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EN VOLDOENDE GEZONDHEID

AMUSE GUEULE
Het fabriceren van een “groen” dollarbiljet kost nu 6,4 cent…
De ondernemingen van de S&P index hebben 900 miljard dollar in kas. Dat is 40% meer
dan in 2008.
Van 2008 tot 2011 zakte in de VS de autoverkoop met 21%. Maar de nagellak steeg
met 65%... de omzet van condooms met 23% en die van chocolade met 14%
Het aantal inschrijvingen van buitenlandse studenten steeg in de VS in 2011 tot 765.000
en dat betekent een stijging van 31% in 10 jaar. De VS weten waar je de dynamiek en
de innovatie mee binnenhaalt en houdt…
De republikein Broun die de theses van de creationisten erg lief zijn en die Darwin maar
niks vindt, kreeg eventjes 4000 stemmen in een district van Georgia. Darwin verguizen
is daar een pré!
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Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
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Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)
Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.
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MONDIALE POTPOURRI
Wel 62% van de Amerikaanse boeren raden hun kids aan het bedrijf over te nemen maar
in de wereld van de banken en de financiën is dat nog maar 24%. Dus papa waarschuwt
de kroost uit eigen ervaring.
Wel 60% der Chinezen betalen graag wat meer voor producten “Made in USA”!
In 2012 betaalt Peking 92 miljard aan sociale uitgaven; 22% meer dan in 2011. Het
afgelopen jaar was dat ook al +24%... China wordt ook duurder en dat merkt men al aan
de “terug kerende industrieën”.. Die profiteren van lagere lonen in het westen én ontwijken
de hogere lasten in China en vinden soms ook het transport te ver en te duur worden…
Verandering dus.
In 2060 zal de Eurozone nog maar 9% van het wereld-BNP doen nu is dat 17%. China
gaat intussen van nu 17% naar 28%, India van 7 gaat naar 18% en wordt dus groter dan
dat van de VS met 16%. En China en India samen zijn dan 150% (1,5 keer) meer dan alle
landen van de G7 samen. Nu is dat cijfer nog maar 50%! Over verandering gesproken.
Om het bankbedrijf mee te laten groeien met de Franse demografische ontwikkelingen zijn
er de komende jaren tot 2040 nog 3000 filialen nodig. Wie de demografie goed heeft zitten
heeft meer toekomst…
Elke 3 maanden ontstaat er een nieuw softwarebedrijf in de VS dat later aan een miljard
dollar omzet komt!
Er werden wereldwijd in 2012 ca 115 miljoen camera’s verkocht en 162 miljoen mobieltjes.
Oostenrijkers nemen jaarlijks 38 dagen vrij, Grieken 37, Fransen en Spanjaarden 36,
Japanners 35, Italianen 31 en Duitsers 29…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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REDACTIONEEL.

en
een
gelukkig
Nederland
aanbreekt.
Niemand kan er aan ontsnappen,
niets is te laat of onmogelijk maar nu
moeten we nog elkaar weervinden
en leren om ons aller belang te
stellen voor de sectorale en
individuele belangen. Dat zal niet
vanzelfsprekend zijn voor iedereen
dus zullen we de nodige betogers op
straten en pleinen gaan zien. Zoals
dat dagelijks het geval is nu in ZuidEuropa en het MO!
Dus voorbeelden zat en nu is het
ook onze beurt om de omslag te
maken. Moge onze beschaving en
historie ons daarbij op het juiste
moment te binnen schieten. En dat
van Erasmus tot de Ruyter en van de
VOC tot WOII…..
Veel
leesplezier
en
eruditie
toegewenst,

*VOORAF
Tijd om u mooie feestdagen toe te
wensen en een vooral gelukkig en
vredig 2013!
Een jaar van gewenning liep ten einde,
2012 liet zien dat het met die crisis
menens is. En 2013 staat al bekend om
het jaar van de ontknoping… Zie de
Duitse verkiezingen van essentieel
belang voor Duitsland én de EU. Ook
wordt het een testjaar voor het nieuwe
Nederlandse kabinet en.. het zou
kunnen gaan bevestigen dat de VS en
China c.s. weer wat opboeien terwijl
Europa
verder
verzinkt.
Het
Atlantische Bondgenootschap gaat
flink mank lopen door te ongelijke
benen..
Berlusconi verjoeg Monti en wil weer
aan de macht. Gaan we nu zien dat een
oversekste top/populist het weer lukt
een land verder te verwoesten.. En
moeten we dan concluderen dat
Wilders dat ook kan proberen nu de
PVV zo sterk scoort in de polls? Dan
wordt 2013 ook het jaar van het
populisme waar we dan nog vaak aan
zullen terugdenken. Ook lijkt het
eigenlijk onmogelijk dat er in 2013
geen eind zou komen aan de lijst van
de bijna 50.000 doden in Syrië.. en dat
Morsi nog niet zou hebben gesnapt dat
hij de oude truc van Mubarak niet nog
eens kan uithalen…
Nu we gewend zijn aan het einde van
een periode van ongekende welvaart
mogen we gaan proberen om een
periode van ongekende inspanningen
en vooral ook solidariteit te beleven. In
het belang van hen die na ons ouderen
komen. Het kan, we zien om ons heen
hoever dat kan gaan en kunnen niet
anders dan concluderen dat met 2013
dé grote testtijd voor de EU, de euro

Leon
Theo
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land, bespioneren van zijn politiek en
industrie. En de grote landen hebben nu al
allemaal een goed georganiseerde club die
dat als dagelijkse job en dienst bedrijft en
genieën in de hackerswereld worden
gekocht tegen hoge vergoedingen… Dus
iedereen klaagt er over én doet er aan
mee… Want de beste verdediging is
immers de aanval.
Frankrijk, het Elysée dus, werd het
slachtoffer tussen de twee ronden van de
laatste presidentiële verkiezingen en deze
zaak is nu helemaal uitgezocht… Ook dat
het de… Amerikanen waren die dit flikten!
De methode was in grote lijnen: de
aanvaller geeft zich uit als “friend” van
iemand op Facebook die op het Elysée
werkt…
Hij stuurt een boodschap en
vraagt om op een link te klikken en krijgt zo
via een valse Elysée-page het account en
het password te pakken..Zo dropt hij een
worm (een virus) in het Elysée-systeem
die in alle computers kruipt… Deze worm
jat vele info’s die via een ondoorzichtig
geheel van servers en weten wat ze
zochten
bij
de
meest
belangrijke
medewerkers van Sarkozy. Enkel Sarkozy
zelf ontsnapte is gebleken in deze recent
publiek geworden angstaanjagende aanval
op de hoogste in Frankrijk. Uiteraard
poogde men daar dit alles stil te houden:
omerta is bij zoiets beter…Het duurde
dagen lang om het Elysée systeem te
cleanen. En het bleek te gaan om de worm
(het virus) Flame wat volgens een
Russisch expertisebureau Kaspersky is
gemaakt door een Amerikaans-Israëlische
groep die het eerder inzetten in de landen
van het MO… Let wel: in de tijd van
Sarkozy waren er vele interessante
verbindingen van het Elysée met alle
spelers in die regio. En er blijkt dst zelfs de
VS haar toevlucht niet zelden meer neemt
tot deze abjecte methodes… Terwijl het
recent nog een zeer verontrustend rapport
besprak in het Congress over de faux
manoeuvres op dit gebied door…. China.
Daarin stond dat er landen zijn die een
soort van “cyber Pearl Harbour” kunnen
veroorzaken dat ergere gevolgen heeft dan
9/11! Door bijvoorbeeld de systemen voor

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
DE CRISES?
DE ARMOEDE IN EUROPA
In Spanje schiet het aantal armen omhoog;
arm is wie minder dan 60% van het modale
inkomen heeft = 964 euro/mnd in Frankrijk).
In een % van de bevolking uitgedrukt, zit
Spanje nu op 22%... (was 18 in 1995).
Duitsland scoort 16% nu en het was in 2000
12%. Nederland heeft al 1,1 miljoen armen
wat ons op ca 6,5% zet… Zeer gunstig dus in
het Europese land maar ook Frankrijk scoort
nog erg gunstig met ca 13%; 2% lager dan in
1995! Let wel: die mooie cijfers worden
betaald hier met een hoge staatsschuld die
nu omlaag móet… Dus u weet wat er gaat
gebeuren net als ze dat nu in Parijs ook
weten.
Armoede is uiteraard een relatief begrip: je
moet het dus afmeten aan de welstand van
de omgeving. En zo kwam men op het idee
van een fractie van het mediane (= het meest
voorkomende) inkomen in een land en als
fractie neemt men daar iets meer dan de helft
van dus 60%. In Frankrijk dus 60% van 1600
euro= 964 euro… In de VS zou dit getal ook
hoger dan 15% zijn nu.
In grote lijn gezien: het westen gaat richting
20% armen wat ons terug brengt naar de
jaren 80-tig. En intussen gaat het verschil
arm-rijk er nog steeds vandoor en dat is ook
iets van de jaren…180? Grapje!
DE CYBERWARS ZIJN NU DE TOP
Obama, Netanyahu,Cameron, Merkel, Singh
(India), Hu Jintao (China) zijn niet de enige
die bij herhaling spreken over de nieuwe
immense gevaren van de cyberwar… De
oorlogsvoering op basis van de nieuwste
technologieën dus… Waarbij we moeten
denken aan hackers die tegenwoordig
verworden tot superadviseurs en acteurs in
de nieuwste vormen van stevig hinderen (of
verlammen dan wel chaotiseren) van een
6

