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AMUSE GUEULE
In 2012 kwamen er 24% van de TGV’s Marseille-Lille niet op tijd en dat was voor Parijs-Lyon ca.
5%. Zo’n 200 TGV’s kwamen aan met 3 uur vertraging en dat is nog geen 0,1%. De 811 te late
vliegers van Air France scoorden een aandeel van 0,2% van het totaal.
SNCM de ferry-onderneming in Marseille zal binnenkort 800 à 2100 banen gaan verliezen. Dat
werd duidelijk na de offerteronde voor het ferrytransport naar Corsica.
Het verlies aan stakingsdagen bij de Franse SNCF was in 2012
2010 waren dat nog 3,75 dagen.

0,56 dag per medewerker. In

Leclerc wint het qua prijsniveau bij de Franse kruideniers en Auchan is de duurste. Super-U zit
net onder Auchan en Carrefour zit onder Super-U. Leclerc maakte dan ook +7,5% omzet en
kwam op 44 miljard totaal. Ze willen daar nu Carrefour gaan verslaan. Super-U pikte ook een
omzetstijging mee met liefst 10%. Leclerc heeft een marktaandeel van 19% nu.
De Franse export naar Rusland zit nu op 9 miljard wat 5 keer meer is dan vijf jaar geleden.
Frankrijk heeft een spaartegoed (alles bij elkaar!) van 3500 miljard. Maar, zegt een politica, dat
is helaas slecht geïnvesteerd! Want er zit maar heel weinig in het ondernemingsvlak waar het nu
net nodig is… Fransen en ondernemen dat ligt best lastig ook met spaargeld.
Het ministerie van Buiza op de Quai d’Orsay gaat 600 arbeidsplekken verliezen van zijn in totaal
15.000 ambtenaren en ingehuurde. Twee op drie zitten daarvan in het buitenland. Frankrijk is
present in 184 landen met 163 ambassades en is de tweede ter wereld ná de VS… Dat gaat nu
met 600 man minder veranderen en komt omdat Hollande meer plaatsen aan Onderwijs wil
geven maar het totaal gelijk wil houden in de rijksdienst…
.
“Het is niet de werkdruk die ons wurgt maar de manier van regeren” schrijft L’Express over het
Franse land.
Melenchon zei het: “ Ik geef u een raad: maak u kwaad en zonder ophouden! Ikzelf overwin mijn
lijden met me op te winden!” Dat zagen we al en belooft niet veel goeds.
En hij zei ook: “Hollande gaat zich heel erg inspannen. Hij is een braaf mannetje”.
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“Men kan Frankrijk niet zachtjes en ongemerkt hervormen, je zult het ook echt moeten wakker
schudden” (Zei de hoofdredacteur van L’Express). Maar de “domme opmerking” van Sapin in
een radioprogramma die zei dat “zijn land failliet was” kwam er per ongeluk uit. Moscovici c.s.
trachten de brand te blussen maar 65% van de Fransen gelooft nu al dat het waar is! En
eigenlijk is dat grote winst! De wekker liep dus echt af…
Jean-Vincent Placé de president van de Verts zei het: Ik wilde eerst graag minister worden maar
heb er nu geen spijt van dat te hebben gemist. Want minister zijn is echt niet beslissen maar,
gehoorzamen! (met een knipoogje naar zijn groene minister Duflot..).
De ambtenaren van de Assemblee Generale in Parijs verdienen gemiddeld 7800 euro
bruto/maand en dat is liefst 3x (!) het gemiddelde van de andere ambtenaren.
De Franse artsen zijn nu gemiddeld 51 jaar oud en de groep artsen jonger dan 35 jaar is in
Frankrijk 6% van het totale aantal artsen.. Da gao nie goe!
Zo’n 3 miljoen Fransen (9%) zijn ongeletterd. Van hen werkt 57%.
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
Veel automatische geweren uit de VS bevinden zich in Mexico in de handen van narco-bandieten.

4

Het boek “Er ist wieder da” heet het boek van ene Timur Vermes dat in Duitsland verscheen. U
kunt raden wie er is bedoeld met “Er”: …En er werden al 350.000 exemplaren van deze fictie
verkocht. Het komt binnenkort ook in Frankrijk uit.
Geloof het of niet maar in Equator wil de regering nu een toren van 1500 meter hoog op doen
richten op de lijn van de evenaar die dit Latijns Amerikaanse land kruist. Let wel het laatste deel
van 650 meter is een antenne die op het Belvedère komt te staan op 855 meter hoogte… Dit idee
moet de maar 800.000 toeristen per jaar een flinke zet geven. Nu is de hoogste toren met zijn 828
meter de Bourj Khalifa in Dubai.
China heeft 1200 miljard dollar aan Bankpapier van de Amerikaanse schatkist en dat is meer dan
20% van wat internationaal is ondergebracht.
De bonussen voor bankiers daalden in 2012 tot nog “maar” 1,24 miljard euro en dat is liefst 86%
minder dan het jaar er voor (toen kwam men op bijna 12 miljard). Dat komt door strengere regels
en door slechtere business! In 2013 zullen er zeker 15000 banen in deze sector verdwijnen
waarmee de City in Londen op 237.000 werknemers. Dat is het laagste cijfer sinds 1993
Berlusconi betaalde in tien jaar 450 miljoen euro aan kosten voor zijn advocaten en dat wilde hij
ook niet geheim houden. Nu moet hij weer aan de verkiezingen meedoen om nog meer te gaan
betalen!
De palmolie, die volgens enkelen gevaarlijk is voor de gezondheid, nam een hoge vlucht. Wel
63.000 keer duizend ton kwam er in ons voedsel terecht en dat is 37% van alle plantaardige olie
(31% is soja, 19% colza en 10% zonnebloemolie). Nutella schrok van deze berichten en begon
een ferme campagne tegen deze verdachtmaking…
China heeft 35 miljoen studenten en dat is twee keer het aantal in de VS! In 2000 waren het er 7
miljoen, in 1990 maar 3 miljoen en in 1970 maar 50.000! Zo’n 517.000 volgen al hogere studies
en 500.000 studeren er al in het buitenland! De helft daarvan in de VS en maar 30.000 in Frankrijk.
Wat echter ook 10 keer meer is dan 10 jaar geleden.
Kapitaal en talent verplaatsen zich net als de wind. Van gebieden met hoge druk naar die met lage
druk…
Het aantal mobieltjes verkocht op de wereld in het 4e kwartaal 2012 was 472 miljoen stuks. Dat is
1,2% minder dan in het 4e kwartaal 2011. Verzadiging en crisis zijn de oorzaken..
De 9 rechters van het Amerikaanse hooggerechtshof zijn gemiddeld 66 jaar oud en de Rolling
Stones hebben 68 jaar op de teller staan.
16 450 000 000 000 dollar (dat is 11 956 miljard euro) is nu de schuld van de VS. En dat betekent
per Amerikaan 146 000 dollar schuld en dat is op langere termijn zelfs voor dit megaland
onhoudbaar. Maar wat er aan gaat gebeuren is verre van duidelijk na de laatste “cliffherrie”. Maar
Stiglitz de grote VS-econoom zegt: “Het ware risico voor de wereldeconomie bevindt zich in
Europa”.
Sinds Cameron aan het stuur zit zijn er in GB 1 miljoen banen bijgekomen in de privé-sector en
400.000 verdwenen bij de overheid!
Van de 6 miljard aan overheidsbezuinigingen in Duitsland komen er twee miljard weg bij defensie.
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In de VS werken nu 865.000 mensen in de telecommunicatie en dat zijn er 40% minder dan in
2001! Maar in het schaliegas vonden er al 1,7 miljoen mensen een job…
Zo’n 3% van de wereldbevolking woont er al buiten zijn vaderland: 216 miljoen mensen dus.
Groot-Brittannië heeft 60% van de windenergie productie van de EU binnen zijn grenzen staan,
Denemarken 18%, België 8% en Duitsland 6%..
Er zijn 19000 privéjets op de wereld en daarvan staat 60% op een Amerikaanse eigenaar.
“Opereren in China stelt eisen! Een bedrijf verliest een deel van zijn knowhow maar leert ook veel
van het land. De chinezen bouwen nu 11.000 publieke ziekenhuizen en in de privé-sector zijn er
nog meer. En men investeert hier ook veel in opleiding en R&D”. Zegt de CEO van L’Institut
Merieux, die uit de grote farmaceutische familie is die ook Sanofi bezit en zeer actief is in dit land.
Zo’n 20% van de Latijns-Amerikanen moesten steekpenningen betalen aan ambtenaren in 2012.
In de VS is dat 5%, en in Canada 3%.. Dat staat in het Amerikaanse corruptierapport dat 26
Amerikaanse landen onderzocht. Rijmt katholiek nu ook al met corruptie?
“Tussen alle nieuws is er vooral ook dit: overal kun je tegenwoordig de overwinningen van de
vrouwen zien”. Dat zei de Franse filosoof Michel Serres, die in dat rijtje van nieuwigheden ook
opnam dat “de productiefunctie tegenwoordig ook al door de financiële boys en girls wordt
gedirigeerd”.
SAMSUNG verkocht in 2012 396 miljoen mobieltjes en dat is 3 keer zoveel als Apple.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

Schaliegas alom: de een wil niet, de
ander denkt nog na en de volgende
pompt zich lam. En scoort!
Na 266 pausen weten we het: de ene is
de andere niet! Deze gaat de armen
steunen: bravo dus. Hij heeft heel wat
weg te geven.
Afrika is een rommelig land maar pas
op! Het is vol met mobieltjes, olie en
andere mooie grondstoffen en ook met
vruchtbare aarde! En nu zitten die
terroristen in n-Afrika dichtbij onze
grens
nu
wij
wegtrekken
uit
Afghanistan. Dat hielp dus ook niet
echt…
Er zijn nu al 5 EU-landen van de 17 in
de Brusselse steun opgenomen. En de
rotzooi is er nou echt in Italië en Spanje
en wie weet, nu ook in Cyprus!

*VOORAF
De wereld blijft veranderen, niks blijft
ongerept. De mens kan het niet laten! De
trends lijken ongewijzigd als je de
Cypruscoup van de Eurogroep geen
trendverandering acht… Hoezo 100.000
euro gegarandeerd?
Internet + I-phones is big business en is
nu apps-gek geworden. En de I-Glasses
en de I-Watch zijn in aantocht! U gaat
tegen uw bril en horloge praten, wedden?
Na de gevaren voor onze kids door die
priesters is het nu fout met ons eten.
Overal paarden waar we runderen
verwachtten! Foei!

6

China blijft ons verrassen en stikt van de
hackers zegt de VS. De nieuwe bazen
ontkennen en willen hun leger versterken.
Japan ijlt en Z-Korea scoort ook fors in de
plus. Elk op z’n beurt.
Obama bezuinigt nu op het Pentagon tot
schrik van de repu’s. Hij haalt de
fabrieken terug, drukt dollars en pompt
schaliegas. En vecht echt met de NRA.
Chavez wordt niet gebalsemd en liet zijn
land in een enorme chaos achter: het
enige wat er is is de olie… En de
cubanen. De verkiezingen zouden wel
eens een burgeroorlog kunnen opleveren.
Amadinedjad en Assad beweenden de
dood van hun amigo..
Syrië is een enorm drama met 100.000
doden en miljoenen vluchtelingen. De EU
weet nog niet wat te doen: Londen en
Parijs dreigen wapens te leveren. Moskou
protesteert en China zwijgt… Israël heeft
een nieuwe regering en maakt zich op om
een klapper uit te delen. De kolonisten
lezen de bijbel en zien dat ze gelijk
hebben.
PC’s zijn oude dingen, varkens kweken
mensenorganen, en robots zijn er nu
overal. Apen blijken oude zuipschuiten te
zijn.
We hebben nu ook reuzegolven en
vervuilende elektrische auto’s. Want ze
lopen op vuile elektriciteit! En vulkanen
zijn de echte aardopwarmers!
Migratie
dat
zijn
enkel
nog
oorlogsvluchters en wat Ieren en
Spanjaarden. Duitsland verslindt alle
beteren uit Z-Europa intussen..
Japan en Europa zitten zonder jongeren
en die er zijn hebben geen werk.
Ondanks alle pogingen komen er daar
geen kindertjes bij..
Dit is een prent van onze wereld in maart
2013. Terwijl Marseille verrijst en zijn
culturele frontpositie in de EU schittert.
Er is niets veranderd, gelukkig maar !
Veel plezier en eruditie toegewenst,

LEON en THEO

Leon
Theo
++++++++++++++++++++++++++++++++
++

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS?
ECONOMISCHE POLITIEK BEJAARDENTEHUIS JAPAN
Shinzo Abe, de nieuwe premier doet aan
Abenomics. Hij probeert zijn oude land
weer wat leven in te blazen en pakt daarbij
zijn centrale Bank ook weer stevig aan. Die
moet de geldpers weer eens fors aanzetten
om de Yen te doen zakken en dus de
export moet opjagen… Maar het zal ook
het budgettekort boven de 12% brengen
en de staatsschuld boven de 245% (!) van
het BNP jagen! Hij speelt voor Keynes
maar dan op zijn manier.
Hij financiert zo dus de staatsuitgaven…
Nadat er al jaren overal tonnen beton
werden gedropt om de economie met fakeachtige projecten op te draaien gaat hij er
nog eens tegenaan. En de yen zakte al
15% ten opzichte van de dollar! Hij imiteert
zijn collega van tussen de twee laatste
wereldoorlogen die uiteindelijk bij Pearl
Harbor uitkwam. En ook hij zal een enorme
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inflatie gaan aanjagen in zijn land. Enkel
Duitsland en de VS slaagden er in hun BNP
weer op te krikken op het niveau van 2007…
Deze politiek van Abe doet denken aan de
ideeën van het FN en van ene Berlusconi…
Dat gaat nog knap vervelend worden dus!
Tja, leven inblazen in een oud land valt niks
mee en de financiële instituties in Japan zijn
zwak en gewillig en volgen de chef…

lijkt. Maar de Engelse banken kraken onder
de schandalen, de Italiaanse staan er
slecht voor en zelfs de Deutsche Bank had
een zeer slecht resultaat. Dat verklaart de
Franse populariteit en hun investeringen
van 43 miljard in dec. 2012. Het is dus nu
de keuze uit de mist slechte…
GEMENGD ECONOMISCH NIEUWS
Dividenden
De dividenden zijn nog steeds lekker hoog
en zitten op ca. 9% van de toegevoegde
waarde bij niet-financiële bedrijven. Dat
horen de vakbonden graag omdat zij dan
beter kunnen klagen over achterblijvende
lonen! Maar het is niet echt wonderlijk als u
beseft dat het OG actief op de balans van
die bedrijven nog steeds erg hoog is; vele
zeggen té hoog. Want het steeg de laatste
jaren met een factor twee. Dus moet een
bedrijf zijn kapitaalverschaffers wel pleasen
om bij te blijven.. Pas als de zeepbel van
het OG klapt zal die factuur van 40 miljard
in Frankrijk alleen omlaag kunnen .
Valuta-oorlog
Japan sluit zich aan bij de VS waar het
gaat om de stijging van de Euro. De jappen
pompen nu ook, net als de amerikanen,
veel geld in hun economie en exporteren
zo de WW naar derden en pikken ook zo
groei in. Want de ECB beweegt niet en de
rentevoet is overal zo laag dat daarmee
nauwelijks “geconcurreerd” kan worden.
Zo staat nu de euro op ca. 1,35 dollar en
de 100 yen op 1,12 dollars.. Zeer
verontrustend
voor
de
Europese
industriëlen die zich in Davos daarover
roerden. Het IMF waarschuwde al: dit gaat
de EU 0,2% groei kosten vanaf 2013.
Berlijn, Parijs en Brussel spreken al
openlijk van een “valuta-oorlog”. Het zit
dus niks mee vooralsnog.

DE AGENDA VAN DAVOS
Davos was er weer eind januari. Op de
agenda prijkten twee grote problemen: de
vergiftiging via het Internet en enkele ernstige
ontwikkelingen in de gezondheidspraktijk.
Steeds vaker zijn er nep-tweets op het
Internet die grote paniek veroorzaken op
beurzen etc. Dat begint gevaarlijke vormen
aan te nemen… Zie die valse tweet over de
dood van Assad recent! De olieprijs was
dagen lang van slag.
Een ander, heel ernstig probleem is het
steeds meer ongecontroleerde gebruik van
antibiotica in de wereld: zeker in de VS. Daar
kost dat al 20 à 30 miljard dollar per jaar. En
deze worden steeds minder effectief door
toenemende resistentie van de infecties…
En natuurlijk praatte men over het wegzakken
van de groei ook in de opkomende landen.
Men waarschuwde voor grote politieke
risico’s van deze ontwikkeling met name ook
in Rusland.
Of Davos helpt? Niet te bewijzen. Maar het is
natuurlijk een goede zaak als de toppers in
politiek en wetenschap elkaar een keer per
jaar tegenkomen. Want communiceren en
overleggen is het enige middel tegen conflict
en oorlogen..
CRISISPAUZE EN DE BANKEN
Men vond in de VS een compromis voor het
budget voor drie maanden, de centrale
banken grepen kalmerend in Europa en de
VS en in China keerde de groei terug. Maar
het IMF ziet een doorgaande recessie in
Europa, een groei van maar 2% in de VS en
een te optimistisch Japan. Op het moment is
er even rust maar er is niet echt iets
wezenlijks veranderd, zegt The Economist…
Intussen investeren de amerikanen toch ook
weer in de Franse banken, wat opmerkelijk

DE GOEDE HACKERS
Er verscheen een goed boek over “de
ethiek van de hackers” dat jongeren wil
voorlichten over hun kijk op de wereld en
hun bezigheden. In Silicon Valley hebben
ze het dan over “de computers en de
verbetering van de wereld”. Enkele
beroemdheden als Steve Wozniak van
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Apple en Draper van Motorola komt u hier
ook in tegen. Want de grote uitvinders in het
ICT vak waren de eerste hackers; de krakers
van toen.. En men neemt hier fel stelling
tegen de gerichte hacker-aanvallen van nu op
Apple, Facebook en de NY-Times die leiden
tot echte cyber-oorlogen. In alle sectoren
vindt u goed naast fout…

zijn ook chinezen geworden. Aan de
autosector kun je een beetje zien wie en
waar het goed loopt. Waarbij India
vooralsnog met Tata op eigen markt niet
gek loopt. Alle andere exporteren en voor
Berlijn is dat zelfs een hoofdmoot. Dat is de
autowereld anno 2013.
UITGEVEN EN SPAREN
Het teveel aan lopende uitgaven is nu
2,2% van het BNP in Frankrijk. Er wordt
meer uitgegeven dan geproduceerd men
leeft boven zijn stand. Er moet dus worden
geleend en de schuld is voor 64%
buitenlands. Dat gaat niet snel veranderen
omdat het bezuinigen tijd kost…
De ondernemingen komen in Frankrijk op
nog maar 30% (bruto exploitatie-overschot)
en het gemiddelde in de EU is 39%... Het
loopt nu zelfs naar 28%. De investeringen
blijven nog net op peil maar het deel uit
eigen middelen liep terug naar 67%:
historisch dieptepunt. Dus is de spaargraad
van steeds groter belang geworden en die
is hier nog steeds 16% van de inkomsten.
Helaas leiden de overheidsmaatregelen
naar fiscaal afstraffen van dividenden en
plus-values. Let wel: Frankrijk kent geen
pensioenfondsen!
Wat er dus eigenlijk moet is dat het grote
spaartegoed meer wordt ingezet voor het
financieren van ondernemingen en de
staat. Maar nu loopt de som van privaat
sparen en ondernemingsreserves steeds
meer achter op de uitgavenlijn van de
overheid… En dat moet snel veranderen.

