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AMUSE GUEULE
In de VS heeft 24% van de bedrijven behoefte aan bankkrediet om de zaak te kunnen laten
draaien. En dat is in Europa liefst 74% der ondernemingen.
De 40 rijkste op de wereld zijn samen goed voor 1000 miljard dollar en dat is ongeveer het BNP
van Turkije.
Al 500.000 chinezen zijn miljonair terwijl we er in La France 2,2 miljoen tellen.
HENK EN INGRID WILLEN NIET MEER BETALEN VOOR DE BRUSSELSE AMBTENAREN EN DE GRIEKSE
VRIENDEN (Zei ene Wilders).
WILDERS KANALISEERT HET RESSENTIMENT IN DE ONDERLAGEN VAN DE BEVOLKING ZOALS ANDERE DAT
OOK DOEN IN EUROPA EN DE VS… (Zei Bolkenstein oud-VVD-er over zijn vroegere partij-collega).
“RECHTS MAAKT ME ECHT BANG EN LINKS MAAKT ME ONGERUST”. (D. De Villepin, oud-premier Frankrijk)
“DE SCHULDENLAST VAN DE 17 LANDEN UIT DE EUROZONE IS 87,2% VAN HUN GEZAMELIJKE BNP. DAT IS
EEN RECORD EN VER BOVEN DE 60%-NORM. GRIEKENLAND, ITALIË, IERLAND EN PORTUGAL ZITTEN ZELFS
BOVEN DE 100%.
“DE DUITSE SPD DEED HET AL LANG GELEDEN. EN DAT ZULLEN WE IN FRANKRIJK BIJ DE PS NOOIT OP DIE
MANIER GAAN MEEMAKEN” (Zei een franse econoom met spijt in zijn stem op TV).
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“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 hardop hoorbaar).
DE SCHULDENLAST VAN DE AMERIKAANSE STUDENTEN IS NU AL 1000 MILJARD DOLLAR.
DE BESTE ARBEIDER VAN RUSLAND KRIJGT VAN POETIN 300.000 ROEBEL (7679 EURO).
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: “HIJ MAAKT POLITIEK MET ZIJN INGEWANDEN
IN ZIJN RECHTERHAND EN EEN JACHTGEWEER IN DE LINKER HAND”.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dat was schokkende taal van deze
zo rustige dame…
Na iets meer dan een weekje in
functie, begonnen voor Hollande
alweer
de
franse
parlementsverkiezingen, die hier
“les legislatives” heten. Nu moet dus
blijken of de winst van de PS wordt
bestendigd. Want anders wordt
regeren nog pittiger; dan zouden we
een “cohabitatie” kunnen krijgen,
wat in dit land geen mooie
gedachten oproept.
Obama draait ook zijn verkiezingscircus en de republikeinen hebben
hun kandidaat, lijkt het. Omdat de
economische cijfertjes nog steeds
niet erg fraai zijn, wordt het ook hier
spannend over ruim 4 maanden. De
vrouwelijke kiezers geven hier de
doorslag heet het. Plusje voor
Obama dus.
Nederland trekt ook al op naar 12
september waar de SP en de PVV
hun slag hopen te slaan nu ze
samen al rond de 60 zetels “scoren”
in de polls.

REDACTIONEEL.
*VOORAF
In Frankrijk werd Hollande krapjes de
nieuwe staatsbaas en hij kreeg het
knap druk met “corrigeren van het
verleden”. Obama schrok van de
stevige taal over Afghanistan en
Merkel moest ervaren dat “het zuiden”
nu in koor onder franse regie, het
eurobondsliedje nog sterker aanhief.
Maar Berlijn verdomt het “vooralsnog”
om “rentesubsidie te gaan betalen in
de EU”. En het Bankia-gat, van liefst
24 miljard, moest door Madrid worden
“gedicht met een investering”. En
Mont in Italië krijgt nu ook klachten in
binnen- en buitenland. Ook al is 27 juni
nog “ver” elk zich respecterend land
en dito bank maakt nu koortsig
“faillissementsscenario’s”. Zeker nu
Lagarde de IMF-cheffin keihard zei dat
die grieken nou “eindelijk hun
belastingen moesten gaan betalen”.
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Het veelkleurige “midden” kreeg het
begrotingsakkoord 2013 weer rond en
bij Groenlinks zagen we “bobo-herrie”.
De “nettere Nederlander” droomt van
een regering van “centrumpartijen”
waarvan we er vijf lijken te hebben wat
een erg wijze premier vereisen zal. Wie
o wie dus?
Aan de crisis zijn we gewend en zelfs
ook al aan het gegeven dat hij steeds
erger wordt. Dat hij snel over zal zijn
daar gelooft nu niemand meer in.
Enkel de PVV en de SP als we
“gewoon uit die rot-euro stappen” en ,
nog beter zegt Geert, zelfs van Brussel
ons congé nemen…
Enkele Arabische revoluties komen nu
in een beslissend stadium: Egypte
gaat voorop en Libië is de weg
helemaal kwijt. Assad heeft geen
revolutie nodig, die moordt gewoon
zijn eigen volk uit tot ieders steeds
grotere wanhoop. En Iran speelt zijn
spelletje met de IEAE opnieuw en
rommelt rond in Bahrein, Libanon en
Palestina.
Het wordt knap roerig in de Europese
zuidelijke achtertuin waar Mali uit
elkaar lijkt te vallen en de hele Sahel
instabiel dreigt te worden.
In de opkomende landen, als de BRICS
en ook in o gaan de zaken eigenlijk
best goed Oost-Azië, gaan de zaken
eigenlijk
best
goed
nu
het
wereld-“groei”-sjabloon
veranderde
van 10-8-2% naar 8-4-0%....
Dus of u optimistisch of pessimistisch
moet zijn hangt nu vooral af van wat
uw vaderland is… Miljarden mensen
zijn best tevreden terwijl miljarden
andere erg angstig zijn geworden.
So, it depends!
Veel
leesplezier
en
berusting
toegewenst van,

PS: de dollars die in kas bleven ná
het Californische uitstapje doen het
een stuk beter. Nog even wachten en
dan dus omwisselen; het wordt nóg
beter!

Leon
Theo
DIXITS-VERBATIM
FRANSE SMAAKMAKERS
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.
HET HANDELSOVERSCHOT VOOR
MEDICAMENTEN EN VACCINS WAS
IN 2011 NOG MAAR 5,34 MILJARD
TEGENOVER 7,2 MILJARD IN 2010.
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

LEON en THEO
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GROTER EN DIE FRANSE RIJDEN
VEEL LEKKERDER…

GESCHIEDENIS
MORGEN?

“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….)

VAN

ALGEMEEN.
CRISES
DE
SPECULANTEN
IN
HUN
HINDERLAAG
De speculanten, aardiger gezegd “de
investeerders” wachten af wat Hollande
c.s. er nu de komende maanden van gaan
maken. Gaan de Grieken opstappen? Wat
gaat er in Spanje gebeuren? Etc.
Frankrijk leende vooralsnog met de laagste
rente sinds lang… Maar er moeten nog
180 miljard aan franse obligaties worden
gekocht dit jaar. Het nerendeel door
Aziaten en anglo-saxen: die hebben een
aandeel van 66% hier. Maar intussen leent
Berlijn voor bijna nop; het verschil
Frankrijk-Duitsland (de spread) liep naar
150 basispunten (was 125) wat 0,25%
rente inhoudt. Wel het investeringsveld
wordt steeds krapper met die tanende boel
in Athene en Madrid en dus wordt
(ondanks veel zorgen) de franse schuld
weer wat populairder. Over zijn nog
Duitsland,
Oostenrijk,
Frankrijk
en
Finland… Met 2,82% over 10 jaar is de
franse rente acceptabel nu qua rendementrisico verhouding vinden de markten.
Duitsland krijgt straks nog geld UIT bij het
lenen!
Want de franse schuld is sterk liquide: elke
dag gaat er 10 miljard om. Voor de Duitse
schuld is dat 20 miljard en maar 2 à 3
miljard voor de Spaanse en Italiaanse. Het
gaat om Rentabiliteit, risico en liquiditeit in
investeringsland en dan staan de fransen
er ook goed bij. Nu wacht men vooral op
de nabije verkiezingen voor Parijs en op
welke pepmaatregelen er gaan verschijnen
in de EU… De markt is best wel nerveus
en gekke sprongen, ook in speculaties, zijn
niet uit te sluiten. Want ook de
verzekeringen op leningen de CDS-en
(Credit Swaps) worden duurder voor
Franse schulden. Er worden nu CDS-en
gekocht
zonder
de
bijbehorende
leningstitels… Nu betaalt u 200.000 euro

“HOLLANDE? DAT IS EEN GOEIE KNUL
MAAR GEEN GOEIE PRESIDENT” (Zei
ex-premier Raffarin recent).
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 MOGELIJK IS. DUS NAAR “HUIS” GAAN IS ER
VOOR HUN NOOIT MEER BIJ EN
ZELFS BEGRAVEN BIJ DE VOOROUDERS KAN NIET. DAT NOEM JE
RESSENTIMENT EN DAT DUURT VELE
GENERATIES: DRIE IS NIET GENOEG.
++++++++++++++++++++++++++++++++++

*INGEZONDEN
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 88-11:
Het was stil in lezersland en dat is te
begrijpen. Maar ook wat jammer. Dus pak uw
pen en roep wat.

Terug naar inhoud

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
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per jaar aan verzekeringspremie voor 10
miljoen euro aan franse leningen. Dat is voor
Duitse schuld maar de helft… en voor Italië
al twee keer zo hoog!
De zomer komt er aan, een slappe tijd op
investeringsgebied. Maar ook altijd een
gevaarlijke tijd. Sommigen hopen dat
Hollande
de
te
nemen
bezuinigingsmaatregelen er gemakkelijker
door krijgt dan zijn voorganger. Kortom: het
speculeren draait weer op volle toeren…

GEROMMEL IN VLIEGLAND
Singapore Airlines verloor 7,3% “stoelen”
en zijn “stoelenlijn” zakt verder in … In
termen van groei is het ook hier China dat
omhoog schiet en daarnaast doen Qantas
en Catay Pacific het ook steeds beter. Ook
Emirates Airlines en Qatar Airways pikken
heel wat weg in de markt. En nu moet
Singapore Airlines net als Air France-KLM
het ook gaan zoeken in de low-cost… Daar
wordt het nu echt druk. Maar Air France
moet vele arbeidsplaatsen laten vervallen:
de cijfers zijn zeer verontrustend. Het
verlies van nu 800 miljoen en de
totaalschuld van 6,5 miljard dwingen nu
snel tot maatregelen en binnenkort worden
er 34 toestellen stilgezet…

MILITAIRE UITGAVEN=GRAADMETER
Dé graadmeter voor de (on)veiligheid in de
wereld zijn eigenlijk de militaire uitgaven. Al
zijn er mensen die zeggen dat ze eerder het
“gevoel van onveiligheid” meten als een land
niet zelf in oorlog is. In 10 jaar is er hoe dan
ook nogal wat verandert: hier de toppers met
hun uitgaven in 2010 (en tussen haakjes de +
in 10 jaar in %). En dan staan de VS
eenzaam aan de top: 711 miljard en +50%;
China volgt met 143 miljard en +170%;
Rusland is next met 62,7 en + 18%; UK 62,7
en =18% en dan zijn we bij Frankrijk. Dat
doet 62,5 en -0,6%...; Japan dan met 59,3 en
-2,5%; India met 48,9 en +66%; De Saoedi’s
met 48,5 en + 90% en daar is Duitsland met
46,7 en -3,7%. Brazilië sluit de rij met 35,4 en
+19% …… Wereldwijd geeft men 1738
miljard uit en dat steeg met 42% in totaal. De
VS staan hier te boek met hun oorlogen in
Irak en Afghanistan. De europeanen vallen
op door teruggang en China door zijn razend
snelle groei. Spiegel van ons tijdsgewricht.

INTERNET/MEDIA
NIEUW: DE CHIRURGISCHE BOM!
Ook het terrorisme kent zijn innovaties en
een franse dame testte de laatste! Zij
beweerde hoog in de wolken dat men in
haar corpus een bom had geïmplanteerd
en de piloot had geen keus: direct
landen… Men vond overigens niets dus dit
was een geval van low-cost terrorisme. Het
was voor experts niets nieuws op internet
was er al het nodige over gevonden het is
een echt item onder terroristen dus. Helaas
ziet het “poortje” op het vliegveld enkel
metaal en visitatie lost ook niet alles op.
Ooit beweerde iemand dat je met wat
explosieve stof onder de nagels al een
vliegtuig kon neerhalen… Een bomexpert
had een kleine troost: de verwondingen
van de passagiers vallen mee in zo’n geval
omdat de ontplofte terrorist de grote klap
zelf opving… Maar ja of dat helpt?