elektriciteit- en watervoorziening van alle
grote systemen plat te leggen via de
computers in die systemen… Na Stuxnet dat
Iran zwaar trof (door VS en Israël), kwamen
er nog zeker een dozijn andere virussen aan
het licht. Met fraaie namen en ook nogal
pijnlijke gebruikers… DUQU was er zo een
van dezelfde landen ook tegen Iran; MAHDI
ook dat kan u de aanslagen op elk
toetsenbord leveren en het werd ontdekt in
computers in Afghanistan en Pakistan..
eigenaren onbekend. WIPER ook dat
gegevens
wegpoetste
uit
Iraanse
oliecomputers: eigenaren onbekend.. GAUUS
uit juni van dit jaar pikte financiële transacties
uit systemen in Libanon, Palestina en Israël..
eigenaar onbekend. En zo zijn er meer en
meer..
Merkel zei dat deze virussen even gevaarlijk
zijn als conventionele oorlogen en Cameron
verklaarde al een half miljard per jaar uit te
geven aan deze “sport”.
Een aanval openen is te doen met een
toegang tot het internet, een goede PC en
enkel duizenden dollars zeggen hackers..
het is een ware business geworden waar ook
al bedrijven gebruik van maken om tijdens
contractonderhandelingen hun concurrenten
te bespioneren.. Daarin zijn de chinezen zegt
me niet echt zuinig.
In het hoofdkwartier van de NATO in Brussel
kunt u op een scherm met de wereldkaart
elke nacht om ca 1 uur honderden lichtjes
zien aanspringen in China en dat zijn de
Chinese hackers die hun dagtaak beginnen
om te gaan stelen en binnen te dringen in
computers… Op Chinese feestdagen is dat
scherm veel rustiger…
Het betreft hier
“gewon” een overheidsdienst! Uiteraard heeft
Peking ook schermen van dit type die
uitkijken over de VS, het MO en Europa…
Een hacker kan zich nestelen in uw computer
en daar vaak honderden dagen niet opvallen
en wordt vaak ontdekt door… een andere
hacker! Men moet zich realiseren dat je via
besturende systemen bijna elke technische
infrastructuur kunt manipuleren overal op de
wereld en dat geen enkele onderneming er
zeker van kan zijn dat niet ook haar
infosysteem lekt..

Hier ligt het meest bedreigende veld voor
elke staat en het wordt hoog tijd om hier
politiek goed naar te kijken, middelen in te
zetten en overheidsdiensten te organiseren
à la geheime diensten van vroeger. Wie dit
verwaarloost heeft straks mogelijk wel nog
tanks en wat vliegtuigen maar mist dé
veruit belangrijkste wapensystemen… En
dat zijn knappe koppen in staatsdienst met
alle allerbeste spullen, zakken vol virussen
en geen enkel gevoel meer van schaamte
of terughoudendheid. Want cyberspace
heeft geen manieren en geen grenzen én
geen vaste vrienden en vijanden…
WAT VINDT HELMUT SCHMIDT ER
VAN?
In zijn recente interview met L’Express
komt al snel: “ Merkel én Hollande kijken
beide niet ver genoeg”! Duidelijke taal van
deze zeer bejaarde redacteur van Die Zeit
uit Hamburg die zoveel van doen had met
Europa in de tijd van “zijn vriend” Giscard
D’Estaing
uit
Frankrijk.
Hij
vindt
onomwonden dat er nu in Europa leiders
met economisch inzicht moeten zitten… en
daarmee spreekt hij een zorg uit van veel
anderen die nu het gerommel van de
regering
Hollande
zien
en
ook
meemaakten dat Merkel eerst niet begreep
wat die crisis eigenlijk was.
Hij wijst er weer eens op dat het westen,
en bijna iedereen, China totaal en lang (en
soms nóg!) onderschatte! Hij raadt de
Europese politici aan nog eens goed op de
globe te kijken en zich de enorme macht
en kracht van nu China en later ook nog
India te realiseren en dán na te denken
vanuit dat perspectief over het Griekse
probleempje en de toekomst van Europa…
Dat zou zegt hij genoeg moeten zijn om het
geneuzel te stoppen per direct. En wat de
islam betreft zegt hij dat het nu binnen die
landen vooral aankomt op de verdere
emancipatie van de moslimvrouwen: dat is
de benodigde power om hen van binnenuit
te veranderen en te moderniseren. Scmidt
is een uitzondering: hij gaat volgend jaar
niet op Merkel stemmen maar op
Steinbrück (SPAD) en hij blijft nog wat
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kettingroken…. Dat mag hij als enige in zijn
bureau van Die Zeit nog steeds.

SPANJE TERUG IN DE COMPETITIE!
De Spaanse export steeg naar 151,5
miljard (was 140 miljard in 2011)! De
Franse ook maar van 120 naar 130
miljard.. Het handelstekort van de Grieken
ging ook terug van 6% (was 15% BNP) de
Spanjaarden zitten nu op 2% (was 10%)…
Ierland idem. Dat is een succesje? Nou
deels want het komt vooral ook door de
teruglopende import naast de stijgende
export natuurlijk wat fraai is. De mindere
import gaat ook ten koste van de
buurlanden in Europa helaas. Het toont
dat die lagere salarissen de concurrentiekracht oppeppen dus maar… ook de
consumptie intern met 10% (Spanje) of
zelfs 14% (Griekenland) deden dalen…
Toch is dit de enige weg naar herstel voor
de lange termijn…

DE SCHULDENLAST WAS ALARMEREND!
Dat zei het IMF met nadruk. Zo’n 110% van
het BNP is een schuld als uit een
“oorlogsperiode” heet het weer. De VS en
Italië hebben nu nog een schuld die wat lager
is dan hun BNP maar Japan zit nu al op
225%... In 1890, 1910 en 1940 zagen we dat
ook in Frankrijk gebeuren. Maar het is nu nog
geen oorlog. De UK lukte het na WOI (een
zeer fout stuntje!), om de schuld fors te
verhogen : van 140% naar 190% (door zeer
forse bezuinigingen). De VS liet de inflatie
haar werk doen na WOII en zo zakte daar de
staatsschuld van 120% (1946) naar 75% in
1951. En in onze dagen spelen wij het klaar
(en het is uniek!) om een groei te hebben die
lager is dan de rente! Wat de schuld nog doet
oplopen natuurlijk. Tja wat je hieruit moet
leren is niet zo duidelijk; dat moet zelfs het
IMF toegeven. Andere tijden dus?

INTERNET/MEDIA
LOGISTIEK IS DE TRUC VAN ECOMMERCE
Het Japanse E-commerce bedrijf Rakuten
gaat samenwerken met Diaconu om
Amazon te verslaan. Het bedrijf Alpha
Direct Services dat voor kort nog
banksteun verloor heeft
nu met zijn
logistieke expertisen en systemen indruk
gemaakt op de Japanse E-commerce reus.
Wat hij ook deed bij het bedrijf Srenza dat
schoenen verkoopt via E-commerce met
het logistieke systeem Cendrillon van
Alpha met veel succes. Daarmee krijg je
binnen één dag het gevraagde geleverd in
Frankrijk en op de tweede dag in heel
Europa. Alpha is marktleider met ca 56
miljoen omzet… Diaconu bleek een
rasondernemer die zijn privé-vermogen op
het spel zette om zijn crisis te overwinnen
ook voor zijn 400 werknemers: en het lukte
hem. Een Frans voorbeeld born in
Roemenië…

ANTI-WW RECEPTEN..
In Frankrijk stijgt de structurele WW met de
continue aanpassing van het minimumloon
en het uitblijven van versoepeling van het
ontslagrecht.. Maar ook in de rest van de EU
liep de WW op van 7,3% in 2008 tot nu
11,6%... Maar in de VS gaat het nu bergaf
naar een WW van 7,9% komende van 10% in
2009 en 4,5% in 2007… Dat kwam omdat de
VS het eerste in de crisis kwam en ook het
snelste monetair reageerde. Maar het
essentiële verschil is de starheid van de
arbeidsmarkt in de EU in vergelijking met de
VS. Dat hield de structurele component in de
WW in de VS stabiel…terwijl hij blijft stijgen in
de EU. Behalve in landen als Oostenrijk,
Nederland en Duitsland waar het verstandige
overleg tussen werkgevers en werknemers
en het niet verhogen van het minimumloon
wonderen deden. WW’s van rond de 5%
daar… Dat is dus vooral waaraan het in
Frankrijk c.s. mankeerde en mankeert. Maar
we zien ook in Duitsland dat deze politiek
zeer hoge armoedecijfers schiep: dat is
duidelijk de te betalen tol. Dus het blijft
moeilijk om te kiezen: zeker voor de Fransen!

