is van groot belang.
Canada produceert meer dan Libiè voor de
oorlog en is meer dan 1-3 van de iraanse
productie.
De
veiligheid
van
onze
olievoorziening neemt dus fors toe.
De hydraulische facturering heeft veel
energie opgeleverd en zeker 600.000
indirecte
banen.
Dat
helpt
onze
productiesector weer op de been en zal onze
concurrentiepositie fors verbeteren. Alle
studies wijzen er op dat er nauwelijks risico is
van grondwatervervuiling en het gebruikte
water moet goed worden verwerkt.
Dat de VS te weinig aan bezuiniging zouden
doen is onjuist, het verbruik is nu 50% van
dat enkele tientallen jaren geleden. En dat zal
verder verbeteren.

Terug naar inhoud
AFRIKA
W-AFRIKA: LAND VAN DE PUTCHES
Op een kaartje van dit gebied van ca 16
landen stonden met zwarte geweertjes alle
putchjes sinds 1960 aangegeven. En dat
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zijn er bijna 70 blijkt: dus ongeveer 3 putchjes
per twee jaar. De laatste waren in Mali (al
weer afgelopen) en in Guinee-Bissau (waar
een akkoord werd bereikt tussen oppositie en
plegers). Zo’n zes landen hebben nog steeds
een regering die vortkwam uit een putch
zoals Maretanië (lijkt “geaccepteerd..),
Burkina Fasso, Tsjaad, Soedan, Congo,
Equat. Guinee en Togo. Steeds vaker grijpt
de Afrikaanse Unie in of de lokale verbanden
van landen (zoals de club van w-Afrikaanse
landen recent deed). Niet zelden stuurt men
nu ook een militaire vredesmacht en
intervenieert
door
presidenten
van
buurlanden te laten bemiddelen. Deze
putches ontstaan vaak door blijvende
armoede,
stammenruzies,
religieuze
onderdrukking en grote chaos en instabiliteit.
Gelukkig neemt het verschijnsel wat af.., En
bij het “oordelen” moeten we onze eigen
geschiedenis nog even ophalen met putches
in Portugal en Griekenland als bekendste
maar denk ook aan die van Polen.. die wel
zeer speciaal was omdat hier een vakbond
de actie voerde. Dit zijn alle symptomen van
ontwikkeling: een democratie is een lastig
ding en moet “geleerd worden”. En W-Europa
ontdekte nu ook dat democratieën instabiel
kunnen worden in diepe crisissen…

Ghali die verbindingen met Al-Qaida had
via Aqmi. En, hij was in de club van
Kahdaffi in Libië het Groene Legioen toen
genoemd.
Hij was daarna in Pakistan en keerde nu
terug om de sharia in Timboektoe te
brengen.
Hij is een strateeg die veel deed om onder
de touaregs djihadisten te recruteren en hij
deed ook veel aan geldronselen via
contrabande (drugs, sigaretten en ook
ontvoeringen).
De acties (van touaregs en djihadi’s)
waarbij het Malinese leger nauwelijks iets
kon uitrichten, leidden tot de legerrebellie…
die snel stopte na ingrijpen van de club van
West-Afrikaanse landen (Cedeao) tegen
amnestie voor de deelnemers. De
president Touaré die nauwelijks iets kon
uitrichten trad af en kreeg een
interimopvolger.
In
afwachting
van
verkiezingen… Wat wel even zal duren
vanwege de onrust in het land en de vele
vluchtelingen.
Niemand gelooft in de bestendigheid van
de huidige “coalitie” Touareggs-Djihadisten
omdat nu de touaregss hun zin hebben
namelijk controle van het noorden, maar
ook omdat touaregs een erg milde islam
aanhangen met een puike positie voor de
vrouwen. Maar nu is het malinese leger in
verval geraakt en is niet capabel het
noorden te pacificeren. Dus zal Aqmi daar
nog even blijven logeren en zal er breder
tegen hen moeten worden opgetreden.
Zoals Algerije en Mauretanië al eerder
deden. De Cedeao plant nu een
legermacht in te zetten van 3000 man en
de VS en Frankrijk zullen fors logistiek
gaan helpen. In Parijs heeft men deze
ontwikkeling onderschat bij de Libische
acties en nu kwam er toch deze gevaarlijke
chaos ná Kadhaffi c.s. . Die dat “beloofde”
overigens. De 700.000 touaregs in Niger
zijn redelijk in de huidige politieke
structuren daar geïntegreerd en zij zien de
gekozen weg van hun noord-malinese
broeders niet als de juiste.. Al zijn er in
hun gelederen ook jongeren die zich daar
willen aansluiten. Daarin zit best een risico

HET DRAMA IN MALI EN ZIJN BUURLANDEN
Het drama heeft alles van doen met het volk
van de Touaregs dat nu uit 1,5 miljoen
mensen bestaat. Wonende in Mali, Niger,
Zuid-Algerije, Libië en Noord-Burkina-Fasso.
De tamacheq sprekende touaregs van
berberse afkomst zijn al 1000 jaar de
“koningen van de centrale Sahara”. Toen de
dekolonisatie plaatsvond in de zestiger jaren
bleven zij in de marges van de nieuwe
autonome
landen.
In
Noord-Malië
rebelleerden ze al (met zijn 550.000) in de
60-er jaren en nu zijn ze daar weer aktief in
de club die MNLA heet (Beweging voor de
bevrijding van Azawad). Hun strijdmacht is ca
3000 man in het noorden van Mali en komt
voor een groot deel uit het vroegere Libische
leger van Khadaffi. Want die zijn nu
werkeloos geworden… In deze club
infiltreerden djihadisten onder meer ene Ag
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nu. En er zijn nu nog 13 gijzelaars van
Europese huize waaronder 13 fransen.
Intussen speelt er zich wel al een humanitair
drama af mede door de droogte daar in
combinatie met de chaos: al meer dan
200.000 mensen verlieten hun huizen. Er zijn
er 46000 in Mauretanië, 30.000 in Algerije,
25000 in Niger en 23000 in Burkina Fasso
nu. En zo’n 90.000 zwerven er rond en zij
worden door kleine bendes belaagd. In het
noorden wordt alles nu weggeroofd en dus
wordt de voedselvoorziening erg lastig… Er
zijn nu ook berichten dat de touaregs weer
willen meewerken met de hoofdstad Bamako
om die djihadisten die hun in Timboektoe
gewoon (Ná hun innamewerk) wegjoegen
(want zij zijn erg goed getraind en
bewapend), om Ag Ghali een lesje te leren.
De tijden van de touareg-opstand van 1916
tegen de fransen zijn 100 jaar geleden, ook
de afscheidingsoorlog begin 60-er jaren in
Noord-Malië zijn nu vergeten en ook de
geboorte van de beweging van Kadhaffi in
1972.. (waarin veel touaregs zaten). De
laatste ruzies waren echter no gaande in
1990 tussen noord en zuid gevolgd door de
vrede van 1996 maar ook de nieuwe opstand
van 2006.. (in Niger en Mali). En we zijn weer
in troubles nu in 2012… Het wordt weer een
lange en gevaarlijke geschiedenis…

diplomaat en heeft dus diplomatieke
onschendbaarheid… Frankrijk trekt zich
daar vooralsnog niets van aan in zijn
lopende vooronderzoeken… Want hij werd
snel in oktober 2011 (toen het fout begon
te lopen) tot diplomaat van zijn land bij de
VN benoemd… Wat zijn vader hiervan
denkt is niet bekend want hij wil er niet
over spreken.
In Parijs staat hij op de grijze lijst en daar
zullen we hem niet meer zien. Een der
laatste grote geldjatters van arme afrikanen
wordt
nu
aangepakt.
Dat
gaat
waarschijnlijk lang duren…