DE APPLE-CASHMACHINE
Apple is liefst twee (!) keer zo rendabel als
concurrent Samsung en dat dankt het vooral
aan zijn succes in China…. De tweede markt
ná de VS. Ze is op weg naar de hoogste
podiumplek nu: 50 miljard dollar winst per
jaar…I-phones werden er sinds 2007 180
miljoen verkocht: 72 miljoen in 1e sem. 2012.
I-Pad deed sinds 2010 67 miljoen stuks; 1e
sem. 2012 dus 12 miljoen… In kas zit nu 110
miljard en dat was een sem. geleden 98
miljard. De beurswaarde zit al op 566 miljard.
Dit zijn dé kenmerken van de tegenwoordige
high-tech industrie met zijn enorme
markten…

INTERNET: ONS ALLER GEHEUGEN
Aan het woord ene Joshua Foer,
amerikaan, ex student van Yale, journalist
van Slate (hét internet) tijdschrift voor
geheugenkampioenen die zelf ná een jaar
studie wereldkampioen “geheugen” werd.
Naar zo iemand moet je wel even luisteren.
Zeker als hij beweert dat zijn prestatie niet
op een supertalent berust (fotografisch
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geheugen of zeer hoge intelligentie) maar
“gewoon”op methode en training. Iedereen
kan, zegt hij, wereldkampioen “geheugen”
worden.
En hij wijst op het internet, het gigantische
aanvullende geheugen, dat bijna even simpel
toegankelijk is geworden als onze “neuronen”
en dat hét grote wapen als is tegen
“vergeetachtigheid”. Hij zegt: “We zijn op weg
naar een tijdperk waarin we externe
geheugens zullen hebben die het totaal van
onze levens, de enorme hoeveelheid van
onze
dagelijkse
activiteiten,
zullen
vasthouden en waardoor niets meer zal
worden “vergeten”. Zie het ook maar als een
soort van “prothese” net als een kunstarm en
een hoorapparaat of bril.
Vele experts volgen ook ene Gordon Bell,
wiens uiterst merkwaardige project,- My Life
Bits-, ook door Bill Gates wordt gesteund. Hij
legt elk detail van zijn dagelijks leven, al jaren
vast te leggen. In documenten, zijn
gesprekken, in video (zijn huis hangt vol
camera’s) etc. Let wel: hij legt dus praktisch
zijn hele leven “in direct” vast en schept een
enorme data-base dat zijn leven “IS”.
Hij zegt dingen als: ik kan mijn huisarts exact
vertellen wat ik de laatste maanden,- de
laatste tientallen járen-, at, dronk en wat ik
deed… En ook hij zegt: ik verlies met de
leeftijd ook mijn geheugen en weet dat toch
alles bewaard blijft van mijn leven… En hij
voorspelt: Het grote idee van “Total-Recall”
(Alles wat was en gebeurde ligt opgeslagen)
is haalbaar en nuttig en straks voor
iedereen…
U lacht? U gelooft er niets van? U denkt dat
Gordon c.s. gek geworden is? Pas op: kijk in
uw eigen kasten en zie de duizenden foto’s,
dia’s en video’s van uw leven. Kijk naar de
bewaarde documenten of uw dagboek of uw
agenda’s… U ziet het nog niet, maar ook u
bent al lang begonnen. En kijkt u op de
social sites als Facebook dan weet u dat daar
honderdduizenden mensen wat ze op een
bepaald moment doen of meemaken of
voelen, neerschreven voor hun dozijnen
“friends”…
Experts onderzoeken nu op steeds grotere
schaal hoe de aanwezigheid van deze
virtuele massa0-geheugens het gebruik van

ons “eigen geheugen” beïnvloeden. De
eerste publicaties verschijnen… ook in
Science. En er zijn zoals altijd, experts die
erg vel goeds in de ontwikkelingen zien en
ook,-niet verbazingwekkend-, ook experts
die zorgelijk zijn. De discussie kun je als
volgt globaal verwoorden: “Weten” is niet
enkel het zich herinneren van een feit,
data. Het mobiliseert ook ons denken en
onze creativiteit. Ons geheugen werkt op
basis van associaties. “Hoe meer dingen u
weet hoe meer u er kunt onthouden dus.
En dus levert het geheugen de mens ook
schema’s etc. voor zijn denken”. Dus: het
geheugen “vervangen” denken,
door
machines die alles opslaan en toegankelijk
maken, heeft ook zijn “gevaarlijke kanten”
vinden sommige wetenschappers. Andere
niet. Dus zijn er ook leraren die zeggen dat
Internet de “anti-chambre is voor de
geestelijke luiheid”. Maar ook zij zien nu al
een andere generatie die “Multi-tasking” is
en die, terwijl ze iets schrijven, ook muziek
luisteren en op hun I-Phone mail lezen…
En filosofen weten ook dat ene Socrates
alles wat niet oraal werd overgedragen,
wantrouwde omdat hij vreesde dat dat
“kennis tanken” via geschreven informatie
enkel “een leeg reservoir vullen zou”. En
een slimme historicus zegt: omdat de
leerlingen Piaton en Xenophon schreven
over deze “tic” van Socrates weten wij er
nu nog van…
En tenslotte: wie durft er nog hard te
lachen als experts het hebben over “directe
koppelingen van ons brein aan digitale
machines? Als u in een ziekenhuis terecht
komt doen ze scans ook van uw
breinwerking
en
in
de
medische
wetenschap en geneeskunde legen ze
verbindingen tussen uw motorische centra
in uw hoofd en de spieren in uw
ledematen…
Lach dus niet te hard en te snel: er waren
honderdduizenden die bij de opkomst van
Internet voorspelden dat een snel vergeten
waanidee zou blijken te zijn.. En zie nu!
FACEBOOK EN DE ANDEREN
We kennen de jeugdige Zuckerberg die de
wereld wil veranderen nadat hij in de
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garage wat leuks bedacht en nu voor 104
miljard op de beurs is genoteerd. Maar hij is
niks eigenwijs en kocht ook ene dame Sheryl
Sandberg bij Google weg: zij bereidde de
beursgang voor. En nu prijkt Facebook naast
Google al is er nog aanzienlijk verschil: zeker
in produkttype. Wat cijfertjes:
Google
Facebook
Omzet 17,9 milja 3,71 milja
Winst
9,7 milja
1 miljard
Beursw. 200
104
Klanten miljarden 900 miljoen

worden als fenomeen. En dat is iets anders
dan speculatie en de beurskoers..
TWITTEREN EN TAALGEBRUIK
Een twitterbericht is max. 140 tekens, dat
weet u. In 2009 waren nog 2/3 van de
twitterberichten in het engels; nu is dat nog
maar 39%.. Wetenschappers keken naar
wat er gebeurde als je een story van 1000
woorden in het engels vertaalt in andere
talen… In het Spaans wordt dan die tekst
liefst 40% (!) langer; in het Italiaans, Duits
Portugees is dat 35%, in het Frans en
Russisch kom je dan op 23% langere
teksten. Maar nu de winnaars: in het
Arabisch wordt het verhaal dan 10% korter
en in het Chinees beeldschrift zelfs 58%
(dus er blijft in “woorden/tekens minder dan
de helft over van die 100 engelse woorden.
Overigens waren de twitters tijdens de
Arabische lente vaak in het engels om
meer mensen toegang te geven en nu ook
in China wordt er naar het engels
uitgeweken om aan het vangnet van de
afluisteraars te ontsnappen. Ten slotte er
twittert ook een Australische inboorling in
het gamilaraay , waarvan er nu nog maar 3
mensen leven… Een historisch feit:
gamalraay haalde dus de moderne
communicatietechniek. Het volk stierf uit…

Nog wat Facebook statistiek:
901 miljoen klanten (+33% per jaar!)
488 miljoen gebruikers via mobieltjes
125 miljard vrienden op Facebook
(elke klant heeft ca 152 vrienden)
300 miljoen foto’s op site/dag
Dirt zijn ware wereldcijfers: immers 7 miljard
is de wereldbevolking. En Facebook is
superinternationaal.
Maar Facebook is voor 80% afhankelijk van
reclame-opbrengsten. En dat is redelijk
volatiel: zo gauw Facebook “uit de mode of
smaak valt” (zie anderen) zakt het
bliksemsnel ook weg (denk aan Myspace).
Facebook is wat “vluchtig” heeft weinig
“body”.
Vergelijk
Google
met
zijn
zoekmachine etc. en daarom ook kocht
Zuckerberg c.s. Instagram (foto-retouche) wat
Google wilde pakken. Nu kijken beide naar
Pininterest dat in no-time al 10 miljoen
klanten telt…
De koers sprong na de beursintroductie
helemaal niet weg maar kenners verwachten
dat ook. Immers er werd duur ingekocht, er
was al een informele parallelmarkt voor
Facebook (Waarop Bono schatrijk werd).
Facebook is een waar symbool van onze tijd:
razendsnel, vol mode en grillen en een
spiegel van een veranderende mentaliteit en
een etalage van een nieuwe wereldwijde
cultuur?
Wie het weet mag het zeggen, maar
Facebook verbindt zonder grensen, is een
open riool maar ook een view in diepe
roerselen en moet dus niet onderschat

DIVERSEN
RUIMTEREIZEN
WORDT
PRIVATE
BUSINESS
De firma SpaceX stuurde de capsule
Dragon succesvol naar het ISS met 521
kilo voedsel en labspul en zou 660 kilo
terug slepen. En over enkele maanden
gaat Virgin Galactic van Branson toeristen
naar de hemelen doen vliegen… Hij koos
nu ook Abu Dabi als tweede ruimtehaven
naast die in New Mexico. Met een beetje
geluk kan ik ook nog eens mee en dan wel
met een 65+ kortingskaartje svp.
TOVENAAR WARREN BUFFET EN ZIJN
FONDS
Zijn fonds heet Berkshire Hathaway en dat
bestaat al sinds 1987 en is al die tijd nogal
succesvol.
Dat
bewijst
een
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indexvergelijking met het verloop van de
waarde van het fonds (nu rond 200 miljard)
en het verloop van de S&P-index; over de
periode 1987-2011.
Je ziet dan een S&P-index die zeer lichtjes
stijgt en er hoog boven het fonds dat werkelijk
gestaag klimt en van index 100 naar nu 4000
opklom (!). Dus wie er in het begin 100 dollar
in stopte zit nu op 4000 dollar. Twee oudjes:
Warren Buffet (81) en Charlie Munger (nu 88)
zijn de bestuurders en zij kregen enkel ook
een deukje in 2008: tegen die klapper waren
ook deze profeten even niet bestand. Maar
de index is al weer bijna terug op zijn waarde
van net vóór de klapper… Wat is nou toch het
geheim
van
deze
excentrieke
en
tegendraadse beleggers? Ze moeten wel de
betere antenne hebben: dus dat bestaat toch,
maar het is zeer zeldzaam!

exportbelangstelling voor de VS-steenkool:
tussen 2009 en 2011 steeg die met 57%.
De chinezen en de indiërs kunnen er maar
niet zat van krijgen en nog dit jaar gaat de
vraag met 300 miljoen ton steenkool
omhoog. Dus eigenlijk is op langere termijn
die steenkool in de VS weer niet echt dood:
hij gaat de grens over…
In Frankrijk is de steenkoolproductie sterk
gezakt naar nog 18.000 ton ; het was nog
57.000 ton in de 70-er jaren. Maar met de
stijgende prijs in het vooruitzicht zou dat
weer
kunnen
veranderen.
En
de
technologie gaat ook voort en belooft veel
schonere verbranding …. Dus wie weet
keert het allemaal weer eens faliekant om!
NOORWEGEN WORDT DE GROTE
ENERGIE-OPSLAG!
De noren verrasten met een erg intrigerend
idee: waarom niet in hun stuwmeren
waaruit nu ook elektriciteit wordt gemaakt,
water oppompen op die momenten dat er
“groene stroom over is uit wind en zon…
Als dan de wind gaat liggen en de zon
achter de horizon verdwijnt kun je met de
bestaande generatoren die stroom dan
weer reproduceren via dat neerstortende
water in de krachtcentrales. Simple comme
bonjour, het ei van Columbus dus…
Noorwegen wordt dus dan Duitslands accu
als Berlijn natuurlijk dan wel een forse
kabel betaalt die via zee tussen die beide
landen moet komen en natuurlijk
exploitatiekosten meebetaalt. Noorwegen
beweert nu al wel 250 van deze “accu’s”
(stuwmeren) te hebben, dus dat kan
redelijk vlug allemaal gaan waar worden.
Het idee heeft nu vele aan het rekenen
gezet en is een variant op dat idee om
Griekenland vol met zonnecellen te zetten
dan wel dat te doen in de Sahara… Maar
dat is natuurlijk geen stroomopslag! Dus:
je moet gewoon die beide kabels
aanleggen en dan de zonnestroom van de
Sahara (of uit Griekenland) opslaan in
Noorwegen! Hier neem ik patent op, sure!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DIE DOLLE ENERGIESTRIJD
Het tempo van verandering is alom hoog en
om dol van te worden. In de VS was het
kortgeleden nog halleluja in de steenkool: dat
was voor een tijd dé oplossing nu de olie zo
krap en duur werd. Tot de steengasgekte in
de VS uitbrak en opnieuw de goedkopere en
schonere concurrent bleek van de wat
besmuikte steenkool. In 1985 was steenkool
nog dé bron voor electraproductie: 57%. In
2011 was het nog maar 42% en einde 2012
zal het dalen naar 40%... In het Powder River
Basin (Wyoming en Montana) donderde
intussen de steenkoolprijs met 25 à 40% in.
Het natuurlijke gas in onverslaanbaar
geworden met zijn steeds maar dalende prijs
en gevonden in de VS. De electrarekening
daalde al met 1% intussen: de electraboeren
vervangen de steenkool nu in hoog tempo
door schistegas. Daarbij komt dat er ook nog
steenkolencentrales
vervangen
moeten
worden vóór 2014 vanwege nieuwe
Milieuwetten tegen steenkool. Er vallen dus al
veel ontslagen in de steenkool mijnen. Dus
met de zeer grote steenkoolreserves van de
VS is het nu even niet zo best, het
vooruitzicht.
Maar
er
is
toch

Terug naar inhoud
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RELIGIES
SYRIË EN ZIJN RELIGIEUZE SPANNINGEN
Syrië lijkt nu wat op het Europa van de 16e
eeuw toen katholieken en protestanten (beide
christelijke dus) elkaar bloedig bestreden en
bijna 200 jaar lang. Syrië kent dat nu opnieuw
met de twee islamstromingen: soennieten t.
contra sjiieten. De minderheid die zich
alouitisch noemt (verwant aan de sjiieten),
hier de Assad-familie en consorte, is net als
in Irak onder Saddam een niet-religieuze
groep
maar
heeft
de
Baathpartij
(socialistisch) als fundament. Ze zijn hier al
sinds 1982 aan de macht en houden stand op
bloedige wijze: een piepkleine minderheid
van sjiietische huize heerst over een
meerderheid aan soennieten… En wordt
daarbij gesteund door de christenen die bang
zijn voor vervolging door de soennieten als
Assad zou vallen. Het is hier het omgekeerde
van Bahrein waar een soennitische
minderheid gesteund door de saoudi’s een
grote meerderheid soennieten onderdrukt.
In Libanon kennen we de Hezbollah, ook
sjiietisch en bevriend met Syrië en Assad en
ook daar zijn christenen bang voor vervolging
door soennieten. En in Irak neemt de
spanning soennieten –sjiieten ook fors toe,
Al-Qaida is op een aantal plaatsen aan het
samenwerken met soennieten en de
tegenstelling soennieten (onder leiding van
de Saoedi’s) en de sjiieten (onder aanvoering
van Iran) neemt steeds sterker toe.
En de Russische orthodoxen van Poetin zijn
te vinden aan de sjiietische zijde: zowel in
Iran als in Syrië…(waar de russen een basis
hebben). Op de achtergrond hier dus ook de
Amerikaanse-(Europese?) vriendschap met
de Saoedi’s en de Russische amicaliteit met
de sjiieten.
De angst voor nog meer geweld dan nu, ja
voor een bredere explosie, weerhoudt de
wereld om in te grijpen in de bloedige strijd in
Syrië. Al wordt de vraag nu: kan het nog wel
erger? Binnen Syrië lijkt dat van niet , maar
de gevreesde olievlekwerking houdt iedereen
in een verlammende greep. De aloude mix
van eeuwige religieuze tegenstellingen (in de
islam nu al 1400 jaren) gemengd met etnischculturele (Iran dat zijn perzen de “anderen

zijn Arabieren) blijft doorsudderen en lijkt
weer eens onoplosbaar.