GEMALTO DE CHIPKAARTKAMPIOEN
Klein profieltje van deze internationale
Franse chipfabrikant:
Zo’n 500 telefoonoperateurs zijn klant, zo’n
300 financiële instellingen en ook nog 200
regeringen, staten! En een op de twee
volwassenen heeft zeker een chipkaart
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van hen in zijn portefeuille (ik telde er liefst
8!). En met de opkomst van de biomedische
identificatie worden er dat snel meer…
Zij R&D zit in Frankrijk, en Singapore. Maar
de omzet in Frankrijk is maar 5% natuurlijk.
En de baas ene Olivier Piou is verre van
bling-bling.

daar niet te pitten, maar pesten doen ze
daar dus ook!
Dus binnen 10 jaar is het rijtje: Sjanghai,
Tanger, Rotterdam?
DE
STATISTIEK
VAN
DE
WAPENHANDEL
Basis de export van 2006-2011 van militair
spul dat een totaal was van ca 73 miljard.
We zetten het neer in marktaandelen…
De VS 14%, de russen 11, Frankrijk 8,5%
en Israël 5. Duitsland 3,9, Italië 3,6, Spanje
1,6 en China 1,5… Zweden sluit de rij met
1%...
U
ziet
de
hoge
correlatie
met
“grootmacht” . forse BNP’s en ook dat er
nauwelijks een kloppend beeld is met de
moraal prediking die je van sommige
landen kent… De militaire industrie is in
hoog-ontwikkelde landen van groot belang
in het geheel en zeker ook important voor
nieuwe
techno;ogie
en
hoge
investeringsbedragen die dat vaak vraagt.
En dan kom je ook bij Defensie-budgetten
uit… Vandaar dus.

Overal duikt nu de chipkaart op en de omzet
van het Franse Gemalto dat hierin expert is
steeg al naar 2 miljard () 1,5 miljard in 2008).
Voor 50% is dat nu de telefoniesector, voor
26% transactie beveiliging en 17% in de
veiligheidssector. Zijn producten worden
dagelijks door 900 miljoen mensen gebruikt in
190 landen en heeft zijn hoofdkantoor in…
Nederland. Van origine 100% Frans is het nu
voor 30% Frans wat zijn werknemers betreft.
De transportsector is sterk in opkomst met de
chipkaart, biometrische paspoorten en vooral
in Afrika gaat het nu om financiële transacties
via mobieltjes (want daar zijn erg weinig
bankkaarten). BMW wil nu een chip die ze in
haar auto’s gaat bouwen en die helpt bij het
zoeken van een hotel of parking onderweg…
Het nieuwste is de NFC-techniek waarbij er
informatie wordt uitgewisseld tussen twee
stations op minder dan 10 cm afstand..
Orange beweert daarvoor nu al 3 miljoen
klanten te hebben en nog 10 miljoen meer in
de nabije toekomst. Want nu heeft nog maar
25% van de kaarten en chip en in China en
de VS begint nu pas het gebruik van de
chipkaart… Maar als Gemalto het bij de
bankkaarten zou hebben gelaten waren ze nu
al failliet zegt de baas Mr. Piou. Dus stopt
men een enorme hoeveelheid inspanning in
andere velden waarbij de software voor “in”
de chip steeds meer aandacht vereist. Niks
crisis in deze sector: het boomt gewoon en al
jaren!

DE DRAAGBARE 3D-PRINTER
Hij is zo groot als een kruideniersdoos en
je kunt er met de goeie software en een
geschikt materiaal; er zijn wel 200
materialen te krijgen. Van plastic, harsen,
tot ceramiek. Het apparaat maakt in korte
tijd bij u thuis een voorwerp exact na door
het ruimtelijk “op te spuiten” laagje voor
laagje. Nu wordt die nog gebruikt voor
prototypes en soms om reservedelen te
maken met weinig voorraad houden… In
2011 werden er 23000 van verkocht
wereldwijd. Je hebt geen distributieketen
nodig omdat je het product ter plekke “print
en verkoopt”! Er is ook al een tandarts die
de kunsttanden zelf ter plekke met de
patiënt erbij “print en monteert”. Het
Amerikaanse leger print ook al heel wat af
in Afghanistan: zijn reservedelen dus. En
het kan ook zeer groot: Airbus tekende een
contract in Z-Afrika waar Aerosud de
grootst 3d-printer ter wereld gaat inzetten
voor het maken van de skeletten van grote
vliegtuigen. De onderdelen zijn meestal
lichter en erg goedkoop te produceren. In

DIVERSEN
TANGER VERSLAAT ROTTERDAM
Tanger Med is een heel diepe haven en ligt
aan het Nauw van Gibraltar.. Nu worden er 3
miljoen containers afgehandeld maar dat
schiet naar 8,5 miljoen in 2017. En dan komt
de hoeveelheid van R’dam in zicht en wil men
daar over heen. Die K-marokkanen zitten
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Canada kunt u al een auto, de Urbee,
tegenkomen die maar 1,2 liter brandstof
gebruikt. Hij is gemaakt van licht
thermoplastic.. Er is al de beweging Do it
yourself en Dassault maakte software om de
3-D printers aan te sturen… Het begint nu
echt te verschijnen dit nieuwe fenomeen en
het is een uitkomst voor uitvinders die snel
een prototype moeten hebben om hun
financiers geld te kunnen vragen. Ook kun je
hiermee de delocalisatie omdraaien en dus
producties terughalen uit lage lonen landen.
Wilt u meer weten dan lees “Makers” van
Chris Anderson de vroegere Economist
journalist die in deze wereld zijn vleugels
uitslaat. Daarin staat zelfs het voorbeeld van
een chirurg die menselijke vaten in 3-D print
en inbouwt in zijn patiënten.. Als Hollander
wilt u weten wat de grondstof kost: wel voor
kunsthars betaalt u 150 dollar voor een litertje
en een kleine 3-D printer heeft u al voor
2150 dollar bij Makerbot in Brooklyn waar hij
3D REPLICATOR heet…

niet meegeteld. Experts verwachten een
marktverdubbeling naar 11 miljard in de
komende 10 jaar. Let wel: een
jachtvliegtuig inzetten kost u per uur ca
21000 dollar en een drone vraagt maar
3600! En je kunt ze voor veel jobs
gebruiken van grenzen in de gaten houden
tot talibans bespioneren.. Dus u bent
gewaarschuwd!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
WAT GAS-STATISTIEK
Gasverbruik stijgt steeds sneller dan het
olieverbruik: in 2000 was het verschil 1600
miljoen ton (Olie-equivalent), is nu 1300 en
het wordt in 2035 nog maar 500 ton! De
russen zijn nu de grootste producent (657
miljard m2) maar de VS zitten hen op de
hielen met 604.. Dan komt Canada (!) met
160 en dan Iran met 143… In 2025 is dat
anders want dan doet de VS plek 1 met
765, de russen op 2 met 737, China (!) op
drie met 217 en Qatar op 4 met 187… Het
aandeel van het schaliegas in het totaal is
nu 15% en zal in 2035 26% zijn.. In de VS
zit het in 2035 op 73% en in China op 74%
(!). Canada doet dan 69% en de EU…
20%...
Nederland zal dan een kleine leverancier
zijn en moet dus ergens gas vinden: en dat
wordt North Stream gas uit Rusland…

GEDRANG IN DE WAPENPRODUCTIE
Frankrijk is bij het wapens maken en
verkopen voorbij gelopen door Israël, dat
overigens al drones maakt sinds 1970! Ze
zitten beide met een jaar omzet van ca 5
miljard nu vlak bij elkaar.. Maar ze zijn beide
maar 8,5% van de wereldmarkt: de VS is king
met 44%. Israël is gespecialiseerd in de
“kleine wapens” en de wapen accessoires, de
anderen zitten in het echt grote werk als
tanks en vliegtuigen. Drones, radars,
raketten, sensoren, etc. waarmee ook vaak
oudere wapens worden gemoderniseerd. En
met hun nieuwste defensiesysteem Iron
Dome (IJzeren koepel) lieten ze zien dat 50%
van de Gaza-projectielen in de lucht werden
vernietigd; helemaal niet gek zeggen experts.
Het blijkt weer juist te zijn: het land dat
regelmatig vecht produceert de meeste en de
beste wapens.. Kwestie van ervaring en
budgettaire spin-off.
De markt voor de drones is explosief
gestegen en het aanbod is ook verbluffend.
Er zijn al drones van 7 ton gewicht; Dassault
(Fr) maakt er zo een samen met nog 5
industriële collega’s. Er vliegen er al meer
dan 800 over de aardkloot Turkije en China

CO2 LEVERT BIOBRANDSTOF
Joule Unlimited doet het al in Texas en
Audi doet daar enthousiast aan mee: Co2
gebruiken om het met water, bacteriën en
zonlicht om te zetten in… biobrandstoffen!
Dus niks biomassa maar gewoon CO2 en
water als input met zonlicht en gekweekte
bacteriën doen de omzettingen. Naar
biobrandstof als je 15% benzine bijmengt
(= huidige superethanol 85) Ook kan er
biodiesel worden gemaakt op deze manier
ideaal voor de TDI clean van Audi maar
dan zonder toevoegingen! En je kunt vuil
water best als input nemen ook dat nog.
In Hobbs Texas staat er eind 2012 een
nieuwe testfabriek en het ziet er goed uit
daarmee. Het grote zonnebed met
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doorzichtige buizen voor het zonlicht
produceert 75.000 l per ha per jaar wat eethanol betreft (met suikerbieten is dat maar
7000 l per ha per jaar!). Voor e-diesel is het
getal 50.000 l per ha per jaar (nu 1000 l per
ha per jaar voor biodiesel!). En de kostprijs zit
op ca 0,25 euro per liter… Zeer veelbelovend
dus maar er moet natuurlijk eerst op grote
industriële schaal worden doorgetest. Audi
doet met blijdschap mee daar in NieuwMexico! En kan intussen rekenen op
positieve reclame en goodwill.