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
AUTOVERKOPEN BEGIN 2012: -9,7%!
Harde cijfers in febr. J.l.: autoverkoop
Europa bijna 10% lager in een maand… In
Frankrijk zelfs 20%... Nee niet zomaar
even een gat als is dat deels wel waar.
Nee, de markt is echt verzadigd mede door
het stijgend aantal autoloze oudjes.
Fabrikanten vrezen dat de capaciteit terug
moet met 20%... Die bijna 16 miljoen
nieuwe auto’s van 2006 zijn nu geslonken
tot 13 miljoen… Daar kan geen vakbond
tegen op. Dat is de weg die grijs Europa
gaat… Minder auto’s etc. maar véél hogere
zorgkosten dat snapt een kind. Maar hoe
los je dit nou op? Immigranten dat mag
niet, wel later met pensioen…

DE ZOON VAN EQUATORIAAL GUINÉE
Hij is de zoon van de huidige president hoog
opgeleid in Frankrijk en de VS, maar zijn
resultaten bleven op studiegebied wel wat
matig. Maar na de studie werd het pas heel
duidelijk toen na aanklachten over witwassen
en “diefstal van staatsgelden”, de gigantische
rijkdom bleek waarin deze telg zich wentelde.
Kapitale huizen in de VS en in Frankrijk,
zestien superluxe auto’s, voor vermogens
aan kunst, horloges van een miljoentje en zo,
er kwam geen einde aan de lijst van weelde
en een superbe levenswijze. Hij moest naar
huis vluchten en enkele dure advocaten
nemen die wijzen op de herkomst van al dat
geld: hij is namelijk ook zakenman en heeft
bedrijven die goed lopen…
En op zijn
website is te zien hoe begaan hij is met de
doodarme onderdanen (die van 2 dollar per
dag moeten leven). Verder is hij ook

OPKOMST EN ONDERGANG VAN ITALIË
De baas van de Liga van het Noorden de
club die noord il afscheiden van zuid is uit
zijn partij gemoeten wegens, jawel,
fraudegedoe. Hij nam zijn congé in tranen
deze rijke man die met Berlusconi
samenwerkte. Ook hij ordt nu beschuldigd
en
de
staat
onderzoekt
zijn
levenswandel…
Hij regeerde als een
wrede vorst op de tour van Machiavelli,
zegt men, maar nu ligt ook hij er uit. Na het
morele echec der christenen en ook de
socialisten hier, kwam Berlusconi en ook
de Liga in de regeringsposities… Dat is nu
ook voorbij en Italië doet nu alle moeite om
uit de greep van zijn grote schulden te
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komen (zie beneden) onder leiding van Monti.
Hoe het met de Liga verder zal gaan moet
eerst blijken bij de aanstaande locale
verkiezingen en dan in 2013 met de
parlementaire verkiezingen… Er zou wel
eens een herrijzenis kunnen komen van
centrum-rechts waar ook Monti zich bij thuis
voelt. En mogelijk is hij een hoofdrolspeler
ondanks het feit dat hij, met zijn 69 jaren, dat
niet wilde. Zei hij… Afwachten dus, maar
Italië sluit een periode van verval af en…
begint opnieuw en het is pijnlijk.

De tijden van Berlusconi zijn vergeten en
het is enkel jammer van het verdwijnen van
al die schandaaltjes. Italië heeft het voor
even, goed begrepen: riem aantrekken en
de zaak niet belazeren..
SPANJE IN DE DEPRESSIE
Wel 50% van de 18-35-jarigen is werkeloos
in dit land en dus gaan vele weer de weg
van hun voorouders: vertrek naar elders.
Hooggediplomeerde werken in kleine
baantjes voor een krats nadat de ouders
duizenden neertelden voor opleidingen
zelfs in het buitenland. Een van hen werkt
als serveerder in Parijs hij is chemisch
ingenieur. Hij zette een site op
(www.pepasypepes.blogspot.fr) en kreeg
daarop
duizenden
reacties
van
soortgenoten.. Vanuit Hong-Kong tot Costa
Rica en ook uit Zwitserland en zeker ook
uit Duitsland. De nimileuristas, jongeren die
werken voor minder dan 1000 euro/mnd,
weten dat vele nooit viercijferige salarissen
zullen verdienen… Ook veel ondernemers
moesten “om” zij halen nu al hun spullen
uit Polen, China of Hongarije voor 40%
minder en ontsloegen veel personeel.
Jongeren kochten of huurden samen
huizen om wonen te kunnen betalen.
De bars zijn toch wel vol ‘s avonds maar
het is er nogal depressief: men is de grote
dreun nog niet te boven. Het ging ook TE
vlug. Er is nog geen vervanging voor het
wegvallen van de enorme bouwsector.
Tekort 2012 5,3% (is nog 8,5%); men wil
12,3 miljard meer ophalen bij de burgers
( inkomstenbelasting omhoog, fiscale
voordelen weghalen) en elk ministerie
moest 17% inleveren. WW omlaag, minder
infrastructuurinvesteringen. De pensioenen
werden nog gespaard tot nu toe maar de
locale overheden moesten ook met minder
geld toekomen… Wat gaat er van Spanje
worden? Opkalefateren en dan weer
europees verder of moet men terug op
Brics-niveau eerst?

HOE SUPER-MARIO ITALIË AANPAKTE
Ja wat hij kneep weten we wel een beetje:
Pensioenen pas met 66 jaar, ontslagrecht
soepeltjes, zeer fel op fiscaal verstoppertje
spelen en weer OG-tax en wel het dubbele
van vóór Berlusconi. Boem en dat kreeg hij
zonder ook maar een betoging voor elkaar
met een techno-regering aan de macht. En
zijn ster (én die van zijn land ook) steeg en hij
is nu gevierd van Washington tot in Berlijn en
zelfs in Rome. Hij wist als geen ander dat in
Italië 1/3 van de economie zwart was: 540
miljard euro! Dat is zowat de som van de
BNP’s van Finland, Portugal, Hongarije en
Roemenië samen. Let wel: 6 miljoen Italianen
moesten al een tweede baan nemen om rond
te komen. De staat miste zo ca 135 miljard
aan belastingen en hij zette een programma
in dat Serpico heet om fraude op te sporen
wat de banktransacties continu scande… En
zo ving hij ww-ers met jachten en een
helicopter en Porsche’s. En ook een “blinde
chauffeur met invalidenpensioen” en zelfs
een
blinde
beroepsjager…
Doktertje
omgekocht die keurde. Dat hielp niet slecht
om de belastingstroom op te peppen: wel 13
miljard in 4 maanden in 2011. Geholpen door
een erg goede fiscale toopper ene Befera die
nu ook op TV komt en zegt: “Laten we allen
betalen en dan dus wel minder”.
Dat lijkt ook wat voor de Grieken. Maar dan
moet je wel een basisadministratie hebben op
computers… Monti roept echter nog bijna
elke dag naar de Italianen: we zijn er nog
lang niet. Onze krimp is nog 2% per jaar, het
handelstekort groeit nog en de inflatie en de
WW lopen op…

CAMERON GAAT ONDERUIT…
Hij presenteerde een echt sloopbudget met
zijn minister Osborn van financiën en
maakte wat ongelukkige opmerkingen over
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zijn eenvoudige manier van eten… Maar toen
duidelijk werd dat hij ook diners “aanbood”
met zijn geelschap die de deelnemers
250.000 pond kostten, was het fors bukken.
Bakken met kritiek werden over deze
mijnheer van rijke afkomst, (en die dat slim
tracht te verbergen), uitgestort. En zijn
populariteit schoot omlaag… nu hij ook nog
het topbelastingtarief omlaag deed van 50
naar 45%... Hij is nu voor vele weer gewoon
die rijke jongen, vriendje sinds de Universiteit
van Oxford van Osborne en ook Boris
Johnson (burgervader van Londen)… En lid
van
het
ultra-conservatieve
cluppie
Bullington, ultrasnobbish vooral. Nu lijkt zijn
poging om de Torypartij te presenteren als
echte middenstandspartij in zwaar weer te
zijn gekomen. En zijn gehannes met de EU
heeft hem in een internationaal isolement
geplaatst… Cameron moet echt gaan
oppassen nu.