Terug naar inhoud
AFRIKA
MALI: ASTROFYSICUS WERD PREMIER
Cheikh Modibo Diarra heet hij en hij is als
oud-NASA-medewerker
zeer
bekend
geworden. Hij bestuurde vanaf de aarde
het wagentje dat over Mars reed in 1997.
In 2006 werd hij president van Microsoft
Afrika en niet zomaar kwam hij ná de
putsch boven drijven. Hij is ook Amerikaan
en stichtte eerder in Bamako ook al Het
collectief voor de Democratie in Mali. En hij
wil in 2012 presidentskandidaat zijn.
Hoofdpunten: verbetering van Onderwijs
en aanpak van de hoge ww. Hij is ook telg
van oude adel hier de familie Diarra is zeer
geacht. Zijn broer is speciale raadgever
van Ban Ki Moon voor financiële zaken
betreffende Afrika en nog een is
stadsontwikkelaar in New York. Hij gaat het
nu opnemen tegen de nog steeds
opererende junta… De grote zonen van
Afrika bestaan ook en Mali speelde in de
afrikaanse historie in zijn regio dat deel,
een belangrijke rol.
De oud-president Touré, die zich leek te
hebben terug getrokken, kwam toch weer
op als leider achter een tegencoup bij de
aanval op de TV-zender. Resultaat: 14
doden en 40 gewonden in Bamako de
hoofdstad bij de tegenactie van het leger.
De ex-putchisten zeiden onmiddellijk dat
hun akkoord niet in het geding was… Dat
belooft nog niet veel rust…
Er zijn analisten die wijzen op een brug
tussen de salafisten in het noorden van
Nigeria in bono (met zijn beruchte Bono
Haram dat steeds opnieuw christenen
doodt) en de salafisten in Tomboektoe
waar de sharia is ingevoerd en ook sprake
is van de bevrijding van het noorden.
Daarbij is verder van belang dat er ook al
langer een (nu door een putch
platgedrukte) salafistenbeweging was. Dit
land is nu “een gematigde moslimstaat” die
nu oogluikend zijn gang mag gaan van vele
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die anders nog erger vrezen. Vooralsnog is
deze mix van chaotische situaties waarin
voor vrijheid vechtende touaregs, van
ordinaire bandieten die smokkelen en
ontvoeren en van fanate djihadisten van AlAqmi elkaar opportuun vonden en die zo in
staat zouden zijn een groot deel van de Sahel
te controleren. Werk voor het Africa
Command uit Washington… en andere.
Intussen kreeg de premier een flink pak slaag
en moest voor behandeling naar Parijs; de
aanvoerder van de putsch nam de post even
waar… En even later was een nieuw
islamitisch staatje in Noord-Mali een feit. De
sharia werd meteen ingevoerd ook al zijn de
naar onafhankelijkheid strevende touaregs
niks fanatiek in geloofskwesties. De chaos
groeit en daarmee gelijk op gaat de zorg voor
de toekomst van de Sahel.

olie per dag te verwerken. En Lamu wordt
natuurlijk ook een knots van een
containerhaven!
Het project kost: 25 miljard. Nu maar
hopen dat de natuur er niet te veel onder
lijdt: want Lamu is ook opgenomen op de
lijst van mooie dingen van de mensheid die
de VN bijhoudt…

OUATTARRA
WERKT
HARD
IN
IVOORKUST
Het lijkt hem na een eerste jaar te lukken om
zijn land weer in de opbouw te krijgen, wat
zijn recente bezoek aan het westen van het
land bevestigde. Dit gebied waar de oorlog
fors woedde gaat nu vele opbouwprojecten
krijgen: vooral voor water en elektriciteit. Ook
zijn nu vele wegen al gerepareerd en zijn
scholen weer in functie. Alsook de
hygiënische voorzieningen en bestuurlijke
organisaties. Maar nu moet ook gauw het
nodige op het platteland gebeuren. Een
gigantisch karwei is gaande na de klapper
van Bongo en Ouattarra lijkt het te kunnen.

Frankrijk telt 95 abonnementen per 100
inwoners voor mobieltjes. Dat is in Italië
150 en in Griekenland zelfs 180!

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
EUROPESE STATISTIEK:
De industriële productie is in Frankrijk nog
12% van het BNP. Dat is 19% in Italië,
24% in Duitsland en 35% in Noorwegen.

In 2002 hadden Air-France-KLM en
Ryanair dezelfde beurswaarde maar nu is
de Ierse club 6 keer (!) zoveel waard!
DE ROMMELIGE TOEKOMST VAN DE
EU?
De parlementsvoorzitter in Brussel zei
hardop dat een implosie van de EU best
mogelijk is… Op het moment dat de
recessie in Spanje en Griekenland dieper
wordt en de locale banken daar lijden
onder
hun
waardeloze
Griekse
obligaties…. Ook Engeland en Nederland
doken overigens in een recessie..
Het gedoe over “Schengen” was ook luid
hoorbaar in de franse presidentsverkiezingen… En er komt steeds meer
kritiek op de lekke EU-grenzen. Guénant
de franse minister van Biza ondertekende
ook een brief hierover van zijn duitse
collega omdat er jaarlijks toch nog 300.000
à
400.000
personen
clandestien
binnenkomen en dat is, zeker in de crisis,
te veel. Dus staan we mogelijk aan het graf
van “het vrije verkeer van personen en
goederen” ?

KENYA HELPT ZUID-SOEDAN
Nairobi kondigde aan dat het de “Lamu Port
South Sudan Ethiopië Transport Corridor
“(pfft) gaat aanleggen. Het wordt het grootste
project van Afrika en bestaat uit: een grote
haven Lamu aan de Indische Oceaan en de
hele infrastructuur om het noorden en het
westen te verbinden. En het tweede deel is
nodig om het voor Zuid-Soedan mogelijk te
maken om zijn olie te verschepen via Lamu.
Idem voor Ethiopië dat recent ook olie vond
aan de Somalische zijde. Er komen dus
Pipelines, spoorwegen en autowegen en ook
vliegvelden en toeristische stations. En ook
een raffinaderij in Lamu om ca 120.000 barrel
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Ook is er nog de discussie over het kiesrecht
van
buitenlanders
voor
de
lokale
verkiezingen: een ander strijdpunt in de EU.
Sarkozy wil dat Frankrijk daar nu ook
tegenstander van wordt, net als nu Duitsland,
Polen, Italie, Letland en Litouen en
Roemenië en Bulgarije. Engeland en spanje
en Portugal willen dit wel maar onder
bepaalde condities van verblijfsduur en
“culturele verwantschap”.
De noordlanden en ook Ierland en Nederland
en België en Griekenland kennen hoogstens
een restrictie in minimum verblijfsduur…
Weer zo’n steen des aanstoots in de EU:
inderdaad de toekomst ziet er verre van
optimistisch uit voor de EU.. En nu met Monti
is de grote schoonmaak begonnen: Renzo
Bossi aangeklaagd wegens achterover
drukken van 130.000 euro (hij was topper van
Liga de Nord), Rosi Mauro vice-presidente
van deze Liga moet nu een klacht ondergaan
voor verduisteren van
60.000 euro, exkassier van Marguerite heeft zo’n 21 miljoen
verkiezingsgeld ingepikt en Felippe Penati
van de Communistische Partij moet vertellen
waar 80 miljoen aan omkoopgeld is gebleven.
De regering probeert nu met “voorbeeld
arrestaties” het tij te keren en de 61 miljoen
Italianen wat meer rechtsgevoel en respect
voor wetten te leren… Een flink karwei
kennelijk.

eigenlijk in Nederland met Pim Fortuin en
de beweging werd nu gekaapt door de
PVV
van
Geert
Wilders.
Zijn
gedoogconstructie explodeerde net zoals
eerder in België het Vlaams Blok in isolatie
raakte en herverscheen onder de naam:
Nieuwe Vlaamse Alliantie (NVA). Voeg er
ook maar aan toe de Democratische Unie
in Zwitserland… Ook al vree Marine ook
een beetje met de italiaanse Liga van het
Noorden en met de Oostenrijkse FPÖ ze
wil niet met extreem-rechts in een kastje
worden gestopt zoals de Jobbik in
Hongarije en de Gouden Dageraad in
Griekenland…
De
immigratieen
integratieproblematiek
verschafte
een
nieuwe pijler aan de Populaire Partij in
Denemarken en ook de Finse “Ware
Finnen”. En daar zit ook een forse portie
anti-EU in… en de Finse leider er van Timo
Soini voelt zich niks verwant met de FN
maar meer met de engelse eurosceptici.
En zie nu de Piratenpartij in Duitsland die
daar
een
soortgelijke
verrassing
veroorzaakt… Het gat dat er kwam dor het
verlies in veel EU-landen van de sociaaldemocraten werd deels gevuld door deze
Duitse Piraten , de Nederlandsche PVV en
SP en ook elders worden nu protestpartijen
op popu-basis gesignaleerd die het maken
van meerderheden verder bemoeilijken…

HET EUROPOPULISME
Marine Le Pen gaf de bestaande partijen een
forse oorvijg door bijna 19% der stemmen
voor haar nationaal-populistische partij (de
FN) te scoren. Is dit nou ook een symptoom
van opkomend ultra-rechts? Lastige vraag
maar het moet gezegd: behalve het ultrarechts in Griekenland en Hongarije, heft de
crisis eigenlijk geen ultra-rechts push
veroorzaakt. Zelfs ondanks ww-cijfers van
bijna 25% in Spanje (50% voor de jongeren
overigens!). Het gaat dus veel meer om iets
centrum-rechts-achtigs met veel diverse
kleurtjes en verschillen. Betere benaming lijkt
dus: europopulisme… De uitkomst van het
gevoel te zijn “verraden” door de elite in
diverse Europese landen. Een soort correlatie
tussen
onveiligheidsgevoelens,
en
immigratie- integratieproblemen. Het begon

DE
EUROPESE
STAALPRODUCTIE
DAALT SNEL
Sinds 2004 daalde het handelsoverschot
van producten gemaakt uit staal in
Frankrijk en Duitsland met 6000 ton tot
praktisch 0. Die in Italië klom echter naar
bijna 0 vanuit een tekort van 4000 ton in
2004. Het komt vooral door de sluitingen bij
Arcelor Mittal die 25 fabrieken in Europa
stopte. Frankrijk produceert nog maar 39%
van zijn eigen behoefte nu… en verloor 2,4
miljoen ton aan produkt. Overigens zijn de
Belgen en de duitsers nog de grote franse
toeleveranciers dus het blijft nog een intraeuropese aangelegenheid. Ook hier komt
China op: tien jaar geleden waren ze er
helemaal niet en nu staan ze al op plek 3
op de Europese importlijst.
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DE EERSTE DAGEN VAN HOLLANDEAYRAULT
Het tempo was hoog: Hollande vloog meer in
een week dan in zijn hele leven eerder en
ging van Duitsland, toen de VS ( Nato), naar
Afghanistan en liet flink van zich horen. En
zijn eerste minister werd in korte tijd
populairder dan Fillon. Het kan niet anders of
dit zijn de effecten van de grote hoop bij het
aantreden van de nieuwe regering… De
markten loeren en willen eerst concrete
zaken zien terwijl Ayrault een eerste
opwarmsessie hield met alle vakbonden om
de tafel. En einde mei zag iedereen Hollande
gewoon in de studio van France 2 babbelen
met de presentator: zijn eerste Journal Tele
werd een demonstratie van “de andere
president”. Hollande zat er fris en monter en
beloofde dat hij alle beloften zou proberen
waar te maken… terwijl de Griekse crisis er
een Spaans broertje bij kreeg…
De kop is er af nu komt de echte business:
maar de start oogt niet slecht. En in de UMP
is het herrie om de leidersplek en ook bij de
PS is er gedoe over de opvolging van Aubry
als eerste secretaris PS… Zo hoort dat na
grote switches.

en
infrastructuurprojecten)
die
ook
achterop raakten bij de diverse landen. En
zelfs het scheppen van Eurobonds, ferm
geweigerd door Berlijn, lijkt nu, met dat
groei-stimuleringsidee ook een nuttig
discussiepunt te zijn geworden. Dus
Hollande valt niet zo slecht binnen nu…in
de Europese kringen en zocht al steun bij
de Duitse broeder socialisten… En na het
anti-Europese lawaai van Le Pen en
Melenchon in Frankrijk, moet de EU ook
even politiek goed gaan opletten. De
eurozone is opnieuw “on the move”…
Goeie zet?
De financiële markten keken vol spanning
naar de franse verkiezingen en naar het
programma
van
Hollande:
daarin
verontrust hun vooral die verhoogde
uitgaven… Maar die 75% belasting op
topinkomens echt niet en ook niet die
bankensplitsing. De laatste is al lang in
uitvoering… Hollande die diverse malen
sprak over zijn grote vijand “die financiële
roofdieren” ging niet al te zichtbaar ook
naar Londen om ze wat gerust te stellen.
De Financial Times kalmeerde daarna
maar The Economist bleef zich openlijk
verontrusten. En u wacht iedereen op de
nieuwe tandem: Merkoland na die met de
naam Merkozy…

