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AMUSE GUEULE
“De verklaring van Draghi dat de euro onomkeerbaar is doet denken aan de laatste
opmerkingen van Erich Honnecker net voor de muur viel” (zei de econoom-journalist
François Langlet recent).
“We zullen niet gaan trouwen maar scheiden. Er is geen andere oplossing meer” (Zei
Tzipi Livni ex-buza-minster van Israël. En ze voegde er aan toe: “De illegale
nederzettingen van joden op de West-Bank zijn een feit. Maar het verder ontwikkelen
daarvan zou een ernstige fout zijn”.
De familie Wen Jiabao vergaarde een vermogen van 2,7 miljard dollar in 9 jaren
regeringsleider zijn. Die hebben als familie niks slecht geboerd tussen al die doodarme
boeren in het communistische paradijs.
“De Franse fiscale shock omvat geen enkele fundamentele hervorming…”. verzuchtte
een hoofdredacteur in Frankrijk.
“Het is te betreuren dat de minister van industriële wederopbouw in Frankrijk die het
meest intensief contact heeft met de industrie een tegenstander is van de
mondialisering” (L’Express).
Spotprent in Frans blad: Naast de ingang van het belastingkantoor hangt nu een bord
waarop staat: “ Pas op uw hoofd! De plafonds zijn verlaagd”.
Spotprent waarop twee businessman staan die babbelen. Zegt de een: Doe jij ook aan
salaris-splitsing? En de ander antwoordt: Ik laat mijn salaris in het buitenland storten en
mijn toeslagen ontvang ik Frankrijk”.
“Men vernietigt de droom van de jongere generaties” zegt een zakenman met zonen die
in zijn zaak verder willen en aandelen gaan erven (overdracht is zwaar belast nu..).
“Waarom ik naar België ga? Wel het is een warm en vriendelijk land”. Zegt een ander
die fiscaal gaat verkassen.
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Een informatica-ingenieur verdient bij Google 128.000 dollar per jaar. Bij Facebook
123.000 en 114.000 bij Apple.
De Franse bedrijven hebben wel 18 hiërarchische niveaus in hun organisatiestructuur.
De Duitsers doen het met de helft…
De centrale banken schiepen 9000 miljard dollar in de crisis en dat is gelijk aan de
goudwaarde die tot op vandaag uit de goudmijnen werd gepeuterd…
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MONDIALE POTPOURRI
IN 2012 NAMEN WIJ SAMEN ZO’N 850 MILJARD FOTO’S EN DAT IS 10 KEER MEER DAN IN
2001!
Parfums en cosmetica zijn nu 21% van de luxemarkt die 191 miljard groot is.
Spanje levert 50% van de olijfolie ( extra-vierge= eerste persing) in de wereld. Italië en
Griekenland doen samen 20%... Frankrijk enkele procenten.
Gates, Buffet en Ellison zijn samen 151 miljard dollar waard en dat steeg in 2012 nog met 22
miljard! Ook al gaven ze steeds meer weg…
Wel 19% van de amerikanen van 65+ werken nog nu en dat waren er in 2007 maar 16%.
Bill Clinton haald in 2011 met 54 lezingen ca 12 miljoen dollar op… Blair verslaat hem nog en
Sarkozy is ook net gestart. Big business!
Het bezit van families op de wereld was half 2012 223.000 miljard dollar. Dat is 49.000 per
volwassene en zakte in een jaar met 5,2%.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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REDACTIONEEL.

Hollande schoot richting 30% in de
opinies en zijn premier idem.. Nog
zelden vertoond in Frankrijk!
De maatschappelijke onrust groeit
en er is nog weinig idee over
verbetering. Nu ook nog een nieuwe
vertrou-wenscrisis en op weg naar
een sociale crisis, dat lijkt wat te
veel voor het geplaagde franse volk.
Cameron ging in zijn anti-EU gedrag
ook te ver toen een voorstel om
Brussel aan te pakken het niet bleek
te halen in het parlement. Zijn coequipier Clegg nam ook al afstand
van zijn extreme anti-eurohouding.
En de Duitse verkiezingen naderen
nu ook…
In de komende maanden zou ook de
relatie Europa-VS wel eens in een
nieuwe
afstandelijkheid
kunnen
belan-den…
Kortom ontwikkelingen alom en ze
lijken
ongunstig
behalve
het
hoopgevende herstel in de VS op
economisch gebied.
Iedereen speurt naar hoopvolle
tekenen. Mogelijk geldt nu het
gezegde: Als de nood het hoogst is,
is ook de redding nabij. Vooralsnog
is het balanceren tussen hoop en
vrees geblazen.
Veel leesplezier toegewenst,

*VOORAF
De kabinetsformatie liep in het begin
als een trein. Maar onze premier en de
zijnen maakten een inschattingsfoutje
dat typisch mag worden genoemd
voor een kabinet met de linkse en de
rechtse partij samen. De zo gezochte
stabiliteit lijkt nog even een sprookje.
Toch leken de laatste maanden met
wat stillere SP en PVV het begin van
een ander politiek tijdperk van meer
stabiliteit…
Obama streed zijn strijd en zijn balans
was nogal minder dan beloofd. Maar
de tegenwerking was dan ook
zeldzaam sterk: de republikeinse
tegenstander
is
wel
heel
erg
geradicaliseerd en dat veranderde de
“wijze politici” in straatvechters uit
een ouderwets wilde westen. Maar
Obama won, zei het nipt en riep
meteen op tot samenwerking. Want hij
zit weer eens in de schuldentang
binnen en paar weken…
China kreeg “geluidloos” zijn nieuwe
baas die uit het rode nest komt maar
hij zou niet houden van corruptie, zegt
men. En wel van meer “openheid”;
whatever he means by that..
In de EU was het stil, maar
ondergronds groeide de onrust. Over
de grieken, weer eens en ook over het
“drifting
apart”
van
Parijs
en
Duitsland. De franse economische
visie is nu wel heel duidelijk afwijkend
van de duitse en dat gaat verder dan
een visieverschil links-rechts. Het lijkt
eerder op een verschil in moderniteit
en mate van conservatisme..
Hollande en zijn regering demonstreerden een kakafonie vol met
amateurisme. De bevolking nam
steeds verder afstand van haar keuze:

LEON en THEO

VOOR
GLOBETROTTERS EN FILOSO FEN
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moet nog hoger. BMW past zijn
werkplekken al aan voor ouderen en men
biedt voor hetzelfde salaris een job al aan
met minder werkuren…
Immigratie dus weer…
Dat is de favoriet in businessland:
buitenlandse werknemers aantrekken dus.
Zowel in de landbouw (asperges en
aardbeien etc.) als in de high-tech. De site
Make it in Germany vertelt u er alles over…
Men wil naar de “Willkommen kultur” en
nodigt jonge Grieken, Spanjaarden en
anderen met de duizenden uit om snel te
komen.
Hoezo immigratiestop mijnheer Sarrazin en
Wilders?
Het grote reservoir voor werkers zit in de
Maghreb en het MO… Tragisch genoeg…
Andere tijden…

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DUITSLAND
SCHRIKT
VAN
ZIJN
VERGRIJZING…
Merkel riep een conferentie bij elkaar begin
oktober en er kwamen meer dan 300 experts
bijeen. Er wordt gesproken over de
“omwenteling in de demografie” van dit
grootste land in Europa. Drie indicatoren in
het rood:
1.het geboorteoverschot is negatief. Nu
sterven er al 400.000 personen méér dan er
worden geboren…. En dat worden er in 2050
dus 600.000! Het aantal geboorten zit op de
helft (sinds 1960) en de levensverwachting
liep met 10 jaar op…
2.Minder jong, meer oud. Plus 65 is nu 20%
van de Duitsers en dat zwiept naar bijna 35%
in 2050… Minus 20 jaar is nu 18% en dat
zakt naar 12% in 2050…
3.De omvang van de actieve bevolking was in
1950 60% , schoot in 2000 naar 63% en is nu
weer op 60% op weg naar 50% in 2050…
Wat dramatisch is. In 2060 zal Duitsland 20%
minder mensen hebben en zal er een op
zeven ouder zijn dan 80 jaar.
Het aantal kids per vrouw daalde naar 1,39 in
dit land (Gem. in Europa 1,58, Frankrijk 1,99!)
en het daalt (ondanks diverse acties…) nog
steeds; zo’n 40% van de hoger opgeleide
vrouwen heeft geen kinderen meer… Er zijn
nu 1,3 miljoen vacatures, waarvan 66.000
ingenieurs, 25000 informatici, en 20.000
medici / paramedici…., die niet kunnen
worden vervuld. Duitsland heeft nu al
100.000 ingenieurs uit Z-Europa aan het werk
en wil er de komende jaren 200.000 per jaar
bij.. De gemiddelde leeftijd van de ingenieur
in Duitsland is nu 50,5 jaar… Eenderde van
de bedrijven zegt onvoldoende arbeiders te
kunnen vinden… en in 2025 zullen er 6 of 7
miljoen tekort zijn!
Wat kun je hieraan doen?
Een andere bevolkingspolitiek dus. Maar het
blijkt uiterst lastig deze gewoonten te
wijzigen…En het fiscale systeem bevorderde
wat er gebeurde..
Andere opleidingspolitiek dus. Men tracht
ouderen te houden nu al tot 67 jaar en dat

MOOI DAT ESM MAAR….
Met her realiseren van het ESM kan de
ECB beter met de liquiditeitsproblemen
omgaan wat gewoon pure winst is. Maar
het helpt natuurlijk in niets tegen het grote
verschil noord-zuid in zijn economische
constellatie. Er moet veel meer worden
gedaan aan her-industrialisatie met name
in het zuiden. Zelfs Hollande lijkt nu een
anti-industrialisatiepolitiek te zijn gaan
voeren! Italië en zeker Spanje komen
maar traag op gang in hun herstel van de
industrie en nu zien we die massale
kapitaalvlucht maar doorgaan van zuid
naar noord… Dus er moet meer gaan
gebeuren:
1.Er moet meer samenwerking komen van
het federatieve soort: nu hebben de
zuidlanden alleen de WW om te
“corrigeren”.
2. De drie zuidlanden zouden ook meer
samen
moeten
trachten
tot
een
bemoedigingspolitiek
voor
herindustrialisatie te komen.
3.Zo niet dan moet een split-up in twee
zones overwogen worden. Een scheiding
dus
waarna
de
zuiderlingen
hun
mogelijkheden van devaluatie terug krijgen.
Alweer zo’n voorstel en nu van Christian
Saint-Etienne ook een erkende franse
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econoom.
nu…

Men zingt elkaars liederen na

hotel. Reputaties worden bijgehouden en
het helpt: men is er beiderzijds gevoelig
voor.
In Nederland is men zeer actief met
opleiding en omscholing voor dropouts en
werkelozen. Van de werkzoekende wordt
ook een ferme eigen inspanning geëist en
als ze langer werkeloos blijven worden ze
sterker ondersteund en gestimuleerd.
Frankrijk is zeer sterk zoekende en moet
haar keuze nog maken….. But time is up.

DE GROEI IN DE VS EN DE EU
De groeicijfers liepen vele jaren praktisch
parallel in de VS en de EU: Siamese
tweelingen dus. Maar nu haakt de EU af met
magere 0,3% tegen 2% in de VS. Hun FEd
had succes met haar ferme ingrijpen en het
IMF ziet zelfs fundamentele verschillen in de
groei van beide regio’s! Terwijl de crisis in de
VS werd gemaakt… Is er vanaf nu een
blijvend verschil?

DE AUTOMARKT ZAKT IN
In Frankrijk is het dramatisch: men rekent
op een zakker van 12% in Frankrijk! De
productie van auto’s zakte sinds 2005 al
terug naar… de helft: van 3,2 naar 1,6 en
het zakt nog verder… Dat laatste komt
omdat men niet meer kan concurreren
tegen de import… te hoge kosten dus. De
franse producenten hebben hun producties
verplaatst naar goedkopere landen in OostEuropa, Azië, Rusland, Z-Amerika en NAfrika… Renault produceert al 75% in het
buitenland, Peugeot nog maar 56%... De
premies zijn voorbij die nog even een zetje
gaven en de opmars naar de kleine
stadsauto is fors begonnen: en daar zijn de
importen nu het sterkst, zie de nieuwe
kleine Dacia bijvoorbeeld. Zelfs in
Duitsland zakken de verkopen (mede door
snelle vergrijzing) dus zal de export
omhoog moeten om de fabrieken open te
houden… Maar waar zijn de techneuten
nu? Dus gaat de “import” van immigranten
weer omhoog… We leven in een volatiele,
maffe wereld waarin de dingen elkaar
razendsnel opvolgen. De tijd dat Sarazzin
zijn boek over immigratieproblemen
schreef is even achter ons… en nu roept
Berlijn om buitenlanders en organiseert
zelfs een echte “paniekconferentie over de
stagnatie in de bevolkingsomvang” begin
oktober…. Oud en grijs Europa laat zich
zien:
Nederland
heeft
hetzelfde
geboortecijfer als… Duitsland; hoorde u al
wat van het duo M&D hierover?

WAAR ZITTEN DIE RIJKEN?
Wel 39% zit in de VS en 2% in Japan. Dan
komt Frankrijk met 8% en de Britten staan op
6%. Duitsland wat bescheiden op 5% en Italië
op 4… Dan komen er met elk 3% de landen
Canada, Australië en.. China! En van de in
totaal 29 miljoen miljonairs op de aardbol zit
er 16% in de niet genoemde landen. Frankrijk
daalt in het tableau met 2,3 miljoen in 2011,
wat een zakker is van 14%. Deze telling is
een spiegeling van grootindustriëlen enerzijds
en financiële toppers anderzijds en uiteraard
heeft het ook van alles te doen met
grondstoffen. Voila het marketing plaatje voor
de luxe-industrie, waar Frankrijk groot is. Dus
kun je zeggen dat in deze sector de homemarkt in Frankrijk krimpt.
DE WW INTERNATIONAAL GEZIEN
In de meeste landen lijkt nu de WW redelijk
onder controle te zijn: Denemarken,
Oostenrijk, Australië en ook Duitsland
vertonen een vlak verlopende curve op resp.
8, 4, 5 en 6%. de grote crisisdagen.
Nederland loopt op naar ruim 5 en Frankrijk
ging over de 10%.. Er zijn heel wat
interessante locale recepten te vinden:
Oostenrijk heeft een geniaal systeem van
“flexizekerheid” waarbij werkgevers en
bonden
en
overheid
voorbeeldig
samenwerken om wie kan werken daar ook fit
voor te krijgen. Met begeleiding en opleiding
vooral en hoge flexibiliteit voor de
ondernemers: ontslaan kan vlotjes maar de
ontslagene wordt gelijk stevig opgepakt.
In Australië worden er cijfers gegeven voor
de ondernemingen zoals de sterren bij een

DE HITLIJST VAN DE SCHULDEN
Het is schrikken als je de huidige
schuldenlast per kop in beeld brengt met
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daarbij dan ook het stijgingspercentage in de
periode 2002-2012. WE doen het even in
dollars: 1e getal is de schuld p. inwoner en
het 2e getal het stijgingspercentage.
Japan prijkt op plek 1: 112.000 resp. 37% (!);
dan de VS met 53000 en +151% (!), gevolgd
door Ierland met 51000 en +269%.... Italië
volgt met 41000 en +33%, Griekenland dan
met 39000 en +105% en dan komt Parijs:
38000 en +90%!... UK met 38.000 en +90%
volgt Parijs. Duitsland dan met 33000 en
+63%, Spanje met 24000 en +94% en we
sluiten met Portugal met 23000 en +142%...
Een bedroevend rijtje waarbij ook interessant
is te weten hoeveel van die schulden
nationaal zijn en van het buitenland… Dan
wint Japan met grote voorsprong: daar zijn de
schulden voor 90% in handen van de
Japanners zelf. Dus is het schuldsaldo per
kop bijna nul daar… En dat scheelt best wel
wat!

Een fransman gooit jaarlijks 7 kilo verpakt
voedsel weg en nog 20 kilo los voedsel! Er
wordt teveel ingekocht en de kunst van het
“restjes gebruiken” is verdwenen. Dat kost
per jaar per gezien 500 euro schat men.
Teveel inkopen komt vaak door reclames:
twee voor de prijs van een etc. De EU gaf
uitgebreide voedselkwaliteitsvoorschriften
waardoor er enorm veel werd afgekeurd.
Dat is nu wat veranderd. Maar de
distributeurs weigeren nog steeds een
derde van het aangebodene en slechts
een heel klein deel daarvan gaat naar de
voedsel
verwerkingsindustrie.
Het
vroegere huisvar-ken at alle afval op en nu
importeren we soja uit Brazilië voor dat
varken en laten daarom veel bos kappen
daar… Er was recent een voorbeeld
waarbij een sandwich producent er achter
kwam dat hij 120.000 euro kon verdienen
door
zijn
broodafval
aan
een
varkensmester te verkopen. Iemand zei:
wij en ons voedsel dat is een schande!