DE PIRATERIJ WERD STABIEL
Het aantal aanvallen bleef steken rond de
440 per jaar in 2011, in 2007 was dat 263 en
in 2010 zaten we op 445. Dat gaat dus qua
trend de goede kant op. Kampioen blijft
Somalië met 160 aanvallen gevolgd door
Indonesië met 46. De Rode Zee is drie met
39 en dan komt de Golf van Aden met 37.
Nigeria staat hoog met 42.. Maleisië doet 16,
Bangladesh 15 en India 11. De straat van
Malakka met 9 en Vietnam dan met 8. Vele
kleintjes dan nog: Zuid-China, Brazilië, Peru,
Guinee, Ivoorkust en ook Venezuela met
enkele gevallen. De militaire schepen hebben
effect en ook het meevoeren van bewakers.
Maar vooral de betere benadering van het
probleem. En zeker ook het opkrabbelen van
een regering in Somalië… De wereld van de
marine is niet gerust maar heeft hoop.
HET GOEDE NIEUWS UIT AUTOLAND
Dat het met de Chinese en Indische autoindustrie best goed gaat weet u. Afrika zit vol
met Chinese auto’s. China ook maar VW
verkoopt 3 miljoen auto’s in dit land, van de in
totaal 9 miljoen verkocht op de aardbol. De
VS loopt op dit punt ook weer prima en Japan
kan GM nauwelijks de baas. Het VW-concern
verdiende liefst 22 milja5rd euro terwijl de
Franse collega’s snel wegzakken, behalve
Renault-Nissan dat wel op tijd export begon.
VW is ook de eigenaar van Porsche dat 20%
meer verkocht én van Bentley dat ook al
+22% scoorde. ! Zo’n 50% van de business
was Audi en Porsche liet Wolfsburg weten.
BMW is de baas bij Rolls Royce dat ook 20%
meer verkocht. De luxe-voitures worden voor
de helft ook al in China verkocht… Waarbij
ook Ferrari moet worden genoemd met
+4,5%; daar is Fiat de baas overigens.
Engeland heeft bijna geen eigen autoindustrie meer weten we en Volvo en Saab

TV-VERZADIGING
Technische goederen werden in 2011 nog
+10% geboekt in de omzetten! Maar deden
-1% in 2012… In Frankrijk werd het zelfs
-6%. Analyse toont dat het vooral komt
door een omzetdaling van liefst 20% bij de
Tv's. De overige artikelen bleken redelijk
constant. De platte schermen zijn dus op
hun verzadigingspunt gekomen… Twee
van de drie families zijn al voorzien.
Tablets, telefoons en koptelefoons liepen
nog in de plus in 2012. Maar de
vervangingvraag zal liggen op 5,5 miljoen
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per jaar en dat was bij de oude Tv's 4,5
miljoen. Tja na de auto’s nu de TV ook.

salaris. Dat eiste Goshn ook in Spanje al
bij Renault en daar is het nu een feit…
Maar niemand gelooft dat Hollande dit
bedoelt. Al geeft hij nu wel een
belastingreductie onder condities om de
arbeidskosten te drukken… die hij gaat
financieren uit een verhoging van de BTW
en met snijden in de publieke uitgaven. De
huidige regering hervormt door de
achterdeur.

DE AKELIGE GRAFIEK VAN GOSHN
Verticaal staat de jaarkosten van een vast
dienstverband en horizontaal staat de
arbeidstijd in uren per jaar. Tussen de assen
staan punten, een voor elke fabriek van
Renault in de wereld. Wie links boven staat is
probleemgeval dus: hoge kosten en weinig
uren… En daar staan eenzaam alle
Renaultfabrieken in La douce France…
Rechtsonder staan natuurlijk de Turkse en
Marokkaanse fabrieken… Spanje, Spvenië
en Roemenië staan enigszins als kluitje in het
centrum iets beneden…
Dat was het antwoord van Goshn van
Renault en Nissan aan de vakbonden.
Hiermee kreeg hij het in Spanje al voor elkaar
om de salarissen te verlagen en de
arbeidstijd te verhogen… En dat zal nu ook
de
Franse
discussie
gaan
worden.
Montebourg, de Franse minister, weet wat
de grafiek aankondigt zeker nu ook nog de
autoverkopen in Europa snel zakken.. Goshn
wil zegt hij nadenken over het in Frankrijk
produceren van de duurdere Nissan’s maar
dat dan wel in de vroegere fabrieken van
Renaultmodellen! Het contract van de
“competitivité” van Hollande wordt dor Goshn
niet qua naam maar wel qua inhoud stevig
verandert! De realiteit is onontkoombaar en
Hollande beloofde een afnemende groei van
de WW einde 2013… Let wel: GEEN
afnemende WW maar een afnemende groei
er van… Hij nam dus best veel reserve en
koos zijn woordjes zorgvuldig.
Intussen spreekt men in de Franse pers al
over het “Renault syndroom”. Want RenaultNissan doet het wereldwijd prima, maar
Renault-Frankrijk gaat het bar slecht. En dan
komt het: de Fransen verloren hun oude truc
van de regelmatig aangegrepen devaluatie
(de franc verloor al 1/3 op de mark). Daarmee
hield men vroeger de handelsbalans in
evenwicht… Maar de euro maakt dat
onmogelijk! De tweede truc is die van het
gewoon doorlenen en dat is nu ook erg lastig
geworden. Dus het is niet anders: de
competitiviteit moet nu op een andere wijze
omhoog en dat is langer werken voor minder

INTERNET/MEDIA
FACEBOOK EN DE E-PATRIOT
Op Facebook staat nu ook een pagina van
het Franse leger dat oorlog voert in Mali.
Met nu al 20.000 fans die de berichten
kunnen “liken” rond de berichten en de
foto’s van de operaties. Ook op twitter kun
je je abonneren op de berichten etc. van
het leger in operatie. Dus u hoeft geen
informatie meer te hebben van regering of
discussies in het parlement aan te horen.
En vanaf de bank kunt u steun betuigen (of
uw afkeer uitspreken!) zonder een pasje te
lopen. Op Facebook is ook al ruimte
voorzien om de gesneuvelden te eren…
dus ook dat is geen probleem. Wat vroeger
de “grote doofstomme” werd genoemd in
Frankrijk (dus het leger en de oorlog) is
veranderd
in
een
kwetterende
berichtengever die de publiciteit zoekt. Het
is natuurlijk geen wonder; ook de sociale
sites nemen hier naast de andere media
hun plaats in. En tijdens WOI schreven
Franse Zoals vrouwen aan de “poilu’s” in
de loopgraven en stuurden hen pakjes. Nu
zijn het klikjes, tweets en likes. De
softpower trekt ook zijn moderne
elektronische jasje aan… Wordt dus ook epatriot!
OPKOMST VAN DE SMARTPHONE
De klassieke mobiele telefoon is aan het
verliezen wereldwijd: hun verkopen zakten
van 1300 miljoen terug naar nu 900 miljoen
stuks. Smartphones waren nog nul in 2006
en klommen op tot nu ook 900 miljoen per
jaar! De wereld kent al 6 miljard mobiele
verbindingen wat neerkomt op 87% van de
huidige bevolking van 7 miljard! Maar de
smartphones zijn veel duurder dan de oude
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mobieltjes: de smarts kosten gemiddeld 285
euro! Dus komt nu het huren op van
smartphones in een all-in deal van alles
samen maandelijks voor x euro. Daarin zit
ook het inruilen van de smartphone voor de
nieuwste in twee of drie jaar…
Europa heeft een groei in deze sector van
33% maar in Azië is dat 135%!
De smartphone in combinatie met de social
sites
en
de
totaal
veranderende
communicatiegewoonte is een doorslaand
succes. En nu zien we steeds meer services
op deze smartphones tot en met betalen en
bestellen van spullen en kaartjes voor reizen
en pret. Hierin zijn overigens een aantal
Afrikaanse landen (waar men geen vast
telefoonnet heeft) ons al ver vooruit! Vooral in
Nigeria. De wereld verandert anders dan nog
veel westerlingen denken…

APPLE’S INNOVATIES
Apple heeft speciale klanten, mensen die
vanaf de eerste dag uit zijn op aparte
producten in stijl. Nu de I-Phone niet meer
boomt moet het bedrijf van Jobb’s met iets
nieuws komen en men verwacht dat dat
een hightech horloge zou kunnen zijn. Het
kan
stemherkenning
doen,
Sms'jes
ontvangen en verzenden, de fysieke
capriolen registreren van zijn drager en die
naar een site overzenden. Kenners
verwachten de I-Watch binnenkort. De Ipad en de I-phone zijn nu de dragers maar
ze stagneren en de beurs ziet hoe de
performance verslapt. De nieuwe lijn is
kennelijk om elektronische producten te
integreren in mode-artikelen. Wearable
computing heet deze benadering nu al.
Apple zwijgt stil en wacht als vanouds zijn
moment van introductie af..

APPS EN TELVIRUSSEN
Apps zijn in ze verrijken je I-phone met mooie
nieuwe toepassingen. Nu zijn de medische in
opmars: om beter in te slapen, info over je
medicamenten,gewichtscontrole,je voeding
en waarom ook niet je hersenfilmpje? Deze
markt ging al over de 800 miljoen in 2011 op
weg naar 1,3 miljard voor 2013. Dus + 80%,
hoezo crises?
Tot nu toe zijn virussen op I-phones
zeldzaam maar als die van U Android of iOS
heeft als op-system dan moet u vanaf nu
gaan oppassen. Er zijn al I-phones die zijn
gekraakt en die als zombie werken voor
iemand anders dan de eigenaar!

DIVERSEN
TORENS SHOWEN MACHT EN GELD
De nieuwe toren in La Defense in Parijs
wordt 231 meter hoog en kost 300 miljoen
en The Shard in Londen gaat 306 meter
hoog prikken voor 1,7 miljard. Hij blijft dus
net onder de Eiffeltoren van 324 meter
hoog..
One World Trade Center in NY schiet naar
547 meter en gaat 4 miljard kosten maar
Sjanghai Tower verslaat deze met 632
meter hoogte en wordt daarmee ook de
hoogste toren van China. Niets dit alles bij
de Burj Khaliffa van 828 meter in Dubaï die
1,5 miljard kosten gaat en dan nog de
Kingdom Tower van Djedda die minstens
100 meter omhoog steekt voor 20 miljard.
Je kunt hier aan zien wie wat wil
voorstellen in de wereld en ook wie vroeger
wat kon voorstellen. De VS vallen nu op
door te grote bescheidenheid…

ANTIDOT 8 NIEUWSTE ZOEKMACHINE
Het zoeken, wereldwijd in die bergen data
valt niks mee en voor zoeken in die drie
miljard woorden moet je ook een slimme
methode bedenken. Dus zijn er steeds betere
en ook nieuwe zoekmachines. Deze gebruikt
tot 12 zoekkenmerken en ontdekt ook de
fouten, het aantal keren dat een woord
voorkomt en doet dat zelfs ook semantisch.
Werkt onder Windows, Mac en Linux
operatingsystems. Antidote 8 kost 119 euro
en daarvoor kan een modern mens met een
uurtarief van 40 euro maar 3 uurtjes zoeken.
Onbegonnen werk…

LASAGNE MET INSECTENVLEES?
Dat kan nu al want in Azië worden insecten
al in de keuken verwerkt: omdat het zeer
veel proteïne bevat, barst van de Omega 3
en geen enkel verzadigd vetzuur kent. Ene
Cedric Auriol heeft een bedrijf dat al tonnen
gemalen insect levert en het heet
Micronutris en staat in Toulouse.
Hij
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kweekt al sinds 2011 insecten op een
boerderij en zijn exportlanden zijn zeker
Afrika en Azië waar ze gek zijn op dit soort
eten. Hij kwam op de idee na een verhaal van
de FAO te hebben gelezen over de noodzaak
van wijziging van onze voedingsgewoonten.
Hij investeerde nu 200.000 die zijn
exportbedrijf hem leende en ziet zal vanaf de
lente per maand een ton meel van elk insect
produceren wat hij kan verkopen. Hij schat
zijn omzet in 4 jaar op 10 miljoen en ziet al 30
werknemers. Hij werkt nu aan recepten en
aan een contract met een grote Franse
supermarkt… Dus morgen: lasagne met
insectenvlees, super gezond!

Landingsgestellen en wielen en remmen:
alles elektrisch. Ontspanningsservices aan
boord, cabineontwerp, de deuren en de
software..
De hoofd verkoper van Airbus voorspelde
het: De 787 is de droom van een verkoper
en de nachtmerrie van een ingenieur”.
AIR FRANCE ERGERT ZICH AAN
RYANAIR
En ook aan de houding van Brussel wat die
subsidies betreft aan Ryanair door die
regionale vliegvelden die deze club graag
zijn aanvliegen. De regels van Brussel zijn
nu:
-er mag maar drie jaar worden
gesubsidieerd
-andere moeten dezelfde kansen krijgen
om er ook te vliegen.
Maar daarover ontving de commissie al
honderden klachten en deed er weinig aan.
Zo pikt Ryanair wel 1 miljard aan steun
binnen zegt de boze Spinetta. Maar zijn
personeelsdirecteur is blij met het
accepteren van langere werktijden door het
Air France cabine-personeel voor hetzelfde
salaris… Tja je kunt niet alles hebben als je
niet Ryanair bent!

AIRBUS LACHT NIET OM BOEING
De 787 Dreamliner staat op de grond; 50
stuks mogen niet de lucht in. Men produceert
verder voor de 848 bestellingen en zoekt
koortsachtig naar de oorzaak van de
batterijbranden. Het laatste vliegverbod in de
VS van overheidswege dateert van 1979..
Airbus lacht maar niet en denkt ook aan zijn
A350 die over niet al te lange tijd uitkomt…
En ze weet nog van het bekabelingsprobleem
in haar A380.. Het is ook niet om te lachen
omdat er veel dezelfde toeleveranciers bij zijn
betrokken ook die van de batterijen werkt
voor beiden. Want nieuwe vliegtuigen moeten
gewicht sparen; daarom ging men over op
lithium-ion batterijen. De trend om meer
elektrisch te doen i.p.v. hydraulisch is ook
aan de orden in deze. Men vreest ook dat de
ontwikkelsnelheid parten speelt, mogelijk zou
een wat lager tempo goed doen. Maar ja in
zo’n brandende concurrentie ga je daaraan
niet sleutelen. Een troost is dat ook de 747
indertijd veel motorproblemen had maar later
dé bestseller van de wereld werd.
De rij van technische problemen is
indrukwekkend:
de
motorophangingen
deugden niet, de horizontale stabilisator was
fout en nu dus de elektriciteit en de accu’s..
Toch blijft de 787 dé grote vernieuwer: met
zijn grote ramen en zijn minder droge
airconditioning en zijn lage brandstofverbruik.
Frankrijk is met 4,5 miljard euro ook de
grootste partner van Boeing met de 787.
Safran, Thales, Zodiac, Dassault en
Latécoere zijn de firma’s die leveren.

DIEFSTAL VAN KENNIS
Ook deze sport is zo oud als de mensheid
al was er een tijd dat er geen patenten
bestonden… Overigens bestaan die nu
voor de chinezen nog steeds niet. Ik las
ooit over hoe er werd afgekeken in de
vroegere tijden bijvoorbeeld in de
scheepsbouw. Daar waren wij in de
Gouden Eeuw leien in en daarom kwam
zelfs Czaar Peter uit Rusland naar
Zaandam, weet u nog? En toen ik bij een
grote transformatorenboer werkte werden
er een stel bezoekers uit China “gepakt”
die in de spoelenwikkelarij (ingewikkeld
werk met koperen draden en staven) twee
chinezen stiekem stonden te fotograferen.
Dat werd toen nog een rel met
diplomatieke kantjes er aan; want de heren
waren officieel bezoek uit Peking in 1969 in
Nijmegen. En ook werd een ex-student die
net bij Philips werkte niet binnengelaten in
een
Brusselse
fabriek
waar
de
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studentenvereniging voor Bedrijfskunde een
studiebezoek
bracht.
Hij
was
net
afgestudeerd en bij Philips gaan werken,
maar wilde altijd al graag mee daarheen.
Later hoorden we dat zijn werkgever hem wel
degelijk had gevraagd om daar eens goed
rond te kijken… Dat vernamen we later, lang
nadat onze kwaadheid over deze weigering
was weggezakt… Want we hadden het niet
begrepen toen…. Philips nam overigens
enkele jaren later dat bedrijf in Brussel over…
En nu spioneert men via hacking van
bedrijfscomputers en ordinair jatten van
documenten via inbraken. Of betaalt
medewerkers om die te kopiëren.. Zoals ooit
ook die Pakistaanse ingenieur deed bij de
ultracentrifuge-groep Urenco
van prof.
Kistenmaker. Hij werkte daar een paar jaren
en hielp Pakistan en andere landen later met
hun atoombommen. u
Maar nu is men bij Samsung twee ultradunne
Tv's kwijt uit een zending van 60 stuks naar
Berlijn waar ze op een salon moesten
prijken… Ze waren 140 cm diagonaal, 20 kilo
zwaar en kostten 10.000 dollar per stuk. Wat
niks goed is voor Samsung en ook niet voor
LG want zij zijn de twee die oled-tv’s mogen
maken.. met een heel nieuwe technologie
waarin ze 110 miljard dollar markt zien..
Zuid-Korea zegt ca. 82 miljard aan waarde te
verliezen per jaar door spionage en dat dit
voor 10 jaren nog maar 20 miljard was. Zo’n
60% van de gedupeerden zijn kleine en
middelgrote bedrijven overigens.. Duitsland
spreekt over 60 miljard verlies en 70.000
arbeidsplaatsen door economische spionage.
De Kamer van Koophandel in India liet weten
dat 35% van hun bedrijven regelmatig dit
soort spionage bedrijven.
Apple en Toyota geven steeds meer uit aan
“afweer” en huren daarbij dure bedrijven in.
En nu bleek dat de diefstal van die oled-tv’s
in Duitsland plaats heeft gehad… nadat er al
ferm ruzie was geweest tussen Samsung en
LG over “wiens mensen het geflikt hadden”.
De regel is simpel: hoe duurder de
technologie is die je uitvond of ontwikkelde,
hoe meer beveiliging je er tegen aan moet
smijten. U ziet het: de bank wereld is corrupt
maar ook al de elektronische industrie… En
waar wordt er niet economisch “gejat”?