DE EU NA DE FRANSE VERKIEZINGEN
Wat Frankrijk nou eigenlijk wilde met die EU
was onder Sarkozy niet altijd even duidelijk
en zeker ook niet bij de franse socialisten.
Sarkozy was “at the end” maar meegegaan
met de duitse begrotingsdiscipline waarbij
Hollande meteen “afstand nam” en de
stimulering van de groei toevoegde…
Daarover kregen Sarko en Hollande in de
verkiezingsstrijd ook flink herrie natuurlijk. En
na dat de banken voor 1000 miljard mochten
tanken bij de ECB hoorden we ook de
president Draghi praten over “een groeipact
in de eurozone”. Daarmee kwam er beweging
in de klassieke tegenstelling: Duitsland (en de
twee Mario’s) die aan de aanbodzijde staan
en bezuinigingen eisen en aan de andere
zijde Obama en Hollande die met bezuinigen
voorzichtiger willen zijn en ook aan
groeistimulering denken. Ook in de Europese
Commissie wil men nu praten over
versterking
van
de
Europese
Investeringsbank (ter ondersteuning van R&D

UITSPRAKEN VAN NIEUWE FRANSE
MINISTERS
Moscovici werd de nieuwe minister van
Financiën; hij was een goede vriend van
DSK. Hij zei vaak genoeg rake dingen en
wordt daar nu aan herinnerd.. Een greep:
“Ik denk dat wat telt is een maatregel die
werkt” (wat zijn pragmatiek aangeeft). “Men
moet de moed hebben te zeggen dat de
uitgaven echt omlaag moeten”…. “Links
moet zich losmaken van dat imago van
schuldenmakers”… “Dat protectionisme zal
enkel ons welvaartsniveau verlagen en
onze ondernemingen afstraffen”.
Mr. Cahuzac is de nieuwe minister van het
Budget en staat bekend als hard en
radicaal. Hij vocht tegen de gedachte: “We
zien wel wat we precies gaan doen nadat
we gewonnen hebben”… en hij vond ook
“die 75% belasting van Hollande erg lastig
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te verdedigen”. Hollande heeft best wat lastig
volk om zich heen verzameld… Wat een
goede zaak kan worden genoemd. Hij zal zijn
handen vol krijgen aan het binnen centrale
kaders houden van zijn discipelen.

Vele speculeren er op dat met het failliet
van de grieken en wat dat zal meeslepen,
plus het verder achterblijven van groei dan
wel incasseren van krimp en de nodige
troubles bij banken en in de EU… Hollande
excuses zal vinden om een deel van deze
beloften niet na te komen. Erger nog, hij
zal worden gedwongen nogal diep in de
uitgaven te snijden …. Want hij wordt de
president van zeer stormachtige tijden…

WAT HOLLANDE C.S. NIET KAN WAARMAKEN
Bezuinigen is niet zo moeilijk, grapt een
redacteur van Le Point en hij toont 6
verkiezingsbeloften van Hollande. Als hij die
wegstreept, zegt hij, ziet het er een stuk beter
uit… Hier zijn ze:
1.Verhoging van de SMIC (Minmumloon)
Niet doen in juli en daarna bijvoorbeeld
verhogen met 0,5% na elk punt groei in de
toekomst.
2.Pensioen bij 60 jaar.
Dat wil mem doen voor hen die vóór hun 20e
al begonnen te werken en die 41 jaar premie
betaalden. Dat kost minstens 5 miljard en de
kosten moeten de ondernemingen en de
werknemers betalen…
3.Het contract der generaties niet invoeren.
Als een ondernemer een 55 jarige aanhoudt
PLUS ook een jongere van < 25 jaar
aanneemt hoeft die de sociale lasten van
BEIDE niet te betalen. Dat is ook minstens
2,5 miljard.
4.Ambtenaren in dienst nemen.
Men wil er 60.000 aanstellen in de Education
Nationale (het Onderwijs dus) en nog 5000 bij
Justitie. Die moeten, beweert men, wel elders
worden weggehaald… Waar weet niemand.
Het kost 1,9 miljard per jaar.
5.150.000 banen met toekomst scheppen
De staat betaalt deze banen 5 jaar lang en
die komen er dan grotendeels dan bij de
Verenigingen en in de wijken. Of dat ooit
echte banen kunnen worden, weet ook
niemand. Kosten 3,2 miljard per jaar.
6. Een belastingschijf van 75%
Boven de 1 miljoen aan inkomen wordt er
met 75% belast… (en bovenop de 45% die
wordt geheven boven de 150.000 inkomen.
Dat zijn ca 3000 families schat men die erg
internationaal werken. Dat brengt 150 à 200
miljoen op áls die mensen in Frankrijk
blijven…

WILDERS
GEZIEN
UIT
HET
BUITENLAND
De kop in het Franse Le Point: “De
islamfobie werd afgeruild voor de
eurofobie”. Frankrijk vertoont steeds meer
parallellen met Nederland: FN tegen de
immigranten, de islam en de EU+euro…
De PPV en het FN maar ook de SP (in
Ned.) en de PS in Frankrijk… De laatste is
nog lang niet auni-euro maar de visie op de
EU en de weg te gaan veranderde met de
wissel naar Hollande en de 18% stemmen
op het FN. We zullen in de “legislatives in
juni” in Frankrijk en de verkiezingen in
Nederland op 12 september mogelijk nog
meer parallen gaan ontdekken. En dit met
Nederland dat van 1,6% groei nu in de
recessie duikt, dat zijn lage WW ziet stijgen
en dat fors moet bezuinigen om naar die
3% tekort te komen en een rem op de
staatsschuld van nu ruim 65%. En populist
Wilders, de grote man van het persoonlijke
ressentiment tegen links, Brussel, de islam
en de “regentenklasse = de linkse Kerk” liet
de gedoogconstructie ploffen (een grote
fout?) en ging radicaal over naar een
nieuwe strategie: de anti-Europa houding
via
anti-Athene
etc.
Oud-VVD-er
Bolkenstein zei het al lang geleden:
Wilders
kanaliseert
het
anti-islam
ressentiment dat in de onderlaag van het
volk al zat, zoals ook anderen dat deden in
Europa. En nu wisselt hij het onderwerp
omdat anti-europa, zeker nu de crisis via
de Griekse politieke (na hun verkiezingen
van 6 mei) , die Eu-plannen op losse
schroeven gaan staan…. Dus nu is het
hoog tijd om: de hoofddoekjes snel te
vergeten (in Nederland dan wel nog echt
niet in de VS waar het laatste anti-islam
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boek van Wilders erg veel opbrengt en over
te schakelen naar de volgende zondebok die
“alles schuld is”namelijk Europa en Brussel.
Zo kan hij zijn ontevreden achterban
vasthouden en de SP “voorbij rijden” wat antiEU gevoelens betreft. Want zijn politieke
vijand is nu die lekker lopende SP die hij ,
met zijn grote mond, gaat verslaan in het
vuile spelletje dat heet: Al uw problemen
komen door Brussel: weg er mee.
En wat er van komt “kome dan maar”: na het
beledigen van de Polen en de Turken , de
islam is de Nederlandse reputatie lekker
beschadigd. Iemand die dat nu wéér zoekt,
kan enkel maar een vijand hebben namelijk
zijn eigen land, met zijn politieke elite, waar
Wilders zelf ook al heel lang bij hoort. Dat
verklaart natuurlijk zijn uiterst merkwaardige
politieke lijn: Sociaal-economisch uiterst links
net als de SP en de verder politieke visie is
simpel: mobiliseer de ontevredenheid om
alles wat jezélf ooit fors frustreerde nu aan
diggelen te slaan. De FN kun je verwijten dat
ze stemvee mobiliseert door simplisme en
“goedkoop”
vast
houden
van
de
maatschappelijk gekraakte en angstige. Maar
zij doen dat in elk geval nog vooral omdat zij
een anti-Europa en anti-immigratiepolitiek
nastreven en niet de vernietiging van iets
zoeken dat sterk voortkomt uit de
persoonlijke wraak. De enige hoop is nog, dat
hij nu, na zijn forse fout
door het
bezuinigingsakkoord te laten klappen en door
de opgekrabbelde te worden gevloerd met
een vervangend akkoord in drie dagen, aan
vele volgelingen liet zien dat hij echt niet hun
belangen wil dienen. Het is te hopen dat hij
gaat werken voor die Amerikaanse denktank
want daar kan hij nu even drijven op zijn
reputatie van “islamkenner”, wat ook al niets
meer of minder is dan een grote leugen…

verscheuren van proces-verbaal bij de
politie en bij het verkrijgen van die
bouwvergunning of wijziging van een
bestemmingsplan. Ook valse papieren
koste geld en ook een klein klimmertje op
de ziekenhuiswachtlijst.
Italië is een relatief jong land-150 jaar- en
was bezet. Dus ongehoorzaam zijn aan de
overheid was lang positief… Teken van
positieve rebellie dus. De katho-kerk legde
vooral de nadruk op moord, diefstal en
overspel, de andere zonden waren geen
echt foute dus. Verder heeft Italië ook geen
lutherse loutering ondergaan waarin een
wat culturele omslag naar meer “eigen
verantwoordelijkheid” werd geleerd. En
tenslotte hadden ze Berlusconi die 15 jaar
een loopje nam met veel wetten en regels..
en die justitie hinderde en belachelijk
maakte
De staat zou jaarlijks zo’n 120 miljard
mislopen aan inkomstenbelasting 50
miljard, aan vennootschapsbelasting 45
miljard en aan regionale belastingen 16
miljard…
Wel 34% (basis: BNP) van de Italiaanse
economie is zwart. Dat is iets minder dan
in Griekenland waar men over 37%
spreekt. Spanje en België doen ca 27%,
Duitsland 17 en Nederland 15. Én GB wint
met 13%.
Er zijn Italiaanse jachtenbezitters met een
opgegeven inkomen van 20.000 euro… Er
rijden 200.000 peperdure sportwagens
rond, en er vliegen 500.000 privévliegtuigen.
Ni
is
er
de
razend
slimme
belastingcomputer met de fraaie naam
Serpico die van allerlei gegevens aan
elkaar koppelt en met succes. Dat succes
is te bemerken aan de fors toenemende
agressie tegen de overheidsdiensten en
vooral de belastingen die Equitalia heet. In
Napels vielen 300 mensen als groep een
belastingkantoor aan met Molotovcocktails
en een door de belastingen kaalgeplukte
ondernemer hield twee werknemers een
hele dag in gijzeling. Er zijn nogal wat
zelfmoorden extra onder werkgevers die in
faillissement geraakten door nageheven
belastingen. En in Brindisi werd een

ITALIË: CORRUPTIEKAMPIOEN
De EU-corruptie is , zegt man, 60 miljard en
daarvan doet Italië in zijn eentje 50%, dus 30
miljard…. En staat dus wereldwijd op plek 69
op een reeks van 189 landen: net ná Ruanda.
Het is, zeker tijdens het Berlusconi-tijdperk,
tot een “cultureel fenomeen” geworden. Elke
Italiaan kreeg er mee te maken: overal moest
er met envelopjes worden gewerkt. Bij het
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geleerde in zijn knie geschoten door twee
gemaskerde
mannen
omdat
hij
atoomtovenaar zou zijn… Een methode van
de vroegere Rode Brigade’s herleefde. Dus
Monti gaat er erg fors tegenaan onder
applaus van het IMF maar het succes voor de
economie blijft nog uit. De twijfel groeit nu
ook rond zijn aanpak en men vreest nu hier
ook voor sociale onrust: Monti staat voor een
zware test. Het BNP zakte in met bijna 2%,
en de schuld ging naar 1950 miljard euro! En
de populariteit van Monti zakte terug van 75%
naar 35%... En de leningsrente stijgt en dat
is niet enkel ten gevolge van de Spaanse en
griekse perikelen. De “professore” is nu nog
enkel populair in het buitenland…

hoeveel gepensioneerden etc. Het aantal
nu boven water komende fraudegevallen
(bij pensioenen, sociale uitkeringen) wordt
op minstens 400.000 geschat. Zelfs bij de
invaliditeitspensioenen weet men nu dat er
minstens 40.000 niet deugen. Op het
eiland Zante zijn er heel veel blinden en op
het eiland Kalimnos wel heel erg veel
mentaal zieken. En in Kallithea bij Athene
is er voor zeker 10 miljoen gefraudeerd in
de sociale kassen “uit vriendschap”. Een
ministerie heeft 40 tuinmannen op zijn
loonlijst maar er is geen tuin… Miljarden
aan voorgeschreven medicamenten tegen
gouden prijzen: de farmaceuten worden rijk
en de kassen stromen leeg. Bij de audiovisuele
overheidsdiensten
zijn
er
duizenden vriendjes in dienst die nooit of
enkele uren per dag op hun werk
verschijnen.
Deze roofbouw op de staat is er al vele
jaren en onder alle kleuren van regeringen
van Pasok (socialisten) tot Nieuwe
Democratie toe en recent werd de oudminister van Defensie gearresteerd die zich
verrijkte
aan
defensiedeals.
De
clandestiene kapitaalvlucht, geschat op 30
miljard jaarlijks, komt nu ook in beeld en
hoge pieten worden nu op hun handel en
wandel
onderzocht
bijvoorbeeld
op
massale BTW-ontduiking. Brussel drukt
hard: vereenvoudiging van de bureaucratie
en begin met de opbouw van een nieuwe
staat … pas 200 jaar na de oprichting.
Maar er zijn ook enkele moderne en
eerlijke ondernemers en bedrijven die het
voorbeeld waren en zijn. Zoals Korres een
handel in schoonheidsproducten met een
aanzienlijke export. Maar er is ook het
bedrijventerrein in Athene waar zelfs nog
geen fatsoenlijke weg loopt… En er is
gewoon geen afvalverwerking. En vrije
beroepen en commerciële beroepen
betalen en masse géén belastingen.
Kenners zeggen dat het veranderen van
deze foute mentaliteit een generatie zal
gaan vergen. Als een externe power
daarbij helpt en “dwingt”.
Kun je nu die beloften van verandering in
de politiek wel geloven dus? Men zegt daar
te begrijpen dat het roer echt óm moet,