MULTINATIONALS EN EUROCRASH
De slechte gang van zaken maakt de multi’s
bang en overal worden ze voorzichtig. Ze
sluiten fabrieken of verminderen capaciteiten.
Telefonica, GlaxoSmithKline, Saab, ArcelorMittal, Ford en Apple wijten de slechtere
resultaten aan de onzekere toestand in de
EU en ze kruien ook hun geld naar NEuropa… Zeker in Spanje en Griekenland
houden slecht minimale posities aan locaal
en zetten ook alles op noordelijke
rekeningen. En ze houden hun cash aan en
investeren veel minder: hun posities zijn nu
wel 10 x hoger dan 6 jaar geleden. Er is
duidelijk angst voor een euroklapper dus.

OVERAL LOW-COST
De consumptie daalt en de inkomens
stagneren of dalen en dus viert de lowcost
hoogtij. De homo economicus zoekt zijn
laagste prijs op het internet en de
ondernemers passen zich aan… Eerst
zagen we de auto’s van Dacia (de Logan),
nu zijn er al TGV’s low-cost, vliegen op
low-cost basis draait al lang prima, Free
introduceerde low-cost in de telefoons,
begrafenissen lowcost kwamen er al, nu de
brillen
en
de
hoorapparaten,
de
gebitten/protheses,
en
ook
de
woningaanbieders beginnen al. Enkel in de
voeding en de gezondheidssector aarzelt
men
nog
al
zijn
de
generieke
medicamenten nu ook in Frankrijk sterk in
opkomst. Het aantal mensen dat “low-cost”
inkoopt ligt in Frankrijk nu al boven de 50%
in de meeste sectoren…
En nu gaat men ook nog naar een low-cost
leger met een bezuinigingsvoornemen van
1,7 miljard (1990) terug in 2013 naar 770
miljoen. Er is een commissie werkend die
geen enkele industrieel in de gelederen
heeft… Terwijl de franse industrie een
groot aandeel heeft in de wapensector.

VOEDSEL ZAT!
Een derde van het geproduceerde voedsel
wordt
nooit
geconsumeerd.
In
de
ontwikkelingslanden is het vooral de slechte
infrastructuur
(koelingen, transport, etc.).
Maar ook in Engeland gaat liefst 8miljoen ton
voedsel in de afvalbak: 130 kilo per kop en
daarvan
zou
2/3
kunnen
worden
geconsumeerd. In Frankrijk wordt in de
kantines ook 150 à 230 gram per maaltijd
weggegooid… en de supermarkten geven in
de praktijk 200.000 ton voedsel niet aan de
voedselbank terwijl dat wel consumabel was.

9

Wel 4000 mensen werken bij Thales, EADSE
en Safran voor de franse defensie en nog
eens 160.000 voor de export van wapens.
Een gigantisch potentieel.. En dat staat nu
toe te zien…
De klap voor de belangrijke R&D op
wapengebied is ook groot: vaak kwamen hier
vele vindingen vandaan ook voor de
“normale” industrie. Moet men zich niet beter
storten op het nucleaire deel van Defensie
wat 25% kost? Want als je dat niet doet blijft
er een belachelijke conventionele legermacht
over… Geheel ongeloofwaardig. Drones,
groot
transportmaterieel
en
cyberwar
investeringen zijn er ook nauwelijks.. Tanks
en vliegtuigen blijven in prijs oplopen
daarnaast dus dat laat nog minder over voor
andere zaken. De EU-landen zitten
gemiddeld op 1,6% van het BNP met
defensie: de VS doet 5%! Dit alles op het
moment dat de onveiligheid en de chaos in
de wereld toeneemt. Geen geruststellend
perspectief!

pensioen te krijgen?” Het was verrassend:
India en China scoren hoog 39 en 28%! De
VS, Duitsland, Spanje, Australië, Italië, UK
zitten tussen 21 en 15%... Brazilië,
Frankrijk (!), Z-Korea, Japan en Rusland
sluiten de hekken met 13 à 4%! De les?
Wel de ontwikkelde landen zijn zeer
pessimistisch en de opkomende landen
zien de zon hoger rijzen… De mensen
hebben het echt wel door! Zie nu Spanje
en Portugal waar men elkaar slaat op
straat: niet over pensioen maar over salaris
en werkeloosheid!
INTERNET/MEDIA
FACEBOOK HEEFT MEER DAN 1
MILJARD KLANTEN
Het stond op een giga-teller op het
hoofdgebouw van Facebook: 999 999 998
en toen… 1 miljard op 14 september. Een
zevende van de wereldbevolking is clublid
bij de 28-jarige Mark Zuckerberg nu. Die
ook schrok van dat gezakte aandeel op de
beurs: nu 20 dollar en bij introductie 38…
Maar de enorme toeloop veroorzaakt ook
enorme technische problemen door de
grote data-volumes die met het succes zijn
verbonden… Zuckerberg pioniert nu echt in
de sfeer van de giga-hoeveelheden en
niemand deed dat hem ooit voor… Hoe
men ook over Facebook als sociaal
mechaniek moge denken, technisch
worden er daar hoogstandjes geleverd. Dat
is zeker.

DE BANKEN CONSOLIDEREN
De regels van Bazel III dwingen banken tot
het voorgenomen van grotere eenheden: dus
wordt nu “too big to fail” nog erger? Want om
te voldoen aan die regels moet je boven een
bepaalde minimumomvang opereren. Bekijk
je de marktaandelen van de drie grootste
banken per land dan zie je dat dit zich
voltrekt. Ziehier wat cijfers van 2007 naast
2010. Zwitserland bleef gelijk (beide jaren
90%), Spanje gaat van 76 naar 80%,
Duitsland van 69 naar 75%, Frankrijk blijft
gelijk (59%), Italië van 53 naar 57%, UK loopt
terug van 55 naar 50, Japan gaat van 35 naar
45 en de VS van 30 naar 35%. En in Frankrijk
liep het aantal banken terug van 406 naar
282. De grote banken stoten nu en masse
activiteiten af die ze niet strategisch achten
om meer lucht te krijgen voor hogere buffers
en dat vinden nu de russen weer leuk: die zijn
erg kooplustig geworden. Al met al lijkt het er
op dat er nog grotere reuzen gaan ontstaan
ten gevolge van Bazel IIII!

OOK TOM-TOM MOET KNOKKEN
TomTom is nu een international met 3700
mensen personeel in 35 landen en kwam
op zijn top in 2007 met zijn GPS-systemen.
En nu loopt het een beetje stroefjes… het
begon met de GPS op de I-phone van
Apple: dat bracht de klad in zijn eigen
GPS-apparaten. De concurrenten Garmin
en Coyote trachten het tij nog te keren met
hun eigen I-phone maar dat lukte niet. En
nu de verkoop van nieuwe auto’s ook nog
stokt wordt het nog moeilijker het hoofd
boven water te houden. Dus probeert men
nu wat anders: de verkoop van real-time
info over verkeersproblemen, ongelukken

ONTEVREDEN MET PENSIOEN?
Leuk onderzoek wereldwijd over pensioen:
de vraag was:
“denkt u straks genoeg
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en
omleidingen
bijvoorbeeld.
Ook
optimalisering van routes voor professionals
is een nieuw product. Dat kan 5 à 10%
brandstof besparen… Vooralsnog is dit nog
maar 7% van de omzet maar de tekenen zijn
positief. Men hoopt nu de val van de omzet,
die 1/3 zakte en die nu op ca 1,1 miljard
belandde, weer op te vijzelen. Tomtom wil er
weer bovenop komen.

verboden het is strafbaar en staat ook op
gespannen voet met de Code Civil
(Burgerlijk Wetboek). Enkel medische
toepassingen zijn geoorloofd… De experts
zijn
teleurgesteld
want
men
kan
gemakkelijk begrenzingen aanbrengen:
bijvoorbeeld eisen dat enkel publiek
zichtbare kenmerken worden vastgesteld
en niets anders… In Denemarken zijn er
geen restricties gemaakt en in Nederland
zijn er beperkingen opgelegd (enkel kleur
ogen en haren mag nu). In New York zijn
er geen begrenzingen maar past men de
techniek nog niet toe. Steeds opnieuw
komen (terecht) deze afwegingen op de
proppen die de moderne technologie
oproept om de privacy van het individu niet
te beschadigen.

CLOUD COMPUTING TEGEN DE VERSTOPPINGEN
Onze PC’s, I-Phones en I-pads stikken in de
grote hoeveelheden data die ze moeten
opslaan dus is er nog meer “cloud computing”
vereist. We spreken nu al over 6 miljard
telefoonabonnementen op de wereld en de
penetratiegraad (aantal gebruikers) ligt in
veel landen boven de 80% en soms zelfs op
118%! Het dataverkeer is sinds 2009
verdrievoudigd (!) het datavolume door
spraakverkeer is “slechts” verdubbeld. Een
uurtje babbelen is maar 1/100-ste in datavolume van het bekijken van een video dus
dan begrijpt u waarom de zaak verstopt. Dus
hebben Orange (met Thales) nu Cloudwatt
opgericht en SFR en Bull starten Numergy
op. Er is in beide 75 miljoen geïnvesteerd en
ook Amazon, Google en Microsoft zijn hier nu
zeer aktief. Want anders gaat de zaak
verstoppen en dat zou een ramp betekenen
in de massale data-exchange waarin onze
wereld nu zwelgt.

PIKANT BOEK OVER GOLDMAN SACHS
Een ex-trader verbrak het zwijgen dat bij
deze bank in je contract staat! En die doet
een boekje open over de kijk op die
“stomme klanten”, over dat bedriegen voor
winst echt mag, dat je je van
Toezichthouders niet te veel moet
aantrekken en dat je kritische klanten
gewoon de schrik moet aanjagen…
Allemaal dagelijkse praktijk bij deze bank,
waar de auteur na jaren diep ontgoocheld
als trader vertrok. Het boek heet dan ook:
Waarom ik bij Goldman Sachs vertrok en is
van
ene
Greg
Smith.
De
personeelsdirecteur zei als commentaar:
“Wij hebben nooit gezegd dat wij perfect
waren. En iedereen wil bij ons werken”.
Punt uit. They are doing gods work, zei
Lloyd Blankfein immers en dat is nooit erg
clean?

DIVERSEN
HET DNA IS OPPERMACHTIG GEWORDEN
Een beetje DNA en het maken van een
aardig lijkende robotfoto van de verdachte is
een kwestie van techniek geworden. Een
geleerde liet in Frankrijk de proef zien die met
53 DNA-porties van bekende personen werd
uitgevoerd.
De
aangezichtstructuur
(kaakhoek, wenkbrauwpositie, huidskleur,
haarkleur en ogen) zijn zeer goed te bepalen.
En DNA kun je halen uit van alles: bloed,
wangslijm, sperma etc.
Maar zijn er ook risico’s aan verbonden?
Want de etnische aspecten spelen hier en
ook
het
kennisnemen
van
ernstige
afwijkingen… En de wetgever koos:
vooralsnog is het maken van dit DAN-portret

ROBOT BAXTER VOORKOMT BANENVERLIES
Hij staat op wieltjes, heeft twee armen als
van een topzwemmer en een beeldscherm
met daarop twee ogen met wenkbrauwen.
En hij heeft camera’s en microfoons..
Baxter wordt gemaakt door Rethink
Robotics uit de VS en kan heel snel en
precies elk karwei in een montagelijn
uitvoeren. En kost maar 22.000 euro! Hij
wordt niet boos, niet moe en is zeer
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accuraat en een stuk goedkoper dan een
montagemonteur. Hij kan ook uitstekend
samen in een team van robots en mensen
werken; en levert ook geen gevaar op voor
zijn collega’s. Hij leert een nieuw karwei in
maximaal 1 uur en dat kan door zijn armen te
bewegen (de klus dus vóór te doen) en dan
weet hij het wel.
En dus, zegt zijn maker, voorkomt Baxter ook
dat hele fabrieken naar low-costlanden gaan.
Maar hij “kost ook banen” natuurlijk in de
montagelijn dus. ABB in Zwitserland en
Yaskawa Electric maken robots van 20 à
200-duizend euro en de uurkosten kunnen
vallen tot ca 4 dollar per uur… Baxter gaat
ook met zijn tijd mee: regelmatig kunnen
nieuwe complexere programma’s ín Baxter
worden geladen zo blijft hij up to date.
Natuurlijk kunnen de ontwerpers ook de jobs
beter ontwerpen voor.. de robot.
De VS produceren voor een waarde van
2000 miljard dollar, de chinezen voor 2200
miljard… maar dat laatste met slechts 10%
van de arbeidskosten van de VS. Baxter zal
dus op een dag ook de arbeidsbesparing
opleveren die ook de microcomputers
realiseerden dus een grote productiviteitsverhoging veroorzaken. Baxter wordt de
volgende die veel manuele jobs zal doen
verdwijnen net als eerder in administraties
jobs verdwenen door PC’s. En dat verklaart
deels de toenemende WW in de functies in
de “middenklasse”, Baxter is iemand van de
volgende industriële revolutie!

werkt het. En: ze worden uitgenodigd…
Obama doet het nu ook in het kader van
zijn herverkiezing: u kunt met hen dineren
voor een paar honderdduizend dollar.
Verliest hij dan dineert hij gewoon verder of
schrijft mooie boeken……
GOOGLE RIJDT ZONDER CHAUFFEUR
Sinds eind september mag het in de staat
Californië: auto’s zonder chauffeur zijn
toegestaan en men beweert dat het tot veel
minder incidenten leiden zal. Auto’s zijn
maar 3% van hun tijd bezet en men
verwacht dat nu meer mensen ook gaan
poolen
waardoor
er
minder
parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Google
wil niet echt “in auto’s” gaan maar wel in de
software en systeem voor rijden zonder
chauffeur en in de super gedetailleerde
kaarten die nodig zijn. Daar zit de
gigantische markt zegt men en die zal na
een aanloop losbarsten over 5 jaar… De
productiviteit stijgt weer eens door
automatisering… niet tegen te houden!
DE “DRIVE IN” IS IN BIJ DE GOOTGRUTTERS
De combinatie van Internet en Supermarkt
bloeit steeds meer. In Frankrijk is het nu al
op
een
marktaandeel
van
2,5%
aangekomen. Er zijn al ruim 1500 drives,
zoals ze hier heten: grootgrutters die een
drive-in hebben waar je je bestelde
goederen afhaalt. Het is nog niet echt
rendabel maar heeft de toekomst weet
men. En het geeft ook meer klantenbinding
weet men. Ook leidt het er toe dat een
klant ál zijn boodschappen op één plek
doet en niet meerdere plekken kiest… En
diverse grootgrutters denken er nu ook
over hun aanbod aan soorten artikelen uit
te breiden: ook cosmetica en verse waren
dus… De revolutie in winkelland is “on”,
steeds meer ouderen die andere service
willen en steeds duurder transport
waardoor “brengen” ook een essentiële
service wordt.