van elke lid van het centrum kan, binnen
grenzen ook variëren naar inzet.
En per consult betalen, zoals dat in
Frankrijk nog gaat (ik betaal inderdaad in
cash bij de huisarts!), dat is er in Engeland
(en ook Nederland) niet bij. Tja en kijk je
naar het % dat de gezondheidszorg kost in
relatie tot het BNP dat is dat in Engeland
9,8% en in Frankrijk 11,8%... Toch was er
in de verkiezingsstrijd hierover geen woord
te horen….
GOEDKOPE PIEPERS IN GRIEKENLAND
De boeren verkopen nu de piepers direct
aan de consument voor 50% van de
winkelprijs. Niet zo maar, maar ernstig
noodzakelijk voor veel grieken die anders
hun eten niet kunnen betalen… Want het
salarisdeel van het BNP zakte daar van
14% (2009) naar nog geen 10%... op weg
naar 8% (2015) en de sociale uitgaven
gingen van 22% naar nu 19 en ook op weg
naar 8% in 2015. Dat is niet niks dus. De
club die dit bedacht heet dan ook: “De
aardappel beweging” en een hele groep
boeren in Noord-Griekenland doet er graag
aan mee. Nu wil men ook nog de olijfolie
en het lamsvlees voor ook 50% hebben…
Tja het minimumloon is nog 683 euro nu en
de ww is 21% (jeugdigen: 51%!). Wie had
dat ooit gedacht in het rijke westen?

WELK SYSTEEM VAN GEZONDHEIDSZORG?
In Frankrijk denkt men in het algemeen dat
hun systeem erg goed is en ook, dat het
engelse niet zo best zou zijn… Mar nu ook in
Frankrijk stemmen op gaan om op enkel
“gezondheidscentra” over te gaan ontdekt
men dat dit in Engeland al lang het geval is.
Daar zitten 5 à 9 medicijnmannen bij elkaar
met verplegers en medische secretaressen
en daardoor kan wel 40% van het werk van
een medicijnman dor anderen worden
gedaan. Medicijnengebruik, therapiehulp,
vaccinaties dat hoeft de dokter niet meer te
doen. Het centrum is verantwoordelijk voor
de gezondheidszorg van de toegewezen
patiënten en wordt ook in die zin betaald: het
aantal patiënten en hun socio-economische
setting is de basis voor de vergoedingen.
Waardoor je ook de kosten beter naar
draagkracht kunt verdelen. En sinds 2004
ontvangt zo’n centrum ook beloningen naar
prestaties, dus de kwaliteit van de zorg en het
patiëntenbeheer.
Wordt elke patient
minstens twee keer per jaar gezien? Is er een
register van diabetici? Wordt een patient
goed gevolgd ook in leeftijdsopzicht? Wel 135
factoren worden geregistreerd en de beloning

WINDMOLENS IN FRANKRIJK
In vijf parken voor de Atlantische kust gaat
men voor 10 miljard aan windmolens in zee
zetten en elk park is goed voor ca 450
Mwatt.
Ter vergelijking: de EPR
kerncentrale in Frankrijk kost 6 miljard…
Het is een inhaalslag en het brengt 10.000
arbeidsplaatsen er bij. EDF en Alstom
doen mee en ook Areva samen met
Iberdrola (sp) maar de basismolen moet nu
naar 5Mwatt (was zie Siemens tot nu toe
3,6 Mw). Areva beschikt via Multibrid wat
het kocht al over een 5 Mw in de Baltische
Zee..en er zijn er 120 in bestelling nu.
Alstom dat Ecotechnica (Sp) kocht heeft er
zelfs een van 6 Mw. Maar mogelijk komt
Siemens ook hier aan de bak met zijn “6
Mw”. U moet denken aan dingen van 176
meter hoog (!) met wieken van 73,5 meter
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lang. Er zijn diverse voeten in mogelijk die
drijven dus onder water. Het gaat in totaal om
ca 80 van deze molens en met zijn 3000 à
6000 Mwatts zit Frankrijk nogal europees
onderaan ver achter Engeland met 2100
Mwatt nu (55% van europese produktie);
Denemarken met 860 Mw (23%); Nederland
met 250 (6%) en Belgie en Duitsland met 200
elk (elk 5%). Siemens heeft hier een
marktaandeel van 53%...
De kosten van “zeestroom”zijn ca 120 à 200
euro per Mwuur en dat is 2 à drie keer de
prijs van de stroom van een “landmolen”.
Dus het is nog niet goedkoop maar dat komt
wel als de olie opraakt vooral omdat er heel
veel nodig is in Bricslanden. Dus u weet het:
Frankrijk gat het straks weer voor de wind!
DUITSLAND IS ZEER ZUINIG OP ZIJN
OUDEREN
Het jarenlange te lage geboortecijfer heeft
Berlijn en anderen ernstig verontrust nu…
Ouderen willen steeds meer met pensioen
maar er zijn geen opvolgers: men heeft nu al
ruim 1 miljoen onvervulbare vacatures en
over 8 jaar zijn er dat waarschijnlijk al 3 of 4
miljoen… Als ze niks doen natuurlijk, maar
dat is niet (meer) Duits nu. Al deed men
jarenlang eigenlijk niks tegen dat lage
geboortecijfer dat vooral kwam door
kinderloosheid bij hoog opgeleide (en best
verdienende) vrouwen. En dus echt niet door
de armen die kids te duur vonden!
Merkel gaat er binnenkort heel intensief over
aan de praat met de Bundestag: zij ziet het
nu echt in… En ze riep ook al eerder 100.000
best opgeleide Spanjaarden en Italianen op
om te emigreren naar Duitsland. Want het
huidige (tweede) Wirtschaftswunder kan niet
verder zonder genoeg werkers op het juiste
nivo…. Een economie draait op de juiste
(vak)mensen immers… Ook in Nederland
waar het geboortecijfer gelijk is aan het
Duitse overigens… Kijkt u maar eens in
oostelijk Zuid-Limburg en in het NoordOosten...
Maar Bosch in Duitsland wachtte daar echt
niet op en begon een intern programma dat
er op gericht is de “oudjes fit te houden en
dus ook langer”. Met kookcursussen,
bewegingscursussen etc. en het helpt! Ook
VW doet dit al en heeft, naast andere

maatregelen) het zó geregeld dat zijn
smartphones geen mails meer ontvangen
van de “zaak” tussen 18.15 en 7 uur ‘s
morgens!l
Voor de broodnodige rust en stressbestrijding. BMW idem: daar krijg je
orthopedische schoenen en op de
fabrieksvloer ligt nu tapijt. Dan Unilever in
Hamburg: daar zijn relaxzalen waar je ook
een massage kunt krijgen en mensen met
problemen kunnen een personal coach
krijgen… Al 1 op de 5 medewerkers deed
aan iets mee daar.
Dus nu enkel gelukkigere ouderen? Nee,
men ziet deze aanpak intussen ook sals
een extra wervingsvoordeel om jongeren
aan te trekken. De schaarste leverde dus
meer
aandacht
voor
de
arbeidsomstandigheden en het sociale
beleid op! Voor nú en straks…
Dat zullen ook die immigrerende Italianen
en Spanjaarden (geen grieken?) op prijs
stellen toch? Zo is men beter gewapend
voor de strijd om een gat van 3 à 4 miljoen
lege werkplekken te vullen om de export
naar Azië (hopelijk blijft die op nivo!) te
blijven volhouden. En straks komt Angela
met haar extra-maatregelen en U zult het
zien: dan gaat de pensioenleeftijd nog
verder omhoog… Duitsland wil zijn schuld
kwijt en doet het nú!