STATISTIEK V. H. DOODSCHIETEN
De
amerikanen
zijn
de
grote
wapenverzamelaars maar waar schiet men
nu de meeste mensen dood? Zie de
statistiek die laat zien hoeveel doden door
wapengebruik er per land zijn per 100.000
inwoners. En daar staat Z-Afrika op plek 1
met liefst 59.. en direct gevolgd door
Colombia met 58. Dan Jamaica met 17,
Brazilië met 21 en… Rusland ook met die
score! Zimbabwe staat op 9 en… dan
komt de VS met 6 (!!!). Spanje sluit de rij
met 3.. Waaruit blijkt dat de VS winnen met
de meest spectaculaire killings! Pas op
dus met “beeldvorming”!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DE
SUPERDURE
ENERGIE
IN
DUITSLAND
Het is de eerste exporteur van windmolens
en
biomassa-installaties
maar
vele
waarschuwen voor sterke prijsverhogingen
in de duurzame sector. Net nu Duitsland
zich voornam om in 10 jaar van
kernenergie af te komen…
Die
Energiewende ziet er niet eenvoudig uit!
Nu komt 20% van de stroom uit wind, 57%
uit fossiele brandstoffen en 18% nog uit
kerncentrales… Frankrijk doet hier: 16%
wind, 9% fossiel en 75% kernenergie…
Maar de factuur voor de consument
(kosten per megawatt-uur in euro) berust in
Duitsland op 280 euro en in Frankrijk op
145… Schröder begon met dit plan in
1998 en toen leverde kerncentrales 23%
van de stroom. Merkel besloot eerst langer
met kernenergie door te gaan maar moest
om na Fukushima. Ze besloot zonder enig
overleg in de EU om 8 van de 17 centrales
af te doen koppelen. Duurzaam moet nu
gaan oplopen tot 35% en in 2050 zelfs
naar 80%! In Duitsland zijn 40% van de
duurzame productie-installaties particulier
bezit zonnepanelen (nu al meer dan 1
miljoen) en windmolens en dat is iets heel
anders dan de enkele producenten van
eerder. Toen wist men alles precies van de
groei, wie en waar maar dat beeld is nu erg
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veranderd. Men is nu hier en ook in Polen
steeds banger voor het risico van een blackout want er is geen voorziening voor een evt.
piekproductie in het duurzame systeem. Zie
de vele windmolens die bij laagtij teveel
produceren maar niet de piek aankunnen..
Dus moeten er overal olie en gascentrales
bij… Waardoor de CO2 productie in dit land
naar 9,3 ton per inwoner opliep en dat is in
Frankrijk 5,5… Ook moesten er vele
hoogspanningslijnen bij om te beveiligen en
dat kostte al 25 miljard euro, deze
“elektrische autowegen”. En er bestaat veel
tegenstand tegen deze constructies van
actiegroepen.. Maar de Siemensbaas van de
duurzame energie is een optimist en de
vertrouwensman van Angela. Siemens doet
al 33 miljard aan omzet hier en dat deed de
totaalomzet 10% groeien. Maar het blijft duur
voor de consument… Net als in Frankrijk gaat
nu de ene na de andere zonnecelfabrikant op
de fles vanwege de chaos in die markt en de
terugval van de prijs met 50%!
Hoe dan ook is de elektra-prijs in Duitsland
en Denemarken de hoogste van Europa en
de Duitsers moesten +13% op hun facturen
accepteren om de ontwikkelingskosten te
financieren. Dat veroorzaakte een grote
boosheid en nu kwam er ook een
pressiegroep die het subsidiëren wil
aanpakken. Ze kregen al ruim 82,000
handtekeningen. Op de advertentie stond een
tekening van mensen die een grote boot
voortroeien terwijl op de achtergrond de
fabrieksschoorstenen vuil uitblazen: het volk
moet besparen aan energie want de lucht
vervuilt maar anderen gaan gewoon door.
En lachend roept men dat je je tanden met
koud water moet poetsen en ook je PC moet
uitzetten als je even op TV een videospelletje
doet. Merkel roept regelmatig: elektriciteit
moet geen luxeproduct worden… Dat het
zover kon komen! Een belangrijk element is
dat de privé producenten van stroom 15 jaar
lang subsidie is gegarandeerd en die moet nu
door de belastingbetaler worden opgebracht… Dus als je het wil veranderen krijg je
een hoop politieke ruzie: of met de groenen
of met de gewone niet-groene belastingbetaler…
Het
veranderen
ook
op
energiegebied is een echte politieke kwestie:

van vervuiling tot goedkoop produceren,
van exportomzet tot subsidiëren uit
belastinggeld… Politieke versplintering
maakt veranderen tot een crime: zo gaat
dat in een democratie die plotseling, door
externe oorzaken en na een lange
verwenperiode, moét veranderen. Om te
kunnen overleven. Dat overleeft geen
enkele politicus tenzij je alle geduld hebt..
HET
BEWEEGT
ROND
HET
SCHALIEGAS (Fr)
De Mijnbouwwet moet worden herzien en
dat was weer een kans voor de lobby van
het schaliegas. Het winnen ervan via
hydraulische fracturatie is hier geheel
verboden. Dus zijn er nu 120 aanvragen
voor concessies geblokkeerd. Omdat ook
Montebourg pleitte voor een soepeler
opstelling is er nu weer beweging en hij
denkt dat het zoeken naar andere
exploitatietechnieken zou moeten worden
toegestaan. De president van de
Commissie voor Economische Zaken heeft
nu de betrokkenen gevraagd om een
rapportage rond André winningstechnieken
voor einde 2013. Maar omdat er nog geen
echte andere techniek bestaat blijft het nog
duister rond dit punt, dat zo belangrijk is in
een land met een scheve handelsbalans
en een stevige gas en olie-import ondanks
kernenergie. Maar wie weet…
SCHALIEGAS IN DE VS EN DUITSLAND
Californië produceert nu al 30% van het
schaliegas in de VS en heeft 64% van de
reserves van het land in zijn bodem zitten.
Noord-Dakota is ook een grote; daar is nu
de WW teruggezakt op 3,2%. Californië
heeft nog 9,8% WW en vraagt zich af of de
oplossing daarvoor niet in zijn bodem
berust. De groenen echter waken hier ferm
maar wordt ook verleid door deze
oplossing. De richting is het opvoeren van
de gasproductie maar wel voorzichtig.
Frankrijk studeert op zijn grote voorraden
schaliegas… en Duitsland dat maar voor
enkele jaren in zijn bodem heeft lijkt te
gaan beginnen. Want die kernenergie
afbouwen wordt niet gecompenseerd door
wind en zon en dus moeten ze daar, als ze
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niet teveel aan Poetin’s gaspipe willen
sabbelen ook het eigen schaliegas gaan
aanspreken. Parijs moet echt gaan
opschieten nu… De sociale welvaartsstaat
ophouden kan nog even maar dan moet wel
dat gas uit de bodem! Wat een enorm
dilemma komt er aan..

uit Oceanië. Zij moeten een nieuwe
kerkbaas kiezen… Men zegt dat er een stel
Italianen, een canadees, een ZuidAmerikaan, een noord-amerikaan, een
Aziaat, een fransman, een Oostenrijker en
een Nigeriaan hoge ogen gooien. Maar
daar zitten nogal wat keuzes van
Benedictus bij, die zelf niet zal meedoen
aan het keuzeproces. Hij is weg uit het
openbaar en trok zich terug uit Rome.
In de 1,2 miljard katholieken op de wereld
zit ook de stijging van 15 miljoen (!) van
2012, en dat vooral in Latijns-Amerika,
Afrika en Azië..! Zo’n 280 miljoen zijn er in
Europa: = 24% (Italië: 5%). Latijns Amerika
doet 41%, Noord-Amerika is 7%, Afrika
15% en Azië 12%.
In Frankrijk zijn er ongeveer 14.000
priesters. De aangroei van seminaristen is
bijna overal in het westen op lage pit:
Frankrijk kent er nog maar 691 nu (-30% in
12 jaar!). Dat waren er 756 in 2009.
Zo’n 65% van de Fransen zegt katholiek te
zijn en dat was 72% in 1972. Slechts 5%
gaat zondags naar de kerk; dat was in
1952 27%!
Hoe dan ook: het westen moet zich niet
vergissen in de betekenis van deze grote
religieuze groep en hun leider. Dat zou,
van die heidense westerlingen, té arrogant
en zeer dom zijn. Dus wie de nieuwe wordt
is hoe dan ook van groot belang. Voor
iedereen.. Het gaat hier namelijk over bijna
20% van de wereldbevolking en dat is
maar een weinig minder dan die groep
moslims…, hindoes en boeddhisten.. Ook
weten we dat de Kerk van Rome
diplomatiek
en
staatkundig
is
georganiseerd: als enige kerk/religie ter
wereld…
Dus op nu naar half maart als het conclaaf
zal beginnen: wel 8 kandidaten zijn er. En
dan maar wachten dat er witte rook uit de
schoorsteen van de sixtijnse kapel komt…
Na wat keren zwarte rook van de
verbrande kiespapiertjes. Het kan zo
gepiept zijn of lang duren: maar zonder
pauskeuze mogen ze niet uit de kapel.
Omdat het pas 7 jaar gelden is dat
Benedictus werd gekozen weet men nog
wel hoe je die witte rook maakt..

DE HYBRIDE IN EUROPA
Zelfs Ferrari presenteerde er een op de Salon
in Genève! In Frankrijk werden er zelfs vier
gelanceerd dit jaar waarmee het op plek een
hier komt van de Europese merken: 22.500
stuks verkocht. Meer dan Honda met 11.600
maar veel minder dan Toyota met 106.750
stuks. Citroën wil in 2014 naar 30.000
hybrides want de bezinehybride sprong
omhoog met 40% en ook de dieselhybrides
komen op. Maar dat is nog geen 1,5% van de
markt… Goshn kreeg nog ongelijk maar hij
blijft bij zijn 10% marktaandeel voor E-auto's
in 2020. En dus kwam er nu ook de fullelectric Zoe op de markt bij Renault. Het gaat
zeker nog 5 à 10 jaar duren en er moeten
meer modellen komen verzucht een autoanalist.. Een moeilijke overgang maar
iedereen gelooft er in.

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE
CONSERVATIEVE
PAUS
WERD
MODERN?
Benedictus hield het op 85 jaar en na een
hartoperatie voor gezien. En werd de tweede
paus ooit die aftrad en die niet stierf op zijn
troon. Celestin V trad af in 1294 en… werd
daarna Heilig verklaard. De wereld was totaal
verrast en zelfs geschokt. Maar al gauw werd
er veel respect getoond voor zijn “moedige
stap”. Elke politicus snapte meteen wat er
gebeurden en wat hij/zij moest zeggen!
Obama beloofde zelfs voor de paus te
bidden! Rome stond meteen op de kop en de
pers was er snel mee bezig.
De 209 kardinalen waaronder er 118 mogen
kiezen waren snel op stoom. Zo’n 62 zijn
Europeanen (28 italianen, 4 Fransen), 19
komen uit Latijns Amerika, 14 uit NoordAmerika, 11 uit Afrika en 11 uit Azië en een
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de republikeinse kaders lijkt hem vanzelfsprekend. Hij is mede daarom populair bij
de Franse overheid en zeker bij de minister
van Biza, Mr. Valls. Maar in eigen kring is
hij nogal controversieel wat bij een
revolutionair iemand in een geloof altijd
gebeurt. Luther weet daar alles van en veel
later ook iemand als de Duitse theoloog
Hans Küng.
In video’s op Internet wordt hij door
radicalen, de imam genoemd die graag
samenwerkt met “de blanke mannen”.. en
daarmee bedoelde men de CRIF (joodse
Raad) en Sarkozy.
Hij schreef een boek met de titel: “Laten we
reageren voor het te laat is” met als
ondertitel: De uitdaging van een imam.
De ergste belaging was dat hij door
geloofsgenoten “geen kans voor de
moslims werd bevonden maar een gevaar
werd genoemd voor de identiteit van
dezelfden”.
Hijzelf zegt daarvan: “Dat zij die dit zegden
helaas ook geen afstand namen van de
radicale moslims in Tunesië die de
bemoeienis van Frankrijk met het conflict in
Mali”. Het valt dus ook in de islam in
Frankrijk niks mee om vooruitstrevend te
zijn… Het boek werd geschreven door de
imam en David Pujedas, een omroeper en
journalist die werkt voor France 2. Maar
elke poging helpt: deze weg zal moeten
worden begaan. Vroeger of later…

FRANSE AARTSBISSCHOP
Hij heet Barbarin en werkt in Lyon en liet ferm
van zich horen over het voornemen het
homohuwelijk gewoon te gaan maken. In
Frankrijk verscheurt dat progressief en
conservatief, links en rechts, gelovigongelovig, het is een ware herrie geworden.
Het debat in het parlement duurde 10 volle
dagen en avonden en weekenden ging het
door! “Debats houleux” in het parlement heet
dat hier. Het werd een weinig verheffend
schouwspel en Hollande c.s. hielden vast. De
straten waren ook bij herhaling vol met vele
voor- en tegenstanders en de Katholieke
clerus liet ook luid van zich horen. Ook op
straat dus. De hoogste uit Partij deed openlijk
en ferm zijn werk en die van Lyon was het
meest actief. En zegt nu nog weer de straat
op te gaan… Het debat is weinig verheffend:
moderne gelijkheidsideeën staan haaks op
conservatieve claims dat “kinderen een
pappa en een mamma moeten hebben”.
Anders groeien ze op voor galg en rad…
Zelfs katholieke psycho-analisten schrijven
daarover nu boeken en schetsen een
toekomst van psychisch verderf in aankomst!
Rechts doet plechtige oproepen aan de
president om via een referendum dit hot item
te beslechten… Maar dat willen weinig
politici. De polls laten overigens een
meerderheid van ruim 60% als voorstanders
zien… Wat in veel landen vrijwel geluidloos
verliep is hier een groot debat geworden.
Maar het lijkt er een beetje op dat het een
“schijndebat” is waarin de diepe tegenstelling
conservatief-modern die er in Frankrijk zeker
is, wordt uitgevochten. En de politici en zeker
ook de recent nog zo gespleten UMP, grepen
deze kans om hun onderlinge afkeer te tonen
of hun nieuw gevonden eenheid… Daarom is
het ook een wat jammerlijk debat en dat moet
de Kerk zich wat beter realiseren. Het zal
niemand helpen en zal schade achterlaten in
de verhoudingen. Niks goed voor een land nu
in oorlog en ook in grote omwenteling.