gewaarschuwd voor uitval van het net…
dagelijks. Er zijn nu airconditioners te koop
die minder verbruiken en UV-folie dat
ramen (zijn hier niet dubbelglas!) isoleert.
Ook kun je crèmes kopen om in je nek te
smeren om het zomers wat frisser te
hebben.. Zo is men er toch in geslaagd het
verbruik met 10% te verlagen; tja men
moet wel wat in dit vergrijzende land.
EDF GAAT OOK FLINK IN HET GAS
De grote stroomproducent in Frankrijk is
ook voor 15% eigenaar van de gaspijp
South Stream en kocht ook al Edison op in
Italië. Nu pikte het TIGF uit de gasmarkt:
het onderdeel van Total dat gaspipelines
beheert… Het heeft nu 32 centrales die
hybride zijn waarvan er 22 van Edison
kwamen; daar stookt men of gas of olie…
om stroom te maken. Hier zit strategie
achter: EDF stelt zo via diversificatie zijn
gasleveranties wat veiliger want in de mix
gaat gas van 21 naar 25% nu.. Gas doet
30% minder CO2 in de lucht terecht komen
dan olie stoken en flexibiliteit is ook van
belang. De laatste jaren lag de focus meer
op duurzame energie maar nu gaat de
gasprijs er weer van door waardoor kolen
stoken weer het goedkoopste werd..
Energieland is een nerveus en dynamisch
geheel met vele spelers zowel in productie,
logistiek als in afnemers.

DE FOSSIELE BRANDSTOFFEN ZIJN
WEER HELEMAAL TERUG!
Olie zat, een overvloed aan gas…?
Lees de blog hierover door naar Leon’s blog
te gaan!
Een stukje van de aanloop van die blog: “Wie
weet niet van de oliecrisis: er is een
bibliotheek over vol geschreven en we zijn
erg zenuwachtig over stijgende energieprijzen en politiek is er veel gedoe over
duurzame energieproductie. En pas op: de
wereldeconomie groeit en dat geeft een
enorme druk op de energievoorziening. Nu is
het even door de crisis wat stilletjes maar als
het aantrekt ai, ai dan begint het weer.
En nu horen wij over het, vooralsnog
Amerikaanse wonder, van het schaliegas.
Nadat we ook al wat stinkende verhaaltjes
lazen over het teerzand (bitumineuze zand)
van Alberta (Canada) dat een soort van
milieuramp zou zijn. De VS produceren nu al
6,2 miljoen barrel olie per dag (!) een
opzwieper van 24% t.o.v. de 5 miljoen van
2008. En als je de wettelijk opgelegde
verbruikslimieten erbij betrekt zal de VS in
2030 olie-exporteur worden. Realiseert u zich
dus dat de VS in 2016(!!) meer olie/gas zullen
produceren dan Saoedi-Arabië? Wel dan
wordt het tijd om de zaken even goed te
herbezien!..........”

EUROPA WIL WEL WAT SCHALIEGAS!
Het europees Parlement in Straatsburg gaf
groen licht voor de schaliegas exploitatie.
Natuurlijk onder condities van milieustudie,
waterbescherming etc. Dat verhoogt de
druk op Frankrijk dat vol gas zit en zeker
nu ook China een begin maakt op 20
plekken tegelijk. Daar is het erg van belang
omdat men hier voor 70% op steenkool
draait! Op naar het schaliegas dus in het
spoor van de VS en Canada de moedige
voorgangers.

ENERGIEBESPAREN OP Z’N JAPANS
Setsuden heet het en dat is een nieuw woord
dat een samentrekking is van elektriciteit en
besparen. Nodig nu er dagelijks elektriciteitsonderbrekingen zijn hier na het uitdraaien van
die kerncentrales… Vis hun mobieltjes
worden
de
japanners
nu
tevoren

FRANKRIJK, CHINA EN KERNENERGIE
De vakbonden sloegen alarm nu EDF en
Areva het contract finaliseerden met China
over “gezamenlijke kernreactoren” want ze
gaan het doen met CGNPC uit China. Een
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derde generatiereactor met het land waar
straks 60% van alle reactoren op de wereld
zullen staan. Dus de oude herrie Areva-EDF
lijkt nu begraven. Maar de vakbonden vrezen
dat die reacteur Atmea in de handen van de
chinezen zal vallen en daarmee begint het al
weer te gisten tussen de beide Franse
rivalen! Geen goed nieuws voor Hollande c.s.
die zo zeer hoopten om met hun de export
aan te zwengelen.

big business is. Everywhere dus bij alle
clubs!
Behalve de protestanten als ik het goed
hb… Maar die zijn ook ontstaan omdat ze
de overdreven toestanden en extreme
uitingen in de RK. Kerk niet meer wilden…
GODSDIENSTSTRIJD WAS VAN ALLE
TIJDEN
In 1536
propageerde
Calvijn
zijn
Geschriften en dat gaf een schok. In 1562
was er de slachting in Wassy waarmee de
Franse godsdienstoorlogen een begin
kregen. Het was een protestbeweging
tegen de verloedering in de katholieke Kerk
die toen alleen heerste (met een joodse
onderdrukte
minderheid).
Saint
Barthelemie werd het volgende bloedbad
met zijn moorden, boekverbrandingen en
het vele verdriet en geweld. In 1598 werd
het Edict van Nantes getekend dat de
protestanten moest behoeden voor nog
meer narigheden; Henri IV nam dat
initiatief. Maar Lodewijk XIV herriep het
Edict weer.. in 1685. Vanaf 1702 707 1710
kwamen de camisards in de Cevennen in
opstand: gaat u maar eens kijken in
Guilhem le Desert daar…naar het museum
over deze zeer wrede strijd. Pas in 1787
vlak voor de Franse revolutie kregen de
protestanten hun echte statuut en werden
“erkend” : 250 jaar ná Calvijn!! De
Verklaring in 1789 van de universele
mensenrechten
bracht
eindelijk
de
godsdienstvrijheid. Toen ook pas voor de
joden die altijd tot dan rechteloos waren
geweest! Zie de joodse geschiedenis van
bijvoorbeeld
Carpentras.
Napoleon
organiseerde het protestantisme een
beetje en gaf het aanspreekpunten etc. We
schrijven dan 1802; 210 jaar geleden… En
met de scheiding van Kerk en Staat in
1905 (!), net vóór Atatürk dat ook in Turkije
deed, werd de godsdienstvrijheid pas echt
een feit.
Kortom: het duurde dus 370 jaren voor een
religieuze vernieuwing en afsplitsing in het
christendom dat toen bijna 2000 jaren
“oud” was om zijn monopolie-plek te delen
met anderen…. Ja, er was al een
afscheiding via een schisma in het jaar

Terug naar inhoud
RELIGIES
WAT DOEN ZE IN MEKKA?
Zo’n 3 miljoen moslims waarvan 2,5 miljoen
uit het buitenland trekken jaarlijks naar Mekka
en in ze komen uit 189 landen… De
bedevaart duurt drie dagen en eindigt met het
grote offerfeest L’Aid dat we ook in Marseille
goed kennen. Er worden dan duizenden
schapen
geslacht
en
verorberd
ter
herinnering aan het offer van Abraham (de
oervader van joden en moslims).
Dag 1 maken ze gewikkeld in twee witte
lakens zeven keer het rondje om de Kabaa,
de grote zwarte kubus die de eenheid van de
moslims symboliseren moet. Op dag 2 gaat
men naar de berg Arafaat 3 km verder waar
Mohammed voor zijn dood afscheid nam met
een laatste toespraak. ’s Avonds rapen ze er
stenen op om later, op dag drie, de satan te
stenigen. Men gooit dan elk zeven stenen
naar drie pilaren en dan begint het offerfeest.
Met een halve ronde rond de Kabaa is de
bedevaart afgelopen.
Het is een gigantische industrie want al deze
mensen moeten reizen, slapen en eten. De
stad hangt ook hier vol met aanbiedingen van
arrangementen al maanden te voren
waarmee duidelijk wordt dat er in al die
landen ook een business is voor dit religieuze
gebeuren. Tja een vergelijking dringt zich op
met oorden als Rome en Lourdes en de vele
honderden andere plekken voor de
katholieken. En niet te vergeten Jeruzalem
met zijn beroemde Klaagmuur…
Elk geloofje zijn gedoetje dus en als je zoals
ik, vele malen ging kijken in Lourdes, waar
mijn ouders huwden, dan weet je dat geloof
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1000 aan voorafgegaan maar dat deelde het
roomse gebied in tweeën op een
geografische manier. De grote stad voor de
orthodoxen was Constantinopel, dat nu
Istanbul heet. Vlak daarna kregen we de
kruistochten met hun gevechten om het
bezette Heilige Land waar de volgelingen van
Mohammed de christenen hadden geknecht..
Dat werd een verloren strijd voor de
christenen.
Toen de joodse staat Israël werd opgericht in
een door het westen “toegewezen” gebied in
het MO begon in 1948 echt dat akelige
probleem dat we nu al 65 jaar kennen en dat
niets aan hevigheid heeft ingeboet.
Oordelen over religieuze kwesties moet je
dus met voorzichtigheid doen. Platjes
opplakken van “achterlijkheid” is dan ook
hachelijk. Want wie vind er nu dan de
katholieke Kerk “bij de tijd” of de orthodoxe
protestanten in de VS en elders? Of de
orthodoxe joden? Nou dan! Godsdienst is
opium voor het volk zie Marx, maar hij
vergiste zich deerlijk: het is dé splijtstof voor
de volkeren!