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
CURIEUZE
RAFFINADERIJ
IN
BOEKAREST
Ze staat aan de Zwarte Zee en is
eigendom van Lukoil uit Rusland. En staat
in een soort van Russische enclave IN de
EU dus… Hier vertrokken in 2011 wel 414
schepen die nooit iets opgaven of
declareerden of werden gecontroleerd door
douane of politie. De EU in Brussel kreeg
een seintje ná een artikel in het franse blad
L’Express dat hierover ging. Hun
inspecteurs kwamen terug met een rapport
van 8 bladzijden dat alles bevestigde…
Een illegale aktiviteit in dit EU-land, waar
de regering “niets van weet”. Zonder enige
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controle of toezicht dus en, zwaar beveiligd
door een Russische beveiligingsclub. Dat
was dus even schrikken en nu?

schietschijf
van
de
progressieven
geworden: hopeloos ouderwets vonden die
hem. Nu gebeurde het dat zijn grote vriend
Wang Lijun, de superflic die hem bij zijn
maffiabestrijding hielp en die ook een
machtige justitiechef aanpakte, vluchtte
naar de ambassade van de VS in
Chengdu. Daar vroeg hij politiek asyl hij
werd bedreigd zei hij. En hij gaf als
binnenkomer
vele
compromitterende
details over de familie van Bo ten beste.
En die werd toen prompt ontslagen
natuurlijk.
Even eerder werd een Britse zakenman en
ook vertegenwoordiger van Aston Martin in
China en raadgever van BO (hij sprak
vloeiend mandarijn) in een hotel in de regio
dood aangetroffen. Gedood door een
delirium zeiden de autoriteiten…
Insiders menen dat Bo werd opgeruimd
vanwege de aanstaande vernieuwing in de
top die in oktober 2012. En nu zijn ook nog
de blogs die het steeds over “affaires in de
top”hadden allemaal afgesloten. Dus
hebben de huidige machthebbers Bo van
de kandidatenlijst laten verwijderen? Daar
lijkt het op dus ook in China is er politiek
niets nieuws onder de zon…

DE HONDEN VAN SOFIA
Duizenden honden lopen verlaten door de
hoofdstad en recent werd een oude man
aangevallen en gedood door een hongerige
meute. Deze plaag is er al langer maar werd
nog erger door de crisis. Volgens Anumal
Welfare is dit probleem er al in 16 van de 27
EU-landen: in O-Europa maar ook in het
zuiden (Italië, Malta, Griekenland en Spanje.
Brussel denkt zelfs al over nieuwe wetgeving
in deze en deed al een brief naar de lidstaten
uitgaan om meer aandacht voor dit probleem
te vragen.
Intussen durven inwoners van Sofia hun
kinderen al niet meer op straat te laten spelen
omdat overal honden hun voer zoeken in
vuilnisbakken
en dat doen ze vaak in
gevaarlijke meutes. Ze zijn al zeer alert op de
auto’s van de hondenvangers en verbergen
zich overal vak al in de metro en in riolen.
Honden zijn namelijk intelligent en leren snel.
Omdat de helft van hen verlaten is door arme
eigenaren zijn ze ook niet gevaccineerd of
gesteriliseerd. Al 1 op de 2 honden is op
straat geboren… Nu gaat men meer
asielruimte bouwen, de eigenaren straffen die
de hond los lieten en men begint met de dolle
en zieke honden te elimineren. De
burgemeester zegt optimistisch: als we het
goed aanpakken zijn de honden in 2016 al
van onze straten… Wie gelooft dat nu nog?
De crisis laat alle kanten nu zien en dat is
schrikken.

CHINA DOET VEEL AAN E-AUTOS
Peking investeert wel 1,2 miljard per jaar in
de E-auto ontwikkeling. En werkt op grote
schaal daarbij samen met Mercedes,
Volkswagen en Volvo… China is ook voor
deze producten al markt no 1 voor General
Motors, Volkswagen en Renault… er
werden in dit land in 2011 al 18,5 miljoen
auto’s verkocht. Over 5 jaar maakt men
jaarlijks al meer dan 100.000 e-autos is de
planning; men wil wereldmarktleider
worden ook hierin. Het wil nu nog niet erg
hard met de e-auto mede omdat de
infrastructuur nog ontbreekt en ze zijn nog
onvoldoende aan de Chinese chauffeurs
aangepast, heet het. Wel zijn er nu al 150
miljoen e-scooters en motoren en fietsen!
Van Segway, Giant , Trike en Yikebike…
Dat komt mede door de afsluitingen van
stadscentra’s voor auto’s wat veel
chinezen tot het kopen van een e-bike
brengt náást de auto. En Volvo, nu

OOST-AZIË
HERRIE IN DE CHINESE TOP
Bo Xilai, een echte topper in China, is politiek
afgezet, ondanks zijn grote populariteit en
charisma, vooral in zijn regio Chongqing,
waar hij secretaris generaal was. Hij werd
zeer bekend door zijn slogan : Zing rood en
versla zwart! Dat laatste was een oproep om
de chinese maffia en haar corruptie te
bestrijden, wat hem aardig leek te lukken.
Ook verving hij de goedkope buitenlandse
series
op
TV
door
vaderlandse
documentaires en verhalen en hij was een
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eigendom van Geely ontwikkelt een soort
hybride nu: een piepkleine auto 100%
electrisch die erg veel lijkt op een wat grotere
motor. China is weer eens een echt
laboratorium
voor
de
wereldtransport
oplossingen.

ze moeilijk uitvoerbaar door de vele trucs
van de junta. Iedereen is trouwens nu nóg
verbaasd over de nieuwe modernist die
voortkomt uit de juntakring maar een
“liberator” bleek te zijn.
Aung San Suu is erg verzwakt en moet nu
haar campagne vervroegd afbreken… Wat
moet en kan ze verder doen? Minister
worden? Enkel in parlement en de
commissies haar werk doen? Of haar partij
voorbereiden op de volgende verkiezingen
in 2015?
India en China zijn al langer actief in Birma.
De grote buur uit Peking doet hier 40% van
de investeringen en is goed voor 34% van
de buitenlandse handel.
Intussen moge de monniken een
wezenlijke kracht in dit land nog steeds
geen politiek bedrijven. En hun gevangen
broeders worden nog niet losgelaten. Maar
er is nu ook een progressieve rockstar en
er is een ware lente bezig in de groep van
de jongere officieren in het leger. De
“grande dame” is optimistischer dan ooit;
hopen we dat ze het goed ziet dus.
Wel ze won 45 zetels van de totaal 664…
en om de grondwet te wijzigen moet je er
75% van de stemmen hebben. Deze
verkiezingen
waren,
let
wel,
deelverkiezingen, in 2015 volgen andere.
Het is in elk geval een lange weg die nu
begint en de eerste roepen om sanctieopheffing zijn er al… de VS, de EU en ook
Engeland willen wel weer zaken doen…