SPANJE: EN TOEN DE BANKEN..
De 4e bank van het land, Bankia, een recente
fusie van wel zeven spaarbanken, moest de
regering 19 miljard vragen. Ze kwam in last
door het gammele OG-pakket op haar
balans. Rajoy riep luid om hulp… terwijl de
leningsrente snel opliep naar 6% en het
steunbedrag naar 24 miljard opliep. Het is nu
al twee jaar zo dat de Spaanse was in
Brussel Frankfort en Berlijn wordt gedaan:
men staat de facto onder voogdij. Het snel
getroffen giga-pakket van 27 miljard aan
maatregelen verhinderde niet dat het land in
een recessie dook. Wat vele verwachtten is
nu inderdaad begonnen. De domino’s lijken
te vallen… terwijl de regering moedig spreekt
over “een investering waarop men winst
verwacht” en niet wil horen dat het eigenlijk
een lening zou zijn…
GRIEKENLAND: HERSTART VANAF NUL?
Zal het de Grieken ooit lukken om hun kwalen
te overkomen? Die dodelijke bureaucratie
gemixt met corruptie alom? Na 20 jaar te
hebben gezwommen in Europese steun en
subsidies die een superconsumptie in stand
hielden die op tekorten was gebaseerd? Nu is
het, zeker ná de verkiezingen van 6 mei,
overal “allaghi” = verandering… Dat is ook de
mening van de troïka van de EU en de “taskforce” onder duitse leiding. Daar hoort men:
”Griekenland is geen land maar een hoopje
privé-belangen”. Men wist eergisteren niet
eens hoeveel ambtenaren er waren en
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maar gaat hun dat ook lukken? En de nieuwe
extreme partijen vol ontevredenen zullen die
gaan meedoen? Bij de start van een
kabinetsvorming na 6 mei was er weinig van
“goede wil” in die hoek merkbaar. In juni (of
later als er wéér verkiezingen moeten
komen…) moet er een bezuinigingsplan van
11,5 miljard in gang komen dat onder meer
voorziet in het schrappen van 150.000
ambtelijke banen van nu tot 2014. Hoe dieper
men detailleert en insnijdt hoe meer
weerstand er zal worden ontmoet. Het
juridische systeem wat ook de basis is voor
wetsontwikkeling is uiterst complex: elke
wetje vereist minstens 20 toepassingsdecreten en één decreet kan wel een heel
jaar kosten om er te komen.
En nu vrezen vele politici en hun partijen de
volkswoede die wordt gebundeld en gericht
door extreem rechts en links… Terwijl de
experts werken aan het opzetten van een
simpel kadaster waarzonder een goede
belastingheffing door de staat gewoon niet
zal lukken…. Het geloof in een zichzelf
reddend Griekenland is niet breed verbreid
en vele zien een failliet dan ook als
onafwendbaar omdat de politiek de
bezuinigingen, nodig om de steun te
verkrijgen, er niet “doorheen” zal krijgen. Het
afscheid Griekenland-eurozone en mogelijk
zelfs EU, lijkt helaas aanstaande.

DE DUITSE PIRATENPARTIJ
Niet links, niet rechts en ook niet groen…
de Piratenpartij trekt steeds meer mensen
aan en past nergens in of bij… Nu zijn er
15 zetels van deze partij in de Berlijnse
gemeenteraad sinds september 2011. Ze
zijn als een luis in de pels van het oude
systeem en gedragen zich uiterst “eigen”
en bekommeren zich absoluut niet om alle
gewoonten en oude regeltjes… “Ik ben er
om hier te oude boel eens flink op te
schudden”, zegt een van hen. Na hun
oprichting in 2006 zijn ze na een langzame
aanloop nu fors in de lift en haalden in
Berlijn bijna 9% der stemmen. En in
Saksen haalden ze recent ook 7,4%. Ze
maken grote kans om de drempel van 5%
in de komende twee landsverkiezingen met
gemak te halen en dan zijn ze al present in
vier landen en zullen ook binnenkomen in
2013 in de Bundestag. De polls geven hen
nu 12%, de Groenen komen nu op 13%,
die Linke op 7 en de FDP op 4%...
CDU/CSU op 34% en SPD op 27%... Dus
een grote coalitie CDU-SPD is vereist voor
een meerderheid anders wordt het een
veelpartijenboel… Toch is er in deze
nieuwe groepering geen sterke man te zien
en er is ook geen echt programma te
vinden. Dus 80% van de mensen die voor
hun stemmen zouden weten eigenlijk niet
waarvóór ze stemmen. Het gaat dus nu
nog enkel om “de manier waarop zij politiek
willen maken”. En ze gebruiken hun site op
Internet om elk lid direct de kans tot
interventie te geven voor elk mogelijk idee.
Is er ergens voldoende steun voor dan
komt het item op de congres-agenda:
congressen etc. komen ook direct en live
op het net.. Het lijkt soms op een soort van
soap maar de integriteit van het geheel is
zeer hoog. Er wordt zo ook gewerkt aan
een echt programma en een van hen
vergeleek hun situatie recent met die van
de Nazi-partij waar indertijd ook vele op
stemden zonder het programma te
kennen… Nu te onderkennen punten zijn:
vrije toegang tot opleiding en cultuur,
hervorming van het auteursrecht om zo alle
wetenschappelijke werk vrij toegankelijk te
maken voor eenieder, een basisinkomen

DE ENGELSE REGERING KREUNT
Cameron en Clegg lachen ook niet meer nu
de ingezette hervormingen niet het beoogde
resultaat geven. In twee jaar werden 381.000
overheidsbanen geminderd en kwamen er
634.000 in de private sector bij. En de
publieke leningen liepen terug… De
hervormingen in de National Health Service
lopen stroef: Cameron kan niemand goed
uitleggen waarom hij die maatregelen nam.
Hervormen tijdens bezuinigingen is een
moeilijke sport gebleken. Camaron is, zegt
men, omgeven door adviseurs die los zijn
geraakt van de werkelijkheid en moet
oppassen dat hij niet de greep verliest. Zijn
strijd tegen de bankbelastingen waar Berlijn
en Parijs erg vóór zijn loopt ook niet zoals hij
dat wenst… Moeilijke tijden dus, ook hier.
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voor iedereen, vrij openbaar vervoer en drugs
weg uit het strafrecht….en, bescherming van
de dierenrechten. Een mix van huidig links en
“dwarsdenken”…
De Piratenpartij bloeit en smeult licht
onzichtbaar deze partij met het bolle zeiltje
als symbool. En de Groenen zouden bij de
volgende verkiezingen wel een het loodje
kunnen leggen tegen hen… Het is al weer
lang gelden dat ene Joschka Fischer ook zo
de politiek binnen liep… Hij is nu baas van
een gerenommeerd politiek adviesburo dat
voor vele politici en landen werkt.. Dus voor
het huidige establishment.

hier grote en Frankrijk komt direct na hen
op plek drie. Met 320 bedrijven en bijna 12
miljard omzet… Vooral in de energie, de
hotellerie en de grote distributie. Orban
oreert en het land crepeert.
VERRASSING IN SERVIË
Boris Tadic zou het even vlug regelen, zijn
derde mandaat was “zeker”. Maar hij
verloor van ene Nikolic een wat bezorgd
makende figuur die wel meteen verklaarde
dat zijn land het EU-lidmaatschap bleef
ambiëren. En u raadde het al: Nikolic is
van uiterst ultra-rechts kaliber en is een
grote opportunist/populist. En de Kosovo
kwestie is nu zeker nog lang niet geregeld.
Dat belooft niet veel goeds dus…

Terug naar inhoud
OOST-AZIË
CHINA WIL BUSINESS IN JAPAN
De Japanse markt is heel veeleisend dat is
internationaal bekend. Men let sterk op
hoge kwaliteit en perfectie. Niet iets waar
de Chinese producenten allemaal in
uitblinken maar nu zijn er toch diverse
grote Chinese bedrijven die Japan binnen
willen komen. Want: ben je goed genoeg
voor Japan dan ben je overal ter wereld
goed genoeg, is hun leuze. De ministers
van handel van Japan, China en ZuidKorea kwamen recent ook bijeen om na te
denken over een ware vrijhandelszone
tussen de drie landen. Want de
handelsbalans China-Japan zit aan de
chinese zijde in het rood…: een tekort van
liefst 19 miljard in 2011. Japan is
leverancier nr. 2 ná de VS van machineonderdelen aan Huawei de grote Chinese
producent. En de jappen kopen veel
goedkope textiel, eenvoudige elektronica
en eten in China. Nu zien we een grote
witgoedfabrikant uit China Haier zich voluit
richten op Japan en men opende ook een
R&D-unit in Tokyo. Men wil zelfs de
Aziatische zetel naar Osaka verplaatsen.
Haier kocht ook al Sanyo Electric, de grote
electra divisie van Panasonic. Lenovo
(China ex-IBM) stopte 175 miljoen met
NEC
(Japan)
samen
in
computeractiviteiten en ZTE uit China

OOST-EUROPA
HONGARIJE
PEST
BUITENLANDES
BEDRIJVEN
Veel multinationals waaronder ook de nodige
franse, worden fors aangepakt door premier
Viktor Orban, Sodexo cheque dejeuner moet
het land uit zegt men daar: misbruik van
positie. De Hongaarse ambassadeur in Parijs
moest het uitleggen ook de crisisbelasting die
erg onaangenaam verraste. Wel 2,5% van de
omzet moet op tafel. Brussel moest ook al in
de touwen na klachten onder meer van Axa.
De staatssecretaris van Financiën excuseert
zich: Orban erfde een financiële chaos en
moet wel belasten nu… De Franse banken
verliezen inmiddels hier meer dan 100
miljoen. Sinds 1990 is het land al zwaar in de
schulden gedompeld en moest zijn economie
bijna geheel overlaten aan buitenlandse
investeerders. Maar van 2009 tot 2010
daalde het investeringsbedrag van 828
miljard naar 486 en in 2011 werd het zelfs
negatief! Orban vlucht vooruit en spreekt over
nationale trots en werkt aan versterking van
de identiteit… Oude truc van niet al te
democratische leiders: verhulling. Axa werd
geconfronteerd (via de krant!) met de
nationalisatie van de pensioenfondsen en
tracht nu te onderhandelen. Hongarije is
vijandelijk
gebied
geworden
voor
investeerders. Duitsland en Oostenrijk zijn
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verkoopt nu via zijn japanse bedrijf Softbank
4g apparatuur hier.
Waarom zo naar dat oude Japan gekeken
nu? Wel met zijn 5900 miljard BNP is het de
grootste ná China in Azië… dus er valt echt
nog wel wat te verdienen hier. En Japan is te
zien als een ultieme kwaliteitstest op
wereldniveau.. Eigenlijk moet China dus wel
zich ook op Japan richten: om commerciële
redenen, om een noodzakelijke kwaliteits
uitdaging te forceren en ook om geopolitieke
redenen… Want de VS zijn hier goede
vrienden en Obama richt zich nu meer op de
Pacific dan op Europe…

verloor de wedstrijd van Bangladesh en
Cambodja. Omdat zij de benodigde
energie voor die export-produktie niet
konden
krijgen…
Voortdurende
stroomonderbre-kingen, die soms 24 uur
duren, en idem coupures in de gaslevering
zijn de grote oorzaken van het echec. En
de vraag naar gas is al 15% hoger dan het
aanbod en de helft van de fabrikanten zit al
aan de faillisementgrens nadat er al
125.000 spinners (50% van alle in de stad)
eerder hun deuren moesten sluiten. Deze
textielstad van 5 miljoen inwoners waar de
hele omgeving ooit heentrok om te werken
loopt nu leeg over de slechte wegen… En
de onrust onder de werkeloze bevolking
groeit snel: betogingen, rellen bij de vleet
en de autoriteiten vrezen het ergste. Sinds
oktober 2011 verliezen hier wekelijks 2500
mensen hun werk. De eerste minister van
het land beloofde snel meer gas- en
electriciteitscentrales, maar krijgt erg
weinig gerealiseerd. De energiecrisis in
deze stad is een gevolg van gebrek aan
slagkracht en planning van de overheid…
Infrastructuur achterstand is ook hier een
forse rem op de groei geworden zoals in
méér opkomende landen.

CHINA IS EEN GROTE AUTO-VERKOPER
Met een verkoop van 18,5 miljoen auto’s
werd China de grootste en ging de VS met
zijn 13,1 miljoen ruim voorbij. In 2010 stegen
ze met 32% en vorig jaar werd het ruim 5%..
maar nu gaat het in 2012 al weer harder. De
pick-ups en 4X4 van Chinese makelij gaan
ook al naar Australië en Italië en concurreert
nu zelfs met de japanners in GB! De tijd van
het slechte kwaliteitsimago lijkt voorbij na
jaren van verbeteringen. De 10 producenten
legden een indrukwekkende weg af sinds
1970 toen men 3000 auto’s maakte. Nu
exporteert men bijna 1 miljoen auto’s… Maar
er bestaat nog steeds geen echt groots
chinees merk op de wereld en dat komt mede
omdat de staat de hand op deze industrie
heeft en dat werkt remmend op de SAIC,
Geely’s, Chery’s en JAC’s die overal ter
wereld rondrijden...