OOK SARKOZY GAAT VOOR DE “FRIC”
Na Kissinger, Bill Clinton, Allbright, Blair en
vele andere ex-staatslieden gaat nu ook
Sarkozy aan de babbel. Hij ontving sinds zijn
vertrek al 70 verzoeken voor een voordracht
en krijgt er nu zin in. Hij zei al eens eerder: Je
vais faire du fric” en toont daarmee dat hij in
niks op Hollande lijkt. Hij zal ca 115.000 euro
gaan vragen en die gaan dan vooral in in zijn
Stichting voor de Rechten van de Mens…
Blair incasseerde enorme sommen voor hem
en Clinton niet veel minder. Ze zijn de
goeroes van de upper ten met hun inzichten
en hun gespreide netwerken. Maar zonder
onzin nu: ze hebben ook meestal echt iets te
zeggen, onderschat hun invloed niet… Zo

ROMANTISCH BOEREN IS VOORBIJ!
Dat de boer nu niet meer met de handjes
melkt is ons bekend en ook dat hij
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computers bij het beheer gebruikt van zijn
veestapel. Maar nu wordt het toch wel erg
bont. De grote boer heeft nu melkrobots
staan en komt zelf niet meer in de stal. Want
alles wat de koe doet en voelt gaat in de
beheerscomputer die alle werk dirigeert: geen
enkel handwerk bleef over. Voederen,
schoonmaken, melken alles gaat met robots.
Als de boer zich scheert zijn de koeien al lang
gemolken! En hij kan dan later even met zijn
I-Phone een monstertje melk analyseren om
de gezondheidstoestand van de koe (of moet
ik zeggen de melkmachine?) te checken. Met
deze analyse en een microscoop kan de boer
nu zelf veeartsje spelen en zich veel geld
besparen. De investering is maar 1800 euro!
Ook het lab komt er niet meer aan te pas.
Nederland liet op een recente expositie de
nieuwste melkrobot zien geladen met het
programma Astronaut A4. Die maakt de boer
compleet overbodig voor het gemelk! Voor
200.000 dollar dat wel. Als de koe in de
eetzone komt wordt ze meteen automatisch
aan de melkunit gekoppeld en terwijl ze wat
smikkelt wordt ze ook gemolken. Natuurlijk
krijgt ze exact te eten wat voor haar is want
de robot weet welke koe het is. Ook
verzamelt de robot vele data uit de keel van
de koe en weegt ze, meet de productie en de
melktijd , wat ze at en zelfs hoelang ze
kauwde (mbv micro’s op de keelband van de
koe). De melk wordt in detail geanalyseerd op
alles en dat gaat in het dossier van de koe
van waaruit signalen over de gezondheid en
de productie en de kosten kunnen worden
gefabriceerd per koe. En dan de echte
klapper: de koe stuurt zijn boer een SMS-je
als ze tochtig is! En dan kan de boer de stier
bestellen… Echt waar hoor! In de VS lukte
het al om ruim 500 liter per jaar meer per koe
te produceren door alles heel precies te doen
met robots en computers. Nu de melkquota
voor de franse boeren uit Brussel in 2015
stoppen komt de hele sector op de kop te
staan. Want nu dus “weg subsidies” en dus
hup met die robots en zo. Maar dat betekent
ook dat de kleinere het gaan verliezen want
zo gigantisch investeren én zoveel meer
weten over modern beheren, dat is lang niet
voor
elk
boertje
weggelegd.
De

modernisering doet nu ook de boerenstand
sneuvelen in omvang: andere tijden!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE WERELD GAS-BUSINESS
Het gas is een importante factor in de
wereld-energie voorziening en het beweegt
enorm in deze sector. Dank zij het
schistegas is nu de VS producent nr. 1 ter
wereld met 651 miljard m3! Men wil van
hier nu ook gaan exporteren naar Europa
en Azië…!
Rusland blijft de hofleverancier van Europa
met zijn 607 miljard m3 aan gasproductie.
Terwijl Europa nog slaapt op zijn eigen
schistegasreserves vooral in Polen en
Frankrijk… Canada zit op plek 3: 161
miljard m3, Iran is 4 met 152, Qatar vijf met
147. China is al zes met 103 miljard,
Noorwegen zeven met 101, Saoudi-Arabië
acht met 99, Algerije negen met 78 en
Indonesië tien met 76 miljard m3.
Qatar verving vlotjes het verlies in Libië (76%) en de verminderende productie in
Engeland (-21%). Meer vindt u in:
Hydrocarbures et conflits dans le monde …
ZONNE-ENERGIE WIL NIET IN DE VS.
WAAROM?
Obama is trots op “zijn” steengas en –olie
wat de VS ver onafhankelijk maakt van het
buitenland. En in de campagne kwam niets
voor
over
schone
energie
en
klimaatproblemen. Wel maakte Romney
gedoe over de lening van 525 miljoen aan
Solyndra door de regering Obama: de tent
uit Californië ging failliet! Het is opmerkelijk
en bijzonder jammer dat beide kandidaten
geen woord wijdden aan schone en
goedkope energie. Een groot bedrijf in
zonnepanelen plaatsen op daken in San
Diego zegt: In de VS liggen hier politieke
barrières!
Zonnepanelen vielen met 75% in prijs
(Chinese export!) en dat veroorzaakte veel
faillissementen ook in Nederland. De
voorraad wordt nu in de VS voor bijna nop
verkocht. Met nu nog 30% rijkssubsidie in
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de VS kost een investering hierin 2 dollar per
watt. Dat was in 2006 nog 9 dollar! Toch
werden er in 2011 52.000 zonnesystemen in
de VS voor particulieren geïnstalleerd; het
totaal aan geïnstalleerde capaciteit ging met
109% omhoog. Dit jaar is de stijging nog
eens 70% zegt men.
Op wereldschaal doet zonne-energie het
goed: Australië ziet binnenkort dat 10% van
de huizen met zonne-energie draaien en dat
gebeurde in enkele jaren. In Europa zijn er
veel meer panelen dan in de VS. Het
geïnstalleerde vermogen wereldwijd is nu ca
67 gigawatt en dat was 1,5 gigawatt in 2000!
Toch zijn er potentieel wel 100 miljoen huizen
in de VS geschikt voor zonne-energie met
een productie van 3750 miljard Kw/uur. Nu
komt 42% van de elektriciteit in de VS uit
kolen en omdat 85% hiervan door
investeerders wordt geproduceerd die hun
toekomst in de kolen zien, schiet het hier niks
op. Zonne-energie is hun zakelijke vijand nr.
1! Het verkrijgen van vergunningen voor
zonnepanelen is merkwaardig zat erg moeilijk
in de VS… Maar in Hawaï zijn ze er achter
dat je met een zonnesysteem van 55.000
dollar investering er in 4 jaar uit kunt zijn. En
nu
liggen
er
daar
stapels
vergunningsaanvragen te wachten.. Als er
meer dan 15% van de productie naar het
centrale systeem gaat moeten huiseigenaren
een studie die 50.000 dollar kost laten
uitvoeren om te bewijzen dat hun systeem
het openbare net niet verstoort! Na vel
protest werd dat recent 25%...
Duitsland de kampioen telt al 1 miljoen
installaties en de investering daar is terug
naar ruim 2 dollar per watt. In de hoogzomer
waren dit jaar de zonneproducenten voor het
eerst in staat om heel Duitland voor twee
uurtjes met hun zonnestroom te bedienen.
Een record! De Duitse energiepolitiek is dan
ook niet die van de VS. De duitse
producenten MOETEN van de overheid de
zonnestroom opkopen; in de VS is het een
juridische veldslag om een koper te vinden..
De particuliere zonneproducenten zijn een
bedreiging
voor
de
grote
centrale
producenten in de VS; hun systeem is in het
geding. Dus ze remmen als gekken en
daarom schiet het daar niet echt op.

Maar het verandert nu wel in Californië
waar een groot energiebedrijf al 40.000
particuliere producenten heeft en om meer
van hen werft. Maar ze ondervinden best
tegenwerking.
Ze
streven
naar
investeringsniveaus van 1 dollar per
kilowatt! Daarom is het van belang dat de
huidige subsidie van 30% van de federale
overheid blijft bestaan dan zal het al gauw
ook zonder subsidie een ferme concurrent
kunnen worden in wel 17 van de 52 staten!
DE SPANNENDE WERELD VAN DE
ZELDZAME STOFFEN
China is tot nu toe bijna de enige die ze
heeft die stoffen die “de vitaminen” zijn van
de moderne producties van allerlei
apparaten:
auto’s,
harde
schijven,
beeldschermen, batterijen, brandstoffen
ook, catalysator-potten, fluorescerende
lampen etc. Hun namen zin fraai: sandium,
yttriyum, Lanthane, Cerium, Prasodyme,
Promethium… het lijkt wel poëzie. Maar de
chinezen zijn de grote monopolisten en ze
rantsoeneren…
Een
onhoudbare
onheilspellende situatie. Nu is ene Nick
Curtis, Australian golden boy, in Maleisië
begonnen met een mijn voor veel van deze
wonderstoffen om het chinese monopoly te
stoppen. In Gebeng werken nu 350
arbeiders om de 22000 ton te produceren
die staan voor 15% van de wereldbehoefte.
Op een terrein van 100 hectare staat een
fabriek die 800 miljoen heeft gekost en hier
wordt een poeder gevonden in Australië
zo’n 5000 km weg verwerkt tot
eindproduct. Hier worden de mineralen
bevrijdt uit het erts met behulp van zeer
agressieve stoffen en het residu verdwijnt
via een hoge schoorsteen naar de luchten..
Na een zeer agressief bad gaat het product
in roterende ovens van 60 meter lang… en
het vaste residu wordt gebruikt in de
gipsproductie.
Deze zeldzame stoffen zijn met zeer
geringe hoeveelheden in eindproducten
nodig: bijvoorbeeld maar zo’n 80 gram van
een cocktail van stoffen voor een uitlaat
met katalyserende werking in een auto. De
industrie kwam er in 2010 met een dreun
goed achter toen China de monopolist, de

14

prijzen met 40% omhoog deed en quota
instelde… Grote schrik in de EU en de VS
waar men voor 350 miljoen van deze stoffen
importeerde onder meer ook voor high-tech
wapens… Japan en de VS daagden China
meteen voor de Wereldhandelsorganisatie
maar men moet in het westen de hand zeker
ook in eigen boezem steken. Immers de
grondstoffen zijn er in vele landen: in Afrika,
Europa, MO en in Venezuela ook. Maar hun
verwerking was uiterst vervuilend en duur dus
werd dat uitbesteed aan de goedkope en
minder precieze chinezen van toen, in de 70er jaren dus. In Californië ging er zelfs toen
een grote mijn gewoon dicht… In Mongolië
ging men verder op een ambachtelijke wijze
met grote negatieve gevolgen voor het milieu
en de mensen daar. De arbeiders werkten
zich dood voor 3 dollar per dag.. Eind 2000
besloot Peking het industrieel aan te pakken
en op moderne wijze: Batou Steel Rare Earth
startte en werd ‘s werelds grootste producent.
En de genoemde Nick Curtis rook zijn kans
met zijn in de bankwereld verdiende centen:
hij kocht Australische mijnen die waren
gestopt en daarbij zat ook Mount Weld in het
westen dat goed blijkt voor veel product
omdat het een zeer hoog gehalte aan
zeldzame stoffen heeft in het gewonnen
mijnerts. Wel 15 à 20% wat uitzonderlijk is.
Zijn eerste fabriekje draaide een omzet van
3,5 miljard dollar in korte tijd. En toen deed
Nick goede zaken met de Jappen die bang
waren geworden voor China en idem met de
Maleisiërs: ze stapten ook in met 225 miljoen
in ruil voor 30% van de productie in Maleisië.
Na een toch wel forse strijd met de
Maleisische groenen kon men de regering
overtuigen
van
de
milieutechnische
kwaliteiten van de fabricage en in september
startte de productie… Merkwaardig genoeg
zonder de VS die ook met argusogen kijken
naar de samenwerking daar met europese
bedrijven als Solvay, Siemens en BASF…
Want de VS zijn in Maleisië, moslimland, niks
geliefd. Dus start de VS nu zijn productie ook
in Californië en dat gaat ca 22000 ton
worden. De hele aanval op Peking zal er toe
leiden dat China in zijn marktaandeel
terugvalt van nu 99% naar 70% over enkele

jaren. De echte strijd voor de zeldzame
mineralen is pas begonnen dus….
BETTER PLACE IN LASTIGPARKET
Sinds 2010 maakte dit veelbelovende
bedrijf in Israël 477 miljoen schuld met zijn
elektrische auto met snel wisselbare
batterij. Je ging naar een geautomatiseerd
station waar de robot in 35 sec, de batterij
van 200 kilo wisselde voor een volle.
Technisch werkte het perfect dit concept
van Renault in Israël en Denemarken.
Maar het concept werkt niet in een open
situatie met vele merken: wel op een eiland
een meer gesloten systeem. Dat moeten
de investeerders: GE, HSBC, Lazard,
Morgan Stanley etc. nu ook constateren na
750 miljoen te hebben opgehoest… Het
experiment met een elektrische auto met
snel wisselbare batterij voor alle afstanden
is voor even plat: de enthousiaste CE is nu
ontslagen… Deze Agassi blijft geloven
maar denkt nu dat zijn concept het wel
goed zal doen in grote agglomeraties als
Parijs en Marseille. Waar het de vervuiling
echt ferm kan beperken. De elektrische
auto gaat het halen en met vallen en
opstaan…
OPNIEUW MIJNBOUW IN FRANKRIJK?
Het franse comité des metaux strategiques
en minister Montebourg zeggen dat
Frankrijk weer een mijnbouwland moet
worden, maar dan wel een modernere
versie. En dit maar 8 jaar na de laatste
sluitingen van mijnen hier… dat schokt een
aantal ecomensen best. Maar ook in
Spanje en Portugal zijn Canadezen al
begonnen met onderzoek naar nieuwe
exploitaties. Frankrijk heeft exploitabele
voorraden koper, tin, zink en ook enkele
zeer zeldzame mineralen heet het. De
president van Variscan Mines vroeg al om
diverse vergunningen in Bretagne en het
(staats)Bureau voor geologisch onderzoek
wenst dat de Mijnwet wordt aangepast en
dat de inventarisatie wordt aangescherpt.
Men
denkt
minder
aan
“open
exploitaties”dan aan diepere met een hoge
automatiseringsgraad. En het hoeven ook
echt geen giga-exploitaties te worden maar
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ook kleinere ondernemingen. Én men zou het
kunnen combineren met het produceren van
geothermische energie voor verwarming!
Frankrijk ontwaakt met de anderen en kijkt
nog eens goed in eigen bodem. Bretagne en
centraal en centrum-zuid Frankrijk hebben de
beste kaarten nu en er zit zelfs goud en
uranium!

RELIGIES
DE ANGST VOOR DE ISLAM
In Frankrijk zijn er ongeveer 5 miljoen
moslims op een bevolking van 62 miljoen:
dus ca 8,5%. De helft van hen is ook Frans
van nationaliteit: dus er zijn ca 2,5 miljoen
franse moslims. En er zijn 2000
gebedshuizen voor deze moslims waarvan
er 500 moskee zijn. Van de moskeeën
hebben er 26 een echte minaret. Het
aantal gebedshuizen verdubbelde in 10
jaar. Uit onderzoek blijkt dat ca 15% van de
moslims een moskee bezoekt: dus ca
700.000 personen. Zo’n 70% van de
moslims doet mee aan de ramadan; dat
lijkt op het naar de Nachtmis gaan bij de
katholieken…
Salafisten zijn er ook: hun aantal wordt
geschat op 10.000 à 15.000 maar in de
media lijken het er oneindig veel meer te
zijn. Wat mede komt door de vele politieke
debatten over fanatisme, radicalen en
terroristen…
Toch voelen 40% van de Fransen de islam
als een gevaar en 76% denkt dat hun
invloed toeneemt. Dit tot groot verdriet van
de meerderheid aan gematigden van deze
religie. Gedurende het eerste semester van
2012 werden er ca 15% méér klachten
ingediend tegen moslims die de wet op het
“verbod van religieuze tekenen in de
publieke sfeer” zouden hebben overtreden.
Het is voor iedereen duidelijk dat de cijfers
haaks staan op de gevoelens die er leven
in de bevolking… Angst doet de
werkelijkheid altijd vertekenen… maar ook
de “gevoelde invloed” toenemen. En dat is
wat meestal politiek telt.

RUZIE OVER NIJLWATER
Het Nijlwater is van Ethiopië waar 85% ervan
in de Nijl komt. Of ook een beetje van
Tanzania dat 15% toevoegt. Of van Soedan
en Egypte waar de Nijl doorheen loopt en
waar 28 miljoen mensen nu Nijlwater drinken.
Nu Ethiopië een stuwmeer bouwt om 6000
Megawatt stroom te maken, zal er (zeker
voor de tijd van het vullen van dit meer) veel
minder water wegvloeien. Tot nu toe geldt de
Britse regeling uit 1959 hier 90% is dan voor
Egypte en stuwdammen zijn verboden… Nu
wordt dit verdrag door bijna niemand meer
geaccepteerd. En intussen zeggen Cairo en
Khartoem dat ze het geweld niet zullen
schuwen om hun rechten te verdedigen…
Dat ziet er niet leuk uit dus!
ELEKTRISCHE BEDRIJFSAUTO’S KOMEN
ÍN
Opel, Citroën en Peugeot zijn er nu ook al
naast de Toyota’s die erg interessant worden
gevonden voor de leasepool van bedrijven.
Alle hybride auto’s kosten ca 2 euro per 100
km aan brandstof tegen 10 euro voor een
gewone benzineauto. Daarvan is de
batterijhuur goed te betalen. Vanaf 12000 km
wordt
er
geld
verdiend
en
de
onderhoudskosten zijn ook lager (oliewissel
etc.). Maar ze zijn nog wat duur in aanschaf
de hybrides… Intussen zijn ook Volvo en
Mercedes op het hybridepad en is Renault
erg aktief met de kleine full-electrics….
Iedereen is het er over eens dat de hybride
zal gaan bloeien als de bedrijfsleasemarkt
zich echt gaat bedienen van dit type auto. Het
gaat langzaam maar het komt er dus echt
aan..

KÜNG DE GROTE CRITICUS VAN DE RK
KERK
De islam zit in een grote crisis maar wat
dacht u van de RK Kerk, zegt Küng. Deze
Zwitser van faam schreef het boek: Is de
RK Kerk nog te redden?... En hij was de
vriend van Ratzinger ooit in Tübbingen en
werd een modernist in katholieke kringen.
Hoe teleurgesteld is hij nu!
Hij zegt dat voor het eerst vorig jaar meer
Duitsers schriftelijk afscheid namen van de
RK Kerk (dat moet daar vanwege de

Terug naar inhoud
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algemene kerkbelasting!) dan er nieuwe
katho’s werden gedoopt. Hij spreekt ook over
weg kwijnende parochies, priesters in grote
nood en enorm verlies van aanzien
wereldwijd ja zelfs van anti-clericalisme.
Terwijl de kerk van het Nieuwe Testament
qua geest erg dicht zat bij een democratische
kerk met dienende apostelen, een duidelijk
positieve plek voor de vrouw en een nog nietgemilitariseerde Kerk van de kruistochten…
Johannes Paulus draaide alle goeds van
Johannes XXIII terug met zijn reconquista die
leek op de koers van de Kerk in Polen toen.
Hij heeft het zelfs nu over de “poetinisatie van
de RK Kerk” en doelt op de werkwijze van
Poetin die overal zijn pionnen neerzet en
Ratzinger draait nu ook de hele erfenis van
democratische aanzetten terug. Net als
Poetin doet.
De Curie heeft zelf de secularisatie versterkt
zegt hij met zijn restauratie à la Polen en
Duitsland. Als Jezus deze paus zou
meemaken met zijn gewaden en sieraden
dan zou hij de Christus in de boeken van
deze paus nooit herkennen. Ook al zijn er
vele goede zaken in het hart van Joseph
Ratzinger zijn vriend, denkt hij…
Küng blijft katholiek zegt hij, maar deelt niets
meer van de huidige aanpak. En acht de
behandeling van de seksschandalen een
aanfluiting en ziet daarin de symptomen van
een morele ondergang…
Tja iemand moet het zeggen en schrijven en
Küng was nooit de bangste. De Kerk mist
deze types die eerlijk zeggen waar het op
staat.