PARKEREN IN PEKING
Ze kregen nooit de hun beloofde parking de
inwoners van een huppe wijk in deze stad.
Die zou hun 50 à 100 dollar per maand aan
huur kosten maar nu moeten ze er een kopen
voor …. 26000 dollar! Wat ongeveer ook de
prijs is van hun auto! De auto-explosie hier is
een steeds groter probleem voor vervuiling
en verstoppingen en met zijn 5 miljoen auto’s
heeft de stad maar… 740.000 officiële
parkeerplaatsen. De parkeertarieven zijn
intussen
draconisch
geworden
en
parkeerwachters die optreden krijgen vaak
klappen. Dus te weinig parkings is een
probleem maar ook het zwakke juridische
systeem is debet: het is een chaos in het
vergunningenstelsel en de contractrechten.
De Chinese overheid moet nog helemaal
wennen aan een veeleisende middenklasse
en wat dat betreft lijken ze in Peking erg op..
het westen en zijn booming historie. Er is
weer werk aan de winkel voor de
Communistische Partij en zijn dienaren…
Groeistuipen alom!
ZUID-AZIË
BIRMA WORDT NU “VERLICHT”?
Onafhankelijk in 1948, na onderhandelingen
door de vader van Aung San Suu (de held
van de oppositie nu), daarna de staatsgreep
in 1962 en de bloedige onderdrukking van de
(studenten)opstand
in
1988.
De
oppositieleider mevr. Aung San Suu,
Nobelprijswinnaar in 1991 en vanaf toen met
huisarrest tot 2010 werd bevrijd na de
verkiezingen van 2011 die een moderne
president Thein Sein opleverde. En nu waren
er de verkiezingen komen waaraan de LND
de partij van Aung San Kuu ook mee wilde
doen.
Hier moet worden opgemerkt dat ook hier
sancties waren al voor vele jaren, vanaf 1988
door de VS en later ook door de EU! Dus,
uiteindelijk hun vruchten afwierpen. Al waren

PAKISTAN = ZWARTE ECONOMIE
De ratio belastingen/BNP is hier 8,6%
(meestal ca 18% in ontwikkelingslanden)
en dat betekent dat erg veel economie
“parallel” is , dus zwart. Wel 75% van de
werknemers betaalt geen enkele belasting
waardoor de groei er wel is maar niet in de
belastinginkomsten. Dus is er een tekort
dat oploopt in de begroting. Want de vraag
naar auto’s en cement vliegt de pan uit
terwijl de staat krimpt… Ook is er heel wat
“geldexport” dat wordt geschat op 800
miljard roepies , vergelijk dat ook met de
belastinginkomsten die 1700 miljard
roepies zijn.. Veder is hier ook de inflatie
even hoog als in Vietnam: ca 7%. De
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regering bezuinigt nu door te schrappen in de
infrastructuurvoorzieningen
terwijl
de
bevolking fors groeit. De vraag naar cement
stijgt dus wel met 24% jaarlijks. En de
landbouwproduktie is 35% van het BNP
terwijl dat officieel op 21% wordt geschat.
Overal nieuwe winkelcentra en restaurants en
een hausse in de verkoop van Toyota’s… En
er werden in een jaar 500.000 motoren méér
verkocht dan het jaar er vóór. De ratio
belasting/BNP moet nu naar 15% vindt
Karachi door meer ophalen van belastingen
en door corruptiebestrijding bij ambtenaren.
Verder is dat zwart werk ook slecht voor
betere arbeidsvoorwaarden natuurlijk en voor
de geldexport. Maar pas op: de grootste
kiezersgroep zijn kleine boeren op het
platteland en wie die fiscaal aanpakt heeft
later een probleem. Toen men 16% hief bij de
verkoop van tractoren zakte de vraag in en
stopten Ferguson en Fiat met hun locale
tractorproductie. De regering bracht de
belasting terug naar 5%... Men berekende dat
er 1 miljoen winkels zijn in het land waarvan
er 40% niet eens geregistreerd zijn. Dus daar
komt geen cent belasting vandaan.. En zelfs
de kabel-operateur voor TV laat zich cash
betalen hier… Het lijkt een beetje op
Griekenland en ook België hier. Let wel hier
staat “een beetje”, maar de oorzaken zijn te
vergelijken.

steden is tegen de religieuze radicalisering
en de Kuisheidsbrigades. En de politie zei
hun niet meer te kunnen zorgen voor “hun
veiligheid”. In 2013 zijn er verkiezingen hier
en nu al is er een oud-cricketspeler politiek
aktief en hij klaagt de corruptie aan, de
gas- en elektratekorten, en de fiscale
ongelijkheid… De sharia is hier nog geen
gemeengoed maar de druk in deze richting
neemt sterk toe. Zeker nu de verkiezingen
naderen.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE BRUGGEN IN DE VS ZIJN
GEVAARLIJK
De budgetten om controles van oudere
bruggen te doen zijn praktisch op…
ondanks het bedrag van 109 miljoen dat de
Senaat beschikbaar stelde. Intussen
worden veel Amerikanen die bruggen
gebruiken voor hun transport steeds
banger voor een ongeluk. Het duurde veel
te lang in de politieke besluitvorming:
repu’s en democraten vechten maanden
over elk publiek budget.
“Er bestaat geen gevaar van ongelukken”
klinkt het “geruststellend uit Washington…
De levensduur van veel bruggen ligt rond
de 50 jaren en dat betekent dat de vele
bruggen gebouwd in de jaren 60 en 70 er
nu beroerd voor staan. Elke twee jaar moet
er nu geïnspecteerd worden dus voor elke
brug langer dan 6 meter en voor dit werk is
erg veel duur materieel nodig en dure
experts.
In Californië zijn ook duikers actief om
onder water te checken bij wel ruim 200
bruggen.
Wordt er een scheurtje
gevonden dan moet zo’n brug meteen dicht
wat vaak grote gevolgen heeft. De staten
moeten het geld voorschieten en het aan
Washington terug vragen en het geld
ervoor komt uit de belastingen op
brandstof. Er zijn wel 18000 bruggen
waarvan door gebrekkige inspecties niet
echt zeker is hoe veilig ze nog zijn…
Amerika land van de onbeperkte
mogelijkheden is niet meer…

DE CHARIA-KOORTS IN PAKISTAN
De strijd tussen liberalen en religieuze
fanatici in dit land is er weer volop. Het land
verkeert in een grote identiteitscrisis nadat
het in 1947 werd gesticht door afscheiding
van India: men wilde een echte moslimstaat
en los van de hindoes. Het leven volgens de
Koran en de Sunna staat hier altijd al in de
Grondwet. Nu hebben zich de radicale
partijen verenigd en staan tegenover hen die
goede relaties beogen met India en ruimte
voor religieuze minderheden. En er zijn nogal
wat extreem-fanatieke politici nu die fel tegen
het “zondige westen (VS voorop)” ageren.
Een gouverneur die de wet tegen de
godslastering
wilde
afschaffen
werd
vermoord door een militair. En een
toneelgroep die de burka belachelijk maakte
wordt zwaar bedreigd nu. De jeugd in de
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onrecht ooit (na de indianen?) in dit land
van “recht en vrijheid”, geheel verstommen.

PANAMAKANAAL TEGEN CALIFORNIË
Dat kanaal wordt nu verbreed en dat zal
gevolgen hebben voor de havens van Los
Angeles en Long Beach. Daar komt nu wel
40% van de handel uit China terecht. In 2014
kunnen de grote schepen direct doorvaren
naar de havens in het oosten van de VS naar
Hoston en New York dus moeten de havens
van LA iets ondernemen. En dat is het
treintransport verbeteren van west naar oost
en Long Beach geschikt maken voor zeer
grote boten. Dat kost 40 miljoen er zijn
500.000 mensen mee gemoeid wat werk
betreft en het gaat hier om 8 miljoen
containers voor LA en nog eens 6 miljoen
voor Long Beach… De haven wordt 23 meter
diep in LA…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
WEER OORLOG OM FALKLAND?
Het is weer woordenstrijd tussen Londen
en Buenos Aires nu, 30 jaar na de
Argentijnse invasie van dit engelse eiland.
Thatcher kwam met haar leger en 900
mensen stierven waarvan 649 Argentijnen.
Engeland en Thatcher stonden weer op de
wereldkaart dus. Want daarna zagen we
Britten in Bosnië, Irak, Afghanistan en
Libië. Het land geeft nu nog 135 miljoen
per jaar uit aan de “verdediging van
Falkland”. Want daar zouden wel eens 8
miljard barrel olie kunnen zitten wat drie
keer de olie in de Noordzee is. Presidente
Kirchner gaat nu de olieboeren die daar nu
prikken internationaal vervolgen en dreigt
ook Amerikaanse en Britse banken die dat
financieren. En er is een klacht ingediend
tegen “militarisering van de zuidAtlantische Oceaan bij de VN. Chili,
Brazilië, Urugay, Paraguy, en Peru steunen
Kirchner hierbij. Cameron vraagt steun in
de EU natuurlijk. De oorlogstaal van
Cameron en Kirchner is zo fors dat zes
Nobelprijswinnaars tot kalmte maanden.
Weer zo’n olieconflict in wording dus… En
pas op het kan wéér echt fout gaan hoor!