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
VROUWEN GEVEN DE DOORSLAG
De terloopse mededeling van een pubadviseuse van Obama, dat de echtgenote
van Mick Romney (de concurrent) “nog
nooit één dag in haar leven had gewerkt”,
veroorzaakte forse opschudding. Want het
liep fout af: er werd uit geconcludeerd dat
de adviseuse zou hebben bedoeld dat
“huismoeders geen nuttig werk doen”. Er
komt nog bij dat de charismatische
echtgenote van Romney nou net hét
symbool was van de “brave en haar plicht
vervullende huisvrouw”. Dat kun je ook
zien op haar Facebookpagina : “Mums for
Mitt” en, Obama ligt nu maar ca 4% vóór
op Romney. Maar bij de dames heeft
Obama een voorsprong van 13%. De stem
van de Amerikaanse vrouw is minder

ZUID-AZIË
HET
MALHEUR
VAN
FAISALABAD
(Pakistan)
In deze grote textielstad sluiten nu de ene na
de andere fabriek en is de bevolking
woedend vanwege de sterk gestegen
werkeloosheid. Deze grote leverancier van Tshirts etc. aan Europese en andere
grootgrutters, zit flink in de problemen.
Pakistan exporteert voor 1,3 miljard roepies
(=63% van de hele export!) aan textiel en dat
verschaft werk aan 20% van de bevolking.
Toen China wegens duurder worden delen
van de textielmarkt moest opgeven sprong
vooral Faisalabad in dit mooie gat, maar
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ideologisch en enkel George W.Bush kon in
2004 het verschil van de vrouwenaanhang
met de democraten iets verkleinen. Ze
denken vaker wat socialer en ook aan het
welzijnsaspect. En nu verwacht wordt dat
meer jongeren afhaken is de “vrouwenstem”
erg kostbaar geworden in de strijd. Obama’s
ploeg maakte een document van 65
bladzijden over alle positieve maatregelen
met betrekking tot “de vrouw en haar positie”.
De Romney’s vernieuwen het debat door het
“feminiseren” wat weg te laten en richten zich
tot de Amerikaanse werknemers met de
povere economische balans van Obama, de
jeugdwerkeloosheid
en
de
enorme
schuldenlast. En ze roepen er bij: “De
moeders doen vooral de economie draaien”.
En de experts zeggen: “De vrouwen gaan
ook de verkiezingsuitslag bepalen”!

producent ontvangt van de distributeurs…
Dus daar zit muziek in. In Frankrijk bestaat
al langer AMAP wat een voorbeeld nam
aan de Japanse Tekei dat in de 60-er jaren
ontstond. Er zijn al 1600 franse boeren
onder deze paraplu die 270.000 klanten
bedienen met 66000 wekelijkse mandjes
groente en fruit. Omzet nu al 48 miljoen
euro.
DE RUILWINKEL KOMT STERK OP
Ruilhandel is weer in: het uitwisselen van
goederen tegen ander goed of diensten is
in de VS big business aan het worden. Er
gaat geen geld over de tafel, enkel de
shophouder moet zijn deel krijgen maar dat
kan óók in goederen of diensten ó toch
gewone dollars. Een enkele shop heeft zijn
eigen “ruildollars” dus daar bestaat wel “het
geld als ruilmiddel”. De voorbeelden zijn
smashing: een esthetisch chirurg liet zijn
huistapijten schoon maken en leverde
daarvoor
“opgekrikte
borsten”!
Een
financieel adviseur maakte een noodplan
voor iemand die ernstig in geldzorgen zat
en… liet zich betalen met een cursus in
trapezekunstjes. Het geheel van deze
ruilboel wordt in de VS nu al geschat op 12
miljard “omzet” per jaar. Zelfs bedrijven zijn
begonnen met hun “overtollige voorraden”
te verpatsen tegen diensten als poetsen,
glazen wassen of inpakwerk etc. Er zijn
ruilwinkels
met
4000
en
40.000
regelmatige klanten en er worden zelfs al
“ruilparties” georganiseerd waarop echte
ruilgekken komen en hun spullen onderling
uitruilen. Deze “sip and swap-parties” zijn
intussen in vele staten al een begrip
geworden. De organiserende winkel vangt
entreegeld of ook weer … diensten als
vergoeding.
Tot
kaartjes
voor
tentoonstellingen
en
shows
of
sportwedstrijden
gaan
over
de
“ruiltoonbank”.
Er zijn ruilwinkels die verdienen aan de
transportkosten van geruilde goederen of
die provisie krijgen van bedrijven die hun
voorraad via de ruil wegwerken. Uiteraard
zijn er vele websites als Swap.com en er
zijn sites die, weer tegen vergoeding in
goed, dienst of “echte dollars” ook de

PENTAGON HELPT DETROIT
Het Pentagon heeft een laboratorium voor
onderzoek naar zuiniger gebruik van zware
legervoertuigen zoals tanks en zware
vrachtauto’s. En dat heeft een fraai budget.
Men onderzoekt alle mogelijkheden om
zuiniger te rijden van warmte omzetten in
elektriciteit tot brandstofcellen toepassen. En
nu is besloten om alle researchresultaten te
delen met de auto-industrie in Detroit.
Energetisch betere rendementen zijn goed
voor het brandstofbudget en verminderen ook
het aantal reparaties in combat. Wat
vuurkracht en mensenlevens spaart. Het
nieuwe lab in Detroit gaat nu ook werken voor
Chrysler en General Motors en het is niet de
eerste keer dat vondsten van het Pentagon
ten goede kwamen van de eigen autoindustrie.
DIRECTE VERKOOP DOOR DE KLEINE
BOER
Het aantal kleine boeren dat ook direct
verkoopt aan de consument is in korte tijd
verdubbeld naar nu 7000. Maar ligt nog pas
op 2% van de totale consumptie; de
potentiële markt is echter naar schatting 1
miljard dollar! Het directe contact producentconsument leidde al vaak tot andere
producten en andere productiewijzen. Én de
consument betaalt ca 3 à 4 keer wat de
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makelaar spelen en voor een cliënt die iets
aanbiedt tegen een gewenste tegenprestatie,
die specifieke tegenprestatie elders zoeken
en die daaraan ook weer zelf wat verdienen.
De business differentieert redelijk snel zo.
Deze handel heeft oude roots: Agamemnon
bood zijn mooie dochter aan de goden aan
(=offerde haar dus) in ruil voor gunstige wind
in de zeeslag rond Troje. In de 17 e eeuw kon
de student op Harvard betalen in
bouwmaterialen,
vee
of
houten
gebruiksvoorwerpen. Zelfs Hitler zette ooit
met de VS een ruiltje op van schaarse
grondstoffen
tegen
Duitse
machines,
harmonica’s et. . In Holland werden in de 17 e
eeuw tulpenbollen geruild tegen huizen,
grond of boten. Tijdens de grote depressie
van de jaren dertig was er in Denver een
“kringloopwinkel” met zo’n 35000 vaste
klanten.
En er zijn nu ook al trocs (de franse
benaming), die een bedrijf dat via hen zijn
voorraden loost, laten betalen in T-shirts
waarop de naam van dat bedrif staat…
Natuurlijk een zacht prijsje voor een aardig
potje reclame. Kortom de trocs, ruilhandel of
the swaps hebben in deze periode van crisis
een gouden toekomst voor zich. Nu de
pandjeswinkels minder populair zijn en het
familiegoed al werd verpatst voor cash is het
de beurt nu aan “de kringloopwinkel”. Niet uit
ecologische liefde maar nu gewoon hard
nodig om de eindjes aan elkaar te knopen
(sorry aan elkaar te ruilen”. Wij mensen
vinden steeds oplossingen en in de VS is dit
soort benadering zeer OK; ze sluit prima aan
op het Amerikaanse idee dat iedereen op zijn
eigen manier “zijn eigen broek maar moet
proberen op te houden”.

Nu is het de olie-industrie nadat het al de
pensioenfondsen
en
ook
Aerolines
Argentinas
inlijfde.
En
na
haar
herverkiezing met 54% der stemmen, nam
ze ook haar Centrale Bank onder haar
controle want haar relanceringsmodel moet
gefinancierd worden.
En nu is YPF aan de beurt filiaal van de
spaanse olieboer Repsol dat in 1990
geprivatiseerd werd. De meerderheid van
de aandelen worden overgenomen en
geplaatst bij de staat en haar provincies.
Dat zal zeker tot juridisch gedonder leiden
en wekte al de grote woede van Madrid op.
Ook de VS deden kond van hun
afkeuring…maar daar zit Kirchner niet
mee.
Zij
wil
een
evenwichtige
energiebalans
en
een
beter
investeringsplan+ YPF zou dat hebben
verwaarloosd.
Waardor
er
een
importoverschot van 110% ontstond
oftewel 7,1 miljard euro in 2011. En men
heeft genoeg olie in de zeebodem en
daaruit moet vooral het sociale model
worden gefinancierd. Het land heeft sinds
haar failliet in 2001 geen toegang tot de
internationale kredieten. Er is een forse
controle op kapitaalvlucht en remt ook de
importen. Dit weer tot boosheid van de
Wereld Handels Organisatie… Kirchner is
een aparte president van een apart land
dat zelf overeind krabbelde maar dat
daarvan nog de sporen draagt.
PUNTA DEL ESTE: NIEUW SAINT
TRPOEZ
In Urugay niet te ver van Montevideo ligt
aan de Atlantic, Punta del Este het
nieuwste glamourstation van de rijken.
Daar ziet men de laatste jaren al 3 miljoen
rijke toeristen op een totaal van 3 miljoen
inwoners, die 2 miljard in het laatje
brengen (=7% van het BNP). Het OG
schoot en schiet uit de bodem en doet ca
5000 euro/m2…en Moët&Chandon, Nokia,
Telefonica en La Coste streken er ook neer
met hun jet-set assortimenten. Alle
klinkende namen van zakenwereld,
artiesten en ook oud-politici zijn er samen
gekomen en zijn elkaars publiek en
klankborden. Want het hier ook een fiscaal

GUANTANAMO
Helaas niets echt aan nieuws uit het verre,
cubaanse Guantanamo… Het is bepaald ook
geen verkiezingsitem nu.

Terug naar inhoud

LATIJNS AMERIKA
ARGENTINIË NATIONALISEERT
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paradijs: en heet al langer “het Zwitserland
van Zuid-Amerika”. Na het gedonder in de
crisis kwamen ze vlotjes op de “zwarte lijst”
waar ze nu al weer af zijn om hun plaatsje op
de “grijze lijst” in te nemen. Maar ook hier
gaat het als in andere jet-set El Dorado’s: het
wordt hier overvol, het loopt vast… De rijken
zijn er nu in zo’n grote getale op de wereld
dat zij al zelf en alleen hun files, hun krapte
aan
bouwgrond
en
hun
overvolle
zandstranden kunnen scheppen…

van een nieuwe president. Omdat hier het
leger staat en economie in zijn macht
heeft, zal dat de Hoge Raad van het Leger
wel blijven bepalen. Dat is mede zo
gebleven omdat 70% van het parlement
bestaat uit moslimpartijen… waarvan de
meeste “gematigden” zijn. Intussen is de
economie van het land in een werkelijk
erbarmelijke toestand mede door het
ingezakte toerisme…
Daarom was de eerste ronde de opkomst
erg hoog: de wanhoop (en de hoop…) zijn
namelijk enorm groot.
De kandidaat Morsi van de Broederschap,
startte wat laat en trachtte in paniek dat te
herstellen… Hij speelt de gematigde en
tolerante maar de christenen blijven
bevreesd. Hij rekent op de grote groep
twijfelende kiezers die volgens de nogal
onbetrouwbare polls zo’n 37% zou zijn. De
islamisten kwamen sterk te voorschijn bij
de parlementaire verkiezingen en liet de
Broederschap op plek 2 landen… Dan is er
ook nog Moussa die minister van Buiza
was onder Mubarak, die veel ervaring heeft
en al 75 is. Wie wordt de opvolger, nu, een
jaar later, van Mubarak? En ene Sabahi die
een populisme à la Nasser uitdraagt een
aanhanger van het Arabische nationalisme.
Hij deed nooit mee op het Taharirplein..
Khaled Ali vertegenwoordigt de jeugd en is
ook wel “de advocaat van de armen” hier
voor vele. En het ongelofelijke gebeurde:
de ex-premier onder Mubarak Chafiq, en
de leider van de Frères wonnen beide in
ronde 1 met zeer kleine verschillen (beide
rond 25%) dus er komt een ronde 2 in juni.
De oude club staat nu recht tegenover de
club die ze verbood en gevangen zette…
Wat de spanningen meteen deed oplopen:
het hoofdkwartier van Chafiq ging meteen
in vlammen op en de schuld kregen de
Frères
natuurlijk.
Omdat
nu
een
meerderheid in ronde 2 het pleit beslecht
zullen de kleine niet-religieuse partijen en
de salafisten het pleit gaan beslechten. En
of het daarna rustig zal worden in Egypte is
de grote vraag… Intussen wacht het leger
geduldig want zij maken uit hoe ver de
macht van de gekozen zal reiken… Dat is
de rode draad.

Terug naar inhoud
OCEANIË
RUSTIG, GEZIEN VANUIT GLOBALE
OPTIEK, MAAR…
Australië komt de eer toe het eerste land te
zijn geweest dat, vóór alle anderen, de
Syrische ambassadeur naar huis stuurde. Hij
kreeg 72 uur om de koffers te pakken… Dat
vanwege de diverse bloedbaden in een
aantal steden waarbij honderden doden
vielen onder wie veel kinderen. Dat dit
islamitische rebellen zouden hebben gedaan
wat Assad beweerde geloofde geen mens
meer. Na Australië volgde er nogal wat EUlanden waaronder Frankrijk en ook Nederland
Bravo dus , maar of het echt gaat helpen?

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN EGYPTE
Ronde 1 was op 23 mei en het werd
spannend want er viel echt wat te kiezen in
dit verscheurde land na Mubarak. Wel 12
kandidaten:
twee
van
moslimpartijen
(gematigd en fanatieker) en ook nogal wat
niet-religieuze en zelfs socialistische en
liberale kandidaten deden mee. Ondanks het
feit dat hier ca 10% christen is kwam er geen
christelijke kandidaat: die zou ook niet lang
leven in de huidige spanningen.
Helaas mislukte het opzetten van een nieuwe
Grondwet omdat er partijen afhaakten uit de
gevormde Commissie. Daardoor is verre van
duidelijk wát de bevoegdheden eigenlijk zijn
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bedreigingen oplevert dan de EU en de
VN…
Dit is de realiteit: dit zijn de grenzen van de
internationale “solidariteit” tegen een
dictator en zijn maffia-clan. En dat zagen
we altijd al: zie Birma eerder en zie ook
Noord-Korea…
Op den duur zie je dat toch het
fatsoensidee het wint of de grenzeloze
armoede van het gewone volk té groot
wordt… Het is goed dit echt te beseffen als
u kijkt naar die “fauses manoeuvres” in de
VN-contreien.
Maar de bloedbaden die volgden deden de
verontwaardiging nu echt opkomen en veel
de westerse landen, Australië voorop,
stuurden de syrische ambassadeurs naar
huis… En zelfs de russen eisten nu een
onderzoek naar het laatste bloedbad en
sloegen een scherpe toon aan; de
chinezen idem. Hollande aarzelde zelfs
niet om over militair ingrijpen te praten
onder VN-vlag natuurlijk. De VS zagen
meer in een “jemenitische oplossing”. Het
is nog niet voorbij… Annan probeerde zijn
tweede bemiddeling tot meer succes te
maken, maar wat is er nog over aan
mogelijkheden als Assad gewoon niets wil?