Terug naar inhoud
AFRIKA
PRESIDENTSVERKIEZING IN KENYA
De kleinzoon van Jomo Kenyatta won met
nog geen 1% verschil van zijn opponent
die de uitslag weigert te accepteren. Maar
er zijn nog andere problemen rond de
winnaar: hij is aangeklaagd voor het
Internationale Strafhof in Den Haag voor
misdaden tegen de mensheid. Hij zou de
milities hebben betaald die moordden
gedurende de voor-verkiezingen in 20072008 en waar 1300 mensen werden
vermoord. Hij moet op 9 juli voorkomen
maar niemand weet of hij zal gaan…

DE GOEIE IMAM
Hassan Chalghoumi werkt aan een andere
islam: een verlichte versie en hij doet dat
vanuit Drancy. En dat die ook moet passen in
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bewondering uit voor de “snelle Franse
opmars’… De nieuwgeborenen in Mali
krijgen nu de namen “Hollande” en ook
“Damien” naar de gesneuvelde Franse
helikopterpiloot. Wie nu openlijk tegen de
Fransen durft te zijn wordt gelyncht! Een
hele omslag in dit land wat best veel kritiek
had op de manoeuvres van Parijs en zijn
verleden. Maar in Bamako aan de Niger is
het nu feest: men kneep ‘m zeer tot voor
kort met die aanstormende djihadi’s. Die
verhalen en beelden van die handen
afhakkende fanaten maakte de vrouwen in
deze levendige hoofdstad best zeer bang.
Want de Malinezen zijn zeer gematigde
moslims met een soufi-achtige islam als
religie. En ze zijn ook 20 jaar van zeer
rammelende regeringen zeer moe terwijl ze
ooit het gidsland voor democratie waren
hier! Maar de Malinese Staat is een
fantoom dat spoorloos verdween toen op
22 maart 2011 enkele militairen ingrepen.
En een kapitein Sanog werd werd de leider
nadat de aardige maar krachteloze
president Touré was vertrokken naar
Dakar… Dat was de militaire straf voor het
in de steek laten van Noord-Mali door de
regering en dit land overgeven aan de
opstandige Toearegs en de radicale
djihadies van Al-Aqmi.
Kapitein Sanogo leeft in het militaire kamp
Kati bij Bamakoo met zijn familie: hij wordt
niks gewaardeerd niet in Mali en ook niet
bij de West-Afrikaanse CEDEAO (econ,
samenwerking van West-Afrika, staren) Hij
wilde wel weg deze zomer maar werd
omgepraat door de mediateur uit Burkina…
Die een Hoog-comité voorstelde van
legerleiders. Zo kwam er een regering van
4 mannen uit het leger. Sanago en zijn
minister van Defensie, van binnenlandse
veiligheid en van Justitie. Hij moest de
twee politici: Premier Diarra (NASAgeleerde die maar de wereld rondreisde)
en interim-president Traoré in de peiling
houden omdat ze zo krachteloos optraden.
Sanago werd later opgevolgd door Cissiko
een hoge ambtenaar… En toen werd
Troaré in zijn kantoor aangevallen en
moest gewond naar Parijs waarna hij na
maanden in het ziekenhuis weer naar

ANGST OM EXPATS
Na de toestanden in Mali en die klapper in
Algerije is die angst weer sterker. In Nigeria
en omgeving en ook de Sahel was het al
jaren onrustig en waren er al de nodige
gijzelingen van diverse vreemdelingen. Vele
landen moesten al betalen en veel bedrijven
krijgen steeds moeilijker personeel voor
uitzending. En de verzekeraars zijn ook
ontwaakt… Frankrijk heeft een handvol grote
bedrijven hier: Areva (uranium) in Niger,
Eramet
(mijnbouw)
in
Senegal,
Total/GDF/Suez (olie/gas) in wel 7 landen
hier en de groep Bolloré (havenactivteiten en
materieel) in een 15 tal havens aan de
westkust. De werkgeversclubs waren dus ook
degenen die druk uitoefenden op de regering
om in de Sahel wat te gaan doen. Nu is er
veel te doen om de beveiliging van de diverse
sites want na In Amenas, waar het Algerijnse
leger ook mensen stationeerde, is er veel
twijfel of dit wel veel helpen zal. En overgaan
op privé-beveiligers met wapens dat is hier
niks populair. Intussen zijn er al zeker 400
personen,
vaak
gezinsleden
van
medewerkers hier, verdwenen naar huis
maar dat is een noodoplossing voor even.
Wat nu verder in een situatie dat terroristen
met hun snelle en gewelddadige aanpak er
zo plotseling zijn en dan weer verdampt
lijken?
Algerije dat met niemand overlegde ook niet
met BP of Statoil waarvan mensen waren
gevangen, bewees niemand daarmee een
goede dienst: er is nu veel wantrouwen.
Daarom is ook Cameron nu in Algerije
natuurlijk: hij komt ook namens BP! En Parijs
overlegt ook al met veel Afrikaanse
regeringen, en zegt dat dit niks meevalt!
Want die zijn arm, erg voorzichtig met
vreemde troepen in hun land en vaak te
naïef. De bazen, families en de regeringen
achter de ruim 5000 Franse werknemers zijn
ongeruster dan ooit. Dat ziet er dus voorlopig
niks goed uit…
HOE ZIT DAT NOU ECHT IN MALI?
De Fransen zijn zeer gezien nu in Mali waar
Hollande c.s. al na drie weken op bezoek
ging. En Panetta van de VS sprak zijn
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Bamako terug ging… Heel moedig overigens.
Daarna was het dus Sanago tegen Traoré in
Mali. Toen kwamen een hoge legerofficier
van de West Afrikaanse club en de Franse
ambassadeur de militairen toespreken
namens de hen steunende internationale
gemeenschap. En Sanago viel ook bij zijn
eigen officieren in ongenade daarna en deed
niets meer toen de rebellen naar Bamako
optrokken.
En toen kwam het Franse leger er aan… en
vanaf toen verlieten veel militairen hun kamp
in Bamako om met de Fransen te vechten en
op te trekken.. En wees er zeker van: in
Bamako is men zeer boos op de Toearegs
die met hun afscheidingsbeweging de
djihadi’s de kans gaven om Noord-Mali in te
pikken! Er zal een felle interne strijd gaan
ontstaan en er zal worden afgerekend, weten
vele. En het is al begonnen intussen: er is
veel standrecht dor de militairen nu tot grote
schrik van Hollande c.s. en de internationale
wereld. Mali is staatkundig een ruïne en moet
vanaf nul worden heropgezet. En dat is een
akelig gevaarlijke erfenis voor Hollande en de
zijnen. Heet (West)-Afrika kijkt intussen toe
en Brazilië liet zich al zeer naar uit over de
“bedoelingen van Parijs”! Daar is men nog
niet klaar mee: hoe krijg je hier weer een
beetje staat overeind?
Bamako is overigens een echt zeer levendig
centrum van Afrikaanse cultuur. Met vele
artiesten van zelfs wereldfaam. Een
bouillante stad met vele diverse groeperingen
ook. Deze artiesten zijn zeer pro-Frans maar
of zij de power kunnen leveren voor een
volgende fase is de vraag. Daarom begon
Hollande zijn bezoek ook in het oude centrum
Timboektoe om daarna naar Bamako te
gaan. Hollande is overigens bepaald geen
Afrika-kenner: hij kwam er zelden voorheen…

troepen… Dan is er de grote voorraad gas
en olie in Algerije nu pas 1% doet van de
wereldproductie. GDF Suez koopt er ook
12% van zijn gas in nu. Daar kan men nog
veel meer doen en dat wil men ook. Het
Franse Total is er ook stevig aanwezig.
Idem in Mauritanië waar Total van weet dat
er veel olie en gas zit; het heeft er al vier
vergunningen. en op de Franse sites
aldaar..
Dus ook al zit er weinig aan grondstoffen in
Mali (sommigen zijn er overigens hoopvol
over!) er zijn ook al heel wat Franse
bedrijven actief in telefonie, bankieren etc.
Kortom het gaat eigenlijk om de greep op
de ondergrondse schatten van de Sahel.
Nee Hollande is geen Bush die in Irak
“preventief” binnen trok. Hij werd gevraagd
te komen en ook de VN vond het OK, maar
verder is het ook hier het oude liedje.
De Fransen zeiden begin februari dat men
in maart de zaken ging overdragen aan
“Afrikaanse eenheden en het leger van
Mali”. Dat laatste kreeg nu ook onderling
ruzie in Bamako: 1 dode bij het gedonder
en er zijn nogal wat meldingen van wraak
van het leger op collaborateurs. De EU
zendt al trainers voor het leger dat snel op
stoom moet dus…
Men rekent op: 640 soldaten uit Senegal,
350 uit Guinee, 650 uit Burkina, 430 uit
Benin, 880 uit Ghana, 432 uit Ivoorkust,
670 uit Niger , 1060 uit Nigeria en 2000 uit
Tsjaad! Er zijn nog weinig experts die
geloven dat de Fransen snel zullen/kunnen
gaan en ze wijzen op Tsjaad waar na
politieke problemen en Frans ingrijpen ook
nu nog militairen zijn gelegerd… Hollande
zei het: “Le temps qu’il faut…”
BOKO HARAM TEGEN FRANKRIJK
Hij is de meest gezochte man in Nigeria
Abubakar Shekau groot bewonderaar van
Bin Laden. Hij voerde de laatste ontvoering
van zeven Fransen in Kameroen aan en
bedreigt nu Hollande. Eerder streed hij
enkel tegen de christenen en foute
moslims, in zijn land en elders. Hij eist
vrijlating van zijn “gevangen broeders” en
dreigt met doding van de gijzelaars. Hij
verliet jong de universiteit om te leren bij

IN DE COULISSEN VAN MALI
Natuurlijk was er meer aan de hand dan wat
djihadisten het gaat wel degelijk ook over de
greep houden op economische belangen in
het Sahelgebied. Allereerst en urgent is de
uraniumwinning in Niger waarop de Franse
kerncentrales draaien.. Er zit liefst 1/3 van de
wereldreserves daar. En vele landen hebben
er concessies. Daarom zijn er ook speciale
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een religieuze leider in zijn land en richtte
later Boko Haram op. Dat vecht voor
retournering van de “echte zuivere islam”.
Zijn basis was in het arme (olie-loze) NoordNigeria waar armoede en analfabetisme
heersen. Hij is zeer charismatisch en trekt
veel jongeren aan in zijn groep aan de grens
met Niger. Hij voedt ze op als de talibans,
zegt hij, dat doen. Hij leeft zeer bescheiden
en verwerpt elke moderniteit en zijn
volgelingen reizen door de hele Sahel. Hij
zou nu in Mali zijn en zijn verzorgd in Gao na
te zijn gewond geraakt… Nu twee Al-Aqmi
leiders lijken te zijn gedood door het leger
van Tsjaad lijkt hij een van de twee
overgebleven kopstukken te zijn, deze
sekteleider van het zuiverste terroristenras.

Berlusconi maakt ze bang voor hun
portemonnee. Hij verloor van Bersani met
slechts 24.000 stemmen en dat lukte hem
door simpelweg op die vermaledijde OGbelasting van Monti in te hakken…
De “winnaar” Bersani en de grote verliezer
Monti staan verbijsterd toe te zien hoe hun
land in chaos dreigt onder te gaan. Ze
staan voor een “duivelse politieke puzzel”
nu… Ook de president is nu aan zet en de
parlementen kiezen eerst hun voorzitters..
En volgens de Grondwet moet eerst
Bersani nu een begin maken. Die lijkt geen
kans te hebben en dan komen er… nieuwe
verkiezingen. Zal Italië dan verstandiger
zijn? Er is weinig te vinden om dat echt te
mogen hopen, zeggen experts… De geest
is uit de fles: Europa staat aan de wieg van
grote volkse onrust om te beginnen in zijn
zuiden… Maar wacht u ook voor Frankrijk,
waar ook krachten groeien die lastig zijn te
beteugelen. Ook voor een Hollande die nu
impopulair is bij 2/3 van de Fransen en bij
44% van de eigen kiezers… En dat terwijl
de oorlog in Mali niet wil “eindigen”. Parijs
zit ook in de nesten dat is zeker..
Bekijk je het schuivende geheel dan komt
weer op: Berlijn gaat dit niet trekken en zal
als de schuldvraag daar niet neer komt,
zijn congé nemen en uit de EU stappen
met “gelijkgestemden”. Zwart kijken of
gewoon realistisch doordenken? We gaan
lastige momenten tegemoet nu, de
hamvraag komt op…

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE REVANCHE VAN DE POPULISTEN
Italië zette de toon, nu met de schreeuwende
artiest Grillo nadat Berlusconi jarenlang de
geesten rijp maakte. De gekke Grillo haalde
een van de vier stemmen met zijn beweging
M5S , vijf sterren in de vertaling. Hij
veroverde 108 gedeputeerde en 54
senatoren! Zo’n 162 nieuwe “politici” komen
op het pluche van Rome voor deze man
zonder programma maar met vele kreten: als
we gaan 20 uur werken en iedereen krijgt een
basissalaris en “we breken de oude rotte
troep in Rome af”. Hij riep ook al op om het
geld van de banken te halen, voor het te laat
zou zijn… Ook wil hij driemaandelijkse
wisseling van de presidenten van de kamers
en lagere salarissen voor de politici… En hij
lijkt, vooralsnog ook fel tegen Berlusconi te
zijn
met
zijn
dure
fratsen.
Een
levensgevaarlijke gek die veel schade kan
aanrichten? Italië was sociaal gezien vaak
koploper in ontwikkelingen: zie het fascisme
van Mussolini en de Rode Brigades later.
Hij roept naar de oude politici: “Geef u over,
geef u over , u wordt verguisd door het
Italiaanse volk!” En Berlusconi roept na hem:
“ Wilt u een Europa dat onderworpen is aan
de dictaten van Merkel”? Een fraai stel. Grillo
beroert de mensen “onder de gordel” en

LONDEN ZONDER AAA
Moody’s deed het , de AAA van Londen is
verleden tijd nu. Een ommekeer sinds 1978
toen Moody’s begon te oordelen over
Groot-Britannië. Maar wat wil Cameron met
zijn voortrazende Staatsschuld die nu al
bijna 90% is van het BBP en die in 2007
nog maar 43% was… Een ruime
verdubbeling dus. Het verlagen van de
uitgaven werd ingehaald door het zakken
van de belastinginkomsten. En een derde
recessie is in aantocht. Dit jaar loopt het
begrotingstekort op naar liefst 7,4%! De
WW is nog “maar” 8% daar maar nu kan
Cameron niet anders dan weer verder te
bezuinigen… En het pond gaat in de
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kelder wat wel goed is voor een krimp in het
handelstekort… Maar dat verandert Moody’s
oordeel echt niet nu.

HET INTERNET WORDT DE GROOTSTE
WERKGEVER
De E-commercie deed in Frankrijk in 2012
+19% en kwam op 45 miljard omzet met
70.000 werknemers. Maar in totaal zijn er
al direct 700,000 werplekken in deze
branche en leveren ze ook nog ca. 300.000
indirecte plekken op en nog 150.000 die er
het gevolg van zijn… Dat zijn er al 1,15
miljoen in totaal en dus ook 1/3 van de hele
industrie van 3,7 miljoen werkplekken. Al
4% van de werkende bevolking ook en tot
2016 worden er dat nog 450.000 meer .
Dan zal 25% van de groei van daar komen
uit deze nieuwe industrie. Ondernemingen
met veel “internetinhoud” groeien ook twee
keer zo snel als andere en maken ook
meer winst. Zo dat is duidelijke taal.
Veel mensen vragen zich af welke jobs dat
dan zijn. Wel dan beginnen we even in de
E-scheppende kant: daar kun je als
ontwerper van E-systemen mooi werken
samen met de webdesigners en ook de
web-ergonomen die zich bezig houden met
de relatie mens-computer. Salarissen:
24.000 à 50.000 per jaar.
Dan over naar de E-technische jobs.
Ontwerpers van diensten op sites,
Veiligheids-experts, systeem-ingenieur die
complete info-systemen bouwt en de
webmaster die die de pages ontwerpt en
editing doet. Dan zijn er nog de Webjurist
en de iemand die Integrator heet en die
voor normen en regels zorgt op grafisch en
taalgebied. Salarissen: 25.000 à 40.000
per jaar.
Dan de E-businessvakken. Webmarketeer,
Consultant
voor
toepassingen,
Verkeersexpert,
Referentie-expert
(zoekmachine
optimalisatie),
Webgroepmanager (een groepsregulator
van
een
gebruikers-gemeenschap,
Productchefmanager (ontwikkelaar nieuwe
internetdiensten) en de Social Media
Manager. Salarissen: van 25.000 tot meer
dan 50.000.
Dan zijn er nog de snel opkomende webgespecialiseerde scholen met vaak tweeen drie-jarige cursussen en de hogere 5
jarige opleidingen.

KOPENHAGEN GAAT IN CANNABIS?
De burgervader daar wil zelf de hele
cannabis-business overnemen zegt hij tot
grote schrik van de regering! Want anders
blijft alles in criminele handen omdat die 150
miljoen die er om gaat dat oproept. De
bevolking is voor 53% voor zijn idee en 25%
is echt tegen. Maar de regering sprak een
veto uit. Hij organiseerde in zijn stad een int.
Conferentie hierover en liet daar de
amerikanen hun vrijgave-aanpak vertellen
(daar is het uit de trefhoek gehaald in een
aantal staten) en er kwamen ook experts uit
Amsterdam met zijn koffie-shops. Frank
Jensen is dus serieus en wil een dertigtal
verkooppunten inrichten in de stad op de
manier waarop er nu drank wordt verkocht.
Maar dat zullen dus apotheken worden nu, hij
wil niet het private-systeem van Nederland,
Dat garandeert niet dat de maffia er mee
stopt zegt hij. Ook wordt het enkel aan
zweden verkocht met legitimatie en indien
nodig komen er ook staatsfabrieken om het te
verbouwen. Dit kleine land met 4 miljoen
inwoners was al vaker koploper met vrijgave
van porno, vrouwenkiesrecht en ook abortus.
En men had in 1971 ook dat vrije stadsdeel
van de hippies de wijk Christiana waar drugs
vrij waren… Die bestaat in beperkte mate
nog: 1000 gezinnen wonen er met crèche,
bars , winkeltjes en veel cannabis ook… een
kleine vrijstaat dus die nu een grote
toeristische attractie is. Maar de kleine
dealers van toen daar zijn nu neergestreken
in andere stadsdelen en noemen zich nu
Hells Angels etc. en komen vaak uit het
buitenland. Ook vechten ze onder elkaar: er
waren in 2010 wel 40 vuurgevechten.
Het zero tolerance beleid van de politie
werkte niet en steeds meer zweden roken
hasj in dit land. De burgervader en de zijnen
willen het nu heel anders en vinden het hoog
tijd worden dat een stad in Europa de zaak
drastisch anders aanpakt nu. Afwachten dus
hoe ver Jensen komt…
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Alle ingenieursniveaus samen in Frankrijk zijn
per jaar samen goed voor ruim 40.000
ingenieurs. Zo’n 30% meer als in 2002.
Te weinig weet de overheid… Zeker als je
kijkt naar de miljoenen ingenieurs die China
jaarlijks opleidt… Ze heten in de industrie nu
al “het anti-crisiswapen”. Ziehier wat het
internet ons bracht en nog gaat brengen. En
het kan, met veel meer opgeleiden, heel veel
meer economische activiteit opleveren. Maar
met weinig jeugd en weinig belangstelling
voor techniek zal het geen storm gaan lopen.
En Frankrijk is hier dan nog een gunstige
uitzondering in de EU. De Duitsers
importeren
de
ingenieurs
met
de
honderdduizenden per jaar nu uit ZuidEuropa… En uit Polen… Nederland loopt ook
hiermee achter en de industrie slinkt nog
steeds.

ondernemers niet alle willen blijven. Veel
jonge Zweden vertrokken naar Londen en
ook leven er nog teveel mensen van
subsidies/uitkeringen. Maar ook hier zijn
hervormingen aangekondigd. Dit alles past
in wat Merkel riep: de EU is maar 7% van
de wereldbevolking maar geeft wel 50% uit
van alles publieke uitgaven! Dus het
noorden is op een punt waar Frankrijk nog
lang niet is aangekomen, en beweegt zich
zelf ook nog naar meer soberheid; a long
wat do go in Paris!
DE FRANSE INFLATIE
Het inflatiecijfer is hier ca. 2% en dat wordt
berekend aan de hand van de
prijsontwikkelingen van een “standaardset”
aan artikelen/services. Maar kijk je per
artikel dan is het schrikken! Groenten en
koffie in 2012 omhoog met 6%, gas en
elektra met 5%, brandstof ook met 5%, fruit
4%, verzekeringen ook 4%, Vlees met 3%,
transport met 2,8%, kleding met 2,4 en
huur met 1,6… Communicatie daalde met
9% (!) en ook gezondheid zakte iets.. Kijk
je naar het %-aandeel van de essentiële
producten dan kom je op een stijging naar
30% nu en dat was in 1960 13%! En in
1980 20%.... Dus de armen geven
bijgevolg nu al 48% van hun inkomen daar
aan uit, de middenklasse doet ca. 32% en
de rijken slechts 25%..
U ziet dus hoe het qua trend verloopt in la
Douce France en hoe het arm en rijk
vergaat.. In een stad als Marseille met
“twee economieën” vanwege de vaak arme
gekleurde bevolking zit het anders. Deze
“economie
des
pauvres”
verkoopt
levensmiddelen stevig onder de “gewone
Franse prijs”. Dat komt door goedkopere
import, lagere salarissen in de distributie
en mogelijk ook meer “vergeetachtigheid”
bij het betalen van de impôts? Parijs rekent
met 2% gemiddeld maar de gemiddelde
bestaat niet…