En Clinton zette ook Algerije onder druk
om mee te helpen de rust te doen
weerkeren. Maar ook hier loert, ook na de
“bevrijding” nu een risico van burgeroorlog:
de zwarte bevolking zal zich wreken op de
blanken, de toearegs en de Arabieren die
zich aansloten bij de salafisten. Dus zijn de
interetnische spanningen weer op hun top
hier. Deze toestand heeft alles te maken
met de oorlog in Libië die zwervende
salafisten met veel wapens van ex-Khadaffi
opleverde in dit land met zijn uiterst
zwakke centrale regering.. Sin-off heet dat
en het gebeurt altijd bij dit soort conflicten:
in Afrika en het MO (zie Irak en Syrië en
Libanon) …

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
Weetjes:
-In Frankrijk is de industrie goed voor 13%
van het BNP en in Duitsland is dat 28%.
-de Duitse “Herrn und Frauen Doktors”
vindt u vooral in de besturen van de grote
bedrijven (46% van hen is Doktor) in de
Bundestag zit maar 18% …
-In Duitsland en Engeland is nu 70% van
de medicamenten een “generiek”. Dat is in
Frankrijk sterk gestegen maar nu pas
20%... Én het zakt alweer! Hun prijs is in dit
land ook “maar” 30% lager dan het
“origineel” kost; in andere landen is het
verschil zeker 40%. L’Exception Française
dus.
-Het
franse
rijk
zakte
met
zijn
ambtenarenbestand in 12 jaar met 3,5%,
maar de locale overheid deed in die
periode +43%... Dat schiet dus niks op.

Terug naar inhoud
AFRIKA
OORLOG IN MALI?
De franse minister van Defensie zei dat de
bezetting van N-Mali door rebellen snel
voorbij zou zijn… Wat veel verbazing opriep
omdat men de grootste moeite had om een
Afrikaanse vredesmacht te mobiliseren om de
ca 4000 rebellen weg te jagen. Hun regiem
met sharia-trekken wordt steeds driester en
de fransen zegden de afrikanen logistieke
hulp toe áls de VN klaar was met zijn werk.

EUROPA DE VS EN CHINA
Obama kreeg de erfenis van Bush en zag
in dat de tijd van hegemonie van de VS
voorbij ging. En hij verlegde de accenten
naar de opkomende landen (waaronder
ook Afrika) en vooral China, de rivaal van
nu en morgen. En liet de oude terreinen
Europa én ook het MO wat zakken. Tot hij
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zwaar werd verrast door de Arabische
revoluties en moest herontdekken dat Europa
zijn enige echte geallieerde was. De VS
gingen daar over op “Leadership from
behind” met hun logistieke steun in de Libiëoperatie.
En
nu
vecht
hiju
met
tegenkandidaat Romney die vooral wil
toespitsen op Rusland en China als de grote
bedreigingen…
De VS liet China in 2001 toetreden tot de
WHO, tien jaar eerder dan de russen! Men
hoopte op een beter handels- en
machtsevenwicht met dit grote opkomende
land. Niets bleek minder waar: China
vergrootte de onbalans en bleef strikt
onafhankelijk geopolitiek… De VS waren
naïef en snapten te weinig van Peking
helaas. Dat zich eenvoudigweg als centrum
van de wereld ziet!
Dit is nu de toestand en de uitkomst in de VS
werd weer van essentieel belang ook voor
Europa. Wie het ook wordt Europa zal sterk
afhankelijk zijn van de politiek van
Washington: wegkijken kan nu niet en zeker
niet morgen. We grenzen aan Afrika en
Rusland en China is, als echte grote
wereldmacht in wording ook nooit echt ver…
Als Romney wint gaat hij op de toer van een
zwakkere dollar en zal zo het Europees
herstel frustreren e Obama zal wat méér op
Europa letten dan hij. Maar beide weten dat
hun grote bedreiging ligt in het oosten en ze
zullen vooral daar op reageren. Des temeer
reden voor Europeanen om de EU-gelederen
te sluiten…

afliep. En ook ondanks het feit dat topbas
Anders een Duitser is. EADS zit met een
lading aandeelhouders waarvan er een
aantal willen uitstappen:Daimler (15%),
Lagardère (7,5%) en daarvoor moeten
anderen worden gezocht. Maar hoe te
doen nu Parijs en Berlijn hun voorgestelde
aandelen van 36% niet zullen hebben?
(Parijs heeft overigens al 15% nu). Nu
blijven enkel de opkomende landen over
als potentiële aandeelhouders want Italië
met zijn zieltogend Finmeccanica is ook
geen
optie.
Rusland
dan
maar?
Vooralsnog heeft Anders aan prestige
verloren én deze poging zal in elk geval
beweging veroorzaken in de Europese
defensie-industrie. Ook in Frankrijk met zijn
Dassault en Thales…
HET EUROPA DER REGIO’S ROERT
ZICH
Europa is steeds meer het strijdtoneel van
de landen die het zeer moeilijk hebben met
een gemeenschappelijke koers. Maar pas
op en zie hoe sterk ook de strijd wordt
binnen die landen tussen de “stammen” die
wij liever “regio’s” noemen. Zie nu ook de
strijd tussen Lombardije en Sicilië in Italië,
Berlijn en Beieren, Andalusië en Catalonië
in Spanje..
Schotland (15 miljoen
inwoners) is ook een actueel voorbeeld;
daar is nu zelfs is afgesproken dat er in
2014 een referendum
komt over de
onafhankelijkheid. En het gaat ook hier nu
over geld en om nationalisme-gevoelens.
En de huidige regeringschefs verzwakken
ook in positie als ze geen eenheid achter
zich hebben zeker als dat voor eenieder
zeer zichtbaar is… En dat is veelal
georganiseerd via ook politieke partijen: zie
de CSU in Duitsland en de Liga van het
Noorden in Italië.. Een soort van dubbele
verbrokkeling is voelbaar: regio’s willen op
zichzelf én hun landen gaan verder weg
van de EU… Ook zien we nu de financiële
debakels van de Landesbanken in
Duitsland en de cajas in Spanje met
schulden (in % van het BNP) die liggen op
20% in Spanje en Portugal, en op 10% in
Duitsland en Ierland. Ook een zorgelijke
toestand voor de ECB. De ratingbureaus

FUSIE EADS-BEA MISLUKT
Berlijn weigerde zijn toestemming… Merkel
toonde zich voor vele weer niet-Europees.
Was het wraak voor de Britse afwijzing van
Dasa
in 1998? En men was het, wat
verwondering wekte, eens geworden met de
Engelsen over de 18% aandelen van Berlijn
en Parijs, elk. De sterke militaire poot die erbij
zat was een opsteker voor de Europese
defensie idee! Cameron is er woest over en
Hollande is teleurgesteld maar durfde niet
veel gezien zijn lastige relatie met Angela…
Nein, te vroeg zeggen vele, en de ballon
spatte. Ondanks de mooie samenwerking
binnen EADS al in 2007 die later slechter
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waarschuwen al: hun ratings voor regionale
instellingen binnen landen zijn nog “hoog”
maar als de steun van de achterliggende
staten afbrokkelt zullen die rentes ook fors
gaan stijgen. En de laatste gril weliswaar van
heel andere soort is die van de groenen in
Frankrijk die zich tegen het vernieuwde pact
van de EU verzetten en die twee ministers in
de regering hebben die vrolijk meedoen met
Hollande en zijn andere koers. Ondanks
enorme cadeaus om ze om te kopen:
steengasverbod en sluiting van een
kerncentrale… Dat is een voorbeeld van wat
er ook elders zou kunnen gaan gebeuren. EU
ai, ai! Óf zal de economische malaise de
nationalisten net remmen? Niks is onzekerder
dan dat zie de vechtpartijen in Madrid en
Lissabon nu… het volk is niet altijd redelijk
zeker als er geen enkel perspectief meer
gloort.

Moscovici (Min. Van Financiën) en
Montebourg
(min.
Van
Industriële
wederopbouw) en de opdracht gegeven
aan Lazard werd geen zoet spelletje.
Montebourg verloor zijn oorlog tegen de te
grote centralisatie en moest zijn meer
decentrale opzet laten varen. Hier ligt dus
ruziestof voor jaren vanaf de eerste dag
van operationeel zijn… Het befaamde
“een-lokrt-idee” dus een ingang voor een
hulpvragende ondernemer is er op papier
ook nog maar het zal in de praktijk veel
complexer zijn.
Er is 20 miljard
beschikbaar
en
nog
10
miljard
investeringsruimte in 5 jaar, wat niet
overweldigend is. De BPI gaat van start en
zal een rumoerig leven beschoren zijn. Nu
maar hopen dat het naar geld snakkende
MKB snel aan haar trekken komt…
SOMBERE TIJDEN VOOR ZWITSERSE
BANKEN
Ze staan voor de EU en de VS op de index
en grote banken (HSBC en Credit Suisse)
werden gedwongen om namen van : foute
medewerkers” aan het buitenland te geven.
Die
medewerkers
werd
vervolgens
aangeraden niet in die landen (of
andere…) op reis te gaan: gevaar van
arrestatie dreigt… Die medewerkers voelen
zich dan ook verraden. “men houdt niet
meer van ons” zeggen de banken daar.
De laatste fiscale ontwikkelingen in Parijs
hebben een nieuwe golf van fiscale
emigranten opgeroepen, maar het loopt
niet meer zo hard als eerder. Zwitserland
werd ook voor hen minder aantrekkelijk.
Mede door fiscale veranderingen in
Zwitserland recent ook op het gebied van
hun belastingheffing. De beroemde deals
zijn ongunstiger geworden. Overigens zijn
de 200.000 fransen daar niet allemaal
rijken: er zijn ook nogal wat “gewone
werkende mensen” bij. En Parijs denkt er
over om de erfgenamen van hun
uitgeweken onderdanen toch successierechten in Frankrijk te gaan vragen.
Luxemburg en België winnen dus nu
terrein en steeds meer fransen denken
over het aannemen van een andere
nationaliteit! Ook de ondernemingen die in

HOLLANDE (Fr.) HEEFT ZIJN BPI-BANK
De Banque Publique D’Investisement voor
het MKB is in Frankrijk nu een feit. Er was
een hoop ruzie over hoe dat most omdat de
aloude Caisse des Depots er aan mee moest
doen en die wilde een stevige vinger in de
pap. Hollande intervenieerde en zei: 50/50
dus Staat en Caisse gelijke aandelenpakketten.
Er
komt
een
Conseil
d’Administration van 15 leden onder
presidium van de baas van de Caisse des
Depots de heer Jouyet dus. En er komt een
adviesorgaan van 21 leden met de president
van Aquitaine aan de leiding. Natuur lijk is er
ook een Operationeel directeur. Een
onderdeel is Financiering en Innovatie met 22
regionale directies, daarnaast het onderdeel
Investeringen (14 regionale bureaux en CDCbedrijven) en nog het onderdeel Ubifrance
(komt later en is gericht op internationale
Ontwikkeling van bedrijven).
Het is een hele mondvol en dit geheel moet
nu de groei oppeppen vooral in het MKB en is
hét wapen van Hollande tegen de
werkeloosheid! De oprichting werd een
titanengevecht tussen Staat en de Caisse en
Anne Lauvergnon sneuvelde onderweg. Zij
werd niet de Algemeen Directeur.. De
welbenoemde mag zijn borst nat maken
overigens. Een tweede strijd was die tussen
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la Suisse maar 11% winstbelasting betalen
(Frankrijk 33%!) worden nu meer uit Frankrijk
hier verwacht. Maar nu maakt ook Brussel
bezwaar tegen deze brievenbusfirma’s en
vestigingen. Mogelijk moeten de Zwitsers nu
ook deze belasting naar 24%, het normale
Zwitserse tarief, omhoog trekken… En
daarmee komen Singapore, de Baltische
landen en andere in aanmerking. Dat kan
verlies van duizenden arbeidsplaatsen
betekenen en ook 8 miljard toegevoegde
waarde minder… Niet zo best dus en de
minister van Financiën in Geneve spreekt
over “sombere tijden die er aan komen”. Er
zijn al meer dure villa’s in de verkoop dan
enkele jaren eerder… het paradijs verliest
aan glans.

getoucheerde bank in deze sector en die
zal zeker moeten worden geholpen.
Intussen zijn de opkopers zeer actief en
veel komen er uit Saoedi-Arabië, Pakistan
en Afghanistan. De nieuwe machines zijn
voor 20% onder de normale prijs te koop
en de occasions doen -40%. Zo’n 1400
opkopers vertrokken al naar hun 70 landen
met meer dan 2000 machines. Ritchie
Bros noemt Spanje “het land van de
uitersten” en zij weten waarover ze praten!
VW HET GROTE SUCCESNUMMER
Ze willen in 2018 de grootste autofabrikant
ter wereld zijn: nu zijn er al 500,000
werknemers en 90 fabrieken… Daaruit
rolden bijvoorbeeld al 29 miljoen Golfjes!
De omzet is bijna 160 miljard euro, de
winst 16 miljard en het marktaandeel
wereldwijd is 12,3%. Er zijn al bijna tien
merken, van Skoda en Seat tot Bentley,
Bugatti en zelfs Ducati (motoren) hoort
erbij. De verhoudingen met de bonden (IG
Metall) zijn uitstekend die dragen
essentieel bij in het bestuur van het geheel.
De bouw van de auto’s gaat super
rationeel en de uitvinding van “modular
Baukasten”
een
blokkendoos
bouwsysteem voor auto-montage is
fameus intussen. Op een en dezelfde lijn
kun je Seat’s, VW’s en Audi’s bouwen. Wat
tot een besparing van 30% leidde. Daarom
zijn er ook vele fabrieken in Duitsland
kunnen blijven draaien, verzekert men.
Men wil nu eindelijk een hoger
marktaandeel in de VS bereiken daar
verkocht men in 2011 “maar” 440.000
auto’s en Seat verloor als enige geld de
laatste jaren. En zijn samenwerking met
Suzuki, waarmee men India zou gaan
veroveren, mislukte compleet. En om de
grootste te worden moet je stevig aanwezig
zijn ook in India en China… Dus er blijft
veel te wensen over, maar de prestaties
zijn indrukwekkend.