SYRIË LOOPT LEEG..
Officieel zijn er nu al, zegt de VNvluchtelingendienst, ca 65.000 syriërs op de
vlucht gegaan. Zo’n 23000 in Turkije, Libanon
kreeg er 22.000 Jordanië zit op 16.000 Irak
kreeg er zo’n ruim 3000 te verwerken. Terwijl
er ook al zeker 110.000 Irakezen in Syrië
waren gevlucht… De vluchtelingen in het
Turkse grensgebied krijgen regelmatig
bommen op hun kop; Ankara is zeer
ongerust. En van het geld dat is beloofd om
de vluchtende Syriërs te helpen is nog pas
20% in de kassa terecht gekomen…
De president van de Tunesische Republiek
zei over Assad: “Volgens mij is deze man
niet bereid om concessies te doen. De
russen, de chinezen en ook de Iraniërs
moeten het onder ogen zien nu: met Assad is
het nu voorbij!
DAMASCUS LACHT MET DIE SANCTIES!
Er werden intussen tientallen sancties
getroffen door de EU (die gelden dus voor
EU-landen),
idem
nogal
wat
“geldbevriezingen” en ook embargo’s. Voor
investeringen, importen, handel en gericht op
het hele land, op bepaalde personen of op
banken… Maar de meeste buurlanden,
behalve Turkije, gaan vrolijk verder met
handel drijven vooral ook uit eigen belang.
Vooral Libanon, Irak en ook Jordanië trekken
zich er niets of heel weinig van aan. En
natuurlijk ook niet ene Chavez die zelfs een
nieuwe raffinaderij doet bouwen daar…Tja en
Iran en Rusland en China komen daar
openlijk voor uit maar heel het verre oosten,
latijns Amerika en ook Centraal Azië doen
niet mee. Toch mist Damascus elke maand
400 miljoen dollar aan olie-inkomsten nu door
lagere export. En het treft vooral de armen:
de bobo’s weten wegen te vinden om te
overleven. De hotels zijn leeg behalve nu het
Sheratonhotel: daarin logeren nu de VNwaarnemers… De interne onveiligheid brengt
overigens veel meer economische schade
toe dan die sancties doen en de politieke clan
moest al jaren lang geheime wegen vinden
om te overleven en die werken prima. Assad
en co maken zich nu vooral druk om de
aankomende droogte die veel ergere

DE F1 VAN BAHREIN
Ondanks forse betogingen met minstens
één dode ging het racefestijn gewoon
door… En Duitsland dreigt nu Oekraïne
met
de
Europese
voetbalkampioenschappen
want
Timosjenko zit vast en is er erg aan toe.
Twee maten weer.. Vorig jaar midden in de
revolutie werd hij afgezegd. Er zijn hier
maar 1,2 miljoen inwoners waarvan ook
nog 54% immigranten. Het belang van dit
kleine stukje grond , eilanden in de
Perzische Golf, zit ‘m in zijn ligging. De
Saoedi’s zijn als de dood voor het
agressieve, sjiietische Iran…met zijn grote
uitstraling naar Syrië, Libanon en Irak.
Want ze zijn het ook fundamenteel al vanaf
half 700 n. Chr. Religieus niet eens. En er
kwam nooit een toenadering behalve onder
de sjah..
In 1783 kwam hier een soennitische
familie aan de macht in deze “14 e provincie
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van Iran”. Zijn olie stelt nog maar weinig voor:
uitputting is nabij. En er is nog een belangrijk
aspect: de VS heeft er zijn Ve vloot liggen, en
dat prikt zeer bij Amadinedjad.

De uitslag werd toch een verrassing: de
twee
gematigde
en
verbonden
moslimpartijen kregen geen meerderheid al
zijn zij ná de winnaar (de presidentiële
alliantie FLN + Rassemblement) de
grootste partij geworden. Wat we in
Tunesië en Marokko wel zagen gebeuren
(en idem Egypte) gebeurde hier dus net
niet. En nu afwachten wat er gebeurt over
twee jaar als Bouteflika er mee moet
ophouden…

HOOGSPANNING IN LIBANON
Abdel Wahid de soennitische sjeik werd
begraven. Hij was pro-Syrië en hij werd
vermoord bij een wegversperring door het
Libanese leger. Geen enkele groepering riep
op tot demonstratie, bang voor een explosie.
Libanon is al lang een basis voor de Syrische
soennitische oppositie die vanuit het noorden
opereert. In het zuiden loert Hezbollah dat
sjiietisch is en pro-Assad. Een recent
straatgevecht tussen beide groeperingen in
Tripolis leverde 9 doden op direct na de
moord op de sjeik vielen ook al twee doden.
Libanon is weer eens onder hoogspanning.

TUNESIË: DE FRANSEN BEGRIJPEN
ONS NIET
Marzouki de president beklaagt zich bitter:
hij betreurt dat vooral de fransen de situatie
in zijn land niet willen begrijpen.
En
e
verwijst naar de 18 eeuw (de franse
revolutie), de 20e eeuw (de Russische en
de chinese revolutie) en nu de 21e eeuw:
die van de Arabische revolutie. En ook hier
zullen jaren van consolidatie nodig zijn,
weet hij.
De islam is niet het islamisme en het
terrorisme; ook hier is er grote differentiatie
en verschil. Na de dictator kwam er nu een
gematigde en democratische moslimpartij
aan de macht zoals ooit in Europa de
christendemocraten dat waren. En de
salafisten dat is “onze” extreem-rechtse
groep”, verduidelijkt hij. Wij werken aan
een nieuwe cultuur hier: die van het
pluralisme en mijn partij Ennadah en haar
partner
zijn
daar
volledig
aan
gecommiteerd.
De rode grenzen zijn
mensenrechten,
vrouwenrechten
en
vrijheid, benadrukt hij. Er moet veel
gebeuren, maar hij is optimistisch.
Hij heeft het over een nieuwe identiteit: de
arabisch-moslimsche identiteit die niet
zuiver de scheiding van Geloof en Staat
trekt à la France.
Hij opende nog geen ambassade in Parijs
en ging ook niet bij Sarkozy op bezoek
vanwege de steun aan Ben Ali en zijn clan.
En ook vanwege de keiharde afwijzende
houding ten opzichte van de jonge
tunesiërs die naar Europa uiweken. Hij
hoopt op verbetering van de relaties onder
Hollande nu.

ALGERIJE IN DE GREEP VAN DE ISLAM
Nooit eerder speelde de islam in dit land zo’n
grote en nog groeiende rol. Overal fatwa’s
uitvaardigende imams uit Saoudi-Arabië en
vele bijeenkomsten over Koranuitleg… En
velen willen bij de zonde weg blijven en
vragen de imam om raad… Een soort van
Rijke Roomse Leven ( wat er in de 50-er
jaren in Zuid-Nederland was) heeft zich hier
nu genesteld. In 1992 greep hier het leger
tijdens de verkiezingen in om een
islamistische overwinning van het FIS te
verhinderen . Het is nu nog steeds verboden
en zijn leiders mogen nog niet politiek actief
zijn. Er zijn nu twee conservatieve
islampartijen die op 10 mei meededen aan de
verkiezingen. En een salafistische groep riep
op tot een boycot. In totaal deden er 44
partijen mee maar er is een drempel van 5%
minimaal om een zetel te krijgen. Maar de
president benoemt de eerste minister los van
de
verkiezingsuitslag.
De
presidentsverkiezingen zijn er weer in 2014.
De heersende klasse hier is erg los geraakt
van de werkelijkheid waarin de macht van de
salafisten sterk groeit. Vooral bij de jeugd
onder de 25 jaar die hier veelal in slechte
omstandigheden leeft. De salafisten zijn de
succesvolle hoeders van ideologie en cultuur
hier… En het anti-westerse denken bloeit
hier.
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De Unie voor de Midellandse Zee was een
goed idee maar ze was fout gefundeerd en
moet nu worden omgevormd op een
democratische basis. Ook de EU is gevolgd
op de Griekse, Portugese en Spaanse
dictaturen… Niet alles is verloren dus en
onder Hollande moet er opnieuw aan worden
gewerkt.
Opmerkelijk: Europa lijkt zijn eigen historie
niet te willen zien als decor achter de zich nu
afspelende Arabische revoluties… Na de
blindheid tijdens de dictaturen nu weer een
andere? Dat is niet te hopen.

vele vertrekken. De 100.000 man van de
anti Al-Qaida eenheid worden nauwelijks
gesteund en men wil ze niet in het leger.
Te Amerikaans. Al-Qaida is hier nog
redelijk talrijk overigens en zorgt voor veel
instabiliteit. Vele willen een visum voor de
VS.
Irak valt uiteen en wordt speelbal van de
tegenstelling sjiietensoennieten die elders
ook groeit. Zie rond Bahrein. Hier zie je de
gevolgen van de steeds oplopende
spanningen tussen Saoedi-Arabië en
Iran…

IRAK ZONDER DE AMERIKANEN
Vier maanden na het vertrek van de VS hier
zakt het land steeds verder weg in de
burgeroorlog. Al weer 1200 doden sinds
begin 2012 en het cijfer stijgt nog steeds. Na
9 jaar oorlog en 1000 miljard besteding door
de VS: trieste balans. Het aantal aanslagen
daalt maar hun kracht neemt toe en dus de
schade. Toch probeert men met zijn 7 miljoen
inwoners verder te leven tegen de
verdrukking in. Het stikt hier van de
stroomaggregaten omdat er nog steeds een
slechte elektriciteitsvoorziening is: maar 8 tot
8 uur per dag. En bij elk van de honderden
barricaden met politie moet je iets geven om
de stemming goed te houden… Het land
dreigt ook nog te verscheuren vooral door de
druk van de 60% sjiieten hier, naast de maar
20% soennieten en de 20% koerden. De
strijd gaat natuurlijk ook over olie zeker die
tussen koerden en de rest… De terugkeer
van een dictatuur is hier ook niet uitgesloten
en hier zie je wat men bedoelt als men
aarzelt om in Syrië in te grijpen… De premier
is een sjiiet en de vice een soenniet en de
samenwerking is zeer slecht. Maliki de
premier vernederde Washington diep door
een militaire basis hier te weigeren. In het
bestuurlijke vacuüm is Iran erg actief en dat
probeert hier zijn pionnen in de religieuze
kringen te pousseren. Er komen ook zeer
veel producten binnen uit Iran en het portret
van ene Moqtada el Sadr de sjiietische leider
gesteund door Teheran hangt overal. In Sadr
City is al onder de 2,5 miljoen inwoners geen
soenniet meer te vinden. De soennitische
buurten barricaderen zich uit grote angst en

FRANSEN WEG UIT AFGHANISTAN?
Hollande beloofde het en zei het ook ferm
tegen Obama op zijn eerste bezoek in het
Witte Huis: hij wil de vechtende soldaten
eind 2012 terugtrekken.. Dat zal de NATO
die even later ook vergaderde niks leuk
vinden en ook de VS niet die steeds een
domino-effect vrezen. Canada, Nederland
en Australië zijn ook al vertrokken. Een en
ander was zorgvuldig voor besproken in
Londen en Berlijn en, het gaat om maar
2% van het terrein in Afghanistan dus.
Maar de vraag is wie er zullen blijven einde
2012 want Hollande gaat hetzelfde trucje
uithalen als Sarkozy ooit al deed. De VS
vroegen hem 1500 vechters en hij stuurde
80 instructeurs en toen al werd er
geconcludeerd dat eind 2012 de vechters
naar huis zouden gaan. Nou ja: je moet
mannen terug vervoeren en materieel en
dat is niks eenvoudig. Die 3400 mannen
dat kan met de leger-Airbus maar dan die
900 voertuigen en 1400 containers nog…
Daarvan zijn er al terug 200 resp. 150
begin dit jaar. Dus rijden naar Karachi in
Pakistan dan maar? Nee, want de grens is
gesloten. Dan door de lucht dus huren van
grote transportkisten? Die zijn er niet erg
veel en de luchthavens in de Golf zijn erg
druk… Er moeten straks 70.000 voertuigen
en 122.000 containers door de lucht in
totaal…Dan maar via Rusland met de
trein? Tja dat moet politiek worden
voorbereid en ook worden betaald. Dus
voor half 2013 is er nog lang niet alles
terug thuis. En dat scheelt dus maar enkele
maanden met de datum 2014 van Sarkozy.
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Zo gaat dat: dat is hoge politiek. Maar u trapt
er nu niet in dus…U bent ingewijd.

BESTAAT DE ZWARTE MATERIE WEL?
De theorie gaf aan dat er per volume zo
groot als de aarde 500 gram aan zwarte
materie zou moeten zijn. Maar men vindt
niets dus is mogelijk de theorie onjuist…
Men berekende dat 80% van de massa in
het heelal zelfs zwarte materie moest
zijn… En nu geeft een studie van 400
sterren in het zonnestelsel aan dat hun
beweging enkel verklaarbaar is door
volledige afwezigheid van zwarte materie.
De wetenschap zit nu compleet in het
eigen donker dus… Niet de eerste keer dat
een theorie tientallen jaren overleefde tot
de proef op de som kwam!