KUNNEN
DE
TIJDEN
VAN
BELL
LABORATORIES WEERKEREN?
Bell Laboratories was tussen 1925 en 1980
een waar paradijs van uitvindingen in de VS
een ware “idea-factory”. De ontdekking van
de transistor met laagjes siliconen en
germanium maakte computers mogelijk en
circuits voor duizenden andere apparaten.
Het begon met een vondst in 1947 van
enkele geleerden die legendarisch werden en
daaruit groeide onder meer Silicon Valley in
Californië. Er waren nogal wat Nobelprijs
dragers onder de Bell toppers in vele jaren en
men vraagt zich nu in de VS, tegenover de
massieve concurrentie met octrooien uit Azië,
af of het wonder nóg eens zou kunnen
plaatsvinden. Maar ook hier ontbreekt het
aan de “nogal excentrieke wetenschappers”
die rare snuiters waren maar een enorme
creativiteit aan de dag legden. Toch probeert
men dat “ideeën broedplek idee” weer nieuw
leven in te blazen nu. Maar de tijden van Palo
Alto lijken voor eeuwig voorbij… mét al hun
romantiek en hun pushpower.

Terug naar inhoud
OCEANIË
RELATIEF RUSTIG?
Het water stijgt in diverse archipels in de
Pacific en daarvoor zijn er geen
oplossingen. Maar die gemeenschappen
komen in hun kleinheid niet boven het
andere nieuws uit.
Australië en Nieuw-Zeeland weten dat
goede relaties met Beijing zullen moeten
dus men drijft volop handel zij het in
Australië nu wat voorzichtiger met die
overvleugelende chinezen. Maar de VS
weten dat daar ook hun Pacific steunpunt

GUANTANAMO
HET GEVANG VAN DE STILTE EN HET
ONRECHT
Niets veranderde hoogstens zullen enkele
terug gaan naar hun land van herkomst. De
aanstaande verkiezingen doen nu dit grootste
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ligt nu ook Japan verzwakt ten opzichte van
de moloch China. Idem voor Taiwan dat de
boodschap heeft gesnapt lijkt het. Oceanië
beweegt rustig mee met de grote multipolaire
wereld in wording.

(met gelijke feiten) een ander geluid, veel
positiever ook. De titel was daar: “Hoe de
salafisten de veldslag van Tunis verloren”.
Ennadah speelde het spel met de twee
“lekenpartijen= niet-godsdienstigen” dus en
liet de salafisten in de koude staan. De
meeste van hen kwamen na Ben Ali uit het
gevang en een tweede deel kwam uit
West-Europa en het MO… De echt fanate
djihadisten (ca 2500 man) kwamen uit
Afghanistan en Pakistan terug. Er zijn er bij
die bij Al-Aqmi horen. Zij kregen wel
stemmen maar kwamen niet in de regering
omdat Ennadah dat niet wilde… Dat is dus
van een andere toon dan deel I!
Nog even over die forse “religieuze
uitslag”: het conservatieve platteland nam
de democratische overhand na 30 jaar
despotisme en religieuze onderdrukking.
Dat was te verwachten en is ook elders te
zien. De democratie moet hier nu wachten
tot de gevolgen van een neo-koloniale
“relatie met het westen”, samengaand met
steun aan dictatoren die de (radicale?)
islam onderdrukten en ook aansluitend op
een steun van de geallieerden ooit in tijden
van de Koude Oorlog, zijn verflauwd. Dat
kost minstens één generatie weten wij ook
uit ónze historie.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
HOE GAAT DE TUNESISCHE REVOLUTIE?
Tunesië met zijn 10,6 miljoen inwoners, 98%
moslims ( beetje christenen en joden) waar
berbers en Arabieren wonen en het inkomen
op 4600 dollar per jaar ligt, zit in het tweede
jaar na zijn revolutie. In 2011 waren er ook
weer +46% toeristen (so far), in 2010 waren
er liefst 7 miljoen en in 2011 nog maar 4,8
miljoen (-31%). De inkomsten gingen in 2011
terug naar 2,4 miljoen dinar , 2010 was dat
3,5 miljoen dinar… Dus er zit weer wat
muziek in. Nu naar de politieke toestand hier!
De politieke partij Ennadah is er nu 100
dagen
mee
bezig:
de
grote
verkiezingenwinnaar. En de economie
rammelt ernstig intussen en nu is de relatie
van de partij met de UGTT de
vakbondscentrale (die zij steunde tijdens de
revolutie) ernstig verstoord. Zo ernstig dat
deze nu het vertrek van de regering eisen
zou…
Ennadah is op weg naar een kabinet van
liefst 41 ministers die vooral politiek gericht
zijn: nauwelijks een technocraat die nu erg
nodig zijn voor een sneller economisch
herstel. En dan is nog de religieuze kwestie:
op de letterenfac van de uni van Tunis is er
een forse rel met de salafisten. Die de niqab
daar eisen… Ennadah wil zich daar liever
“buiten houden” zegt ze… Tot woede van de
rector van deze uni. Het toont de vele
stromingen binnen Ennadah aan die moeten
worden “gespaard” en illustreert de zwakte
van deze partij aan de macht. De vruchten
van de revolutie rotten intussen en vele
progressievere
jongeren
zien
hun
inspanningen verdampen.
Zo las ik info over deze revolutie in een Frans
weekblad van allure… maar in een
concurrerend blad (ook van standing) las ik

SAOUDI’S VERBRUIKEN OLIE
De chinezen verbruikten de laatste 10 jaar
+90% meer olie, wat niemand echt
verbaast gezien hun groei. Maar dat de
Saoedi’s in die periode wereldverbruiker nr.
6 werden zal meer verbazing wekken. In
het hele MO steeg de olieconsumptie in 10
jaar met 56% en dat geeft een verbruik van
twee keer dat van Azië. De redenen zijn
allereerst de demografie: de bevolking
groeit snel. Qatar had een verdubbeling in
10 jaren en de saoudi’s zitten nu op 27,4
miljoen inwoners (+37%). Een tweede
factor is de ontwikkeling van hun
infrastructuur; wegen maar ook hun
ontzoutingsinstallaties die op olie draaien.
Idem hun airconditioning. En aan
alternatieve energie deed men zeer weinig.
Tenslotte produceert 65% van zijn
elektriciteit ook uit olie en wordt zwaar
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gesubsidieerd.
Amerikaans leven met
staatssubsidies…
In 2038 wordt zo dit grote olieland: importeur
van olie! Meer landen in het MO subsidiëren
de olieproducten maar willen dat wel
afbouwen…. Maar durven niet vanwege de
sociale onrust die dat zal geven. Zoals dat
ook in Nigeria gebeurde recent…. Enkel Iran
deed het “zonder onrust”.

en vliegtuig heet Transition en hij rijdt op
de weg max. 115 km/uur en als u een piste
vindt van 762 meter lang vliegt hij 800 km
ver met u… Hij is als auto 2.30 m. breed en
als vliegtuig 8 meter. En u moet twee
“rij/vlieg-bewijzen” hebben… Met zijn
opgevouwen vleugels langs beide kanten
ziet hij er vliegerig uit en u kunt er met z’n
tweeën in…
Jukles Verne keert zich weer eens in zijn
graf dat men nooit vond.