HET NOORDELIJKE VOORBEELD IN DE
EU
Het noorden van de EU is in de mode als
model voor de verzorgingsstaat. Vooral het
Zweedse voorbeeld leeft in Frankrijk want dit
land verkeerde in de 70-er en 80-er jaren in
grote problemen.
In 1993 waren de
staatsschulden weer op 67% van BBP maar
het stond nog maar op plek 14 in de wereld.
Omlaag gevallen van ooit plek 4 in 1970! Men
leeft hier soberder dan in Frankrijk of GrootBrittannië en de bedrijventaks zit op 22% dat
is minder dan in de VS. Hervormd
pensioenstelsel en een begrotingstekort van
0,3%... De VS hebben 7! De publieke sector
is vaak uitbesteed privé: hier is dat geen punt
van discussie. Idem in Denemarken en
Noorwegen waar ook ziekenhuizen privé
gerund worden. In Zweden krijgen de ouders
sociale cheques om de school van hun keuze
voor de kids te betalen. Overal in de publieke
dienstverlening zijn er performance-metingen
die gepubliceerd worden. En de centjes van
en voor de politici zijn ook publiek: zoals nu
ook in Nederland! Het e-government is hier
ook ver gevorderd zeker bij de belastingen.
De publieke dienst is rond 30% van de
werkende wat in de OCDE 15% gemiddeld is.
Maar ook hier is de ratio publieke
uitgaven/nationaal inkomen nog te slecht en
ook zijn de belastingen zo hoog dat

DE “TIRE-LIRE” IN KAKIKLEUR
Zo heette het grappige bericht hier over het
idee om een “Europese pot” te maken voor
de militaire kosten van Parijs in Mali. Want
zegt men daar, Serval (de militaire operatie
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daar) beschermt alle westerse landen!
Helaas zijn het tot nu toe enkele die meedoen
aan acties van dit soort: vooral Engeland en
Frankrijk en soms ook de Nederlanders, de
Polen, en heel soms de Duitsers ook… Deze
actie loopt nu in parlementaire kringen en zal
ongetwijfeld ook op Europese tafels komen…
Dit is de tol die moet betaald worden voor het
nog steeds niet hebben van die beroemde
“Europese interventie-macht”… Nu Frankrijk
zijn 3% niet haalt (mede door de oorlog!) zal
het onderwerp aan belangstelling winnen.

De landbouw is voor de toekomst een
strategische sector: de wereldbevolking
gaat naar 9 miljard en dus moet de
landbouw echt in ere worden gehouden.
De agrarische productie in Frankrijk groeit
nog maar 0,6% jaarlijks nu; dat was tussen
1960 en 1996 1,6% jaarlijks. De
landbouwgrond slinkt elke seconde met 26
m2: een heel departement op jaarbasis
dus. Want de bevolking groeit. Experts
dringen aan op lokale landbouwproductie
nu de grondstoffen wereldwijd schaarser
en duurder worden. En nu ook de export
inzakte. Frankrijk is landbouwkundig een
land van hoop: maar het moet het nog
sterker herontdekken!

NOORWEGEN ZIT ZONDER INGENIEURS
Massa-werkeloosheid elders in Europa, maar
net als in Duitsland zoekt Noorwegen
vertwijfeld naar ingenieurs. Minstens 25.000
zijn er nu nodig waarvan ¾ in de
olie/gassector natuurlijk. Hier is de WW 3,5%
en dus wordt er nu vooral gezocht in OostEuropa. Maar ook hier is de Centrale Bank
best bezorgd over de veel te grote
afhankelijkheid van olie en gas. Nokia is ook
een grote al is de ster wat gedaald in
telefonieland. Dus wie heeft er ingenieurs
teveel? Wel daarvoor moet je in China zijn
tegenwoordig of überhaupt in Azië. Vraag het
ook maar in Berlijn dat nu 200.000 ingenieurs
per jaar “importeert”; waarvan de meeste uit
Z-Europa. Maar ook dat zal ooit opdrogen en
wat dan bij een geboortecijfer van iets meer
dan 1 kids/vrouw?

DE EU EN MALI
De Fransen grepen in en Duitsland was
nauwelijks te zien en te horen terwijl
overduidelijk bleek hoe link het was
geworden. Natuurlijk heeft Parijs veel
commerciële en humanitaire belangen daar
en niet Berlijn. Maar als demonstratie van
solidariteit kan je dit bepaald niet erg blij
maken. Berlijn zou zeggen: oog om oog,
tand om tand! Uit een enquête bij Duitsers
en Fransen bleek: 65 % van de Fransen
zijn voor de aanpak in Mali en 71% van de
Duitsers zijn tegen! Nou is Duitsland (net
als Japan) ook een risicoloos oud land aan
het worden en militairen in een oorlog
sturen daar was Afghanistan de enige
uitzondering op! Maar dat dit kwaad bloed
zet in de EU en ons image schaadt
erbuiten is wel zeker. Omdat het hier om
vitale belangen van een EU-partner gaat is
het dubbel ernstig te noemen en dat
Merkel ook nog Cameron bijviel in Davos
net na die weigering, completeert het
verhaal best wel. En dat een dag na het
feestje van 50 jaar vriendschap!

HET PACS IN DE EU
Hollande lukte het op de valreep de 10
miljard tot 2020 te behouden voor de Franse
landbouwers. Dat deed hem goed bij zijn
bezoek op de Landbouwsalon eind februari.
De PS ligt niks lekker bij de landbouwers
omdat zij de Groenen die dicht bij de PS
opereren niet zeer waarderen. Hollande won
het pleit door mee te doen in een globale
budgettaire benadering in plaats van te
vechten
over
detailmaatregelen.
De
benadering die nu in Brussel algemeen “in”
is. Nadeel werd het grote aandeel in de
subsidies voor de grote graanbedrijven in het
land… De kleine specifiekere landbouw werd
wat gestraft nu. Maar dat kon hij niet
voorkomen. Hollande heeft wat steun hier nu
ook echt nodig nu zijn ster niet wil stijgen..

MEDICI IN FRANKRIJK
Er is al veel bereikt in het voorschrijven van
medicijnen door artsen. En het invoeren
van generieke medicijnen. Nu zijn de
operateurs aan de beurt: ze opereren
onnodig zegt de controlerende instantie en
wel voor 40 miljard per jaar. Er is sprake
van
te
lichte
beslissingen
en

22

onderschatting van het infectiegevaar bij
opereren. Wat alles nog veel duurder maakt.
Men zegt dat liefst éen op de drie operaties
niet hoeft, medisch gezien. Nu wordt er
aangedrongen op een debat in medische
kringen, want als de Ziektekas een gat
vertoont van meer dan 40 miljard, is het
terugdringen van overbodige zaken die 40
miljard kosten best een slimme maatregel. Er
valt dus best nog veel goeds te doen…

corruptieschandaal bij… Het kon niet
slechter samenkomen. Want 2013 ziet er
dramatisch uit: tekort 8%, nog meer WW
en behoefte aan 152 miljard steun.. En er
moet voor liefst 800 miljoen euro een
beroep op de EU worden gedaan! Terwijl
de
bovengrens
van
het
EUsolidariteitsfonds op 940 miljard ligt… Én er
al 220 miljard is geclaimd door Ierland,
Portugal en … in Spanje. De gok, net als
dat Hollande deed, op terugkeer van de
groei in 2013 is voor Rajoy fout gelopen.
Hij die zo fors hervormde kan er nu niet
van profiteren. Dus moet het hervormen
nog verder gaan… En nu riskeert men dat
het land in een neerwaartse spiraal komt:
financieel maar ook maatschappelijk. Het
Griekse scenario doemt nu op in Madrid..

SPANJE; ZEER GEVAARLIJKE CRISISSITUATIE
In Spanje is nu een echt kritieke situatie
ontstaan aangestoken door het grote
corruptieschandaal. Waarin de PP van Rajoy
(en ook hijzelf?) gelden blijken te hebben
geïnd van een bevoordeelde zakenman. Die
vooral werkte voor de overheid.. Het land dat
nu nog trauma’s heeft uit de tijd van de
burgeroorlog en de periode Franco komt nu
toch weer het extremisme op… Net nu het er
even op leek dat de diepe bocht ging worden
gehaald. De arbeidskosten gingen namelijk
met 20% omlaag, er kwamen industrieën
terug en de export steeg 18%. En het
lopende tekort zakte van 10 naar 2%!
Ondanks 40 miljard steun van de EU, de
nationalisatie van 5 banken zijn er nu toch
nog 200 miljard aan herkapitalisatie vereist.
En het OG zakte nog steeds nu al met 35%
en een krimp van het BBP met bijna 2%.. Het
begrotingstekort zal voor 2012 8% zijn en niet
de verwachte 6%... De totale staatsschuld
loopt op naar 80% (het was in 2007 nog maar
36%!). De WW is er voor bijna 6 miljoen
personen en dat is 26% van het actieve deel
van de bevolking. Meer dan een van elke
twee jongeren zit zonder werk en ze gaan
massaal naar Duitsland en Engeland en zelfs
naar Chili en Colombia. De immigranten uit
de Maghreb keren huiswaarts.. Omdat ook
hier het geboortecijfer op 1,3 kids per vrouw
ligt en ook de emigratie snel toeneemt, zou
de bevolking wel eens met 10% kunnen
dalen tot 2050.
Narigheid alom: de koning ging in de fout, zijn
schoonzoon ook en 18 autonome regio zijn
failliet gegaan. En Catalonië wil autonoom
worden. De instituties verzwakten en het
leiderschap ook en nu komt er ook nog dat

DE EUROPESE CORRUPTIE
Hoe de top tien er op de corruptielijst uit
ziet in Europa wil ook u wel weten et voila:
1.Finland en 2. Zweden. Dan 3
Denemarken,
4
Nederland
(!),
5
Luxemburg, 6 Duitsland, 7 België, 8 GB, 9
Frankrijk, 10 en 11 Ierland en Oostenrijk
(ai!), 12 Cyprus en dan komen de
zuiderlingen en de oosterlingen.. Het heeft
natuurlijk niet met brave of stoute mensen
te maken maar met de staatsorganisatie…
en de ambtenaren kwaliteit!
Binnen Frankrijk was er ook een top tien
(telling
van
het
aantal
corruptieprocedures) en dan zien we
natuurlijk Parijs “on top” met 24! Dan
verbazingwekkend komt Duinkerken met
12! Gevolgd door Aix/Marseille natuurlijk
en met 10 en dan Lyon met 8. Montpellier
doet 6, Bordeaux 4, Grenoble 3, Pau 2 en
ook Agen, Poitiers, Reims en dan nog wat
eenlingen.
Dit zijn dus allerlei zaken maar niet
eventueel betaalde steekpenningen want
die mag u in de DOM-TOM (Fransen ver
weg) van de belastingen aftrekken.
Daarom zijn er in die gebieden dus ook zo
weinig
corruptie-procedures
bij
de
rechtbanken aldaar (grapje!).
NA
50
JAAR:
FRANKRIJK
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DUITSLAND

EN

Het vriendschapsverdrag werd 50 jaar en het
werd herdacht; de sfeer was verre van jolig.
In de Franse pers vergeleek een columniste
de beide landen in die 50 jaar op
economische hoofdpunten. Zie hierna:

Bevolking
1963
1983
2013

Duitsland

Frankrijk

57,4
62
81,4

47,8 milj.
44,5
65,3

Vruchtbaarheid
1963
2,51
1983
1,42
2013
1,36

2,88 kids/vr.
1,96
2,01

Werkende (!!!)
1963
25,6
1983
25,3
2013
41,1

18,7 milj.
21,2
25,8

Werkende industrie (%)
1963
40,1
1983
35,9
2013
20,9

49
44,8
24,7

Werkende Dienstverl. (%)
1963
39,2
1983
55,3
2013
75,8

37,5
49,2
73,7

BNP (miljard euro)
1963
541
1983
1188
2013
2592

492 milj.
1080
1996

EXPORT (% van BNP)
1963
19,4
1983
23,4
2013
46,1

14,5
17,1
25,5

1963
1983
2013

117
375
498

119
380
510

TELEFOONS (aant. Per 1000 inw.)
1963
107
124
1983
459
464
2013
1643
1973
De auteur schreef onder deze cijfers:
Het is echt een opmerkelijk koppel: De een
met zijn wroeging voor zijn ongedisciplineerdheid en de ander met zijn angst
voor zijn laag geboortecijfer.
Over 40 jaar is Frankrijk de grootste maar
het is de vraag of het profijt wist te trekken
van zijn demografische dynamiek. De WWcijfers zijn 10,7% (Fr.) tegen 5,4% (Duitsl.)
voor de jeugd zijn die cijfers het dubbele…
Dat komt vooral omdat Frankrijk geen goed
leerling-stelsel heeft zoals Duitsland.
Het is jammer dat deze twee reuzen van
de EU qua filosofie zo sterk uit elkaar
groeien; waarbij Frankrijk de behoudende
partij is.
.DE ZUID-EUROPESE ECONOMIE
Griekenland exporteert nu 13% meer in 10
maanden van 2012 en importeert 9%
minder. Portugal doet 7% resp. 5% en
Spanje begint nu ook: 4% meer export en
2% minder import. Alles gemeten in
waarde
dus
euro’s…
De
bezuinigingspolitiek heft dus effecten, na al
die dramatische effecten op de salarissen,
de pensioenen en de werkgelegenheid….
POLITIEKE MANNEN IN ITALIË EN
SPANJE
Rajoy zit erg in het nauw nu hij, -en/of zijn
partij de PP-, van grote corruptie wordt
verdacht in zijn land, maar hij wil er niets
van horen af te gaan treden. El Pais de
grote
krant
kwam
met
forse
beschuldigingen over geheime inkomsten
afkomstig van een lid dat belangen had in
grote bedrijven
(publieke werken en
veiligheid) waar veel belasting werd
ontdoken. Er zouden lang elke mand
bedragen van 2000 à 20.000 euro op
rekeningen in Zwitserland zijn gestort. Uit

INHOUDINGEN (fisc. + sociaal % BNP)
1963
37,7
36,9
1983
47
44
2013
45,9
40
AUTO’S (aant. Per 1000 inw.)
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enquêtes blijkt dat 80% van de Spanjaarden
zijn vertrek willen nu.. Maar in Brussel en bij
Merkel ligt hij prima vooralsnog. En hij
controleert zijn PP zeer strak en is ook de
linkse oppositie nog de baas… Dus hij zit er
nog even? Het is natuurlijk uiterst pikant dat
hij die de Spanjaarden grote offers vraagt en
ook de WW naar de 30% laat gaan, zijn
zakken zou staan vullen…
In Parma de industriestad van 2000.000
inwoners is er een nieuwe burgervader nadat
de vorige (vriend van Berlusconi) er 600
miljoen aan schulden maakte. Hij is een
jeugdige IT'er (hij heet Pizzarotti) en zijn
vriend
ene
Beppo
Grillo
is
een
amusementsfiguur, blogger en nu ook
politicus.
De laatste is een openlijke
Jodenhater en zeer bevriend met ultra-rechts
in Italië. Samen zijn ze ook landelijk sterk in
opmars nu de verkiezingen er aan komen.
Daar liggen nu de socialisten voorop in de
peilingen met hun aanvoerder Bersani, dus
Monti gaat het moeilijk krijgen. Maar hij krijgt
de steun van de christen-democraten en de
Kerk, wat ook niet niets is hier.
MoviMento5Stelle kortweg M5S de club van
Grillo doet het lekker bij de jeugd en de vraag
is bij welke partij zij kunnen passen. Italië
heeft geen duidelijke meerderheid zoals
overal nu dus na de verkiezingen wordt het
knutselen hier. Afwachten.

sinds 1998! En het oude adagium: OG
houdt bijna altijd stand, is historisch niet
waar. Vanaf 1970 is bij elke crisis een
terugval opgetreden: naast 37 periodes
van forse stijging staan er ook 24 met
diepe dalers. Van 1/3 in waarde tot de hele
stijging sinds de vorige hausse! Langzaam
dringt de financiële werkelijkheid van het
land door: Sapin zei het per ongeluk: het
land is failliet eigenlijk…
In het hele westen zakte intussen de OGprijzen maar niet in Frankrijk: een OGeiland. In de VS zakte alles met 21%, in
GB en Italië wel 11%, in Nederland 14%, in
Spanje 24% en met 49% in Ierland! Nu
begint in Frankrijk ook van alles te keren
en komt het besef boven dat men ver
boven zijn stand leeft…
Nu nog is de overwaarde zeker 35% zegt
The Economist, net als in Canada en
Nederland… In Australië is dat 23% en in
Spanje 21%...
Dus eigenaren verkoop nu en vlug en
kopers wacht op nog betere kansen!
FRANSE ELU’S ZIJN VAAK EXAMBTENAREN
Een instituut analyseerde het voor een
aantal landen: waar werkten elu’s
(gekozenen) voor ze in de parlementen
kwamen? En dat leverde een aha-erlebnis
op! In Frankrijk komt 5% van hen uit het
bedrijfsleven en 44% uit de publieke
sector! In GB is dat 25 resp. 9% dus totaal
ómgekeerd! In de VS (dat dacht dus
verkeerd!) is het 43% privéboys en 39%
publieke sector… Zweden doet 12 en 33%
en Canada 2 en 20%.
Daarin zou wel eens de verklaring kunnen
schuilen van de nogal grote en merkbare
afkeer voor het bedrijfsleven dat hier heerst
in de parlementaire kringen.. Dus zei een
grappige hoofdredacteur: er is in La France
behoefte aan een ander “parité” dan die
voor mannen en vrouwen. (parité is gelijke
aantallen). Namelijk die van “privé en
publiek” dat zouden we moeten eisen bij de
benoemingen van parlementsleden ná de
verkiezingen. Nederland kon ik helaas niet
vinden..