SPANJE DOET AAN UITVERKOOP
De spaanse banken stoppen met het verder
financieren van enkele grote promotoren in
de OG-wereld. Nu is het veilinghuis Ritchie
Bros, Auctioneers aktief met het uitverkopen
van de grote hoeveelheden bouwmaterieel en
heeft daartoe een groot terrein gevuld met
machines ten zuiden van Madrid. Het staat
vol met kranen en shovels etc. en
demonstreert dat de OG-sector begrijpt dat
de crisis niet over is nu, na drie jaren… Verre
van en de prijzen zijn 35% gezakt. Ca de
helft van de 67000 promotoren is insolvabel
nu en komt nu voor een failliet te staan: de
banken draaien de kraan dicht. De Spaanse
politiek verkeert in grote aarzeling mbt de
financiën, de wel of niet vragen van een bailout en over de herfinanciering van zijn
banken. De bouwvergunningsaanvragen zijn
met liefst 90% weggezakt en de sector zakt
nu snel af in productie…De overheid eist van
de banken om te reserveren voor 80% wat
betreft de leningen voor bouwterreinen en
voor 65% voor de projecten onderhanden. In
mei moesten ze al voor 30 miljard reserveren
voor de 123 miljard schulden van de
bouwleningen. Madrid plant om de foute
activa samen te brengen in een soort van
“bad bank” want het is ook een voorwaarde
voor de 100 miljard die is gereserveerd voor
de bankenherfinanciering. … De Banco
Popular Espanol is wel de meest zwaar

DUITSLAND DE EUROPESE GRIJSAARD
De autoverkoop zakt nu ook stevig in
Duitsland: crisis natuurlijk maar ook en
vooral minder autokopers. Oude mensen
kopen steeds minder auto’s en er zijn geen
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jongere genoeg om dat te compenseren…
Dus de consumptie keldert en het is nog
harder nodig om nog méér te exporteren.
De mannen worden in Duitsland al 77,75 jaar
en de dames halen de 83 al… En de 65+ er
van nu haalt nog wel 17,5 jaar extra als hij
man is; de vrouw van die leeftijd gaat nog
20,5 jaar door… En er zijn nu al 5X meer
100+-ers als 30 jaar geleden.
Kortom: Duitsland is kampioen in Europa met
de minste jongeren en de meeste oudjes!
Ziehier de opbouw nu:
Lft
<20
20-64 >65 Tot.
Milj. 14,6
49,7 16,9 81,2
%
18% 61,2 20,8
Enkel Japan slaat nu de Duitsers nog , maar
daar is Berlijn nu ook naar onderweg. De
immigratie van hoogopgeleiden uit Z-Europa
moet, zegt men, nu zeker 200.000 per jaar
worden om gewoon “een beetje op peil te
kunnen blijven in de industrie”.
Let wel: Nederland heeft nu hetzelfde
geboortecijfer dan zijn oosterburen. Daarover
sprak het duo M&D (nog) niet met ons…
DE NOREN BLIJVEN OLIEKONINGEN
Ze hebben een oliespaarpot van nu 640
miljard euro en laat er nu ook nog méér olie
zijn gevonden en het schijnt erg veel te zijn…
en dat kan de terugval in productie de laatste
tien jaar met ca 50% ruim compenseren.
Statoil uit Noorwegen en ook Lundin Petrol uit
Zweden zien het zonnig in. Maar de OGprijzen zijn hier verdrievoudigd sinds 2000:
een m2 kost 5400 euro in Stavanger. De stad
staat op plek vijf direct ná Genève en Zürich.
Bijna alle beursgenoteerde bedrijven zitten
ook ergens in de oliebusiness en men is hier
met het inkomen per kop al op plek drie in de
wereld aangekomen en de WW is 3%...
Waarom dus niet alle medische verzorging
vrij in dit land? Ook al is de koers van de
Noorse kroon 24% gestegen recent niemand
maakt zich zorgen hier…De uurkosten zijn
hier nu 58 dollar en dat is 31% meer dan in
Duitsland en 65% meer dan in de VS. De
olie-experts verdienen hier vermogens: met
toelagen is een inkomen van 180.000 dollar
geen
uitzondering.
De
kosten
van
levensonderhoud zijn hier vergelijkbaar met
die in Tokyo en Zürich dus om hier zaken te
doen, dat is pas echt duur! Het behouden of

aantrekken van zelfs high-tech industrie is
steeds moeilijker; te hoge kosten! Dus men
dreigt enkel op het oliebeen te moeten
gaan marcheren. Dat verontrust nu de
noren nog niet echt maar men zal hier toch
moeten gaan oppassen voor de Arabische
ziekte… Wat doe je ná de olieperiode?
DE FINNEN ROEREN ZICH IN DE EU
De minister van Europese zaken van
Finland noemt zijn land “Angry Bird”. Hij
doelt op de radicale positiekeuzes van dit
land in diverse EU-zaken. Zoals het eisen
van
onderpand
van
Grieken
en
Spanjaarden
voor
het
lenen
van
crisissteun! Hij weet waarover hij spreekt:
zijn land moest de buikriem zwaar
aantrekken in de 90-er jaren toen de WW
hier 20% werd en ook de leningsrente dat
nivo bereikte… In samenspraak ook met
de bonden werd er fors bezuinigd en zo
lukte het om de export naar Rusland,
Zweden, Duitsland en China weer vlot te
trekken. De klap van 2008 werd met
partiële WW opgelost en nu heeft het land
zijn AAA zelfs weer terug! Groei nu 0,8%,
WW 7,9%, Staatsschuld 53% v. BNP (!),
rente op 10 jaar ca 2% en stijging van ca
5% per jaar van de export. Hij zegt ook:
Hoe kan ik de Finnen uitleggen dat zij nu
nog voor Spaanse banken moeten
opdraaien? In zijn land zijn er diverse
politici gewoon straight vóór dat de Grieken
en de Portugezen uit de eurozone stappen!
Dat zijn leden van de rechtse partij: De
Echte Finnen , geheten. Nokia van de
telefoons draait ook slecht en ook zij
hebben een demografisch probleem. Dat
laatste kost hun 3 à 5% van het BNP elk
jaar! Maar men wil niet zelf breken met
Brussel, wat de Russen, de grote buur, te
mooi zouden vinden. Men heeft nu Kone
(liften) dat het goed in de export doet en
ook veel start-ups zoals die in de
elektronische spelen die prima draaien.
Finland staat ferm en maakt lawaai, maar
is positief over Brussel. Dat kan dus ook.
MONTI EN DE VERKIEZINGEN
Monti is geen kandidaat, maar zegt, dat hij
best het land wil dienen ná de verkiezingen
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en een passende uitslag…. Maar er zijn
kapers op de kust: Casini en Fini staan klaar
met hun Futur et Liberté (opvolger van de
extreem-rechtse MSI) en zij willen een lijst
optuigen die op Monti mikt samen met de
baas van Ferrari Montezemolo. De partij Volk
van de Vrijheid van Berlusconi is verdeeld
met vóór en tegenstanders van Monti en B.
wacht af… want zijn pollingcijfers zijn niet
best. De socialisten zijn mordicus tegen Monti
en willen dat hij stopt. Ze offerde haar hoge
score op in november 2011 en vroeg toen
niet om verkiezingen… Dat doet ze geen
tweede keer. Italië gaat naar zwaar weer…

Ook de autoverkoop steeg met 3,3% en de
detailomzet gaat ook omhoog. De
investeerders
kijken
met
veel
belangstelling en met meer hoop dan
eerder: zou er zich een zeker herstel
aankondigen nu? The Economist is
positief.
DE WEVER RUKT OP
Hij haalde in het rode Antwerpen 36%; zijn
rechtse rivaal Dewinter kwam op 30%. Dus
Antwerpen is nu veroverd door de
nationalisten. En in nog meer steden was
de N-VA goed bezig dus rekent De Wever
op Vlaamsbrede winst in 2014. De
samenwerking links-liberaal van Di Rupo
die na 500 dagen een regering kon vormen
is in gevaar. Hij zegt altijd: “er is een
Vlaamse en een Waalse democratie en er
zijn niet één taal, nationale kranten en
nationale partijen”. En er zijn ook twee
modellen: het Franse (Hollande nu) dat
spendeert en het Duitse (Merkel) waar
allereerst wordt verdiend”. Zo ziet hij het en
dat gaat België nu meemaken… Het
belooft een harde strijd. Weer een
voorbeeld van splijting: zie ook Catalonië,
Schotland, Baskenland etc in Europa..

EN MERKEL HEEFT OOK EEN RIVAAL
Hij heet Steinbrück en was onder Merkel
minister van Financiën bij de grote coalitie
CDU-SPD. Hij is nu kandidaat tegen haar als
zijn SPD in haar congres voor hem kiest.
Wint de SPD een meerderheid dan gaat ze
regeren met de Groenen, dat heeft hij al
gezegd, deze zeer pragmatische, wat
flamboyante politicus die een beetje de
antipool is van de kalme en voorzichtige
Merkel. Haalt zijn SPD geen meerderheid
dan doet S. niet verder mee, heeft hij laten
weten: hij wil niet weer onder Merkel dienen.
S. heeft nog een echt probleem met zijn
linkervleugel in de SPD die hem niet ziet
zitten… dat moet hij eerst overwinnen. De
CDU is niet uiterst populair in het land maar
Merkel wel, dat is nog een ander obstakel
voor beide….

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
MOSKOU POETST ZIJN RUIMTEVAART
OP
Even de markt voor geostationaire
satellieten van commerciële huize: Ariane
(Europa) 50%, Proton (Rusland) 31,25%
en China met Lange Reis op 6,25%. In
aantallen vluchten is het een wat andeer
plaatje: Soyeuz maakte recent zijn 1792e
lancering en haalde 98% goed resultaat…
Ariane zit pas op 208 en doet 95%
succesvol. Maar de laatste jaren zakten de
russen af: steeds meer foute boel bij
lanceringen. En Medvedev trok flink aan de
bel; dus vloog de directeur eruit. Baïkonour
is het lanceringsterrein in.. Kazakstan dat
Rusland tot 2050 huurde en van daar
vertrekken wel 7 typen raketten. En hun
aanpak is grotendeels door de Chinezen

KRABBELT DE UK WAT OP?
Er zijn enkele hopvolle tekenen in de
economie van het UK waar sinds 2007 zo’n
700.000 jobs er bij kwamen ondanks het
korten met 600.000 plekken bij de overheid…
De privé-sector schiep maar liefst 1,4 miljoen
jobs in twee jaar! Een plus van 3,2%! Maar er
moet ook worden bijgezegd dat er veel parttime banen bij zijn en ook veel kleine
zelfstandigen bijkwamen. Maar toch…! Want
dit gebeurde bij dalende groei en dat kwam
omdat de Britse bedrijven meer hun
deskundige werkers aanhielden terwijl men in
de VS massaal alles ontsloeg. Nu herstart het
geheel in de UK dus sneller en neemt ook de
verkoop van gefabriceerde producten toe nu.
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gekopieerd…. Maar kijk je er rond dan treft je
de laveloze boedel met zijn grote veroudering
en verwaarlozing. Grote achterstand in
onderhoud en vernieuwing. Bijgevolg wilde er
ook geen jonge ingenieur meer werken.
Maar pas op: nu de navette van Nasa zijn
laatste vlucht maakte is de Soyoez van de
russen het enige transport ook voor de VS
om naar ISS te gaan! En de Atlasraket van
de VS om satellieten te plaatsen vliegt op
Russische motoren… En vele commerciële
satellietplaatsers zoals ILS en Sea Launch
gebruiken de Russische Proton en Zenit
lanceerraketten. Moskou werd eindelijk
wakker en schiep een programma om de
zaak op te poetsen van 17 miljard euro
tussen nu en 2015. En men gaat nu een
nieuwe
lanceerraket voor maanreizen
bouwen! Herontdekking van een goeie
business en net op tijd. Die russen zijn niet
niks op ruimtegebied. Zij schoten ook de
Spoetnik in de ruimte in 1957 en Gagarin
volgde in 1961… en hun MIR bleef in de
ruimte van 1986 tot 2001 op 350 km
hoogte… Allemaal topprestaties.

Russisch-orthodox van zijn geloof tot
vreugde van de patriarchen.
Mourtazalieva is nu na 8 jaar vrij; zij werd
gearresteerd
op
verdenking
van
Tsjetsjeens terrorisme. Na een aanslag
vond men enkele grammen springstof in
haar handtasje en de politie beschuldigde
haar in triomf van betrokkenheid bij een
zelfmoordaanslag. Zij is niet de enige er
zijn honderden namen bekend van
activisten, journalisten en advocaten die
zijn opgesloten om puur politieke redenen.
Verhalen
over
een
standaard
gevangenisdag zijn afschuwelijk. Op om 6
uur, en een uur gym dan een waterig
soepje, verdunde melk en een stuk brood
als ontbijt. De andere maaltijden zijn
ondefinieerbaar met vaak bietjes en
augurken erbij. Dan acht uur werken in een
confectie atelier voor 10 euro dat slecht
geventileerd was en in de winter was het er
– 20 graden. Maar het uniform, dun katoen
moest als enige worden gedragen. De
slaapruimten, 40 in een kamer, hebben
geen douches en geen warm water enkel
een WC en een keukenhoekje om water te
warmen. Eens per week mocht je in een
lauw bad. Om 17.00 uur werd er aan
(her)opvoeding gedaan door iemand die
een artikel voorlas over alcoholisme of iets
dergelijks. Als Tsjetsjeense was het dubbel
moeilijk ze werd vaak uitgescholden en er
werd gezegd dat haar volk bandieten
waren.
Nu is ze vrij maar ontvangt regelmatig
dreigende telefoontjes om haar van de
pers weg te houden. M. had niet het geluk
van de leden van Pussy Riot die
internationale steun kregen en krijgen
omdat ze al bekend waren. Rusland is ver
van de rechtstaat die het pretendeert te zijn
onder een soort dictatuur van Poetin
gesteund door de Kerk.

MEDVEDEV KRIJGT ER VAN LANGS!
Hij kreeg publiekelijk de les gelezen van zijn
oude “vriend” Poetin die hem opvolgde. Hij
vond dat M. veel te weinig deed aan de
pensionhervormingen maar hij verdedigde
zich fel ook in de krant. De liefde tussen
beide is voorbij en nou moet M. ook nog de
wintertijd herinvoeren, wat te veel mensen
niet willen… Poetin deed even voor hoe je
regeert door de activiteiten van Usaid, na 20
jaar servicing in Rusland, te verbieden.
Medvedev deed er niets tegen… Poetin
regeert alleen en dat zagen vele aankomen.
POETIN’S GEVANGENEN
Poetin scoort 500 gevangenen per 100.000
inwoners en zit zo op 70% van Obama met
score 720. Frankrijk zit op 1o2, Cuba op 510
en China op 121. Maar Poetin heeft hieronder
duizenden politieke gevangenen die niets
strafbaars deden maar tegen zijn politiek
protesteerden. Zoals nu weer de popgroep
Pussy Riot. Waarvan er nu twee achter de
tralies gingen omdat ze een ruige clip
maakten in een kerk. En Poetin is zeer fel

NIEUWE
PRESIDENTSKANDIDAAT
GEOR-GIË
Ivanichvili is miljardair wil president worden
vier jaar na de oorlog met Rusland en dat
zou de relatie met de Russen wel eens
kunnen veranderen. Zijn vermogen is 5
miljard: 50% van het BNP van dit land die
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fortuin maakte in Moskou. Uit een arme
familie afkomstig slaagde hij er toch in
ingenieur te worden en tijdens de perestrojka
verkocht hij computers en andere elektronica
aan de Russen. Later investeerde hij in vele
andere sectoren. En hij ging wonen in
Frankrijk en verkreeg ook een Frans
paspoort. Sinds 2003 deed hij ook weer
charitatief werk in zijn geboorteland. Hij liet
honderden goedkope huizen bouwen met
een dierentuin erbij en bouwde ook scholen.
Wel 15000 mensen ondersteunt hij daarnaast
in zijn geboortedorp. Hij telde zegt hij voor
zijn land al 1,7 miljard neer en hij was goed
bevriend toen met de huidige president
Saakachvili. Die noemt hij nu een
professionele leugenaar en ook al geeft men
hem weinig kans te winnen, zijn ster is
stijgende hier. De zittende president noemt
hem een “zoon van een hond” wat de
verhoudingen wel schetst. Hij gaf al 30
miljoen euro aan zijn campagne uit en lobbiet
fors. Hij reikte ook duizenden schotels uit om
zijn twee TV-zenders te kunnen bekijken
maar die werden gesloten wegens fraude…
Ook geeft hij geld aan slachtoffers van het
huidige regiem: een van zijn ouders zit in het
gevang. Zijn politieke partij is een ratjetoe van
oude directeuren van fabrieken uit de
Russische tijd, xenefobe politici en ultrarechtse aanhangers. Hij bewondert Marine Le
Pen… maar heeft ook aanhangers die vóór
aansluiting bij de EU zijn… Kenmerk:
iedereen die geld van de kandidaat kreeg
steunt hem… Maar het gaat niet slecht in
Georgië met zijn 7% groei en veel
buitenlandse investeringen. En nu ook een
WW-uitkering en een ziekteverzekering.
In wezen gaat het op termijn over de vraag
hoe men de relatie met Moskou zou willen….
Daarover gaan ze stemmen de nu 3,3 miljoen
ingeschreven kiezers en de opkomst zal hoog
worden..
De
huidige
president
was
onvoorzichtig met Moskou en verloor 20%
van het grondgebied van zijn land in de
laatste oorlog.. Dat krijgt hij van Moskou nooit
meer terug… zijn concurrent mogelijk wel…
En Ivanichvilli won, zijn partij werd de
grootste en dat moest de zittende president
erkennen…
Omdat
het
parlementsverkiezingen waren blijft die nog zo’n 1,5 jaar

aan: dus dat ruikt naar “cohabitatie” en dat
is niet zo best. Dus vroeg Ivanichvilli aan
hem om vrijwillig op te stappen… Dat zit
daar niks lekker dus: het land gaat een
andere en taaie koers nu.
OOST-AZIË
OP NAAR EEN NIEUWE PACIFIC WAR?
De rel om die eilandjes laat de diepe kloof
van wantrouwen zien tussen China en
Japan de oude aartsvijanden in de regio.
En nu mengt ook Taiwan zich in de
eilandenrel… Er vertrok een vloot van
duizend vissersboten naar de eilanden die
zich gelukkig niet aan te gekke stunts
waagden: de japanse kustwacht deed het
in de broek! China laat Japan een zware
les
ondergaan:
het
is
pure
machtspsychologie.
Die
aankoopmanoeuvre van de Japanse
regering verkeert nu in een grote
geopolitieke flater. De japanse premier
moest dat al toegeven in het parlement.
En hup, Peking zond meteen nog drie
oorlogsschepen naar het gebied om nog
wat zout in de verse wond te deponeren.
Ook wordt nu de herinnering aan de
slachting van Nankin in 1937 door de
Jappen, breed uit gemeten. En tegelijk
wordt de strijd nu ook economisch
aangepunt:
Japanse
auto’s werden
vernield, japanners werden in restaurants
aangevallen: de Japanse expatriates werd
aangeraden niet op straat te gaan.
Panasonis
en
Canon
ondervinden
sabotages in hun Chinese fabrieken. China
dat is 21% van de Japanse export…
Het blinde Japanse nationalisme dat
herbloeit is zeker schuld hieraan en
Washington oefende ferm druk uit op Tokio
en maakte duidelijk dat nu een confrontatie
van Amerikaanse en Chinese marine het
laatste is waar het op wacht! De
Amerikaanse vloot ligt bij die eilanden voor
de deur van China… En er is zelfs een
verdrag uit 1972 waarin de VS Japan de
verdediging van deze eilanden belooft! Ook
lopen de drukste handelsroutes ter wereld
op maar 800 km van deze plek. China riep
al zijn wens naar soevereiniteit over de
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Chinese Zee uit bij de crisis van Wallstreet in
2009 en dit gebied is zeer rijk aan
grondstoffen. Gelukkig let de Amerikaanse
diplomatie weer goed op in dit gebied en
daarom ook versterkte de VS zijn
marinecontingent in Darwin, Australië… Maar
nu staat het best 1-0 voor de chinezen die nu
gas terug nemen en de reacties van de VS
bezien. En de Japanse nationalisten zijn al
van plan nu te gaan betogen tegen de
bezetting van een ander voorheen Japans
eiland door… de Z-Koreanen! En de
chinezen laten hun nieuwe vliegdekschip
zeker ook even langs varen daar… De
geopolitieke oorlog is “on” en de VS hebben
van doen met een instabiele, afglijdende
bondgenoot
met
een
zeer
pijnlijke
geschiedenis in de regio… Dat de VS de
jappen ooit bedwongen daar is Peking
vergeten.