ISRAËL SLOOPT EU-INVESTERINGEN?
Terwijl Europa volop bezig is met zijn crises
worden veel investeringen in Transjordanië
die de EU financierde voor de Palestijnen,
gewoon gesloopt. In 2011 werden al 60
infrastructuurvoorzieningen afgebroken en
110 andere staan op de nominatie. Het gaat
hier om zone C uit de akkoorden van Oslo die
in afwachting onder de controle werd
geplaatst van Israël…
Deel van de
toekomstige Palestijnse staat. Het aantal
Palestijnen loopt hier fors terug want het
aantal kolonisten steeg met liefst 53% hier; in
de rest van Israël was dat 1,3%. Wat staat er
op de lijst van vernielde zaken? Wel:
wateropslagen,
dierenschuilplaatsen,
boerengebouwen, woningen en ook een weg.
Allemaal betaald door een achttal Europese
landen… En op de lijst van nog “op te ruimen
zaken” staan: de elektriciteitsvoorziening van
een dorpje, zonnecellen, een waterput, een
medisch centrum, wateropslagen en wegen..
Nu al is er voor een kleine vijftig miljoen
“afgebroken” waarvan de EU 29 miljoen
ophoestte. Zo’n 25% van alle Palestijnse
investeringen zijn intussen vernield. Niemand
begrijpt
de
reden:
“veiligheidsrisico
verkleinen” die Tel Aviv aangaf. Dit gedrag is
inacceptabel maar we hoorden er weinig of
niets over: mooie beloning voor hulp dus!
Israël gaat wel erg ver nu en lijkt de EU te
willen straffen.

SONY SMARTWATCH EN I-PHONE
Voor 129 euro heeft u hem om de pols en
hij waarschuwt u als er op uw I-Phone een
SMS-je, een e-mail of berichten van
sociale sites in uw I-phone neerdaalden.
Ook kunt u uw muziekkeuze op uw I-phone
met uw Sony Smartwatch aansturen: dus
uw I-phone dirigeren. Alles kan echter
alleen werken als uw I-phone onder
Androïd werkt… U heeft er dus weer een
gadget bij: geluk gewenst dus.
BIONISCHE OGEN? DAT KAN!
U krijgt een cameratje op uw bril gezet die
draadlos communiceert met uw I-Phone
en die stuurt zijn wijsheid naar een
implantaat in uw defecte oog… En dan
gaan 98 elektrodes aan het werk om de
“kijksignalen” voor uw hersens te
produceren. Er moeten nog wat meer
elektrodes bij komen maar dan kunt u, die
slecht zag, weer goed gaan zien! Het
prototype moet er compleet zijn in 2013 en
in 2020 moet het marktrijp zijn. Binic
Vision samen met een uni in Australië
boksten dit voor elkaar. Waar je dan nog
die bril (waarop de camera staat) nodig
hebt werd mij niet geheel duidelijk… Ach
dat doet er ook weinig toe als je zo weer
alles kunt zien niet? De mens wordt geheel
repareerbaar.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE OLIESPONS
Er is een spons uitgevonden waarin carbon!
vezels zitten en die spons neemt 100 keer
zoveel olie op in vervuilde zeeën dat andere
methodes. En het materiaal kan 10.000 keer
worden hergebruikt.
Dus mix enkele
druppels borium met nanotubes van carbon
en klaar is-tie. En er zijn andere toepassingen
denkbaar: nieuwe materialen voor vliegtuig –
en autobouw…

DE POOLSTER KRIMPT
Er was al eeuwen bekend dat deze ster
van de zeelieden varieerde in lichtsterkte.
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Maar nu ontdekte men dat dit komt door
verlies van materie. De Universiteit van Bonn
ontdekte het maar zei er meteen bij dat er
geen paniek hoeft te ontstaan: ze blijft nog
lang nr. 48 op de lijst van de stralende sterren
ook al staat ze op 430 lichtjaren van ons
vandaan. Maar om het verlies van lichtsterkte
enkel met gewichtsverlies te verklaren lijkt
niet houdbaar want dan zou de poolster
jaarlijks een gewicht gelijk aan de aarde
moeten kwijt raken. Dus moet er nog een
andere oorzaak zijn… Tja die mensheid
wordt steeds slimmer al is er nog voor vele
lichtjaren werk in de wetenschap…

Het is een prima zonnebril en hij heeft in
het midden een minicameraatje dat filmt
wat u doet. Als u tennist is het als een
coach die uw slagen bekijkt en dat kunt u
dus op uw I-Phone of tablet meteen na het
spel ook doen. De camera filmt natuurlijk
in HD en met groothoek dat spreekt. Al
weer een stel mensen werkeloos… Of
schept deze bril ontwerpen, maken en
verkopen ook werk?
BEL DE HELE DAG UW DOKTER
Doe het om uw pols en uw I-Phone
registreert alle vitale data die uw lichaam
produceren kan. Natuurlijk als u de juiste
applicatie hebt geladen die ook deze data
aan uw huisarts kan sturen. Zijn computer
ontvangt ze, analyseert ze en… nu kan uw
dokter U bellen als er iets niet helemaal OK
is met U. Het dingetje kost maar 129 euro
en bespaart die dokter ook allerlei gemeet
en gegok… Zo moeten we het hebben!

UW GEDRAG OP EEN CHIPJE
U moet het apparaatje, zo groot als een
aansteker, ook ‘s nachts aan uw pyjama
clipsen en overdag in uw zakken stoppen. En
het zal alles wat u fysiek verricht nauwkeurig
registreren en veel sommetjes maken over
uw calorieverbruik etc. Alles aan beweging en
inspanning komt er in te zitten en u kunt zien
wat u deed en wat uw conditie is… Én wat u
kunt verbeteren… Een uitvinding van een
californische start-up en een Frans-Italiaans
bedrijf STMicroelectronics geheten. Een
hersenchirurg publiceerde al de bij hem
gemeten data tijdens een complexe operatie
op Pinterest de nieuwe site. U kunt
binnenkort de dokter en uw baas niks meer
wijsmaken over uw gedrag qua gezondheid…
Big Brother is watching en protecting you?

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE ZEESPIEGEL STIJGT DOOR WATER
DRINKEN
De nieuwste ontdekking doet ons paf
staan: méér water drinkende mensen doen
in aanzienlijke mate ook de zeespiegels
stijgen! Van de 1,8 mm per jaar gedurende
de periode 1961 tot 2003 is liefst 0,7 mm
(42%!) toe te schrijven aan de menselijke
en dierlijke waterconsumptie (en ook voor
de akkers dus). Want opgepompt
grondwater stroomt at the end via de
rivieren (waarop onze riolen uitkomen)
naar de zeeën en dus… die stijgen
daarvan. En ik dacht altijd dat er een soort
van communicerende vatensysteem was
tussen grondwater en de zeeën… Maar dat
is mooi niet of nauwelijks het geval.
Dus nu weet u nog beter waar die
voorspelde stijging van 18 à 59 cm
vandaan komt aan het einde van de 21e
eeuw… Het is dus tijd om het gebruikte

DE ROBOT MET DE GEVOELIGE DIJEN
Je moet er maar op komen en het maar
aandurven! De uni van Tokyo deed het: men
maakte een “achterwerk”, een billenpartij dus,
die reageert op alle liefkozingen en
aanrakingen. Als ware het een stel echte
billetjes!
Het is eigenlijk een stel
kunstspieren (luchtkussens) in een huid
verpakt van siliconen. Het ding heet Shiri en
is een poging om een robot te maken die ooit
ook de seksuele partner van de mens zou
kunnen zijn… Professor Takahasi is er van
overtuigd; hij maakte eerder ook al een
kussimulator en is nu bij de billen gearriveerd.
Lacht u er mee? Wel dat mag, maar let op!
DE HIGH-TECH BRIL ALS COACH
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water weer in de aarde te laten terugvloeien?
Wel is dat dan zo moeilijk?

lichamelijk maar enkel psychologisch van
aard, de bestrijders van dit kwaad willen
ook hun gelijk halen. Die vervuiling heeft
ons fors in zijn greep… Op alle fronten.

CO2 UIT DE POOLZEE
Een Amerikaanse rondvliegende
klimaatonderzoek team zag bij haar vlucht
nogal wat methaangas uit de poolzee
komen… Geproduceerd door de bacteriën in
dat zeewater daar . Ze maten zelfs 2
milligram per m2 per jaar wat overeenkomt
met wat de Siberische opgewarmde aarde
produceert volgens onderzoekers die
publiceerden in Nature Geoscience.
Dat is weer een important nieuw geluid in het
kader van de klimaatdiscussie…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
IMMIGRATIE IS “UIT” HET NIEUWS!
Het was natuurlijk nog wel even een thema
in de franse presidentsverkiezingen en is
dat nu ook in de lopende campagne voor
de “legislatives”. Maar toch minder luid
hoorbaar dan een jaartje geleden. Het lijkt
wat dat betreft een beetje op Nederland
waar Wilders dit thema bliksemsnel afruilde
voor een beter “angst-item” namelijk dat
geldverslindende Europa in Brussel. Want
het franse FN heeft dit thema ook voorop
gezet nu. De angst voor failliete boedels
levert nu méér electorale winst op. En
natuurlijk is het met de (im)migratie geen
meter veranderd eigenlijk. Zo werkt
populistische en opportunistische politiek
nu eenmaal: de voeding daarvan is
simpelweg de angst… De “kopvodden” zijn
nu vervangen door “Brusselse miljarden
verslinders”. Pas ná het failliet van de
grieken c.s. lopen we weer het risico dat
immigratie als hot item weerkeert… Maar
dat zou dan ook kunnen via het thema van
de “vergrijzing en de ontgroening”, nadat
bleek dat “uit de euro stappen” toch wel
duurder leek dan er “in” blijven... Met dat
nieuwe thema, dat in Duitsland al hoger
scoort dan elders, kun je ook lekker veel
angst produceren; al is het wel wat
“ingewikkeld”. Maar laat dat maar over aan
Marine en Geert, die vinden daar wel wat
op.

VERANDERING VAN HET VISUELE
KLIMAAT
Meer als een half-grapje dit berichtje over
actiegroepen die eigenlijk een soort van
spanning oproepen tussen klimaatverandering tgv CO2-uitstoot (omdat zonne- en
windenergie die uitstoot verminderen) en het
bederven van “het visuele klimaat” dus het
zicht op het fraaie landschap verstieren. En
de actiegroepen van dit type breidden hun
werkterrein ook uit naar de wouden van
reclame- en andere borden die in het
landschap werden en worden “uitgezaaid”.
De franse burgervaders hebben het daar erg
moeilijk mee: de regels en voorschriften zijn
een ware jungle en de nieuwe wetgeving die
de regering Fillon nog klaar stoomde blijkt nu
echt een lachertje. Tot grote woede van de
actiegroepen visuele vervuiling. De nu
geldende limiet van 4 m2 in dorpen is in die
nieuwe wet verdubbeld tot 8 m2 daar waar
het ook een route met belangrijke circulatie
betreft. En dat is zo in bijna alle kleine
gemeenten. Dus het wordt nu nog erger! Er
ligt nu een protest bij de Hoge Raad…
ondanks het feit dat de bordenmakerij best
veel werk oplevert en borden ook essentieel
zijn om bedrijven etc. te vinden. Zo’n 15000
arbeidsplaatsen is nu ook niet niks en die
gelden van leges voor die borden zijn ook
best welkom. En die bijna honderd hoog
opgespeelde juridische procedures tegen
“borden” de laatste 10 jaar zijn ook niet
goedkoop. Ook al zijn de schadelijke
effecten van reclameborden etc. niet

-DEMOGRAFIE
NEDERLAND MOET NU OOK INGRIJPEN
Er ontstaan nu ook allerlei “gaten” in de
bezetting van noodzakelijke jobs, net zoals
Duitsland (dat een gelijk geboortecijfer
heeft) al eerder moest constateren. Daar
roept men nu openlijk om “goed opgeleide
immigranten uit Zuid-Europa… En daar
doet de export-industrie al van alles om de
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oudjes die met pensioen willen langer vast te
houden.
En nu is het ook in Nederland zover en er
gaan stemmen op om terug te gaan naar de
40-urige werkweek en ook wat feestdagen af
te schaffen… Ook is er het vorstel om AOWers die willen werken voor wat de werkgever
betreft, vrij te stellen van ziekte-uitkering. Dat
maakt deze categorie met ervaring ook nog
lekker goedkoop.
Al zijn er al weer wijsneuzen die zeggen dat
dit onjuiste concurrentie gaat worden voor
werkeloze 55+-ers…
Over het weer opentrekken van de (juiste!)
immigratieschuif hoorde je nog niets… Maar
iedereen in Nederland ziet in Z-Europa ook
dat grote arbeidsreservoir. En die dragen
geen djellaba’s en komen niet met dames
aanzetten met hoofddoekjes.
Zou Wilders en zijn PVV nu eindelijk ook
eens voor willen stellen hoe zij dit probleem
zien? Maar daar gaat het zelden over
“overmorgen”, Wilders heeft te weinig jeugd
in zijn aanhang , dus riskeert hij te gaan
krimpen ”overmorgen”.

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!
DE SATELLIETELEFOON
Hij is robuust, heeft GPS aan boord en een
ware alarmknop. Is er dus paniek dan druk
je die knop in en er gaat een sos met GPSpositie naar een centrale… Iridium Extreme
weegt 250 gram , heeft een autonomie van
30 uur en kost 1309 euro. En u moet
natuurlijk een abonnementje nemen… Bent
u een avonturier dan kan Iridium best ooit
uw leven redden en dat heeft geen prijs…
KUNSTHANDJES
Tja nu eens niet een robot die werk jat en
overbodig maakt… ziehier nu twee
kunsthandjes voor een werkend mens die
hem in staat stelt om beter, preciezer en
langer te werken…. Dus meer werk voor
mensen. Dus ook ervaren oude mensen
die we graag even willen laten
doorwerken . Je trekt die handjes aan als
een paar handschoenen met elk een bosje
kabeltjes die naar een computer gaat en
klaar bent u. Om er eens lekker tegen aan
te gaan. Festo in Duitsland maakt deze
“Exohand” en kan u er meer over vertellen.
U ziet het: we vinden er steeds weer wat
op! De mens is niet rembaar.

HET VERGRIJSDE JAPAN
Een “gezonde bevolkingspyramide” “vereist”
2,08 kids per vrouw. Ondanks diverse
voorzieningen
voor
het
hebben
en
onderhouden van kinderen, kwam het toch
zover! Want, een werkende vrouw met kleine
kinderen dat zit in de cultuur in Japan niet
lekker,
nog
steeds
niet.
En
hun
immigratiepolitiek, mag echt 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

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

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
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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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