KRITISCH PUNTJE IN DE TURKSE
ECONOMIE
Het gaat erg lekker bij de 75 miljoen turken
van nu op weg naar 92 miljoen in 2050… Dan
zijn ze fors groter dan Duitsland dus. De
staatsschuld is hier 40% van het BNP de helft
dus van veel westerse landen… In tien jaar
verdrievoudigde het BNP per hoofd en het ligt
nu bij ca 10.000 dollar. Zijn geografische
positie is excellent en de handelspartners
zijn: Duitsland (plek 1!), Irak, Iran, Saoudi
Arabië en de Arabische Emiraten. Maar men
is hier heel sterk afhankelijk van buitenlands
kapitaal en het lopende tekort wordt
grotendeels door buitenlandse banken
gefinancierd. Wat Turkije erg kwetsbaar
maakt. De ingrepen van de Turkse centrale
bank bleven beperkt in succes tot nu toe en
de rente blijft hoog met zijn 10%. Wat erg
fraai is voor buitenlandse investeerders.. Het
probleem is de lage spaargraad van de
turken die daar niet veel in zien. Deze
afhankelijkheid is overigens geopolitiek van
grote betekenis en daarom moet Turkije
blijven
oppassen
op
zijn
politieke
manoeuvres…
Afhankelijkheid
maakt
voorzichtig: dat dus ook! Het zou goed zijn
als de Nederlandse PVV dit ook eens aan
haar kiezers uit zou leggen en niet de Turkse
president zou beledigen… Tekenend voor
deze partij die niets bijdraagt aan de
toekomst van Nederland. Helaas.

DE VLIEGENDE WINDMOLEN
Het is een opgeblazen cilinder van enkele
tientallen meters lag waarin een molen kan
ronddraaien terwijl de cilinder vol helium
horizontaal zweeft. Natuurlijk aan een
dikke touw.. , pardon elektrische kabel,
natuurlijk en op ca 100 meter hoogte.
Alteoros Energies in de VS maakt ze en wil
er zelfs grotere maken voor op 300 meter
hoogte. De prijs per kWatt zal dan met een
factor 4 à 5 zakken, nogal wat goedkoper
dan die landmolens dus. De molen won al
een prijs dus u hoeft niet te
applaudisseren.
DE MAXI TELESCOOP
IBM en een Nederlands astronomisch
instituut doen dat samen en het zal klaar
moeten zijn in 2024 en wel 20 landen gaan
ook meedoen. De combinatie van een
supercomputer (IBM) enkele miljoenen
parabolische antennes op de wereld aan
deze computer geknoopt via Internet en
nog een grote radiotelescoop die of in
Australië of in Zuid-Afrika komt, dat is alles
wat nodig is. Zo
bereikt men een
gevoeligheid die 50 à 100 keer groter is
dan wat nu kan… En straks weten we zo
meer over het ontstaan van de aarde 13
miljard jaren geleden. Pech voor de
creationisten dus maar gelukkig zijn er nog
landen die niet in onzin geloven en die
maken SKA mogelijk: dat is dus Square
Kilometer Array en is eigenlijk fantastisch
nieuws in crisistijd.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE VLIEGENDE AUTO
Hij gaat even wat kosten: 213.000 euro maar
Terrafuga in de VS en zijn oprichter Dietrich
geloven er vast in. Het ding, een mix van auto

KLASSIEKE
LEVEN
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MUZIEK

DOET

LANGER

Dat
beweren
experts
in
het
blad
Cardiothoracic Surgery, dus de auteurs zijn
artsen, die bij harttransplantaties bij muizen
ontdekten dat de exemplaren die zeven
dagen lang naar het Requiem van Mozart of
La Traviata van Verdi hadden geluisterd veel
langer doorleefden dan de muizen die met
moderne muziek waren behandeld. Een
aprilgrapje dacht ik maar dat stond er niet bij.
Ik luister sindsdien dus enkel nog klassiek!
Mijn gok is dus: muizen zijn net mensen,
cardiologisch gesproken dan.

politionele en/of militaire aard best wel van
belang kan zijn. Het ding heeft 4 wielen ,
weegt maar 5 kilo en wordt natuurlijk op
afstand bestuurd. Hij kan tegen vuil, olie,
zand, hoge en lage temperaturen en kan
wel 25 keer springen voor de batterij leeg
is…
Hij heet Sandflee en werd gemaakt door
BostonDynamics… Natuurlijk kijkt het
Pentagon nu al naar wat hij voor het leger
doen kan… Ze gaan hem testen nu. Prijs
nog onbekend.

GOOGLE BRENGT: ”PROJECT GLASS”
Ik zag het ding op een plaatje van een
lachende dame die een merkwaardige bril
droeg. Aan een glas zat aan de bovenkant
een witte rand en daarin, zei men, zitten dan
kleine camera-tjes en een micro-tje en
apparatuur om iets IN dat brillenglas te
projecteren. Dus wat er om je heen te lezen
is kan je nu dichterbij halen en in je glas
lezen… of bekijken (want het mag alles zijn).
Maar je kunt er ook info op zetten die uit je Iphone komt en van het internet. En je kunt er
zelfs mee “videoconferentietje” spelen.
En ook de tickets mee bestellen van een
concert wat je op de muur daarnet zag staan
aangeplakt. Het gadget is er niet voor 2013
zeggen ze bij Google dat zich nu serieus in
de communicatie “in de breedte” stort!

HEEL VEEL ONBEKENDE BEESTJES
De biologen kennen nu ca 2 miljoen
beestjes van de in totaal aanwezige 10
miljoen op onze aarde. Dat is de inventaris
die is bestudeerd na 250 jaar en dat moet
nu 100% worden vinden engelse en
Amerikaanse wetenschappers. Van de nu
18000 beschrijvingen jaarlijks moet het nu
naar 11 keer zo veel. We moeten namelijk
opschieten omdat er nogal wat beestjes
gaan uitsterven dat had u ook niet gedacht
denk ik. Maar zo is het wel…
REDDER BIJ EEN HARTINFARCT
Er wordt iets in uw borstkas geplant en dat
kan
bibberen…en
wel
op
twee
verschillende manieren. Bibbert het, dan
moet u even goed onderscheid maken
want: of u moet nu snel LOPEN naar het
dichtst bij zijnde ziekenhuis (dus lopen niet
de taxi nemen dat is link!) óf u moet
gewoon een tijdje later even bij uw dokter
langs voor een check.
Het apparaat is nu in test bij de
Amerikaanse gezondheids autoriteiten voor
een medische goedkeuring… Dus als later
iemand die bij u is plotseling stopt met
actie en het dan op een lopen zet met zijn
GPS op de telefoon; dan heeft hij dat
apparaatje in zijn bast. Maar alle gekheid
op een stokje: het is natuurlijk niet maf,
deze uitvinding. Want de claim is dat het
erg veel levens kan redden. U moet wel
nog kunnen lopen want dat is essentieel!

BOM-ROBOT ALS KAPPER
Hij heeft drie armen en wordt door IA Inc. In
de VS gemaakt. Hij is keigoed in het
ontscherpen van bommen terwijl de expert
hem achter de muur bedient en dus geen
risico loopt. Dit met camera’s uitgeruste ding
werd charitatief ook even ingezet: je kon hem
je haar laten knippen… Medewerkers van de
firma waren vrijwilliger terwijl een echte
kapper de robot bediende. Ze zagen er
vreselijk uit na hun “beurt”… Dus ziet u een
robot op witte rupsbanden met drie tentakels
dan laat u niet knippen!
DE JUMPING ROBOT DIE LOERT
Hij springt maar even, heel beheerst, 9
meters hoog en filmt dan ook nog. Dus
bijvoorbeeld “achter” een hoge muur of
“achter” een gebouw , wat bij narigheid van

Terug naar inhoud
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gevraagd wat maakt dat hij ‘mij nooit aangevallen
heeft ’ ... ‘Ha’ , placht hij me met priemende blik te
duiden ... ‘omdat ge nen boom zijt’ , en met dit
antwoord zou ik hem nog sympathiek gaan vinden
want een boom kan veel constructiefs
betekenen ... Alhoewel.... wanneer ik hem
sympathiek ga vinden, gaat er bij mij een belletje
rinkelen... immers dan zouden grenzen tss mij en de
ander kunnen vervagen en dat geeft hem dan weer
heel veel opportuniteiten om mij te kunnen
manipuleren tot een -positief verslag – naar
bevoegde instanties . Instanties die hem na 12 jaar
gevangenis terug de maatschappij in gaan sturen.
Of dat aan de orde is , valt nog te bezien ... nadat hij
met enkelband de boel recent weer op stelten
heeft gezet tijdens een vrije dag.