nooit een gelijke bent en dat ook nooit zult
worden. Dus doe niet zo als die twee
Britten”.
Dit alles staat zeker niet los van het ook
hier slechtere economische klimaat ook in
de Chinese zakenkringen is sprake van
een zeker malaisegevoel. En er is groeiend
protest tegen die profiterende elite die hun
kids stiekem naar het buitenland sturen
etc.
Het klimaat verandert ook in China zonder
dat er al sprake zou zijn van een groot
probleem. Maar het begint ongemakkelijk
te voelen…
HET BNP VAN CHINA IS…?
Het bepalen van het BNP is in een land
met 1,3 miljard inwoners en 10 miljoen km2
oppervlak geen kleinigheid. In Frankrijk
waar de INSEE erg goed is georganiseerd
kost het al 2 maanden om een
betrouwbaar cijfer te produceren. Het BNP
is volgens Peking iets van 4000 miljard
euro… En HSBC die de electraverbruiken
in de gaten houdt, want dat is een nogal
betrouwbare maat voor de industriële
ontwikkeling, zegt, dat de stijging van beide
achterblijft… Niet vreemd nu de afzet in
Europa en de VS door de crisis achterblijft.
En Peking stopte een hoop geld in een
relanceringsprogramma om de interne
consumptie
te
stimuleren
en
de
wegvallende export zo te compenseren.
Want de stroom van de armen naar de
rijkere gebieden om te werken moet
overeind blijven voor de sociale vrede. Ook
de provincies hebben veel geleend om hun
bouwactiviteiten op peil te houden: dat zou
nu al 30% van het BNP kunnen zijn. Als je
ook de schulden van de staatsbedrijven
erbij neemt kom je mogelijk zelfs aan 100%
van het BNP aan schulden. Dat alles wordt
“afgedekt” door de assets aan OG want er
wordt waanzinnig gebouwd in dit land. Is
Peking
ook
op
weg
naar
een
subprimecrisis vragen vele zich af? Dus
iedereen is steeds meer benieuwd naar de
beloofde nieuwe overheidscijfers over de
chinese economie….

DE NIEUWE TRAD GELUIDLOOS AAN…
Hij houdt niet van corruptie maar weer wel
van meer openheid. En is een appartsjik uit
rode familie; zo hoort het ook in dit land. Maar
hoe lang nog vragen steeds meer watchers
zich af. Wel zolang de groei > 7% is zeggen
de wijzen… Meer welvaart dempt de
behoefte aan meer democratie tót de
welvaart het nivo van 1968 in Parijs nadert…
BUITENLANDERS WORDEN BANG IN
CHINA
Er wonen wel 220.000 buitenlanders in China
die in zaken zijn, journalisten zijn en
wetenschappers. En nu, na een artikel van
een Brit, die een krant in China opzette nu 16
jaar geleden, dat ging over “als u al eerder
twijfelde of u wilde vertrekken dan doe het
nú” en dat deed een storm van protest
opwaaien. En een recente blog van een
andere Brit ging ook al over “Waarom ik uit
China vertrekken ga”… Deze beide artikelen
deden in de ex-patriate gemeenschap veel
stof opwaaien en vervolgens ook in Chinese
kringen. De Britten doelden vooral op zaken
als luchtvervuiling en onveilig voedsel en hun
zorgen over de toekomst van hun kids. En
een Amerikaan voegde er nog aan toe: “Wilt
u hier zaken blijven doen dan besef dat u

BOYCOTT HUAWEI
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Ericson, Alacatal en Nokia hebben veel
moeite met het beconcurreren van de
chinese
telecomleverancier
Huawei.
Vodafone, SFR en ook Bouyges prefereren
het Chinese equipment voor het Europese en
Amerikaanse u en dat geldt ook voor Canada
en de VS.. Maar nu zijn er angsten dat de
chinezen met hun antennes zouden kunnen
gaan spioneren in vele anden… En zo werd
er een importverbod in de VS afgekondigd
voor deze spullen van de grote (ook militaire
fabrikant)… Huawei heeft al 32% van de
markt voor antennes voor digitale telefonie in
China, 12% in Europa en 4% in de VS. Het
bedrijf is al goed voor 1700 octrooien per jaar
op dit gebied en trekt dus snel op. Gaat de
EU het Amerikaanse voorbeeld volgen? Dat
is nog niet zeker ook omdat Alcatel-Lucent
recent nog een miljardencontract afsloot met
China Mobile. Terechte achterdocht op
veiligheidsgebied of gewoon protectionisme?
U moet zelf kiezen.

Maar ook de Amerikanen willen geen
experimenten en wilde ideologische
uitstapjes: de voorzichtigheid heerst
vooralsnog ook in de VS. De idee in de VS
lijkt zich wat te “europeaniseren” men keek
naar Frankrijk en daarna ook best naar
Nederland.. Maar er is met Obama meer
aan de hand: hij speelt stil maar effectief in
op het “China is dangerous”-gevoel. De
democraten hebben het steeds vaker over
de “bedriegers uit Peking” en daarmee
spreken
ze
zowel
de
“lagere
bevolkingsklassen” aan als de experts. Zie
de TV-clip die nu rondgaat waarin ene
Romney als leider van zijn investmentfund
Bain Capital aan de business adviseert om
de kosten te verlagen door in het
buitenland te gaan produceren…
Obama van de twee gezichten is er weer:
hij deed dat eerder en won. Dus opletten,
de race is on en zeker niet gelopen. En de
grootste rottigheid zit trouwens altijd in de
staart van de campagne.

ZUID-AZIË
STILTE VAN AUNG SAN SUU IN BIRMA
Er waren weer vreselijk rellen tussen
boeddhisten en moslims, die in dit land een
gehate minderheid vormen. De monniken
eisen dat ze worden verjaagd of in kampen
worden gestopt; het gaat hier duidelijk om
religieuze haat en geweld. De winnaar van de
Nobelprijs, de zelf vele jaren vervolgde dame
en voorvechtster van democratie, zweeg…
Wat vele teleurstelt omdat ze waarschijnlijk
nu niet durft tegen de opvatting van haar
volgelingen in te gaan… Weer werd een
grens gevonden en weer leek het te
eenvoudig. Het vreedzame imago van de
boeddhisten is hiermee overigens ook stevig
beschadigd.

DE BALANS VAN DE PERIODE OBAMA
Wat gebeurde er met de VS in zijn eerste
periode; tijd voor de balans.
-de VS verloren hun AAA vooral
tengevolge van de krachtmeting over dat
schuldplafond.
-maar de kosten van de schuld bleven
zakken: de rendementen op de obligaties
daalden van 3 naar nu onder de 1%.
-de dollar bleef de internationale referentie:
het aandeel van de dollar in de
internationale reserves werd 62% en was
in 2008 64%.
-de buitenlandse investeringen bleven. UK
was nr. 1 met 89 miljard, Zwitserland 2 met
73, Luxemburg 3 met 67, Canada 4 met
55, Duitsland 5 met 44, Japan 6 met 43,
Frankrijk 7 met 39… en dan nog Nederland
met 33 (!), België met 30 en de Caraïben
met 21.
-de buitenlandse politiek leefde op na Bush
junior. Het beeld was chaotisch ook door
de Arabische revoluties maar de positie
van de VS in het geopolitieke geheel geeft
een wat chaotisch beeld. Maar wat wil je in
deze kiepende wereld. De nadruk ging van

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
ZIET OBAMA HET BETER DAN ROMNEY?
Hij leek te verliezen in zijn eerste publieke
debat: hij speecht beter dan hij debatteert,
dat is bekend. Maar waarom deed hij zo
voorzichtig en bijna “vriendelijk”?
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“west” naar “oost”, dat is zeker. En Clinton
was zeer actief.
-Guantanamo heeft nog 166 bewoners en
had er 242 begin 2009. Sluiten lukte Obama
niet en hij tekende zelfs een wet om nog
meer “Guant’s” mogelijk te maken…
-de maatregelen tegen de klimaatverandering
waren niet indrukwekkend: Obama vaardigde
een wet uit op zuinigere en schonere auto’s.
De wereld werd echter echt niet schoner…
-“made in USA” is wereldwijd zeer populair.
Van Z-Amerika tot in India, van Colombia tot
Z-Korea en van van Apple tot Facebook, van
Pizza Hut tot KFC in fastfood, van Cola tot
whisky etc. Vooral ook de jeugd vindt de
american look nog steeds “in”. En de rol van
Facebook en Twitter in de Arabische
revoluties was indrukwekkend. Voor velen is
dat Amerikaanse nog steeds hét symbool van
welvaart en vrijheid!
-de “ongelijkheid” als economische motor.
Dat toont de befaamde index van Gini ook
aan. De VS scoort daar 95 en zit iets lager
dan… China met 110! Het hele overige
westen zit er onder: Zweden is met 1
kampioen en zelfs Rusland staat hoger… het
verschil in economische positie van zwart en
blank is nog steeds groot: de WW is bij zwart
14,1 % en bij blank 7%... Het minimumloon
ging voor het laatst omhoog naar 7,25 dollar
in 2009. En de rijke industrietoppers met hun
salaris 20% beter.
-nog wat diversen:
*het aantal visa voor ondernemers liep van
1000 in 2008 naar 4000 nu. China scoort
daarin steeds hoger.
* het aantal banen in de VS bij Chinese
bedrijven verviervoudigde!
*de export naar China uit de VS nam toe van
86 miljard in 2008 naar nu 132 miljard.
*het aantal Chinese studenten in de VS is nu
200.000 en was in 2008 84000. Het aantal
Amerikanen dat chinees leert is nu 9400 en
dat was in 2008 3200.

We hadden al de Tea-party en ook een
vice-presidentskandidaat
van
die
merkwaardige Tea-party… Maar ook nu
zijn er aparte exemplaren te horen en te
zien.
Neem Todd Akin bijvoorbeeld. Hij was het
die sprak over “legitieme verkrachting” en
beweerde dat een vrouw die dat gebeurt
nooit zwanger zal worden. Want een
mechaniek in haar lichaam zou dat
voorkomen met een spermablokkade!
Verbijstering alom!
Paul Broun uit Georgia gelooft echt niet dat
wij van de apen afstammen. Nee de aarde
is in zes dagen geschapen 9000 jaar
geleden pas! Adam liep rond onder de
dino’s ! Wel 58% van de repu’s zijn het met
hem eens..
Ook dat Obama de “anti-christ” is en dat de
klimaatverandering
een
oplichtersverhaaltje is.
Ene Joe Barton weet het zeker: God
daarboven draait ook aan de weerknoppen
en hij regelt de temperatuur op aarde met
windbesturing. Dus moet je geen
windmolens plaatsen want dat stoort de
Heer in zijn windstrategie!
Of neem Ted Cruz, zoon van cubaanse
immigranten die op Princeton studeerde.
Hij was advocaat-generaal in Texas en
verkondigt dat Obama de meest linkse
rakker is die ooit president was. En wil dat
zijn repu-collega’s in het Congress gewoon
allemaal naar huis worden gestuurd: ze zijn
veel te slap! Hij belooft ook dat hij zal
vechten tegen een plan van de VN dat…
golfcourts zal verbieden. Uit milieuoogpunt. Je gelooft je eigen oren niet als
hij oreert.
Of dan Mevr. Linda Macmahon, vroeger
een bekende “catch-as-catch-can” dame
uit de ring. Ze zette met haar man, ook
catcher, een bedrijf op in deze sector en
haalde intussen 1 miljard dollar binnen
daarmee. Het opereert al in 145 landen…
Ze investeerde 50 miljoen om de zetel van
Las Vegas te veroveren maar toen werd
haar man verdacht van handel in steroïden
en ze moest het veld ruimen. Nu is ze
opnieuw kandidaat maar ze doet het
gematigd en zet haar imago als

Voila de werkelijke relatie China-VS in cijfers
en dat laat zien dat een snelle verschuiving
naar meer “gelijkheid” al is begonnen.
OPMERKELIJKE REPUBLIKEINEN
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zakenvrouw in. Ze is nu zelfs voor abortus in
de nogal democratische staat en wil, zegt ze,
best met de democraten samenwerken.

De belangrijke economen in de VS zijn
overwegend
voor
Obama
met
in
toenemende mate met reserves. Zelfs is
men licht vóór het idee van vice-kandidaat
Ryan wat betreft Medicare. Maar wat de
belastingheffing betreft is men ronduit bang
voor Romney’s ideeën en men is niet erg
tevreden over de stimuleringspolitiek van
Obama, sof ar.
En aangezien de economie kernpunt is bij
de Amerikaanse kiezer is hun opinie niet
onbelangrijk.

De gematigde repu’s zijn snel een minderheid
aan het worden. De VS worden weer in vele
opzichten “het wilde westen” en daarbij gaan
nu de repu’s vóór. Dit voor wie nog steeds
gelooft dat de VS en wij zoveel op elkaar
lijken als je naar waarden en normen kijkt…
De wereld is in de VS ook veranderd: ook
daar is de vox populi nu boventoonpartij
geworden. Zeer democratisch maar ook best
wat griezelig.

DE
TELEFOONFACTUUR
VAN
GEITHNER
Hij is de baas van de FED en heeft ook
heel wat te stellen met de groten van
Wallstreet. Maar dat hij zoveel direct met
hun belt is toch een merkwaardige
verrassing: iemand kreeg zijn telefoonlijstje
tussen 1 jan. 2011 en 30 juni 2012 te
pakken. En dat schokte vele!
De grote Blackrock (investeringsfonds met
3600 miljard!) met zijn baas Larry Fink had
de eer Geithner 49 keer aan de telefoon te
vinden. JP Morgen 17 keren, Goldmann
Sachs 13 keren, en dan nog wat kleintjes
met ca 5 keer als Morgan Stanley, Bank of
America, Wells Fargo en de Citigroup. Wat
moeten we daarvan denken? Wel alles wat
u maar wil want G. komt zelf uit deze
kringen en dat wist iedereen. Ook Obama
die hem benoemde.