Zo noemt men in Frankrijk de 17 imams die
besloten Israël te gaan bezoeken. Ze
bezochten president Peres en ook de
Palestijnse autoriteit in Ramallah. Want in
tegenstelling tot vroeger in de tijd van
Peres en Arafat was er niets te zien of te
horen van God in de onderhandelingen van
Oslo… Dat is sinds de 90-er jaren zeer
veranderd…
Nu worden steeds vaker
imams en rabbi’s belangrijke personen in
het apaiseren van “hun” gemeenschappen
in conflict. En n komen deze vreedzame
imams uit Frankrijk onder leiding van de
zeer gematigde uit Drancy op het terrein
van hun broederimams van ook radicale
huize die geweld prediken en wapens
goedkeuren. Een ware revolutie op kleine
schaal.. Ze verklaren de islam wereldwijd
te vertegenwoordigen en niet enkel de
Palestijnse collega’s, veelal radicaal van
oriëntatie.
Het
bezoek
aan
het
herdenkingsmonument
Yad
Vashem
maakte op de begeleidende journalisten en
de imams grote indruk. Waar ze knielden
en baden… ook voor de door Hitler
vermoordde Joden en namens de
moslims… Ze zijn verre van het idee dat je
de joden van Israël moet uitroeien, wat we
dagelijks horen in het sjiietische Iran, bij
Hamas en Hezbollah… Bravo voor dit
moedige initiatief; een ander geluid.

DE KATHEDRAAL VAN POETIN IN PARIJS
Van Sarkozy mocht hij hem bouwen tot eer
en glorie van de Russisch-orthodoxe Kerk
waar Poetin zoveel steun van krijgt. Hij
ontving zelfs in dit verband de patriarch
Alexis II op het Elysée! Ook de minister van
cultuur van Sarko vond het prima…
Maar de burgervader van Parijs wilde het
nogal protserige ding met vijf koepels
(hoogste 27 meter) liever niet in het
gezichtsveld van de Eiffeltoren. En nu krijgt
hij bijval van Hollande die Parijs aanmoedigt
om iets tegen de vergunning te vinden,
desnoods tegen de afbraak van een oud
gebouw wat nu op die plek staat (ex-gebouw
Meteo-France gekocht voor 70 miljoen).
Poetin was woest hierover bij zijn eerste
bezoek recent in Parijs maar het hielp niets.
Er wordt nu naar een compromis gezocht….
Tja hoe dat moet met die vrijheid van
godsdienst
(ook
voor
de
Russisch
orthodoxen) is nog niet heel duidelijk…

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA BOOMT ECHT!
Het is in deze krant al 10 jaar het eerste
continent in de reeks en dat maakt het nu
echt waar. Dat werd op een recente
businessconferentie
waar
140
investeerders bij waren weer eens
gedemonstreerd. Want Afrika levert nu de
hoogste rendementen ter wereld op! De
groei zit ondanks crisis op ruim 5% wat 2,5
keer de groei in de OECD is nu. Dus de
investeringsfondsen hebben het continent
nu echt ontdekt. Afrika is zeer jong en heeft
500 miljoen werkers en ook zeer “stedelijk”
qua geografische bezetting. Hier zijn meer
steden boven de 1 miljoen dan in Europa!

DE DWAZEN VOOR DE VREDE
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En hier is de mobiele telefoon een
supermotor in de economie, mede omdat hier
vaak nog geen “vast telefoonnet” bestaat. De
penetratiegraad van het mobieltje is nu al
72% (die was 2% in 2000!). In Kenya
gebruiken al 19 miljoen klanten het mobieltje
voor hun bankzaken (bevolking: 41 miljoen)
en in Nigeria wordt er zelfs al gespaard via
het mobieltje! Over 20 jaar is Afrika het China
van nu, zeggen economen met dan een
middenklasse van 300 miljoen mensen (nu
100 miljoen) en dat is een markt van 1750
miljard dollar per jaar… De beursfondsen die
in Afrika bezig gingen ontwikkelden zich zeer
positief en het geheel trekt nu fors aan.
Ook in de agrarische sfeer is Afrika een heel
sterke: het bezit 60% van de vruchtbare
aarde van de wereld! En nu wordt daar
steeds meer mee gedaan: de graanproductie
ging al een factor drie omhoog. Wat ook maar
goed is in een continent wat elk jaar 5% meer
voedsel opeet. De zwakte zit nog sterk in het
industriële gedeelte en de export is eigenlijk
enkel nog die van ruwe grondstoffen. Maar er
komen nu fabrieken uit Azië naar Afrika met
schoenen- en textielproductie.. Ongerust zijn
velen over de zeer ongelijke verdeling van de
welvaart en haar groei en over de instabiliteit
in een aantal regio (Nigeria, Soedan, Mali,
RD Kongo etc..) en ook over die nogal kale
rendementsjacht waardoor de industrievestigingen soms erg beweeglijk blijken te zijn.
Afrika is veelbelovend en boomt maar er valt
ook nog wat te regelen in dit buurland van de
EU…

ook Kinshasha. Er zijn weer duizenden
vluchtelingen in het land en Ruanda levert
veel wapens. En Oeganda dat de rebellen
ook al hielp sloot nu zijn grens met RD
Kongo.. De hele toch al niet zo rustige
regio staat weer op de kop denk ook aan
Soedan en Angola… De vloek van de
zeldzame grondstoffen is dus geen
sprookje.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
Zie ook OLIE:
kernenergie

Frankrijk,

China

en

DE
EUROPESE
LANDBOUW
EN
BRUSSEL
Zo’n 40% van het Europese budget gaat
naar de landbouw! Terwijl de landbouw
maar voor 2% van het totale inkomen
zorgt en oom maar 5% van de bevolking
werk verschaft. Overal verliezen mensen
hun banen in de industrie en de
dienstverlening maar in de landbouw leeft
men op subsidies. Politici zijn nogal bang
voor de boerenlobbies dus? Of is het de
bewaring van de oude dorpjes en dus ‘s
lands identiteit, dat zwaar telt?
Het aandeel van de landbouw in het EUbudget verminderde wel maar alle
pogingen om de boeren te doen werken
conform marktprijzen werd geen groot
succes. En ook om de voedselveiligheid te
behouden en de armoede op het platteland
te beperken is het Pac er nog… Mar als je
goed kijkt zie je dat vooral de zeer grote
agrarische bedrijven er van profiteren. Dus
de intensieve agrarische industrie! Een
hectare landbouwgrond in België of
Nederland ontvangt 3 keer zoveel subsidie
dan in de Baltische landen… Waar de
grote agrarische industrie ontbreekt.
Maar het moet anders en daarover is er nu
in Brussel ook politieke strijd: met de
Engelsen voorop en.. de Fransen direct
na… de Duitsers ook. Een titanenstrijd dus.
Het zou beter zijn als de EU de agrarische
R&D zou stimuleren (en daarmee ook de
export zou optillen!) in plaats van zoveel

WEER HERRIE IN KIVU (RD Congo).
De wonden van de genocide in Ruanda
(1994) gingen nooit dicht. In N-Kivu in de RD
Congo is het nu opnieuw erg onrustig. Daar
vechten een 20-tal groepen (hutu’s) met
wapens gekregen van Ruanda en Oeganda,
zegt ook de VN. Maar de rijkdom aan
mineralen daar lijkt ook een reden voor deze
niet-aflatende onrust te zijn. Er wordt coltran
gevonden wat zeer schaars en kostbaar is en
dat voor elektronische apparaten nodig is.
Olie en nu mineralen, uranium en vroeger
goud… het was en is als een vloek. De
rebellen,- hun formatie heet M23-, rukten snel
op en namen Goma en bedreigden even later
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direct aan de productie te lappen, zeggen
vele.
Maar voorlopig is iedereen bezig met de
redding van de euro en het rustig houden van
de sociale context. En niemand zit te wachten
op zeer kwade boeren die erg handig zijn in
het scheppen van enorme verkeersblokkades…

meer voor de show.. Berlijn is zeer
ongerust en staat daarbij niet alleen in de
EU (zie bv Cameron, Oostenrijk en
Nederland en de scandinaviërs…). Ziehier
enkele uitspraken van De Castries van
AXA:
-Ik wordt woedend als ik onze angst zie om
de zaken echt aan te pakken terwijl we
daar alle mogelijkheden nog voor
hebben”…
-Onze productiviteitsstijgingen worden
meteen door de Staatsmoloch opgevreten
die zelf geen enkele poging tot verbetering
doet”…
-Onze grote industrieën zijn geheel
kunstmatig omgeturnd in een negatief blok
ondernemingen van de CAC40”…
De economische pers de balden en de
“niet-staats-TV” discussieert volop over de
ernstige toestand en verbaast zich steeds
meer over de koers van de president. Men
is werkelijk ongerust nu en vreest dat
Hollande c.s. het niet snappen en niet aan
de maat zijn. Fillon sprak openlijk over “een
ernstige politieke crisis die aanstormt” en in
veel europese landen is de verbazing
groot. Er tekent zich ook een soort van
noord-zuid fractuur af, waarbij Parijs het
breekpunt lijkt te worden en zichzelf tot de
pleitbezorger van het arme zuiden maakt.
Hollande zei tegen Berlijn dat La France nu
eenmaal “een ander sociaal model
koestert” wat waar is denken vele…
Mogelijk wordt dit groeiend inzicht het
toekomstig breekpunt van de Eurozone…
Dé druppel die het Duitse adieu zal
oproepen?
Als aanvulling nog wat cijfers en inzichten:
het aantal industriële robots is in Frankrijk
ca 35.000. Italië heeft er 62.000 en
Duitsland niet minder dan 158.000! Dat
cijferrijtje maakte recent de regering in
Parijs ook wakkerder: het Franse
productieapparaat is sterk verouderd:
gemiddeld een leeftijd van machines van
20 jaar!. Gebrek aan innovatie-idee of aan
investeringssruimte? Die laatste staat in
direct verband met winstgevendheid en
fiscaliteit… Er werd een lichtend voorbeeld
genoemd: Comau in de Tarn een klein
bedrijf dat nu zeven robots per week