WAARHEEN MET HET FRANSE OG?
The Economist beweert dat het Franse OG
wel 35% zou zijn overgewaardeerd! De
prijzen zakken echter nog maar kleine
stapjes, ondanks het feit dat het aantal
transacties kelderde. In 2012 nog met 25%!
En in Parijs is het nog allemaal peperduur.
Maar dat komt omdat Parijs een stad van
(half)-rijken
is
geworden
en
zijn
arbeidersbevolking de deur uitwerkte in de
laatste decennia. In 1954 waren er nog 65%
die je blue-collar kon noemen, daarvan zijn er
nog maar 20% over in 2008. Al 30% zijn
hogere
leidinggevenden
en
hogere
intellectuelen nu; in 1999 waren dat er iets
meer dan 20%. Zo ging de m2 prijs met
300% omhoog hier in 10 jaar: twee keer de
stijging van het BNP in dit land. De
appartementsprijs ging 2,5 keer over de kop
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FRANKRIJK ZOEKT HET OOK IN LATIJNS
AMERIKA
Men plant om agents uit de Conseils
Generaux (van regio’s en departementen
dus) te gaan plaatsen in de diverse
ambassades in Latijns Amerika. Denk aan
Venezuela, Brazilië, Panama, Haïti, Cuba,
ook Florida!, Dom. Republiek, en in
Guadeloupe en St. Lucie en TrinidadTobago…
Met
Frans
Guyana
als
bruggenhoofd? Ook in Quebec moet er iets
gaan gebeuren vindt Parijs. Zo wil men die
zakkende export opvijzelen via de regionale
industriële power… Met zoveel historie in dit
gebied en ook hele stukken Frans land moet
dat kunnen lukken!

belangrijke helper geworden en ook de
Albrigt Society is er zeer actief. De directe
investeringen daar vanuit de VS bedragen
sinds 2007 minstens 102 miljard euro!
Belgrado
weigert
nog
steeds
de
onafhankelijkheid te erkennen.. Maar er
zijn ook enkele boze Kosovaren: zij vonden
het niks OK dat de Amerikaanse
ambassadeur in Pristina druk uitoefende
om te stemmen op de kandidaat met de
meeste
sympathie
van
de
VS….
Onafhankelijk is nog niet soeverein dus..
OOST-AZIË
JAPAN EN HET FUKUSHIMA-EFFECT
Het handelstekort nam na de ramp met
sprongen toe in Japan. En dat na dertig
jaar van steeds grotere overschotten? Het
is geen wonder als je alle energie nu via
olie moet produceren die je eerder nucleair
maakte! De dure import van olie en gas
deed een overschot van ruim 90 miljard
dollar in 2004 omslaan in een tekort van nu
-111 miljard! Terwijl het gedonder met
China en ook de zwakke economie in
Europa zijn export deden zakken… Het
gaat ondanks nieuwe economische groei
en een forse nieuwe injectie in de
economie (en weer hogere staatsschuld!)
niet echt goed met grijs Japan..

MI6 PIKTE KINDERNAMEN
Geheime agenten zoeken naar valse
identiteiten en waarom dan ook geen namen
van overleden kinderen? Natuurlijk zochten
ze dan naar kids met een ongeveer gelijk
geboortejaar. Maar dat gaat ook soms fout.
Een geheim agent die zich de naam van ene
John Barker aan had gemeten (die stierf op
zijn 8e aan leukemie) verbrak een relatie met
iemand en die ging naar zijn familie op
zoek… Ze vond de familie die zeer geschokt
was toen bleek dat de identiteit van hun
overleden kind was gestolen. Nu is het een
rel in het parlement. Democratieën bedienen
zich ook regelmatig van methoden die er niet
echt bij passen… Met dieven vangt men
dieven, ook in democratieën niet?

WAAR ZIT CHINA’S BBP PRECIES?
Als je de BBP’s van de 31 provincies optelt
kom je 5760 miljard yuans hoger uit dan
het getal dat Peking opgeeft. Dat is 11%
meer en het is ongeveer het BBP van de
grootste provincie, dit verschil. Het eigen
centrale bureau van de statistiek heeft er al
in maart 2012 op gewezen maar ja die
provincies doen enorm hun best hoog uit
de bus te komen. Dit cijferprobleem komt in
dit giga-land wel vaker voor en vertroebelt
nogal eens de analyses en prognoses:
binnen en buiten China!

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
KOSOVO: GROTE VRIENDEN VAN DE VS
In dit land zijn de boulevards genoemd naar
Clinton en Bush en Bill heeft er zelfs een
standbeeld en Hillary een naar haar
genoemde boetiek. Want de VS zijn hier de
bevrijders van het Servische juk, na de
bombardementen op Servië in 1999. In 2008
proclameerde
hun
parlement
de
onafhankelijkheid. Vanaf 1913 waren de
Serviërs al weer de bezetters geworden,
nadat ze verslagen werden door de
Ottomanen in … 1389!. USAID is daar een

CHINA WORDT DOOR PARIJS AANGEPAKT
China concurreert fel op prijs op het gebied
van zonnecellen en dat kostte Frankrijk al
15.000 banen in die sector in drie jaar.
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China exporteert 15% van zijn productie
richting Europa nu en is dé prijsbreker. EDF
Energies Nouvelles legde ook al het loodje.
Nu wordt er ingegrepen: de vergoeding voor
stroom geleverd uit zonnepanelen van
particulieren gaat nu voor panelen uit de EU
met 10% omhoog… en dat moet de 12
Franse producenten helpen. Hun markt is nu
ca. 1000 Megawatt (Duitsland doet 8000
Megawatt). Maar of dit China dat nu al 80%
van de Europese markt heeft zal
tegenhouden valt te betwijfelen. Ook Brussel
is zeer bezorgd over deze prijsdumping..
Stille handelsoorlogen overal om ons heen,
de nieuwe wereld zonder grenzen!

functionarissen daar in contact en nu is hij
een goed gewortelde voorlichter van het
regiem. Hij werkt veel op internet voor zijn
job en de Catalaan is nu een belangrijke
stem van het regiem in het buitenland. Hij
acht de republiek veel democratischer te
zijn dan de meeste westelijke landen… En
vecht tegen die “domme VN-resoluties over
kernwapens in N-Korea”. Hij reist veel en
bemoeit zich met alles wat internationaal
gebeurt rondom de kwestie N-Korea. U ziet
het: niets is onmogelijk bij de mensen.
ZUID-AZIË
CHRISTENVERVOLGING PAKISTAN
Ook hier is het vervolgen van deze
gelovigen dagelijkse kost door de fanatieke
soennieten. Hier is 97% moslim en dat zijn
er 180 miljoen. In Lahore werden er nu 125
huizen van hen in de fik gestoken door een
woedende menigte van 7000 moslims die
de hele christenwijk sloopten. Omdat er
een moslim ruzie kreeg met een christen.
De regering beloofde schadevergoeding
van 1500 euro per christen maar zeer
timide om niet weer woede op te wekken.
Want een van deze terroristische groepen
verbond zich met de politieke partij PML-N
die hier grote oppositiegroep is. En die zou
wel eens veel stemmen kunnen gaan
halen. Dit land is steeds meer een groot
kruitvat naast het andere dat Afghanistan
heet. Een grote zorg ook voor de westelijke
wereld die nu min of meer opgeeft door het
verlaten van Afghanistan..

CHINA SLUIT ZIJN STRAFKAMPEN?
Dat blijkt een maatregel te zijn van de nieuwe
Chinese president: de werkstraf kampen van
Mao worden gesloten. Er waren er ruim 300
en daar zaten wel 190.000 mensen in. Het
verblijf kan wel 5 jaar duren. Via Internet en
Weibo (het Chinese Facebook) weden steeds
vaker schrijnende gevallen van nogal kleine
overtredingen gehekeld waarbij onevenredig
werd gestraft.. En dat hielp: op 7 januari
besloot de partij de strafkampen op te heffen.
De vorige president legde de nadruk op
economische groei, de nieuwe lijkt vooral ook
te zijn gefocusseerd op de rechtsstaat. Nu
komen ook de vreselijke verhalen los van
mensen die daar zaten en die binnen alle
rechten verloren en bij protest werden
mishandeld. Nu nog een verandering bij het
opsluiten van dissidenten in psychiatrische
ziekenhuizen, is op internet te lezen. De
Verlichting nu ook in China? Nog even blijven
kijken!

Terug naar inhoud

SPANJAARD IS VOORLICHTER NOORDKOREA
Hij heet in N-Korea Zo Sun-il en werd
geboren als Alejandro Cao de Benos in ZSpanje. Hij was altijd al een vreemde snuiter
in zijn dorp in Catalonië waar hij bij de
communistische partij aldaar een boekje te
pakken kreeg van Kim-Il-sung en dat greep
hem zeer aan. Hij richtte meteen een
vereniging op voor vriendschap met N-Korea
en organiseerde reizen daarheen voor
studenten. Zo kwam hij met hoge

NOORD-AMERIKA
OBAMA BEZUINIGT OP DEFENSIE
Er
kwam
geen
deal
met
het
schuldenplafond dus moest Obama de
“automatische bezuinigingen toestaan” die
in de vorige deal werden vastgelegd. En
dus worden er nu stevige ingrepen
verwacht bij het Pentagon en één er van
komt terecht in Norfolk in Virginia, de grote
haven van de Navy. Want 60% van de te
snijden 85 miljard moet militair zijn en 40%
zal civiel worden geknipt. In Norfolk is een
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prachtige marinehaven met werven etc. waar
ca. 40.000 salarissen worden verdiend in de
scheepswerven van de militaire organisatie
en er zijn ook nog 600 salarissen buiten deze
activiteit in de omgeving. Daarnaast is er
NASA wat 90.000 werknemers in de
defensie-high-tech hier aan het werk heeft en
nog eens 20.000 federale ambtenaren. Wel
50% van het locale BBP van 81 miljard is van
militaire oorsprong hier. En daar wordt nu in
gehakt wat de WW hier, die nu 5% is op 7%
zal brengen. Alles hing af van de laatste
besprekingen op 27 maart… Ontslagen en
salarisverlagingen van 20%, sluitingen van
scholen en crèches, etc. Het Pentagon heeft
al een lijst van “te verschuiven onderhoud
van schepen”. De republikeinen krijgen het
nu ook zelf moeilijk want dit gaat hard
aankomen. En dit alles om 85 miljard weg te
snijden in een plafond van 1327 miljard en
ten opzichte van een totale externe schuld
van 16.668 miljard. Het lijkt niet veel maar
alles doet pijn…

natuurlijk ook een kwestie van imago:
outsourcing is niet fraai in crisistijd. Daar
kwam ook Mit Romney achter die verloor
mede omdat hij daar ooit voor was
geweest. Maar het is ook puur economisch
verantwoord nu de robotisering veel van de
arbeidskosten verschillen verkleint. Want
China c.s. werden ook nog duurder: per
jaar stijgen de lonen daar nu met 20%
soms! Daarbij komt de stijgende yuan. En
ook het zeetransport wordt niks goedkoper,
er zijn ook politieke risico’s en men denkt
ook aan de natuurrampen die elders vaker
optreden. Ook is nabijheid van Research
en productie vaak een voordeel. Men
rekent dat in 2015 bijna het hele
kostenverschil weg zal zijn…
Het zelfde gebeurt ook al bij de callcenters
nu. In 2015 is het kostenverschil voor een
medewerker tussen de VS en India nog
maar 20%. Dus het tij keert!
Maar let wel: het gaat vooralsnog meestal
om de activiteiten waarbij beter opgeleiden
nodig zijn. Dus moeten regeringen daar
meer investeren.

VS VERHOOGT MINIMUMLOON
Het minimumloon in de VS is 5,4 euro (7,25
dollar0 en dat wil Obama c.s. nu verhogen
naar 6,7 euro dus 9 dollar. Liefst 24%
omhoog dus. Frankrijk heeft ca. 10 dollar
minimumloon. Obama doet dit om de
republikeinen te laten zien dat armoedebestrijding langs deze weg niet altijd de WW
doet oplopen. Want de ongelijkheid in
inkomen blijft in zijn land doorstijgen. Experts
denken dat Obama niet verkeerd gokt maar
wijzen er op dat een move van dit type in
Frankrijk de jeugd-WW opnieuw zou doen
verhogen.

AMERIKAANSE VROUWEN GAAN IN DE
OORLOG
Drie jaar geleden mochten ook de homo’s
meevechten nu zijn de vrouwen ook
welkom aan het front. Er zijn nu al 200.000
vrouwen in het leger: dat is 14% en die
mogen nu ook aan het front van Panetta.
Maar
eigenlijk
bestaan
er
geen
frontenoorlogen meer: bij die guerrillaconflicten loopt iedereen in het leger
risico’s, waar je ook maar werkt. Dus
eigenlijk is het een papieren aanpassing
aan de realiteit. Er werden intussen al 140
vrouwen gedood… De discussie woedt dus
nog even door over vermeende “softness”
van de dames en de risico’s van dames
aan het front met zo vele mannen… Maar
Panetta is er uit dus het gaat gebeuren.
Hoe lang zal het taboe elders nog houden?
Emancipatie kent geen grenzen meer.

VS HAALT FABRIEKEN TERUG UIT CHINA
De Economist wijdde er een artikel aan: en
begon met “kon je je fabrieken maar op een
boot zetten en ermee rondvaren naar de
beste plek voor actie”… Nu is GE weer
degene die zijn policy bijstelt en het
“outsourcingsmodel” zelfs passé noemt! Het
haalde zijn witgoedfabricage terug uit China
naar Michigan. En het adviesbureau BCG
zegt dat al 40% van de fabrikanten deze idee
overneemt: Apple, Lenovo en HP gaan het
ook doen met hun computers. Het is

OBAMA VECHT MET DE NRA
Hij besloot na veel aarzelen in zijn eerste
periode en na het massaker van Newton
met 20 dode kids, om nu aan wettelijke
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maatregelen te beginnen tegen wapenbezit.
De laatste nieuwe is dat je nu in Arkansas
met een wapen in de kerk mag… Of het van
God mag is nog niet bekend…
Het debat daarover, aangevuurd door de
NRA-lobby, met zijn vele dollars duurde een
dag en een nacht in het parlement. En zat
weer vol met intimidatie als altijd: het wapen
van de NRA. Er lijkt nu een meerderheid te
zijn in het volk dat vóór maatregelen is. Na
10.000 doden in 2011 (!!) en 4 jaar aarzelen
gaat hij nu de 310 miljoen wapens in
circulatie aanpakken. Want 1 op de 4
inwoners heeft een of meer wapens in bezit
in zijn land. Het project dat rustte tegen
“assault weapons” is weer opgepakt nadat
het na 4 jaar “liggen” in het Congress was
teruggenomen. Het gaat hier om 40% van de
wapenmarkt dus ca. 6 miljoen wapens per
jaar. Maar de NRA kreeg ook 500.000 leden
er bij en hun anti-campagne draait weer op
volle toeren, En geld is er zat met nu al 4
miljoen leden. Er zijn veel supporters in het
Congress en ook 2/3 van de leden van de
Kamer der Afgevaardigden is voor de
wapenverkoop… De NRA heeft behoefte
aan een vijand om te kunnen groeien en veel
afgevaardigden worden “thuis” gedwongen
wapens vrij te laten.. Elke keer als er
verboden dreigen is er een run op de
wapenwinkels ook nu weer dus want Charlton
Heston hun president maakt iedereen bang
met een verbod. De directeur van de NRA
verdient een miljoen per jaar en doet zijn
werk met veel succes: hij is dan ook
politicoloog van zijn vak. En heeft 1000 man
in dienst en een budget van 200 miljoen.
Maar nu is er een president die niets bang is
voor de titel “the most anti-gun president
ever”. Hij staat dan ook hoog op de jaarlijkse
lijst van vijanden van de NRA : zie op hun
website!

offensief werkt in de richting van de VS en
al zeker geen “preventieve aanvallen doet”.
Defensie
doet
de
cyberdefensie
werkzaamheden en de Franse geheime
dienst (DGSE) is geautoriseerd om ook
aan te vallen.. Daartoe heeft men 350
medewerkers wat niets is vergeleken met
de 100.000 hackers in China. Waarom
staan de Fransen op deze lijst? Wel Parijs
en Washington zijn opponenten waar het
om economische visies gaat en Parijs stelt
vaak het Amerikaanse protectionisme aan
de kaak. De laatste schreeuwerige affaire
van die Amerikaanse badenfabriek die
sloot met die felle rellerige beschuldigingen
en brieven over en weer lieten dat ook
weer eens zien. Good Year tegen Parijs
met minister Montebourg in battledress.
Waar grote landen klein in kunnen zijn…
CANADA THE JOB MACHINE
De WW is in Canada terug op 7% en het
aantal banen groeit tot nu al 18 miljoen. Nu
komen er maandelijks 18.000 banen bij, is
de inschatting. Dat trekt weer opnieuw veel
jonge Fransen aan er gaan er weer
260.000 per jaar daarheen om te werken.
Het niveau van 280.000 van 2010 gaat
weer worden bereikt, denkt men. Er
moeten ook nog 10.000 studenten worden
bijgeteld overigens. Het land heeft veel
grondstoffen zoals in Alberta waar ook veel
jobs zijn: dat is al 15% van het BBP en
gaat naar 25%. Verder is de winstbelasting
omlaag gegaan naar 15% en dat was 22%.
Ook is de WW-uitkering begrensd op max.
1500 euro/maand en voor max. 9 of 12
maanden afhankelijk van de provincie. Hier
zijn “petits boulots” niks negatiefs en
serveur worden is hier gewoon. De
dienstensector is 75% van de jobs en dat is
goed voor 68% van het BBP. De sfeer is er
goed en iedereen die solliciteert krijgt een
goede ontvangst vaak komt de baas zelf
even praten. Dat vinden de Fransen een
opvallend verschil met thuis. En aannemen
kan in een minuutje… maar ontslagen
worden ook! Hier gaan de werkzoekers ook
met hun CV op zak gewoon ergens
aanbellen om een van de nieuwe 175.000
banen per jaar te pakken. De groei in

FRANKRIJK OP DE PIRATENLIJST?
In de laatste lijst van de National Intelligence
Estimate die de Amerikaanse veiligheid
bewaakt komt nu ook Frankrijk voor naast de
zware daders als China, Rusland en Israël…
Wat het hoofd van de Franse Economische
Intelligence in Parijs belachelijk vindt! Hij
beweert dat zijn land sinds 1980 niet meer
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Canada blijft evenwel iets achter bij die in de
VS, maar het groeit hier nog.