WAT DE VS MOET GAAN DOEN
Het gaat niet goed met drie dingen zegt The
Economist: de kapitaalverschaffing, de
innovatie en de kennisopbouw… en daarom
stokt ook de arbeidsmarkt in de VS. Het
aantal nieuwe bedrijven op de beurs is
teruggevallen van eerder 550 per jaar naar
nu 192… Investeerders zien onvoldoende
rendement en financieren nieuwkomers niet
meer gemakkelijk.
Ook de innovatie stokt omdat… de immigratie
stokt. Want zelfs 18% van de 500 succesvolle
ondernemingen in de VS waren immigranteninitiatieven. At&T, Dupont, eBay, Google,
Proctor&Gamble als voorbeelden… en wel
40% van de anderen waren aan deze
bedrijven verwant!
Dan is er ook de vernauwing van nieuwe
kennis en vondsten: een op de vijf nieuwe
bedrijven is gebaseerd op een vinding van
een universiteit. Het is goed zichtbaar in de
sector farmacie: nu worden er jaarlijks ca 15
nieuwe medicijnen toegelaten en dat waren
er in 1996 nog 50 per jaar. Veel buitenlanders
vinden geen snelle financiering meer voor
hun vindingen…
Dus de VS lijkt akelig veel op Europa,
constateert men bij The Economist. Maar
men beveelt nu dus aan: meer snelheid bij
visa-verlening en meer vrijheid en kapitaal
geven aan de whizz-kids… Dus een
redynamisering van het geheel. Is de VS ook
tot de club van “the old men” toegetreden?
DE OPINIE VAN ECONOMEN
OBAMA EN ROMNEY

GUANTANAMO

Zie hierboven bij de balans van Obama..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DILMA PRIVATISEERT
Ze is pragmatisch in haar politiek en moet
nu iets doen tegen de terugvallende groei.
En ze wil de kosten voor de
ondernemingen omlaag brengen. Na
stimulering van de consumptie wil men nu
ook het accent leggen op de verhoging van
publieke investeringen. Ze verlaagde nu de
lasten voor de bedrijven, verlaagde
energieprijzen en gaf privé-bedrijven de

OVER
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kans te werken aan de autowegen en de
spoorwegen en ook in de havens en de
vliegvelden.
Dat is in dit rode land best een nouveauté
maar Dilma zet op miljarden investeringen in
de publieke sector en op hogere belastingen
via de activiteiten van die privé-bedrijven.
Het monopolie van de staat moet worden
gebroken
vindt
ze,
want
de
ontwikkelingssnelheid moet omhoog. En dat
vereist een veel betere infrastructuur. De
vrachtkosten liggen hier 40% boven die in de
VS en met 133 dollar per Megawattuur zit
men hier op plek 4 qua duurte. En in de
havens zijn er files van te ontladen boten
soms duurt afladen een maand! Dus moeten
nu de staatsinkomsten, die daalden, weer
omhoog via de te verlenen concessies en
belasting op de exploitatie van autowegen en
spoorwegen. Dilma neemt moedig stelling
tegen de protesten uit haar partij en legt uit
dat haar methode van privatisering anders is
en de staatsgreep zal versterken én de
kwaliteit zal verhogen door de monopolies te
breken. Tegelijk heft ze douanerechten op
lastige importen en drukt banken naar lagere
rentetarieven. Ze wil dat “staatsdirigisme”
blijft maar dan op een liberalere manier. En
niet weinig economen zien haar met
bewondering manoeuvreren. Ze lijkt de stoel
van haar voorganger waardig te zijn…

de medici willen niet werken in staatsziekenhuizen..
waar ze te weinig
verdienen.
De Chinese ontwikkelingsbank stopte al
43,5 miljard aan leningen in Venezuela! Al
16 miljard werd geleend voor opbouw van
de elektrische infrastructuur, 1 miljard in
ijzermijnbouw, 20 miljard in spoorwegen en
landbouwverbeteringen, 4 miljard voor de
samenwerking met China in de olieindustrie en nog wat kleingeld voor het
staatsoliebedrijf. Venezuela kocht 3 miljoen
airconditioningtoestellen, TV’s en andere
apparaten in China. En importeert ook
auto’s van Chery Auto-industrie uit China.
China bouwde ook via zijn bedrijf Citic
Construction al 5300 woningen in dit land
en praat nu over een joint venture met het
Staatsoliebedrijf Petroleos de Venezuela.
Maar de olieproductie zakte 22% onder het
nivo van 1999. Terwijl Chavez China in olie
moet terug betalen voor al die leningen.
China past hier dezelfde manier toe als in
Ghana en Rusland. De erfenis van Chavez
zal niet licht zijn en de nu wakkere
oppositie zal het hem en Peking minder
gemakkelijk maken.
ROSNEFT
BOERT
LEKKER
IN
VENEZUELA
De olievelden in het bassin van de
Orenoko gaan door de russen van Rosneft
worden geëxploiteerd. Ze worden er een
van de wel twintig daar opererende
bedrijven. De russen investeren daar 800
miljoen dollar en in totaal kan het wel op
gaan lopen tot 16 miljard dollar. Er zitten nl
wel 220 miljard barrel olie… Dus
binnenkort zien we de eerste “Russische”
olie daar boven komen tot grote vreugde
van VS-hater Chavez c.s. . Geen tweede
Cuba dus maar toch niks leuk voor Obama
etc. Zie nu ook dat vasthouden van Poetin
in Syrië waar hij zijn enige militaire
steunpunt in het MO heeft… Chavez die de
kanker mogelijk overwon is nu op weg een
kankertje in latijns amerika te droppen…

CHAVEZ HAALDE HET TOCH
Hij won met 54% der stemmen en kan dus
doorgaan maar nu met een georganiseerde
oppositie tegenover zich. Maar zijn model
waarbij hij de olie-poet inzet om zijn zeer
sociale programma te financieren heeft zeer
gevaarlijke kanten en blijft niet zomaar
mogelijk. Ook omdat hij tegen de klippen
leent bij de chinezen die hij terug betaalt in
“olie-tegoeden”. Het land is nog niet failliet
dank zij de nog stijgende olieprijs waardoor
hij 60% van de o9lie-opbrenst kan blijven
stoppen in zeer sociale programma’s. Wat
hem uiterst populair maakte en hem deed
winnen ondanks zijn kankerproblemen. Zijn
program om 350.000 sociale woningen te
bouwen werkt nog steeds maar ten koste van
een 30% stijging van de staatsuitgaven. Zijn
ziekenhuizenprogram is echter vastgelopen:

TERAPIA ARGENTINA
In Buenes Aires is er een psychotherapeut
voor
120
inwoners,
een
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psychotherapeutisch paradijs dus. Zijn ze
daar dan helemaal gek, nee natuurlijk niet.
Dit extroverte volkje is overtuigd van de
wijsheden die Freud en consorte ons
brachten en ze zijn er gek op om over hun
zelf te babbelen. Dus ook oudere, eenzame
mensen gebruiken hun therapeut als was hij
de kroegbaas of hun Figaro. Er zijn plekken
als het café Sgi (Sigmund Freud) en de barbibliotheek Clasica i Moderna waar men luid
en druk over zaken spreekt als regressie etc.
direct ná hun sessie bij de shrink. Ook de
presidente
Kirchner
wordt
publiekelijk
geanalyseerd: ze zou bipolair zijn en ook
narcistisch. Clinton was altijd erg ongerust
over haar geestelijke gesteldheid in zijn
dagen…
Geloof je er niet in dan ben je al gauw outcast
hier in dit land waar drie keer meer
psychiaters c.s. zijn als in de VS. Meer dan
50.000. En nu is deze sport ook
doorgedrongen tot TV, bioscoop en theater.
Honderdduizenden kijken dagelijks naar
series als “Bijna normaal” kijkcijfers à la VS
dus. Frankrijk heeft ook nogal wat adepten
van deze benadering en het zit hier vol met
psychologen: bij elke nare gebeurtenis wordt
hier
als
tweede
stap
een
“unité
psychologique” opgezet. Waar komt dit
vandaan? Dat is een eerste onderwerp en
dan komt meteen hun immigranten
achtergrond op de proppen. Het gevoel van
verlatenheid en ontworteling. Ze zijn dan ook
Italianen die Spaans spreken, die zich een
Engelsman wanen en dromen dat ze Frans
zijn…, zei een groot psychiater recent.
Tussen 1857 en 1949 kwamen dan ook
miljoenen immigranten uit Europa hierheen
en werden gegrepen door de “horizontale
hoogtevrees”, door het pampagevoel dus…
Daarom zijn zo ook zo tango-gek hier, het is
een europees sediment. Maar ook de juntatijd van 1976 tot 1983 met zijn vele
verdwenen mensen is een aspect en ook de
economische crisis daarna van 2001 e.v.
jaren. Je vindt hier alle methodes:
groepstherapie, freudiaanse analyse of
cognitieve therapie alles wordt ingezet. Het is
als medicijnen, een levensstijl ook en het
geeft meer zin aan hun leven. Dus kon ook
de e-therapie niet lang uitblijven. Er wordt via

het Internet via mail, chats en Skype heel
wat afgewerkt! Zelfs veel Argentijnen die
na de crisis vertrokken naar ver hebben via
het internet nog steeds contacten met hun
“oude” psychiater. .

Terug naar inhoud
OCEANIË
SAMOA SLOEG EEN DAG OVER
Samoa bestaat uit twee delen: Samoa (2
grotere eilanden) en Amerikaans Samoa (1
groter en twee kleine eilandjes). Samoa
besloot om op 30 december direct over te
gaan naar 1 januari 2013 en zo de
datumlijn te verleggen. Dat betekent dat
toeristen twee keer jarig kunnen zijn of
twee keer kunnen trouwen! Want
Amerikaans Samoa ligt op maar een uurtje
vliegen en zo kun je dat kunstje mooi
uithalen zo lang de Amerikanen niet ook de
datumlijn verschuiven. Ook zijn er nu voor
de business niet 3 dagen mogelijk maar 5
dagen wat een economische impuls zal
geven. Ja die paradijsbewoners zijn best
slim en willen zo hun paradijselijke leven
nog wat oppeppen. Wie krijgt hiervan
ideeën?
DE KONING VAN TSONGA SIERF
Hij regeerde de facto nog als een
alleenheerser over zijn 169 eilanden
ondanks het door hemzelf ingestelde
parlement van 17 gekozene en 9 nobele.
Dat werd in 1981 ingevoerd na felle
protesten door de oppositie die er ook hier
was. Voorheen was de koning de baas en
opperpriester en regeerde met de priesters
als tweede kaste. Daarna kwamen de
ambachtslieden en dan het gemene volk.
Dus Bush c.s. kunnen blij zijn… en de
100.000 inwoners zijn nu in de rouw. Veel
van hen wonen en werken overigens in NZeeland en in Australië.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE KAMIKAZEKIDS VAN AFGHANISTAN
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We gaan er vertrekken: de Afghanen moeten
het verder zelf gaan opknappen. Dat is geen
goed nieuws voor de kinderen van rond de 15
jaar die met 13 en meer in ijzeren kooien
zitten want ze worden gereed gestoomd om
een zelfmoordcommando uit te voeren. En
hun is het paradijs als beloning beloofd. Veel
van hen zijn al met 7 jaar “gerekruteerd”
veelal in de kampen van de Afghaanse
vluchtelingen in Pakistan. Hun opleiding was
de madras de fanatieke islamopleiding en
uiteindelijk is het een dag hun beurt om met
bommengordel hun werk te doen. Er kwam
enige tegenstand: het Pakistaanse leger
begon ze te zoeken en te bevrijden. Nu zijn
er enkele centra waar zo’n 80 kids worden
omgeturnd tot normale kinderen. Voor zover
dat nog mogelijk is. Er zijn nu ook video’s in
omloop van deze talibanpraktijken die tot
grote verontwaardiging leidden. Maar de
meeste Afghanen en anderen weten er
nauwelijks van af… Naarmate de tijd
voortschrijdt zullen we nog veel meer
uitwassen gaan “ontdekken” maar dan zijn de
NATO en zijn troepen al weer thuis…
Daarover gaat en ging het in Afghanistan zal
men dan horen voor het Internationale
Gerechtshof in Den Haag… Wir haben es
aber gewusst.

(soennieten). De begrafenis van de
generaal leverde veel onrust op en net niet
wat deze man ook jarenlang trachtte te
voorkomen: de burgerkrijg ook in Libanon!
Nasralla erkende intussen dat hij
gewapende milities naar Syrië stuurde om
mee te vechten, gewoon openlijk en er was
nauwelijks commentaar op zijn bekentenis
te horen. Want deze milities moesten
sjiietische dorpen beschermen…
Intussen vallen er dagelijks ca 100 doden
in Syrië waarvan 50% burgers… dat zijn er
op jaarbasis nog eens 37.000…. Assad
verslaat zijn vader en vele andere politici
waar het gaat om bloedvergieten.
Ook Jordanië heeft las van rebellen die
gewapend terugkeren uit Syrië en dan een
groep oprichten in dit land. Er werden er
recent elf gearresteerd die bewapend
werden uit Syrië en die aanslagen planden
in Jordanië. Al eerder waren er enkele
aanslagen in een hotel in Amman die een
Al-Qaida signatuur hadden.
TURKIJE ISLAMISEERT?
Erdogan bouw weer een enorme moskee
in Istanbul met minaretten van 105 meter;
hij is vanuit iedere hoek van de stad te zien
straks. En pas geleden werd ook al een
fraaie nieuwe moskee in gebruik genomen.
Dat is een replica in beton van de vroegere
beroemde moskee van Soliman. Istanbul is
de stad met de meeste moskeeën op de
wereld heet het trots. Erdogan en zijn AKP,
aan de macht sinds 2002, wierp zich in een
ware dolle beweging en bouwde als een
bezetene en liet ook overal gebedsruimten
aanleggen of verfraaien. In Universiteiten,
commerciële centra, opera’s en theaters;
ze zijn overal te vinden nu. Het budget voor
religieuze zaken verdubbelt op vele
plaatsen in de uni’s en op andere scholen.
Zelfs in het parlementaire centrum, trots
van Kemal Atatürk, komt er nu zelfs een
moskee. Allemaal soennitische zaken; de
alevi’s, een soort sekte van wel 20% van
de moslimturken krijgt daarbij bijna niets.
De 80% soennieten maken overal de
dienst uit. In 2008 werd de AKP
veroordeeld voor ongrondwettig gedrag:
men wilde de hoofddoek in de uni’s

DE EXODUS UIT SYRIË
Turkije ontving er al 79.000 , Libanon 67.000,
Irak 23.000 en Jordanië 85.000 en zij
ontsnapten aan dood of verwonding. Het gaat
richting 300.000 vreest men bij de VN. Het
aantal doden stijgt nog steeds en ook sneller:
de 33.000 zijn niet ver… Assad is er nog
steeds maar zijn toekomst wordt zwarter. Wat
gaat er van dit land terecht komen ná Assad?
Vele vrezen een burgeroorlog zonder
medelijden… Een tweede Irak in wording.
ASSAD STOOKT NU OOK IN LIBANON
De generaal die de Haririmoord onderzocht
en de schuldige Syriërs en Hezbollah-leden
vond is nu zelf ontploft en begraven. En
iedereen ziet hierin de hand van Assad
omdat de auto vol explosieven daar ook
vandaan kwam. Dat leverde lekker reuring op
tussen de sjiieten (vrienden van Iran en
Damascus) en de
pro-rebellen Syriërs
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verplicht stellen; het lukte dus niet. Erdogan
laat elke keer zijn “hervormingen” de-facto
bekrachtigen door verkiezingswinst. Hij werkt
aan het religieus opvoeden van de jeugd en
zegt: “Moeten we ze dan aan de drugs ten
onder
laten
gaan?”….
Het
onderwijsprogramma is ook al sterk
aangepast: er is nu veel stof in opgenomen
over het leven van Mohammed en over de
Koran. Hij wil ook islamitische lycea waar
religieus onderwijs wordt gegeven en
uiteraard: meisjes en jongens gescheiden!
De lekenpartijen zijn zeer ongerust en
protesteren luid zeker nu het aantal leerlingen
van deze lycea steeg naar ruim 300.000
( was 60.000 in 1999). Dus een deel van het
volk zal puriteins en intolerant gaan worden
zegt de oppositie die ook met schrik de grote
campagne tegen de alcohol beziet. Het
aantal alcoholdrinkers liep terug van een
derde naar een kwart intussen en het
alcoholisch apéro is al verdoemd. In sommige
streken trachten locale bestuurders zelfs
(onwettige) alcoholverboden in te voeren.
Een vrouw met twee flessen wijn in haar
bagage werd recent de overtocht met een
ferry verboden.. Erdogan roept de families
ook op om 3 kids te nemen en hij tracht het
abortusrecht te elimineren. Onder luid protest
van lekenorganisaties en feministen. Maar
het gescheiden zwemmen is al een feit in
Istanbul en men wil dat ook in het publieke
transport gaan doen…al is dat voorlopig
enkel het geval in Istanbul. Daar denkt men
ook roze bussen in te gaan zetten die
bestemd zijn voor de vrouwen… Dit idee,
toegejuicht door de islamisten, schokte vele
turken van progressieve snit.
De laatste ramadan werd de druk op vasten
al als veel sterker aangemerkt en de alevi’s,
die niet vasten, kregen herhaalde keren
problemen. Er werd zelfs een huis van een
van deze “ongelovigen” in brand gestoken.
Turkije verandert aan de port van Europa:
radicaliseert
religieus,
ontwikkelt
zich
economisch snel en groeit snel in bevolking.
Het omgekeerde van Europa dus. En dit land
is officieel nog steeds kandidaat voor de
EU…

De westerse landen en ook Israël bedelven
de baas van de AIEA in Wenen met
bewijsmateriaal
over
het
nucleaire
programma van Iran. Nu zouden er
kopieën
zijn
aangereikt
van
computerprogramma’s
uit
Iraanse
computers gestolen die zeer saillante
details tonen van hun bomconstructie. De
AIEA was tot nu toe opvallend discreet
over deze ontvangen informatie waardoor
Israël nu de druk gaat opvoeren… Want in
november komt er een nieuwe rapportage
voor de VN en daarin staat, zegt men, de
rechtvaardiging voor aan aanval van Israël
op Iraanse installaties. Obama zit net vóór
zijn herverkiezing… en hij zweet peentjes
en vroeg dus aan de Saoedi’s om duidelijk
te
maken
dat
zij
overvliegende
bommenwerpers zouden aanvallen met
hun Amerikaanse raketten…
IRAN GAAT BEROERD
De rial dook met 60% ten opzichte van de
dollar op de zwarte markt dan wel. Groei
zeer mager, inflatie 21% en WW 17%.. Dat
is het resultaat van de sancties tegen het
koppige land. En de interne onrust groeit…
En nu deed de EU er nog een schepje
bovenop!
STRIJD TEGEN DE SALAFISTEN IN DE
MAGHREB
In Libië is de fanatici nu fors de wacht
aangezegd ná de klapper en moorden op
de Amerikaanse ambassade in Benghazi.
De president beweert dat 95% van zijn
bevolking dat veroordeelt. Hij spreekt over
een kleine fanate groep aangestuurd door
Al-Qaida en benadrukt dat dit tegen de
wetten van de islam is. En hij beweert zich
zeer sterk te maken voor de rechten van
de vrouwen die, onder Khadaffi, (en dat is
tegen de idee daarover ín!), ook geen
rechten hadden…
In Tunesië is er ook een felle strijd gaande
om de religieuze impact op het dagelijkse
leven. Ook daar zijn fanate groepen
salafisten zeer actief en de politie, die na
de revolutie niet erg populair is, treedt erg
traag op tegen hun illegale acties. Dit
vacuüm wordt snel gebruikt door de