FRANSE WW-STATISTIEK
En de Franse WW steeg naar 4,59 miljoen
personen… Dat zijn er 600.000 meer dan
twee jaar geleden. Elke dag komen er 820
bij… In 1993 liep de WW 19 maanden op en
maakte toen 520.000 slachtoffers. Hollande
zegt de stijging van de WW te zullen stoppen
einde 2013… Als hij dat maar haalt na het
drama Florange..
HET BUDGET VAN HET EU-VOLKJE
Ze werden het echt niet eens: Cameron wiol
zelfs dat het budget teruggaat! Hollande niet
want die wil zelfs geen euro minder van de
landbouwbijdrage voor zijn land. Dus is het
weer effe uitgesteld om het eens te worden..
Want zij die een negatief saldo vertonen (dus
meer krijgen dan betalen) , allereerst de
zuiderlingen Griekenland, Spanje en Portugal
dus maar ook de nieuwkomers Polen en
Tsjechië willen dat graag zo houden. En de
oudjes met een positief saldo (meer betalen
dan krijgen) willen wel wat minder lappen,
vooral dus Cameron, Duitsland en ook
Nederland. En dan vooral in de sector
landbouw… Waarvan de Fransen liefs6t 37%
scoren! Dat zit dus niks lekker voor de
periode 2014-2020, maar er is nog geen
reden voor paniek.. Het gaat zoals
“gewoonlijk” , zie ook weer de niet-unanieme
voting in de VN over Palestina. Nou moet
echter toch worden gezegd dat daar enkel de
tsjechen “nee” stemden…
DE
WANHOOP
VAN
DE
FRANSE
INDUSTRIE
Hollande veranderde een pietsie van positie
en had het openlijk over “verbetering van de
“competitivité” in zijn persconferentie en zijn
premier moest naar Duitsland om hen te
vragen op te houden met die “wijze lessen
over la France”. Wat Merkel beloofde maar
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verkoopt en zelfs aan General Motors levert.
Het bedrijf praatte met Parijs dat zich daarna
voornam om een Aktie te starten met als doel
het plaatsen van minstens één robot voor
2014 in 250 midden/kleinbedrijven in
Frankrijk.

niet meteen daarmee beginnen in 2013?
Of Hollande dat heeft gehoord is niet
bekend…
DE HERRIE-PUNTEN IN DE EU
Is het nú de tijd om herrie te maken over
het EU-budget? Wat maar 1% is van de
som van de budgetten van de 27 EUlanden? Het gaat in zeven jaar om maar
1000 miljard euro en is niets in vergelijking
tot de schuldenlast… Terwijl de daar in
zittende subsidies wel essentieel zijn voor
de zwaar getroffen landen in Z-Europa!
Dus
staan
UK,
Frankrijk,Duitsland,
Nederland, Finland, Zweden en Oostenrijk
(netto-betalers aan de EU) tegenover
Bulgaije, Tsjechië, Estland, Griekenland,
Hongarije, Litauen, Malta, Polen, Portugal,
Roemenië, Slowakije, Slovenië en Spanje
(allemaal netto-ontvangers). Dan is er ook
nog de groep landen die de Agrarische
politiek van de EU verdedigt: Frankrijk,
Italië, Ierland en Roemenië… Én we
hebben ook nog de landen die een eigen
directe inkomensstroom voor de EU
bepleiten zoals via de belasting op
financiële transacties. Die groepen zaten
elkaar eind november in de weg. En
moesten we niet opnieuw meemaken dat
de budgetflexibiliteit in de EU vanwege
politieke heibel weer niet lukte? Ai, ai,
EU! ,.

OOK MOODY’S STOPT MET AAA
Na S&P nu ook Moody’s en iedereen
verwachtte het al, nu Fitch ook nog. Ze
leggen het daar uitgebreid uit en daarbij zijn
er ook geen echte verrassingen. Net zoals de
publicatie van The Economist en de oraties
van 5 Duitse economen dat waren. De lijst is
lang: te optimistische groeiverwachtingen,
weinig competitief, een rigide arbeidsmarkt,
sterke blootstelling aan de eurozone-risico’s
en een zeer ongunstig belastingklimaat. De
enige die vasthoudt aan een ander geloof is
Hollande en de zijnen, maar in zijn laatste
persconferentie zagen we hem toch ook
lichtjes schuiven. Mede onder de druk van
dat Franse rapport Gallois… De regering
speelt met vuur en tracht een geleidelijke
koers te varen die geen opstand
veroorzaakt… en wil zo een ander Frankrijk
scheppen zonder veel sociaal geweld. En dat
lijkt een krachttoer… Vooralsnog.
NATIONALISEER DE STAATSSCHULD
De grote plaag van de superhoge
staatsschuld kan beter worden bestreden in
Frankrijk
vindt
het
economenblad
L’Expansion. Ze deden een oproep om die
veel forser te nationaliseren want in Frankrijk
is ze voor 63% in handen van “het
buitenland= de markten”. In Duitsland is dat
50%, in Japan maar 8% (!), in het UK 29%
en in de VS 34%. Terwijl de Fransen enorm
sparen: wel 17% van hun inkomen en er staat
zo’n sommetje van 3500 miljard op de
banken hier… Maar de laatste jaren wilde
men hier geen eigen staatsobligaties meer…
Men zo gemakkelijk 400 miljard euro
hierheen kunnen trekken om zo de tekorten
beter te kunnen financieren, zeggen
economen. Dus waarom niet meer “bons du
tresor” of “des bons d’epargnes (eeuwige
staatsschuldbonds”? Die uiteraard wel op de
beurs verhandelbaar zijn… Een rente van
4% moet kunnen (2% + inflatie). Dus waarom

DUITSE SOLIDARITEIT BLOKKEERT DE
GRIEKEN?
Er bestaat in Duitsland de wet op de
“Finanzausgleich” die vereist dat “rijke
Länder” de arme helpen bij grote
verschillen. Dus dat zijn nu Beieren,
Baden-Würtemberg
en Hessen die
moeten lappen aan het fonds dat steun
geeft aan de arme steden als Berlijn en
Bremen… De CSU is hierover zo link dat
hun voorman Seehöfer de kwestie voor de
Grondwetsraad wil brengen! Dus zien de
rijke Länder niet alleen arme Grieken etc,
maar ook armoedzaaiers in eigen land!
Berlijn dat 41% van de steun kreeg uit
deze pot zei fijntjes dat het “vroeger na
WOII”, heel veel bijdroeg aan Beieren om
dat land weer op de been te helpen… Aber
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dass ist ja sehr lange her, Frau Kanzler!
Solidariteit is lastig omdat ze altijd samenvalt
met algemene crises!

nog een jaarlijks deficit van 9% uit Madrid
op zijn bordje.. … daar wil men meteen
van af en graag. Maar veel bedrijven in
Catalonië zien het anders en dreigen met
vertrek als… Want dan dreigt er een
boycot van de rest van Spanje weten zij.
Dus moet Mas c.s. wel een beetje
oppassen.
Een nieuwe trend: Vlaanderen contra la
Wallonie, Schotland en Engeland en
mogelijk nog andere in de toekomst?
Eigenlijk een Europese logica als je
historisch kijkt maar nu ook vooral een
crisisverschijnsel met veel populistische
saus… Want ook de PVV wil dat
Nederland vertrekt uit de EU zoals het FN
in Frankrijk…
De verkiezingen waren voor de rechtse
onafhankelijken een nare verrassing: ze
verloren 12 zetels en kwamen zo op 50
zetels van de 135… De linkse
onafhankelijken wonnen naar zelfs 21
zetels terwijl de socialisten terugvielen op
20. De partij van Rajoy kwam op 19 zetels,
een mooi scala van winnaars op hetzelfde
zetelaantal… Maar de idependisten
kwamen samen op 2/3 en dus zou een
referendum op de onafhankelijkheid er best
kunnen komen. Ook in dit deel van Spanje
dat 20% van de nationale schuld is en ook
25% WW heeft… Let wel: Catalonië heeft
een BNP van 42 miljard en staat daarmee
in de EU hoger dan Portugal!