voedselverdeling,
en
andere
rantsoeneringen als woningen, water en
elektra. De groei gaat maar door maar ook
de inflatie die nu op 28% zit. Al 5
devaluaties waren er de laatste 46%.
Staatsschuld liep op van 28 naar 130
miljard en de leners zijn de russen (15
miljard) en de chinezen (40 miljard). Er
heerst een klimaat van burgeroorlog: de
middenklasse is er nauwelijks en de rijken
zijn gevlucht. Bang voor de 110.000 man
militie en de volksgemeenschappen die
overal werden opgericht. Er zijn nu 22.000
moorden per jaar dat waren er 4000 in
1998. Het land werd een kruispunt van de
drugshandel zo dicht bij Colombia. Chavez
kocht voor zich wat leuke vrienden met
zeer lage olieprijzen: Cuba, Nicaragua,
Bolivia,Uruguay en Ecuador.. Een soort
van Cubaans rijk à la Castro. Het kwam
voor 20% op de plek van de USSR voor
Cuba dat in dank dokters en sociale
werkers er heen stuurt: wel 35.000
personen. Chavez was zeer bevriend met
Amadinedjad,
Assad,
Kadaffi
en
Loukachenko tot grote schrik van vele.
Maar nu is er wel een probleem omdat ook
de olieproductie verder wegzakt en het
land steeds onveiliger wordt. Een land
zonder industrie dat ook een grote
woningnood
kent
,
een
volledig
verwaarloosde infra-structuur en ook een
gigantische import. Want zelf maakt men
bijna niets hier…
En nu na zijn dood dreigt ook de
burgeroorlog. Een der laatste Caudillo’s
ging en liet een volledig ontredderd land
achter dat leeft op een grondstof en geen
meter vooruit kwam.. Let wel: het wordt,
net als Cuba, bewonderd door politici als
Melenchon uit Frankrijk!
Hij beval zijn vice aan die nu verkiezingen
gaat organiseren en die heeft rechtse
oppositie tegenover zich en moet het ook
doen zonder het gebalsemde stoffelijke
overschot van Chavez. Men was te laat
met
de
start
van
de
nodige
voorbereidingen.. Mogelijk is dat het enige
positieve punt in dit land dat een grote
zwaai moet gaan maken. Als er tenminste

GUANTANAMO
De Frans-algerijnse gevangene…
Hij zit er al 11 jaar en liet een klacht indienen
in Parijs tegen vasthouding, ontvoering,
martelingen en barbaarse behandeling. Hij is
nu 33 jaar en werd verkocht aan de VS toen
hij gewond in het z-huis lag in Pakistan. Zijn
martelingen in Bagram en Kandahar zijn
tegen het oorlogsrecht en er is nu nog geen
aanklacht tegen hem ingediend. Bush achtte
hem in 2007 al “vrijlaatbaar” als hij een land
kon vinden dat hem opnam. Nr. 238 wilde
naar Frankrijk waar hij zijn jeugd doorbracht
en waar zijn familie woont. Vandaar dat
proces in Parijs. Obama heeft van Guant nog
steeds geen hoofdpunt van beleid voor de
tweede termijn gemaakt. Wat een juridische
afgang!
Hongerstakingen
Er zouden nu al 100 hongerstakers op de
basis zijn onder de 166 gevangenen daar.
Maar de regering spreekt van “maar” 14
personen die zo protesteren tegen hun
gevangenhouding. De schande van Obama
c.s. wordt steeds pijnlijker…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DE CHAOS NA CHAVEZ
Hij laat een zeer verwaarloosde economie
achter en een politiek ook riskant land. Want
Chavez was de “commandante petroleo” en
haalde via export 124 miljard op door de
oliemy te nationaliseren. Er zit nog 300
miljard barrel in de bodem wat ongeveer
gelijk is aan Saudi Arabië. Dus is olie 90%
van de export
en 50%
van de
belastingontvangsten. En met de hogere
olieprijs nu op 100 dollar/barrel gaat dat
lekker. Zo’n 10% van de bevolking werkt voor
de staat: 3 miljoen mensen. Zijn subsidie
stroom heeft de armoede terug gebracht van
49% naar 27… maar ook ten koste van nog
zeer grote inkomensverschillen want de
corruptie
is
hier
enorm.
Er
is
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niet een burgeroorlog uitbreekt want er zijn
(Russische) wapens zat.
Nu zal zijn vice ongetwijfeld ook overgaan tot
op grote schaal opkopen van stemmen. Want
Chavez had zijn mannetjes die na de
verkiezingen in hun “rayon” een premie
kregen als er werd gewonnen. Zo kwam hij
aan honderdduizenden stemmen….
Niet veel positiefs dus in de erfenis van
Chavez maar wel dat hij er voor zorgde dat
nu ook de vrouwen geaccepteerd zijn als
deelnemers in het politieke debat. Dat zou nu
echter ook wel eens kunnen tegen liggen bij
het vervolg!

De kanaks luisterden naar een zakenman
van Vietnamese afkomst en die haalde de
Zwitsers Xstrata erbij die nu de berg
exploiteren. Dit bedrijf is minderheids
aandeelhouder natuurlijk en de vietnamees
Dang heeft ook nog 8%. Maar nu kwamen
er ook nog de chinezen die een
nikkelbedrijf in China willen bouwen om
een del van het mineraal daar te
verwerken. En men sloot ook een contract
af met een Zuid-Koreaans bedrijf. Het
Franse SLN symbool van de koloniale tijd,
zegt dat SMSP veel teveel hooi op zijn vork
neemt nu met deze contracten.
De spanning loopt dus flink op tussen dit
Franse bedrijf en de separatisten in de
politiek. Opnieuw dreigen er nare
maatregelen tegen SLN zoals al eerder.
Ook hier speelt dus het koloniale verleden
zwaar mee en zien we weer China en
andere Aziatische landen hun slag slaan..

Terug naar inhoud
OCEANIË
STRIJD OM HET NIKKEL VAN CALEDONIË
De kanaken zijn daar de autochtonen en men
is hier vergaand autonoom in het Franse
bestel. Ver weg ten oosten van Australië.
In dit verre landje zit 25% van de wereldse
nikkelvoorraad en dat is iets om best wat
ruzie over te krijgen. Een grote Zwitserse
fabriek voor opwerking is nu net open in het
arme noorden van het eiland dat wat moet
worden bijgetrokken bij het ontwikkelde
zuiden. De gigantische installatie heet de
Koniambo en ze kostte 5 miljard dollar. Er
zitten 5300 ton ijzer in en 80.000 m3 beton en
er is ook nog een 12 km lange transportbaan
van de winning hoog in de bergen naar de
verwerking, beneden. Daar is ook nog een
diepe haven en een elektriciteitscentrale voor
de voeding van de bewerkingsfabriek. Er zit
hier voor zeker 25 en mogelijk zelfs 100 jaar
in de grond. De jongeren van de 200
stammen hier werken er nu en rijden in blitse
4x4’s rond: en vergeten de oude gewoonten
en regels.
In 1998 werd het gebergte dat eigendom was
van het Franse Eramet (onderdeel van SLN
Frankrijk) overgedragen naar SMSP een
nieuwe onderneming die door de kanakoverheid wordt bestierd. Dit om de welvaart
van het autonomere , arme volk te
verzekeren. SLN kreeg een andere veel
slechtere plek en een vergoeding van 150
miljoen. Veel te weinig riepen ze…

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
HET DRAMA VAN TUNESIË
Er brak na veel herhaalde (en onderdrukte)
protesten waarop de moord op een
oppositieleider (Belaïd) volgde, een ware
politieke crisis uit in het land. De Ennadapartij die sterk uit de verkiezingen kwam en
die samen met sociaal democraten en
nationalisten ging regeren. De eersten
leverde de president en de laatste leverden
de premier; die nu aftrad. Er waren steeds
fellere radicale incidenten in de vorm van
aanvallen op hen die niet “recht genoeg in
de radicale leer waren”. Overvallen op een
moderne Galerie, het lynchen van iemand
die een vergadering had georganiseerd en
een aanval op de VS-ambassade. Het
blijkt binnen Ennadah, een partij die vele
jaren in het geheim moest opereren, dat
men niet kan omgaan met de nieuwe open
situatie. De kopstukken zijn niet gewend in
het publiek te werken en hun kwaliteiten
daartoe zijn zeer beperkt. Echte amateurs
dus en er blijken ook zeer verscheiden
stromingen in de partij te bestaan. Zo wordt
ook het werk van de raad die een
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Grondwetsontwerp moet maken onmogelijk..
Ennadah verliest nu in hoog tempo hel veel
van het vertrouwen dat het in de
onderdrukkingstijd
opbouwde
bij
de
bevolking… Wat de radicalen in de oppositie
een flink voordeel verschaft.
De economie zakt snel af, de WW stijgt zeer
snel en toeristen en investeerders, blijven of
gaan , weg. Enkele ministers van de radicale
vleugels deden hun jobs zeer slecht en ook
dat zette veel kwaad bloed binnen regering
en partijen.
De tweede revolutiegolf kondigt zich nu dus
aan met het risico dat die veel bloediger
wordt dan het begin.
Het lijkt een beetje op Egypte maar daar is
toch, ondanks de autoritaire rol van Morsi,
meer sprake van politieke handigheid. In
Tunesië is een deel van de politici van nu
volslagen niet plooibaar en met hen is geen
enkel compromis mogelijk gebleken…
Intussen bleek het toch mogelijk de
ministersposten van de moslimpartij die zo
problematisch werden bezet uit te geven aan
technocratische ministers en lijkt het land, dat
zo dramatisch economisch afglijdt, weer
verder te kunnen.

Iedereen kon op TV de weelde zien van
deze dieven die stilletjes genieten in SaudiArabië… Van nog meer verdwenen geld en
goudstaven.
OPLOSSING VOOR SYRIË?
Attali wijst op de grote lafheid en de vele
excuses om niet in te grijpen in dit
oorlogsland met zijn bijna 80.000 doden, 4
miljoen
onthuisden
en
700.000
vluchtelingen in andere landen. De
smoezen zijn beschamend zegt hij: te ver
weg, ingrijpen te duur, onenigheid in de VN
en bang voor bewapenen van djihadisten.
Kijk naar “Libië en Afghanistan en u ziet
dat het smoezen zijn. Zelfs het financieel
steunen blijft zwaar achter komt niet aan of
wordt vergeten..
Als Assad blijft gaat het doden door verliest
hij straks toch dan komt er een
jihadistenland in Syrië en blijft het
kustgedeelte in de handen van de
alouieten…
Waarom
dus
niet
nú
ingegrepen? Dus vlug grote steun aan de
gebieden met de vluchtelingen en
deelregeringen installeren in de “bevrijde
gebieden”. En daar beginnen met herstel
en er een internationale vredesmacht
neerzetten. Dit is wat ook Qatar aanbeveelt
overigens. En dan ook nog drones inzetten
om de rebellen te helpen om Assads
vliegtuigen uit de roulatie te nemen. Zijn
verhaal is aandoenlijk, ja wanhopig. Maar
terecht: want hoe dan ook het huidige
(bijna)-niets doen gaat een ramp opleveren
en grote instabiliteit in de regio…

HET GEJAT VAN BEN ALI C.S.
Enrico Monfrini jaagt op de gestolen
goederen van Ben Ali c.s. en met succes. Hij
haalde ook ooit wel 1,3 miljard op van de clan
Abacha die in Nigeria flink plunderde.
Zwitserland blokkeerde 50 miljoen euro op
diverse rekeningen waaronder 30 miljoen van
de broer van de eega van Ben Ali; Leila
Trabelsi. Libanon gaf ook 20 miljoen terug die
er verstopt waren en Italië gaf het grote jacht
retour van een neef en Spanje een ander
familiejacht. Er moeten nog honderden
miljoenen volgen zeker nu ook Zwitserland de
clan verwijt “een misdadige organisatie” te
zijn. Maar er zwerft nog veel rond van de 5
miljard die gejat zijn… In Tunesië zijn nu alle
goederen en tegoeden van wel 113 mensen
in beslag genomen. En men begon met het
verkopen van de familiebedrijven AliTrebelski. Banken, auto0import, telecom etc.
brachten de staat al 500 miljoen euro op.
Men hield ook een grote veiling van de
inboedels etc. die liefst 10 miljoen opbracht.

TRAANGAS EN SCHOTEN IN BAHREIN
Op de blog Bug Brother du Monde staat
het: de politie in dit land zette de Franse
traangasgranaten in die de Fransen wilden
verkopen aan Ben Ali in Tunesië. Net voor
deze weg moest rennen..
In dit in
meerderheid sjiitische koninkrijkje met een
soennitische koningsclub aan de macht
(gesteund door de saoudi’s) vielen sinds
februari 2011 al 87 doden en 43 door het
gebruikte Franse traangas. Ook werden die
in huizen geschoten en men vond ze met
de Franse merknaam Alsetex. Dat bedrijf
haalde deze granaten al snel weg van zijn

32

commerciële site… Parijs zegt: het zijn al
oudere voorraden van voor “de revolutie”.
Maar er blijken liefst negen exportvergunningen te zijn af gegeven voor
wapenexport naar Bahrein door Paris… sinds
2011! Voor 17 miljoen euro. Voor raketten en
voor anti-oproer materiaal.. Parijs tracht te
ontkennen.. Bahrein staat op de lijst van de
“te verwachten nieuwe revoluties” maar
vooralsnog is de ijzeren greep van de beide
koningen (de locale en die uit Saudi-Arabië)
nog stevig. Al gaat er geen dag meer voorbij
vol onrust en al kijkt Iran toe naar zijn
onderdrukte geloofsgenoten.

Saudi-Arabië en buren. De vloek van de
olie, die ook dieper in Afrika rondwaart.
DE DRUGSHANDEL V.D. TALIBAN
BLOEIT
De aandacht voor de drugshandel van de
taliban verminderde snel nadat de oorlog in
Afghanistan in 2001 uitbarstte. De strijd
tegen de drugsproductie verzwakte enorm
en zie: we zitten nu weer op 150.000
hectaren
voor
opiumverbouwing
in
Afghanistan. Dat was in 2000 ca. 50.000
hectaren. Ook de afvoer van opium en
heroïne is per richting zeer sterk
toegenomen: naar Tadzjikistan gaat nu al
80 ton per jaar! En naar Pakistan 20 ton..
Afghanistan doet 88% van de wereldmarkt
nu weet de VN. En wat doen wij? Nou
eigenlijk niks meer..

ISRAËL WATER-EXPORTEUR
Het land kondigde zijn 4e waterfabriek aan:
ontzilting van zeewater. Deze produceert
alleen al 100 miljoen m3 water per jaar, wat
de waterbehoefte dekt voor 85% van de
inwoners. Dus wil het de rest exporteren in
het MO. De Arabieren de olie en het gas en
de joden het water dus. Er zijn sterke
geruchten over een 5e waterfabriek. Isrälel
begrijpt goed hoe strategisch water is en nog
meer wordt in die regio!

ALGERIJE SCHOOT WAKKER
De klap kwam zeer hard aan. In Algerije
dat zich té veilig waande en zich “afsloot”
van wat er in zijn zuiden echt gebeurde
maar ook in het geschokte buitenland dat
het geweld zag waarmee de gijzelname
werd opgelost. Men heeft daar nog het
grote
trauma
van
de
Algerijnse
burgeroorlog die 10 jaar duurde waarbij
ook radicale islam het opnam tegen de
gevestigde orde… En daar werden echt
methoden toegepast, over en weer, die de
regels van Genève niet verdroegen.
Nu dus zonder aarzelen weer en ook bij de
radicale moslims: ze wilden natuurlijk geld,
maar schoten om de druk op te voeren (ze
moesten ook nog eerst wegvluchten
namelijk) meteen een dozijn gijzelaars dor
het hoofd.
Dat was ook omdat Bouteflika met
Hollande al een tijd samenwerkte om de
dreigende situatie in Mali in de hand te
krijgen. Algerije wilde geen actieve steun
geven aan Parijs maar enkel zijn luchtruim
openstellen. Tot woede van de radicalen…
Maar dat deze ook een grote gasfabriek
die 12% van hun productie doet en 18%
van hun export oplevert, zomaar zou
kunnen worden bedreigd was een grote
schok. En de ontdekking van een foute en
riskante
politiek.
Ook
Londen
en

DUTCH DISEASE IN ALGERIJE
Deze ziekte had Nederland toen zijn gasbel
was ontdekt: het sociale paradijs werd
geopend en in no time leefden we luxe op de
gasbel. En dachten te weinig aan morgen…
Dat doet nu ook Algerije dat vol zit met olie
en gas. Er zijn daar nu een par denktanks en
ook wat clubs van industriëlen die steeds
sterker waarschuwen. Het land haalt liefst
99% van zijn export uit olieproducten en 0,6%
uit landbouw en 0,8% uit industriële
producten! Het heeft 200 miljoen aan
buitenlandse deviezen en geen tekorten..
Maar ook maar 220 kleinere bedrijven die
meer omzet draaien dan 2 miljoen euro. Alle
consumptie is import. Maar in de politiek
wordt het ongeruste geluid maar nauwelijks
geloofd. En het advies om de grens met
Marokko te openen om economische
redenen wordt ook niet serieus genomen. Het
enige wat in Algiers verontrust is de
zakkende olieprijs.. De dutch disease is een
hardnekkige ziekte en ook zeer bekend in
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Washington waren zeer teleurgesteld dat ze
geen info kregen en ook geen inspraak… De
Fransen blijft nu niet veel anders over dan het
Algerijnse optreden maar te beamen en te
begrijpen… Want Parijs is nog niet klaar daar
in die grote Sahel zandbak en kan elke hulp
gebruiken. Ook die van Algerije… waarmee
het net weer wat betere verhoudingen was
aangegaan.. Nu is het afwachten op de
bijstelling van de Algerijnse politiek in deze
kwestie. Zo kan Algiers niet doorgaan ook
niet vanwege zijn eigen onveiligheid!

gemakkelijk binnen vanuit Turkije en
Libanon en men wordt hier snel ingelijfd in
deze burgeroorlog. Ze zijn ook zeer
populair bij de rebellen…
Moskou stuurde intussen honderden
soldaten van de speciale troepen om de
kuststad Tartous waar men een basis
heeft, te beschermen. Er liggen nu al 18
oorlogsschepen en men oefent ook al
landingen hier… Want mogelijk moeten de
10.000 russen die hier zijn ooit worden
geëvacueerd.
Nu
Medvedev
zelfs
publiekelijk zei dat “de kansen van Assad
verminderen” lijkt het tij ook voor Moskou
te keren. Zeker ook nu Iran zei blij te zijn
met de wens tot overleg met Assad door
de rebellen… In de gekozen policy van
Moskou breekt nu ook de chaos flink uit..
Vele verwachten een keer in deze ravage
die nu al 60.000 mensen het leven kostte
en die een miljoen mensen naar het
buitenland
deed
vluchten
en
honderdduizenden deed verplaatsen in het
binnenland… Een ware slachtpartij met
vele toeschouwers die het allemaal heel
precies weten. De chaos die men vreesde
bij ingrijpen is er nu (natuurlijk!) ook vanzelf
gekomen. Een Assad wijkt nooit: zie vader
Assad voor hem.
.