ISRAËL WIL BOMBARDEREN

32

fanaten die terreur zaaien in veel steden. En
de nieuwe Grondwet moet nog gekozen
worden… Daarin zouden de vrouwenrechten
gewaarborgd zijn, maar er lijkt een verbod op
blasfemie in te komen. En ook de
machtsverdeling
tussen parlement
en
president is een heikel punt. De strijd om de
macht spitst zich toe en de verhouding tussen
modernen en fanate religieuzen verslechterd
snel. De revolutie veranderde alles en lijkt
onomkeerbaar, maar men is nog lang niet in
een geoliede democratie aangekomen.
In Egypte lijkt Morsi het spel fors te spelen
tegen de fanaten, maar hij doet water in de
religieuze wijn… Hij is pragmatisch en
forceert nu niet, hij kiest voor de
democratische strijd tussen partijen zoals
Europa dat ook meemaakte met religieuze
partijen onderling (katholiek-protestant in
Nederland en ook Duitsland!) en de staat
bemoeide er zich toen ook mee. We spreken
over goed een eeuw geleden…
De Maghreb begint nu ook aan deze lange
weg… Moge de strijd democratisch verlopen
en niet ontaarden in nieuwe revoluties…
Zoals in Nederland bijna gebeurde nog geen
eeuw geleden met ene Troelstra. Weet u het
nog?

vinden. En Israël mag wel een kernwapen
terwijl niemand dat goedkeurde?
Tenslotte geeft hij aan positief te denken
over Tariq Ramadan; hij doet goed werk in
intellectuele kring voor meer begrip voor de
islam. De Broederschap is gematigd
gelukkig maar denk niet dat er daar positief
wordt gedacht over wat de westerlingen
bijdroegen
en
bijdragen
aan
de
ontwikkeling van het MO! Die tijd is voorbij
nu.
OOK MORSI WIL UITVERKOOP?
Het regent klachten over de vroeger door
Mubarak verkochte staatsactiviteiten. Dat
komt de huidige regering die buitenlandse
investeerders wil aantrekken niks goed uit
nu. Zeker nu deze met 84% zakten tijdens
de onrustige periode. De meeste klachten
hebben het ook over de achterliggende
corruptie van die eerdere verkopen sinds
1991 door de Mubaraks. Zo’n 382
staatsbedrijven werden verkocht voor 9,4
miljard dollar tussen 1991 en 2009.
Een bekende advocaat helpt de klagers en
had al hier en daar bij rechtbanken succes:
kopers cedeerden hun gekochte bezit. Hij
gebruikt daarbij het argument dat de
verkochte bedrijven slecht betalen en geen
goed sociaal beleid voeren. Bij sommige
klachten kwam de overheid er zelf tussen
omdat de belangen voor de toekomst te
groot waren omdat er contracten met
andere Arabische landen in gevaar
kwamen. Maar ook locale investeerders in
OG-projecten komen in last omdat ze niet
kunnen werken op terreinen die onder
Mubarak aan buitenlandse bedrijven
werden verkocht. Die laatste durven nu niet
meer door te gaan met de locale
projectontwikkelaars.. De gevolgen van de
revolutie en de corruptie van er vóór
verlammen nog steeds de economie. Niks
goed voor dit verklemde land.

DE EGYPTISCHE BROEDERSCHAP
El-Erian is hun leider en zegt in een interview
dat er geen enkele formele lijn loopt tussen
Morsi en zijn regering en de Broederschap
die daar als politieke partij aan deelneemt. p
En lacht hardop als hem wordt gevraagd of
hij een kalifaat terug wil in Egypte! Nee de
sharia wordt niet door de politiek opgelegd;
het is een keuze van de persoon , het volk
een levenswijze. Opleggen vanuit de politiek
is niet wenselijk… De positie van de vrouw is
ook in Egypte van groot belang en in zijn
partij hebben vrouwen belangrijke posities.
En de polygamie? Wel dat is een positieve
zaak voor de vrouwen…zo kun je dat dus ook
zien in een andere cultuur! Hij betreurt dat
Frankrijk dictators steunde in het recente
verleden en hoopt op een andere opstelling
nu in Parijs. Israël is in de regio een probleem
men is in Egypte voor het Palestijnse belang:
zij moeten hun land en waardigheid terug

WAT WIL QATAR EIGENLIJK?
Hoge franse militairen zijn zeer ongerust
over het nieuwe verbond tussen salafisten
van Bengazi en Tripolis in Libië, die samen
vechten tegen de gematigde krachten in
Libië. Ze worden daarbij geholpen door
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Qatar… wat al langer een dubbelzinnige rol
lijkt te willen spelen. Het land koopt voor
miljarden aan luxe goederen en investeringen
on OG in Frankrijk en steunt ook nog
jeugdfondsen in achterstandwijken in la
France… En er zijn meer tekenen van
verontrusting gemeld… Wat beweegt Qatar?
Hollande heeft nu met spoed samen met
Qatar een steunfonds voor de jeugd in de
banlieue’s opgezet om snel greep te krijgen
op wat Qatar doet. En zeker om de
eenzijdigheid van die steun te doorbreken en
een oogje in het zeil te houden.

gebruikt wordt om de data in te graveren
en die blijven dan met de optische
microscoop leesbaar en voor eeuwig! Een
stukkie glas van 2,5 bij 2,5 cm, kan een
hele CD aan klassieke muziek bevatten en
is bestand tegen de tijd, water en zeer
hoge temperaturen. Voor miljoenen van
jaren dus… Het kost u wel wat als u alles
op deze glaasjes laat zetten, dat is waar.
Maar toch, het is een mooi begin.
NIEUWE MINIBOMEN
Weer een revolutionaire ontwikkeling op
agrarisch terrein: ze kunnen bomen nu
kopiëren maar dan maten kleiner maken.
Door genetische aanpak of hormonale
behandelingen… Die bomen kunnen veel
beter tegen droogte en stormen (!), en zijn
efficiëntere vergif verwerkers (uit de
bodem) nemen ook meer CO2 op en
hebben ook nog dikkere stammen en die
zijn ook nog veel rechter. Wat gaan wij
mooie rechte bossen en weiden krijgen!

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
REAL–TIME KAARTJE MAKEN.
Uw moedige collega loopt de route met op
zijn borst een ingewikkeld apparaat.
Camera’s, gyroscopen en telemetertjes zitten
daarop. En wat die registreren gaat per radio
naar de centrale waar dat alles wordt
omgezet in een echte kaart en dus te zien is
waar uw collega loopt en ook waar hij langs
komt of heen gaat… Drukt deze op een knop
dan print dat apparaat op zijn borst de kaart
van zijn route en detail. De uitvinding van MIT
is op de eerste plaats bedoeld voor
hulpverleners die bij een ramp snel en veilig
moeten kunnen opereren. Straks kan een
robot het vuile werk ook doen, weer wat
arbeidsplaatsen minder dus…

DE REDDENDE ROBT
Hij was er al twee jaar de Golem Krang van
MIT maar nu is hij nog slimmer geworden.
Zijn hersens draaien nu met ICar een
nieuw programma. Daarmee en met zijn
vel opnemers ziet hij alle spullen liggen die
hij kan benutten om iemand die bekneld zit
te redden. Hij doet dat als de beste
brandweerman dat kan intussen. Op zijn
twee wielen en met zijn twee armen is hij
een waar wonder van techniek. Die in
dubbele zin levens red: slachtoffer én
hulpverlener!

DE PRIJS VAN EEN STUKJE VAN DE
MAAN
Nee, het is niet van Armstrong geweest die
op de maan was… maar het werd in 1998
gevonden in de woestijnen van Libië, en werd
nu in New York geveild. Voor 170.00 dollar
dat stukje van 1,8 kilo. U ziet het die maan is
best veel waard. U zoekt dit soort relikwieën?
Wel
ga
naar
Heritageauctions,fineart
http://www.ha.com/c/index.zx

DE NATUUR ALS VOORBEELD
Het heet al “bio-inspiratie” bij de
ontwerpers van technische zaken. De
Japanse ontwerper van een TGV zag de
bek van een vogeltje dat met hoge
snelheid vanuit de lucht in water duikt om
een prooi te pakken. De vorm van de bek
zit nu als neus op die TGV: uitstekende
aerodynamica! En er is een spin die een
superdraad spint die sterker is dan Kevlar .
Dat kunnen wetenschappers nu namaken
zonder een druppel olie… Het product is
medisch zeer interessant en ook in de

HET EEUWIGE GEHEUGEN
De digitale opslag van onze foto’s, muziek en
video’s is niet voor eeuwig! Na verloop van
jaren verdwijnt de info op dragers… Nu
vonden de jappen een soort glas uit dat
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industrie. Morgen hangt men er bruggen aan
op. En het blad werd een voorbeeld voor het
oppervlak van de zonnecellen van morgen.
De fotosynthese daarin leidde tot een nieuwe
zonnecel de Grätzl. Om die te maken is veel
minder energie nodig en ook geen duur
silicium meer. En het gaat 100% organisch
worden en bio-afbreekbaar.
Zo ook al is er nog geen schepper gevonden,
de schepping is erg leerzaam en daar
profiteert de mens opnieuw van.

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING

TEMP.STIJGING STOPTE EN HET
OZONGAT WERD KLEINER
Sinds nu 17 jaar stijgt de temperatuur
op aarde (die eerder best toenam) niet
meer: niemand heeft een verklaring. Er
veranderde zeker iets in ons klimaat
maar waarom en voor hoelang, weet
geen hond. Zelfs geen slimme hond.
En nu wordt ook het ozongat kleiner
boven Antarctica: het is op z’n kleinst
sinds 10 jaar. Waarom? Nobody
knows.
Dit zegt niets statistisch gezien net
zoals eerdere conclusies over CO2
statistisch ook zeer aanvechtbaar
waren. De klimfo- en meteorologen
moeten wat bescheidener blijven in de
toekomst en ons niet foute dingen
vertellen om te scoren. Een dure
vergissing?

XDR2 DE GROOTSTE BAND TER
WERELD.
Deze band maakt Michelin en hij is 4 meter
hoog (!), heeft 11 meter omtrek, weegt 5,5
ton en kost 40.000 dollar. Hij is nodig voor
graafmachines en kranen en de omzet vliegt
de pan ui met 25% in de plus per jaar. Want
de mijnbouw zit wereldwijd in de lift. Michelin
investeerde in de ontwikkeling 1,5 miljard
euro en verdubbelt nu in de VS zijn
productiecapaciteit. De band bestaat al uit
200 onderdelen. De mens rolt voort en nu al
gezeten op voertuigen met reuzenbanden.
ANGST VOOR EEN ZWART GAT
Een Duitse dame diende een klacht in tegen
de versneller in Geneve, de LHC. Ze wil
voorkomen dat dit apparaat met zijn
botsingen van deeltjes een zwart gat schept
waarin de wereld zou kunnen verdwijnen. De
vrouw is gelovig en niet gek dus de Duitse
justitie zit wat ongemakkelijk met deze zaak.
Dat krijg je als er wordt gesproken over “het
deeltje van God”.

IN DE CHAMPAGNE IS HET KLIMAAT
PRIMA!
“Ze zijn qua zuurgraad beter en veel
rijper”, zegt een groot champagne
producent van zijn producten. En hij
weet:
dat
komt
door
de
klimaatverandering! Ze plaatsten op
zijn
bedrif
meteo-apparatuur
en
ontdekten dat het op veel percelen
warmer is vooral in augustus. En het
alcoholgehalte sprong zelfs naar
13,5%! U ziet het weer: de een zijn
ellende is de pret van de ander!

EEN PLANEET MET VIER ZONNEN
Twee geleerden van het team van de Keplersatelliet die ver in de ruimte zweeft en naar
planeten zoekt hadden een geweldige
vondst. Een planeet met wel vier zonnen
vonden ze. Maar hij is zeer heet en er is veel
gas op deze nieuw broer van de aarde, dus
er kan eigenlijk geen leven zijn. Dus niemand
ziet dat mooie schouwspel van vier
opkomende en ondergaande zonnen..

DE POOL SMELT EN DE WINTER
WORDT STRENG!
Het smelten van de Noordpool gaat nu
in hoog tempo en dat betekent,
verzekeren meteorologen, strenge
winters in de VS en Europa. In 2012
werd een record bereikt aan de
Noordpool dus zoekt u maar vast uw
winterjas op!

Terug naar inhoud
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dus ca 1,3 kids per vrouw (gemidd.
Frankrijk 2,01 kids/vrouw)kinderen. Deze
6,7 miljoen kids zijn 11% van alle kids in
het land. Immigranten-ouders + hun kids
zijn er 12 miljoen waarvan er 7 miljoen in
Frankrijk zijn geboren. Zo’n 13,5 miljoen (=
13,5%) van de 25-54 jarigen is wat we
noemen 2e generatie; daarvan is 40%
jonger dan 35 jaar.
Ze zijn erg ongelijk geografisch gespreid:
Rond/in Parijs en idem Lyon is hun
aandeel >8%; In de Bouches du Rhone,
Alpes Maritimes, rond Parijs, in de Ain, de
Vaucluse en de Elzas is hun aandeel 68%.
Van het aantal immigranten van buiten de
EU zijn zij die komen uit Afrika (behalve de
Maghreb), China en Turkije in aandeel
toenemend.
Ca 28% is afkomstig uit Algerije, 12% uit
Marokko. Uit Kameroen, Laos en Vietnam
komen er steeds meer immigranten net als
uit Turkije en China.
Dit staat te lezen in de laatste franse
migratierapportage. Voer voor recht en
links maar zeker ook voor ultrarechts: de
invasie van de moslims is nog niet
aanstaande…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
-IMMIGRATIE EN WETENSCHAP
Van de 25 beste landen qua wetenschappelijke prestaties is Frankrijk nr. 6. Na de VS
komt Duitsland, op de hielen gezeten door
China… Dan komen Japan en GrootBrittannië. Frankrijk ligt vóór Canada, Korea,
Italië en Spanje. De landen met de beste
posities zijn ook de kampioenen in
uitwisseling van wetenschappers… Migratie
van wetenschappers doet lande zeer goed:
en dat is slecht nieuws voor xenofobe
landgenoten.
-EILANDEN VOL MET KLANDESTIENEN
Ze betaken in Istanbul vaak 1200 euro’s en
landen dan op een van de vele Griekse
eilanden. Dat is, mede gezien de strengere
controle aan de grensrivier de Evros met
Turkije, de nieuwste vluchtroute. Aan de
Evros werden 55000 personen gearresteerd
in 2011 en.. weer losgelaten om naar dieper
in Europa te vertrekken. En nu zijn de dicht
bij
Turkije
liggende
eilanden
de
aanlandplaatsen. Centraal bij de Evros is het
immigratiecijfer sterk verminderd maar dat is
schijn: de eilanden lopen nu vol. De
omstandigheden zijn hier natuurlijk nog veel
erger want er zijn totaal geen middelen
aanwezig. En door het toenemende aantal
reizende per boot zullen er ook veel meer
gaan verdrinken… Europa is al lang geen
kampioen meer op humanitair gebied…

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

-DEMOGRAFIE
Zie W-Europa: Duitsland
grijsaard en Algemeen-crisis

de

Europese

FRANSE DEMOGRAFISCHE WEETJES
In 2008 waren er in dit land 5,3 miljoen
immigranten (8,5%), waarvan 2/3 van buiten
de EU (5,6% van de totale bevolking
(clandestiene
aanwezigen
dus
niet
meegeteld…). En dus 3,4 miljoen niet-Eu-ers.
Ruw
rekenend
zijn
er
dus
2,65
geïmmigreerde
vrouwen
in
deze
immigrantengroep met 6,7 miljoen kinderen;
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Het bezoek aan www.le-provencal.nl van de afgelopen
28 dagen.

Het U bezocht in deze periode ijverig de oudere
blogs, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van de
Top Tien.

De paginabezoeken:

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

.HET PDF-FORMAAT

De blogsite laat een heel ander beeld zien van 17 0kt –
15 Nov 2012. U ziet duidelijk de pieken op de dagen dat
er een nieuw blog verschijnt. Het totaal aantal
bezoeken in deze periode was 515 !!

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