LENGLET WAARSCHUWT PARIJS!
Hij is een zeer gewaardeerd journalist die
altijd erg goed weet hoe het zit en zelden
schreeuwt en nu schreef hij een boek dat
heet: Wie gaat de crisis betalen? En daarin
zet hij haarfijn het Franse dilemma uit een:
kiest Parijs voor de weg van “helper van
Berlijn” óf voor de andere “ woordvoerder van
Zuid-Europa”?
Hij schreef: “Dit jaar is het jaar van de grote
gevaren, want we krijgen een doorlopende
recessie in de eurozone. En dat zou best
eens kunnen leiden tot het imploderen van
een groot land uit het zuiden (Italië of Spanje)
én het vertrek van Athene uit de Euro”.
Gaat Parijs zich een zuidelijke of een
noordelijke jas aanmeten? En wat gaan de
“markten” nu concluderen en doen met hun
“spreads”? Gaat Hollande Berlijn verder
isoleren en neerzetten als een rijk land dat
niemand aan zijn geld wil laten zitten? Of
gaat hij terug naar de weg die Sarkozy
bewandelde als adjunct-directeur en vertaler
van Angela Merkel? Want dat leverde Parijs
die lage leningsrente op! Maar dat solidair
zijn met Berlijn pikken de Fransen niet…. Dus
is het een beetje zo dat welke weg Hollande
ook zou kiezen: hij krijgt in beide gevallen
grote problemen en met hem ook de
eurozone…

IERLAND EXPORTEERT FLINK!
Dit land dat ook zo scherp ten onder ging
doet nu 65% van zijn export buiten de EU!
Estland doet dat voor 60% en dan komen
andere met beduidend minder… Zelfs
Duitsland doet “maar” 30%. Het coupeerde
zijn uitgaven met 15% en zag veel jeugd
vertrekken naar landen als Australië… Nu
ook de euro verzwakte ten opzichte van de
dollar en ook het pond deze weg ging was
dat een flinke stimulus voor de export
buiten de EU.. Het land heeft enkele grote
exporteurs als Glanbia (melkproducten, 2,7
miljard omzet) en ook DCC dat 11 miljard
omzet doet. Zo krabbelt men in Dublin ook
weer een beetje op, zij het met een ferme
kater.

CATALONIË WIL WEG UIT SPANJE
In de presidentscampagne daar wil de
nationalistische kandidaat openlijk weg van
Spanje en Madrid. Dit land is 16% van de
totale Spaanse bevolking, 6% van het
grondoppervlak en 19% van het BNP. Maar
het exporteert ook 46% naar overig Spanje..
Het zorgde voor bi9jna 20% van de
staatsinkomsten en die staat gaf hen (maar)
11% van de totale uitgaven terug..
Arthur
Mas
spreekt
over
een
“vriendschappelijk afscheid” en wil dat zijn
“land” in de EU blijft natuurlijk. Want de lijst
van frustraties is lang van te weinig vliegveld
en treinverbindingen vooral en … men betaalt
teveel en krijgt te weinig. En het krijgt ook
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wet tegen de belediging van God komt…
Aan
het
plaatsen
van
orthodoxe
aalmoezeniers in het leger wordt nog
gewerkt..
Bij een bezoek aan de oude KGB (heet nu
FSB) zei hij: “Samen met de regering
zullen we de moderne bedreigingen
bestrijden en Rusland als groot en
verenigd behouden”.
Hij zat vast onder vorige regiems en hield
daar ook een handicap aan over. Maar hij
houdt van ski en luxe auto’s… Het lukte
hem om het aantal priesterstudenten met
een factor drie op te voeren maar hij mag
in 1979 Frankrijk niet binnen omdat hij
onder de communisten geheim agent
was… En zijn business-succes was de
import van sigaretten met volle Antonovs
en zo werd de kerk importeur voor 25%
van het totaal aan tabak in Rusland.. Hij is
ook aandeelhouder in de kerkelijke bank
Peresvet en in de fondation Christus
Verlosser heeft hij ook belangen. Deze
club doet aan witwassen, autobanden
coveren en auto’s wassen.. Hij bezit een
appartement in Moskou dat ca 3 miljoen
dollar waard is en ook een fraai buitenhuis.
En van de dames weet hij ook wel wat…
Kortom Kirill is een man van de wereld en
ziet de kerk niet enkel als een geestelijke
instelling. En daarbij is hij openlijk de grote
bewonderaar van Poetin waarvoor hij een
plechtige mis opdroeg toen die weer
president werd. We zijn in Rusland terug bij
de oude Kerk van rijkdom, zaken en macht
én politiek…

LESJE UIT IJSLAND?
Hun WW zakte nu naar 4,5% maar wel pas
nadat het BNP ook met bijna 7% daalde in
2009. Maar in 2010 kwam er weer groei:
3%... Voor 2013 wordt 2,5% groei verwacht..
Een troost voor de Spanjaarden en de
Grieken? Best mogelijk omdat in Spanje de
export ook al toenam en vooral naar landen
buiten de EU: het aandeel “buiten EU”in de
export werd zelfs 60%! Dus is hiermee de
weg om te gaan niet gegeven voor some
years to come?

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
.O-EUROPA IN WESTERSE BEJAARDENZORG?
Duitsers gaan nu al de grens over om te gaan
leven in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en
Polen…, waar de bejaardenzorg veel
goedkoper is dan “in die Heimat”. Én daar
hebben ze nog personeel ook!
Er zijn daar nu al ondernemers die deze zorg
op westerse maatstaven afstemmen… In
Tsjechië kost een maandje ALL-IN in een
tehuis 1100 euro en de bejaardenzorgtoeslag
die arme Duitsers krijgen is nu 700 euro. Dus
dat gaat daar storm lopen..
.KIRILL DE GROTE VRIEND VAN POETIN
Hij is de nieuwe patriarch van de Russischorthodoxe kerk van 66 jaren jong en is het
zeer eens met de koers van zijn gelovige
vriend Poetin. Die zich ook zeer inspant om
een grote Russische kerk in Parijs neer te
zetten…
Maar eerst even de historie in: In 1054 kreeg
men in de katholieke kerk ruzie: Rome en
Constantinopel gingen scheiden. Toen
vervolgens in 1453 de turken Constantinopel
innamen werd in Rusland het patriarchaat
ingevoerd in 1589. En nu zijn er op de wereld
14 autonome orthodoxe kerken waaronder
die van Griekenland, Servië, Bulgarije en
Roemenië. En daarom is er nu ook Kirill dus..
Hij is zeer druk met zijn lobby bij de regering
en verkreeg al dat er in 40% der Russische
scholen les wordt gegeven in de principes
van de orthodoxe kerk én dat er nu toch een

.ORBAN BOUWT HONGARIJE OM
Hij ruimt op deze ultraconservatief en nu
worden ook veel publieke organisaties
weer onder de kerkelijke vleugels
geschoven. Dat gebeurde nu al met meer
dan 200 scholen en zij die op openbare
scholen geen catechismusles willen
moeten staatslessen in moraal slikken à la
Orban. En via het nieuwe akkoord met het
Vaticaan worden ook de katholieke scholen
weer door de staat gesubsidieerd. Fidesz
slaat toe onder ferm protest van de
oppositie maar Orban vervolgt zijn
kruistocht tegen “te veel egoïsme en te
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weinig solidariteit”. De litteratuurlijst bevat
weer een tiental namen van uiterst dubieuze
auteurs waarvan enkele dichtbij de naziideologie zaten. Op de universiteiten zijn er
opponenten die voorspellen dat Orban nu te
ver gaat maar de wetten liegen er niet om. Er
zijn er al een viertal in werking over media,
recht, verkiezingen en zelfs een deel van de
Grondwet
werd
bijgesteld
(langere
ambtstermijnen voor politici). Met een 2/3 e
meerderheid is het voor Orban nu oogsttijd
natuurlijk. En hij spreekt openlijk weemoedig
over Transsylvanië dat in 1920 al naar
Roemenië ging bij het verdrag van Trianon.
Maar het was eerder onderdeel van “Groot
Hongarije” en daar verlangt Orban sterk naar
terug. Doet denken aan de “Groot-Servische_
dromen…
Na het totalitaire communisme nu andere
totalitaire stromingen? Het lijkt er op en in
meerdere landen van Oost-Europa.

exporteren en worden prima geleid en
anderzijds lukt het hun om het verouderde
werkvolk
van
senioren
en
nietgediplomeerde aan de gang te houden.
Daarom hier geen hoge WW en ook
concurrentiekracht. Hier blijft men solidair
ook met de jeugd, die langer thuis blijft en
later huwt. En die zich ook niet echt stort in
die competitieve wereld; ze speelt graag
en is kunstzinnig. Het heeft geen
grondstoffen, maar kwam toch goed klaar
met de recente rampen. En is er beter aan
toe dan de mensen van New Orleans in de
VS na Katrina.. Ook hier geen leegroven
van niet-bewoonde huizen en geen
geweld. En geen immigranten: men wil de
eigen cultuur vast houden. Men sluit
uitgaande van de traditionele inslag en de
solidariteit hier de vereiste compromissen
en gaat door.. Het accepteert zijn lot en
compenseert de effecten gedwee. Het is
eigenlijk het eerste land dat de Club van
Rome volgt… beperkte groei, geen
natuurlijke rijkdommen en dus zelfs steeds
meer
ecologisch
(
stoppen
met
kernenergie!). Japan is het echte postindustriële land dat zich aanpast en een
zachte teruggang accepteert inclusief
positieverlies.
Een
voorbeeld
voor
Duitsland en straks ook andere westerse
landen?
Di verhaal in Challenges trof mij al zie ik
Japan met zorg wegglijden. Want met alle
moois wat Beffa zegt, het land neemt
langzaam afscheid van de moderniteit en
vervreemdt… Óf zal het straks gelijk
krijgen als de hele wereld terugschakelen
gaat? Nobody knows!