MORSI LIJKT OP MOEBARAK
Hij zit opnieuw in zeer zwaar weer: nu is er
naast het volk op het Tahirplein ook nog het
bekende drietal Egyptische wijzen dat een
burgerforum oprichtte om meer democratie te
eisen. Het zijn drie ex-kandidaten voor het
presidentschap waaronder Al Baradei van de
atoomclub uit Wenen (nu met pensioen). Na
de tientallen doden bij een voetbalmatch
ontstonden dagenlange gevechten met de
politie en er vielen weer doden en gewonden.
Het oproer verspreidde zich ook nog en de
hoogste legerbaas waarschuwde voor
complete chaos… Het land verkeert in grote
chaos en armoede. Er is nu een tekort van
10% bij de overheid, een val in het toerisme
(was 10% van het BNP) en de WW loopt snel
op. De saoudi’s, Qatar en ook het IMF
leenden al… want ook de prijzen schoten met
5% omhoog… Waardoor de staat veel meer
subsidies moet geven. Morsi krijgt het nu echt
moeilijk en Washington roept al bij herhaling
om “beter gedrag”. De dagen van Mubarak
lijken weer tot leven te komen, ook al is Morsi
gekozen en geen militair… Het lijkt een
beetje op andere revoluties, zelfs de Franse,
die na hun overwinningen een neergang
beleefden. Tja democratie echt beoefenen is
meer dan verkiezingen organiseren en een
Grondwet maken. Nog een destabiliserende
factor in het MO er bij… waar het
vredesproces met Israël helemaal op nul zit.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
DE PC IS EEN BEETJE OP?
De verkopen vielen weer met 5% terug
vorig jaar en ook Windows 8 mocht niet
baten. De beurskoers van Dell viel ook al.
De hybride dus de set van een afneembaar
scherm als een tablet loopt goed: Lenovo
scoorde +8% in de verkopen en ASUS 6%.
Alle anderen zakten in met 5 tot zelfs 21%!
Dus kijk uw oude laptop nog even aan: hij
gaat binnenkort in het museum.
WEER EEN MAANROBOT
Om op de maan te bouwen moet je daar
bouwmateriaal vinden en daartoe werd de
robot Rassor ontworpen door Nasa. Het
gevaarte kan naar de maan worden
getransporteerd met zijn 45 kilo gewicht

NIEUWS UIT SYRIË
De Franse geheime dienst zag zeker 80
fanate Franse djihadisten naar dit land
vertrekken om tegen Assad te vechten. Daar
is Mali dus nog een kleintje bij. Syrië kom je
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HET NEURON VAN DE LIEFKOZING
Het is eindelijk gevonden, het neuron
dat gek is op aaien en wel bij het MIT in
Californië. Maar wel pas in de huid van
muizen waar men cellen vond die
reageren op strelingen. En als ze zijn
geaaid
scheidt
de
muis
een
anxiolytische stof af die de muis zich
heel lekker doet voelen. Zo en nu nog
even kijken bij de mens en er komen
dan huidvibratoren. Wedden?

kan het “op” een raket reizen. Er zitten twee
rollen op met scheppen daarin om uit de
bodem materiaal te graven. Bij elke run graaft
hij 18 kilo maansteen uit dat vervolgens in
“bakstenen” wordt omgezet en wat water. Als
het ding 16 uur per etmaal werkt kan het in
vijf jaar genoeg materiaal produceren voor
een maanbasis. Dus geen zorgen: u vindt er
straks uw bedje gespreid.
NIEUWS VAN NASA
Tot 2015 zal Nasa een nieuwe ruimtemodule
testen van bijna 4 bij 3 meter en met een
wand van 15 centimeter dik. Die bestaat uit
Vectran wat twee keer zo sterk is dan Kevlar.
Hij moet worden opgeblazen voor er mee kan
worden geland. Vanaf de aarde wordt nu het
in de ruimte opgeblazen moduul uitgetest en
kan indien OK, later als ruimtestation dienen
of zelfs als station op de maan of op Mars…
Wie weet ook om mijnbouw te kunnen plegen
op asteroïdes? Het bedrijf Deep Space gaat
nu
met
minisondes
van
25
kilo
( rondvliegende rotsblokken” analyseren en
er monsters van nemen. Want er zijn mogelijk
nogal wat zeldzame materialen daarboven..
Ook denkt men eraan in de ruimte metaal te
gaan smelten en onderdelen te gaan
fabriceren in de ruimte. Met minizwaartekracht en dat met behulp van , jawel,
3D printers! Waar ook Nasa over nadenkt.
Dus wie weet straks op Mars: Vectran
modules met daarin 3D printers van Deep
Space? Waarom niet? Nasa en co zoeken
nieuwe doelen voor hun voortbestaan nu er
geen mens in de ruimte is te vinden…

DE ANTENNE MEET DE REGEN
De Israëli's zeiden het eerder: de
digitale antennes voor mobiele telefonie
“merken” dat het regent. Hoe meer
regen hoe meer invloed op hun
signalen dus. En nu zijn er Hollanders
van universiteiten die dat landelijk
bestuderen en meten. De uitkomst kan
wereldwijd betekenis krijgen als je er
ook droogte mee kunt meten: nl. het
afwezig zijn van regen of het vallen van
zeer weinig regen. Zou van zeer grot
belang kunnen zijn voor regenstudies
omdat het gemakkelijk, snel en zeer
uitgebreid data kan verschaffen. Zo
voorkomen
we
dat
die
foute
temperatuur-metingen van vroeger
(door de klimatologen van de VN) ons
ooit ook op het verkeerde been zetten
met regenmetingen…
VARKENS
KWEKEN
ONZE
ORGANEN?
Dat kan, zegt een Japanse prof: die
varkens alvleesklieren wil omplanten in
mensen. Door gemanipuleer van
stamcellen lukte het hem in een zeug
een menselijk klier te laten groeien.
Maar nu liep ook hij op tegen het
overheidsverbod om stamcellen te
injecteren in varkens embryo’s… Hij
denkt er nu over om naar China te
emigreren. Vooruitgang is niet tegen te
houden.

HOOGVLIEGENDE BACTERIEËN

Een bacterie is niks bang op grote hoogte
weet men nu bij Nasa want ze vonden
20% van hen op wel 10 km hoogte! Ze
behoren tot zo’n 17 stukjes leven uit
allerlei ecosystemen op de aarde. In de
lucht die is hoogeslingerd door cyclonen
zitten zelfs bacteriën die je in
uitwerpselen vindt van beesten en
mensen. Dat had u niet gedacht, dus u
kunt zelfs iets oplopen op 10 km hoog in
de luchten.
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DE MAN MET DE ROBOTHAND
Hij loopt nu testend rond een Italiaanse
jongeman met een geniale robothand uit
Lausanne. Ze is direct verbonden met
zenuweinden dus de hersens sturen alles
direct. Het een handje geven schijnt
sensationeel te zijn zeggen mensen die
het deden en het werkt veel belovend. Zo
alles goed loopt zijn er die handen voor
iedereen in 2015…

DE ELECTRISCHE AUTO VERVUILT
Hij loopt op elektriciteit en die moet je ook
opwekken en dat vervuilt, afhankelijk van
hoe de elektriciteit werd opgewekt. In India
wekt een E-auto drie keer zoveel vervuiling
op als een benzine-auto! Dus de landen,
als Frankrijk, waar je stroom maakt met
kerncentrales, of IJsland met zijn
geothermische stroom of Zweden met zijn
hydro-electriek zijn goede landen voor Eauto's. Foute landen: India, Z-Afrika,
Australië, Indonesië, China, Turkije, Mexico
en de VS… en beter zijn: Spanje, Canada,
Frankrijk, Brazilië, Zweden, IJsland en
Paraguay.

DE APEN WAREN ALTIJD AL ZAT!
Uit de genenstudies komt te voorschijn
dat de apen al 10 miljoen jaar geleden
moesten kampen met overrijp fruit dat
fermenteerde in hun darmen. En dat geeft
niet weinig alcohol in het bloed waarvan
je erg vrolijk kunt worden. Dus we erfden
onze
drankjesliefde
van
onze
voorvaderen. Dat verklaart weer eens
alles.

VULKANEN EN CO2
Er waren dozijnen kleine vulkaanuitbarstingen tussen 2000 en 2010 die alle
zwavel uitstootten bij hun erupties. Deze
uitstoot heeft invloed op de zonne-straling
en veroorzaakt zo temperatuur-stijgingen
op aarde. Het was veel meer dan de
zwaveluitstoot van de fabrieken in de
landen met veel economische groei. In
19991 was er een eruptie van de vulkaan
de Pinatubo op de Filipijnen en dat
scheelde al een halve graad op aarde voor
maanden. Weer een factor die meespeelt
in het complexe probleem van de
aardtemperatuur wijzigingen. Not as
simple as we thought!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE REUZEGOLVEN OP VANDAAG
Het woeste weer tijdens de storm “Quirin” van
februari liet de satelliet Jason verbaasd
staan. Al 30 jaar meet die golfhoogten maar
eentje van 36 meter! Dat is even hoog als
een gebouw van 12 etages! Zo'n golf vreet
het grootste schip op zeggen experts, die
weten dat tijdens de storm Quirin de
gemiddelde golfhoogte 20 meter was. Let
wel: de meeste schepen zijn gemaakt voor
maximaal 15 meter golfhoogte. En nu wordt
er dus ook nagedacht over nieuwe normen
voor scheepsbouw: de grootste
cruiseschepen kunnen namelijk boven de 20
meter ook al moeilijk overleven. Er wordt
onderzocht of die mega-golf mogelijk ook een
aardbevings achtergrond had. Of dat dit ook
een fenomeen is van de klimaatverandering
van onze tijd.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
OORLOGSMIGRATIES
Elke dag komen er 3500 Syriërs Jordanië
binnen en dat waren er twee maanden
geleden nog maar 1500. En dat is nog niet
de piek vreest Amman want 6 miljoen
Syriërs wonen net over de grens en
wachten af hoe de strijd gaat verlopen. Nu
al zijn er 8% van de Syriërs in Jordanië
aangekomen en slechts 1 op de 4 leeft in
een kamp. De anderen gingen naar de
steden waar ze klusjes doen en dat levert
steeds meer spanningen op voor de
Jordaanse bevolking die er concurrentie in
ziet. Het is maar één buurland met
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problemen zie ook Turkije en Libanon. Na
twee jaar is de chaos, de vernietiging en zijn
de moordpartijen te erg voor mensen om te
kunnen blijven. Obama die naar het MO komt
zal ook Jordanië aan doen op zijn reis, maar
of dat zal helpen is de vraag. Nu is er een
moeilijke discussie gaande in de EU waar
Engeland en Frankrijk pleiten voor opheffing
van het wapenembargo van de EU. Parijs
riep al dat het bij afwijzing zal overgaan tot
eenzijdige opheffing..

van het tegendeel: het kent 2,01 kinderen
per vrouw en geeft al altijd 85 miljard uit
aan “familiesteun”(dat is 5% van zijn
BNP!). We weten hoe het in heel verder
Europa (behalve in Ierland dan) gaat:
Duitsland zit 1,4 kids/vrouw net als Italië,
Spanje met 1,5 en ook Nederland doet
maar 1,4.. Idem Oost-Europa dus.
Als China zijn keiharde (en economisch
rationeel gezien gelukte) politiek niet had
gevoerd zouden er nu 1,7 en niet 1,3
miljard mensen leven. Al zijn er ook nogal
wat experts die beweren dat China’s
opkomst ook zónder die bevolkingspolitiek
zou zijn gelukt.. Zie Thailand waar dat
wordt gedemonstreerd. En die politiek van
Peking heeft ook andere en negatieve
effecten opgeroepen. Onderzoek toonde
dat 70% van de chinezen graag meer
kinderen wilden! En omdat jongens meer in
trek zijn dan meisjes én ze ook iets meer
kans op een geboorte maken, zijn er nu in
China 60 miljoen vrouwen tekort! Meer dan
1 miljoen mannen besluiten jaarlijks om
maar niet te huwen mede omdat een
vrouwelijke kandidaat (en haar familie)
graag een goed gevulde bankrekening zien
voor de man van hun dochter.. En dat doet
het toch al hoge spaartegoed nog verder
oplopen.
Want we moeten beseffen dat China nu
leeft volgens het 4-2-1 systeem: 4
grootouders, 2 ouders en 1 kind. Dat was
vroeger omgekeerd: 1-2-4… Dat betekent
dat er in 2050 drie keer zoveel 65+-ers
zullen leven dan nu. Maar ook heeft het
een soort van “geestelijke vergrijzing”
opgeleverd: de jongeren uit de 1-kind
periode zijn veel pessimistischer en ook
minder risicobereid dan de chinezen
vroeger waren. Men spreekt hier wel eens
van de “kleine keizers”, de “verwende en te
beschermde” generatie.
Dus groeit nu de druk op de politici om de
een-kind-politiek te laten vallen; in Sjanghai
is er al een experiment nu op dit punt..
Daar liet me de kind-keuze vrij en… het
aantal kids per vrouw viel meteen terug
naar 0,6! En er werd ook nog een heel
ander geluid gehoord bij de 400.000
ambtenaren die bij het ministerie de 1-kind-

-DEMOGRAFIE
LEVENSVERWACHTINGEN
Niet onbelangrijk voor iedere mens en zeker
ook niet voor de bevolkingspolitiek en de
“meting” van de gezondheidsgraad in landen.
Omdat we vaak zo gebrekkig oud worden
tegenwoordig maken de statistici nu
overzichten van de gemiddelde leeftijd per
land
waarop
de
“eerste
grotere
gezondheidsproblemen ontstaan voor het
sterven”. Dus van het aantal jaren leven “en
bonne santé”! En dan gesplitst voor mannen
en vrouwen. Wel in de EU is er een overall
gemiddelde van 62,2 jaar voor mannen en
61,8 jaar voor vrouwen op dit punt.
Nederland scoort daar 59 resp. 64! En dat is
net iets beter dan Portugal en … Duitsland (!)
met 58,7 en 57,9 jaar… Heel Oost-Europa
ligt lager.. behalve Denemarken dat ietsje
beter scoort dan Nederland. En Polen dat
boven het EU-gem. uitsteekt net als België,
Tsjechië en Engeland… Frankrijk doet 63,6
resp. 62,7 jaar “gezond” en wordt ruim
verslagen door Malta, Zweden, Luxemburg
(!), Griekenland, Ierland, Bulgarije (!) en
Spanje. Eurostat die de cijfers maakte voor
de EU weet er geen verklaringen voor. Het
aantal factoren dat meespeelt is erg groot:
van medische kwaliteit tot klimaat en zelfs
genetische factoren. Dus het maakt niet
vreselijk veel uit én u kunt er nauwelijks iets
aan veranderen. Of kun je door naar Malta te
gaan als Nederlander heel wat langer vrolijk
rondhuppelen?
HET ÉÉN-KIND-EFFECT
China is hier, sinds 1979, de kampioen weten
we en Frankrijk is in het westen de kampioen
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politiek
controleren:
daar
werd
fel
geprotesteerd want dat zou het einde van
hun job betekenen…
Opnieuw blijkt dat rationele (politieke)
overwegingen weer niet kloppen met
menselijke behoeften en gedrag en dat je erg
moet oppassen met al te rationele
experimenten. Ook is nu duidelijker dat de
effecten generaties lang duren als de ingreep
ook generaties lang aanwezig was. Eigenlijk
is dat de evolutie weer: want de mens past
zich aan… Maar anderzijds klopt het niet:
want met altijd een 1-kindpolitiek voeren sterft
de mensheid geheid uit! En dat is het
omgekeerde van “overlevingsdrift”!
Dus heeft China op termijn een probleem net
als de Duitsers, die ook te weinig kids
maakten en zónder die politiek. Idem elders
in Europa… Daar gaat het om hoge welvaart,
sterk individualisme (carrière voorrang op
kinderen opvoeden) en , wie kan het
ontkennen, ook een zeker cultuurpessimisme
of ook een soort van “moeheid van een
succesvol volk of land”?

na Ierland. Duitsland heeft het nakijken op
alle fronten...

KRIMPEND EUROPA
In de EU zijn er nu 308 miljoen mensen
aan het werk. Dat zullen er in 2060 nog
maar 265 miljoen zijn. Geen jongeren
en veel ouderen dus.. Enkel Frankrijk
blijft op peil…
---------------------------------------------------------------------

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.

MANNEN EN VROUWEN EN MEER
Mannen en vrouwen
Hun levensverwachting gaat naar elkaar toe:
het verschil was ooit 6,3 jaar en is nu 4,1 in
Frankrijk. De mannen bleven staan op een
verwachting van 78,4 jaar maar de vrouwen
liepen terug naar 84,8 (min 2 maanden sinds
2003). Het gaat hier om de tabak, de drank
en de obesitas… De eerste twee nemen
vooral toe bij de vrouwen. En de dames
hebben vaker hoge bloeddruk en diabetes.
Maar ben je boven de 65 jaar dan gaat het
toe naar een verschil van maar een of twee
jaar wat het overlijden aangaat.
Inwoneraantallen
Het aantal geboorten in Frankrijk stabiliseert
op 822.000 nu en de vruchtbaarheid ook op
2,01 kind/vrouw. De groei neemt af: eind
2012 waren er 65,8 miljoen inwoners. Het
natuurlijk overschot ligt nu op 251.000 per
jaar: het laagste sinds 10 jaar. De immigratie
geeft stabiel op 54.000 per jaar. Frankrijk is
het 2e grootste land in de EU en heeft 13%
van de Europeanen binnen zijn grenzen. En
is het tweede land wat geboortecijfer betreft

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