TOPICS/CAPITA SELECTA
-COLUMNS
Na een tijdje te zijn “weg geweest” is onze
columniste Nicole er weer. Lees over haar
beroepservaringen.
Impressie over vandaag en kleuren ...
Ik heb ze vandaag zien passeren in alle kleuren ...de
brandwondenpatiënten met hun littekens en hun
verhalen .
Een Indonesische die al – lachend - haar ‘trieste
verhaal’ vertelt,

Hoe dan ook, ik meen dat ik het verdien om ff er
tussenuit te knijpen ... Is mijn keuze om dit werk
te doen en is mijn keuze mijn self-care in te vullen
en dus eind van volgende week, ga ik twee weken
op rust naar la douce France en neem de schone
kleurrijke verhalen met me mee à bientôt

een blanke schone die drie jaar in Brazilïe de
gevangenis overleefde wegens drugstrafiek en weeral
‘te laat ‘ op afspraak komt ,
een zwarte Angolese die wegvluchtte uit Angola die
me in de armen vliegt omdat haar pa overleden is.

Nicole

Een verpleegkundige met ‘angst’ want er is een
gedetineerde die zijn beddenbak in de fik had
geschoten, opgenomen op de afdeling brandwonden
en ja diene mens maakt af en toe kabaal en dus
hebben ze dan maar zijn voet aan het bed
vastgeklonken wat dan weer een hysterische moeder
van de sukkelaar ... ook weer kabaal deed
maken...
Dus nu twee politiemannen aan de deur, dag en
nacht... Mijn vraag of ze met diene mens al hebben
kunnen praten ... ‘Heu, diene man die roept tegen
ons -wat komt ge doen - ‘ .... Tja, denk ik dan, als
die dat roept, wil hij gewoon gehoord worden... Of ik
dan eens een keer naar die kerel wil komen kijken...

Terug naar inhoud
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
NIET-SMELTENDE GLETSJERS
Aan de grenzen van Pakistan China en
India in het Karakorumgebergte is het
anders dan elders… Daar nemen de
gletsjers fors in omvang tóe dus… Dat zien
de satellieten en werd gecheckt door
franse onderzoekers: en het klopte dus.
Het past helemaal niet bij berichten uit
Katmandoe in de Himalaya waar deze
ijsmassa’s twee keer zo hard waren gaan
smelten…sinds de 80-er jaren. Tja nu
zoekt men naarstig naar de redenen
hierachter…

Ik heb dan ook nog een 9 jarig - high sensitief - wit
meiske met knalrood haar, vertelt over ‘den hemel’
waarover ze vragen had nadat hare oom in een
ontploffing was overleden. We hebben ‘den hemel ‘
samen ingekleurd met alle mogelijke kleuren .

DROOGTE IN EUROPA
Ik zag een kaartje wat was ingekleurd
conform het TEVEEL of het TEKORT aan
neerslag (t.o.v. een goed berekend
gemiddelde) natuurlijk. Het was knalrood in
¾ van Frankrijk ook in Zwitserland en
Noord-Italië en ook in 90% van Spanje en
heel Portugal. Heel blauw (dus TEVEEL)

Het is dus op zijn minst dus een kleurrijk gebeuren
geweest vandaag en heb daarin het allerbeste van
mezelf gegeven
en heel bewust de deur achter
me dicht getrokken op weg naar mijn -thuis - oase van
rust .., al heb ik tijdens een sessie nog de bruine
marokkaanse - gedetineerde met ‘een kort lontje’
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-DEMOGRAFIE

was het in het uiterste oosten van WestEuropa; van Witrusland naar het zuiden tot in
Griekenland. Ook in de Maghreb is het nu
veel natter dan gewoonlijk , maar Nederland
en Duitsland zijn aan de wat droge kant…
Om te beginnen gaat dat een regen aan
steunsubsidies opleveren in Brussel…Want
de oogsten gaan er aan en dus dreigen er
boeren failliet te gaan. Engeland had ook vele
“droge kleurtjes en een beetje rood”. Zoekt u
dus nog een immigratie adresje en bent u
waterfan dan bent u gewaarschuwd. En áls
het van CO2 komt dan is het verrekte
oneerlijk gezien de Europese brave
voornemens.. Maar daarover zijn de
geleerden het niet alle 100% eens.

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

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
MIGRATIE BLIJFT HOT ITEM
De verkiezingen in Frankrijk waar Sarkozy
zijn stemmen moest wegvissen bij het FN
deed de hitte rond het immigratiedebat weer
oplaaien. De linkse gelederen lieten het over
aan rechts, maar tussen ronde 1 en 2
herhaalde Hollande zijn belofte dat alle
vreemdelingen (dus ook niet-eu-ers) lokaal
zouden mogen gaan stemmen: hij ziet het als
een bijdrage aan hun integratie. EU-ers
mogen in de hele EU locaal “meestemmen”.
Toch heeft de crisis het Europese
migratiedebat aardig verdrongen en er zijn,
vanwege de toenemende angst voor verdere
recessie,
ook
nauwelijks
nog
echt
voorstanders van immigratie hoorbaar. Maar
niet in Duitsland dus waar men minstens
30.000 ingenieurs per jaar tekort komt en die
melden zich nu uit Spanje, Italië en ook
Griekenland en zelfs Frankrijk met hoge ww.
Duitsland dat zijn integratieprobleem ook
maar voluit erkende met heer Sarazzin
voorop, roept nu om immigranten… Omdat er
nu vooral hooggradig werk is door de
succesvolle
export
een
nadrukkelijke
opleidingseis aan de orde. Duitsland heeft
straks de Europese kassa en ook de
Europese “ingenerie” zoals de Fransen dat zo
fraai kunnen zeggen.

VEEL TE WEINIG DUITSE INGENIEURS
Ze zijn nodig voor het ontwerp en de bouw
van gereedschapsmachines een exporttopper in Duitsland. Materiaaldeskundigen
en werktuigbouwers. Het huidige tekort is
al een schadepost van liefst 8 miljard!
Jaarlijks leidt Duitland 50.000 ingenieurs
op maar er zijn er minstens 81.000 nodig.
De Italiaanse en Spaanse ingenieurs
werden al aangeboord en nu volgen ook
de Griekse (!) en zelfs, jawel de franse…
Want de WW is hier nogal hoog ook in die
sector. Oude tijden herleven wie had dat
gedacht terwijl het demografisch gezien al
50 jaar geleden was te voorspellen… Dom
hè?
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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 BEZOEK OP www.le-provencal.nl
Gedurende de afgelopen 31 dagen

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

Het blog werd in die periode 437 maal
bezocht, wat de totaalstand op 2948 bracht.

.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.

Bovenstaande onderwerpen werden het
vaakst gelezen. Wist u dat Leon’s L1 radiointerviews ook op de blogsite zijn te
beluisteren? Voor de laatste klikt u hier:
http://leon-demarseille.blogspot.com/2012/03/leon-opl1-radio-over-de-dsk-affaire.html
U ontvangt de gebruikelijke wekmail als er
weer iets nieuws te beluisteren valt.

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

TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt
lezen:
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