OOST-AZIË
Zie ook OLIE: Energiebesparen op z’n
Japans
Apart verhaaltje over China:
Cyberaanvallen zijn goed voor 15% van het
internetdata verkeer. Maar het viel op 1
oktober even terug naar 6,5% want toen was
het de nationale feestdag van China…
VOORLAND JAPAN
Japan loopt in veel opzichten voor ons uit al
is het ook in sommige zaken uniek. Vele
denken dat Japan wegglijdt met name door
zijn demografie; het zou dus zijn ziel snel
gaan verliezen… Maar ene Mr. Beffa ziet het
anders: Japan is het enige land dat zich écht
aanpast en zijn ziel nou net bewaart! Japan
zit in de hitte van de Aziatische economische
omgeving en moet zich essentieel aanpassen
om mee te kunnen. Ook al hebben de ZKoreanen Sharp en Sony wel gevloerd, vele
ondernemingen bleven zeer concurrerend.
Maar het moet wel plek 1 opgeven.. En doet
dat op traditionele en ook moedige wijze:
want de cultuur van Japan wordt gedragen
door de “harmonie-gedachte”. Zijn grote
industriële groepen blijven innoverend en

CHINAMERIKA ONTWAAKT
De twee nieuwe leiders die gelijk aan de
macht kwamen kun je ook zien als het
tandempresidium
van
het
“land”
“Chinamerika”… Want ze zijn economisch
enorm sterk vervlochten geraakt: China
verkoopt en verkocht immens veel spullen
aan de VS en er ontstond een enorm
handelstekort en in Peking een enorme
berg dollars… Waarmee de chinezen veel
obligaties van de VS kochten. Wat de
rentevoet daar deed dalen waardoor
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Amerika zich lekker diep in de schulden
stak…De
bankier
China
stopte
de
consumerende Amerikaan vol met schulden
die weer de oceaan over gingen om de
nieuwste TV Made in China te betalen. En
ook daarvan werden “VS-bonds” gekocht.
China is de wasserij van Washington en weer
lopen hun klokken gelijk: Reagan trad aan in
1980 en redde de VS-economie en
liberaliseerde alles (à la Thatcher). En in
1979 liberaliseerde Deng Xiaoping de
economie in China en startte daar ook een
renaissance zonder weerga net als ooit
Fredrik II van Pruisen deed en ook de Meijjidynastie ooit in China klaar speelde. In 1979
deed China 5% van het wereld-BNP nu is dat
17%: gigantische sprong dus. Dank zij de
opening der wereldmarkten natuurlijk..
De wereldcrisis is in “Chinamerika” geboren
en moet hier ook worden opgelost ; het is een
monetaire kwestie namelijk een flinke
opwaardering van de yuan is vereist. Zij
moeten ons de gestolen groei dus
teruggeven wat hen niet licht zal vallen. Punt
één voor de nieuwe tandem dus!
Doen ze dat niet dan blijven ze van onze
importen afhankelijk en blijft het financiële
wan-evenwicht bestaan en zal ook hun
interne consumptie geremd worden. Want
hun export stijgt nog steeds en hun import
zakt nog steeds relatief af…
Doen ze het dan is de wereld mogelijk snel
terug in een nieuwe partij economische groei
en zullen wij ook overal de Chinese
consument ontmoeten.
Dus “Chinamerika” heeft een hoop werk te
doen: heren aan de arbeid dus! Wij wachten
op u met smart.

Azië met die yuan. Dat lijkt verder te gaan
nu…
-Pushen van het verre westen.
Chonqqing-Chengdu-Wuhan is de driehoek
in het westen waar de “go west policy” nu
voor werkt: een nieuwe economische pool
in wording. De groei zit daar nu boven de
10%... Al zijn daar ook torenhoge schulden
waar te nemen.
-Opengooien van de MUUR om het WEB
Het aantal internetters was in 2002 nog 46
miljoen en is nu… 550 miljoen. En het
Chinese twitter (Weibo) doet al 350 miljoen
chinezen vibreren. Maar er spieken ook ca
50.000 webpolitie-agenten zoekend naar
beledigingen van het bewind, naar
pornografie en naar politieke statements
tegen de leer. Er lijkt nu toch wat lucht te
komen voor de blogger Zhao Chu en de
artiest Ai Weiwei.
-Verkleinen van de verschillen
De coëfficiënt van Gini een maat voor de
inkomensplaatjes explodeerde van ooit
0,28 naar nu 0,49. De ongelijkheid groeit
fors in China! Men acht 0,50 de grens voor
sociale onrust dus…
-Bestrijden van de corruptie
Zo’n 5 miljard euro per jaar is die corruptie
en de laatste 20 jaar ging er 90 miljard
euro in om! De internationale corruptieindex is in China nu 3,5… en lijkt te
stabiliseren. Als je 10 scoort ben je
maffieus en bij 0 ben je een kwezel.
China moet nog honderden miljoenen
mensen aan een acceptabele baan en
inkomen helpen om de sociale onrust te
kunnen blijven bedwingen. Ze schakelen
nu meer naar het aspect interne
consumptie al blijft de export een vitaal
punt. Dus Peking heeft ons even hard
nodig als wij hen nodig hebben. Maar er is
ook de hang naar meer macht en aanzien
zeker in Azië en daar komt men nu steeds
vaker Obama c.s. tegen. Want vele landen
in de regio zijn nog steeds wat bang van
grote broer China…

ZAL CHINA GAAN VERANDEREN?
Xi Jingping kwam te voorschijn uit de
coulissen en we weten dat zijn ega een zeer
geliefde zangeres is in China. Maar wat heeft
hij voor ons en de chinezen in petto? Dat is
raden maar er zijn ook aanwijzigen. Ziehier
wat ik kon vinden.
-Verdere liberalisering van de yuan?
De waarde zakte al van ooit 8 yuan voor 1
dollar naar nu zes en er mag ook in yuans
worden betaald in sommige gevallen. En ook
worden geïnvesteerd in sommige landen in

CONFUCIUS KOMT TERUG IN CHINA
De ideeën van Confucius, zelf 6e eeuw,
komen van wijzen van zo’n 2500 jaar
geleden!. Ze komen nu in China weer sterk
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in de belangstelling. Men had het toen ook al
over “de junzi” (de goede wijze mens) en de
“xiaoren” de gewone burger met het korte
zicht en op winst belust. Men vraagt zich nu
op de vele cursussen en seminars over deze
filosofie ook af of zijn zienswijze zou kunnen
helpen in de harde en zeer materialistische
huidige leefwijze in China. Kan die idee van
de goedwillende nieuwe interne kracht
geven? Confucius had veel aandacht voor
riten, harmonie en orde in de sociale relaties.
En stelde daar de familie ook in voorop. Hij
wilde ook gehoorzaamheid aan leiders maar
ook dat ze hun posities verdienden. Je ziet dit
nog best nu in China: veel nadruk op de
familie, voorouder verering, etc. ook al
trachtte Mao en de zijnen dat uit te roeien.
Er verschijnen nu veel boeken over “de oude
Chinese wijsheden” en veel auteurs hebben
het ook openlijk om in de powergame met de
VS het niet enkel te laten bij economische
power maar ook een beter sociaal model dan
daar heerst… En er zijn ook ideeën over een
andere staatsinrichting : niet meer met een
communistische partij maar met een soort
van monarch die een wetgevend “parlement”
instelt. Dat vinden vele hier beter dan een
gekozen parlement, het westerse systeem
dus. Ook herontdekt men dat C. slechts een
kleine en afstandelijke staat wilde en
voorstander was van een liberaal economisch
systeem. Men vergelijkt het met de zienswijze
van “onze” Adam Smith (in zijn: The Wealth
of Nations) die de rol van de “markt” sterk
benadrukte. “Als een ieder zijn persoonlijke
voordeel nastreeft moet de staat wegblijven
en zal de economie zich vanzelf ontwikkelen”,
zei Smith en laat dat Hollande c.s. niet horen!
Ook managers lezen C. om hun stijl te vinden
of aan te passen en er zijn clubs van
honderden industriebosses die samen
zoeken naar filosofieën voor het zakenleven.
In vele universiteiten wordt nagedacht en
gevonden dat het westerse systeem dat
berust op “one men, one vote” echt
onmogelijk is. Men ziet ook dat het huidige
een-partij-systeem het niet is omdat het veel
te veel corruptie oplevert. Dus zoekt men
naar een manier waarop regerende zich
zouden moeten verantwoorden maar niet op
zijn westerse parlementen gebaseerd dus.

Want de huidige wereld is te complex voor
vele mensen en “de mensen hebben daar
ook geen tijd voor”.. Een tweekamer
parlementair systeem zou een oplossing
kunnen zijn: een kamer wordt wel door het
volk gekozen en die andere kamer wordt
door mensen met hoge verdiensten of door
zij die voor een examen slagen, gekozen.
Dat zou beweren sommigen C. nu ook
aanbevelen.
De huidige Chinese overheid stimuleert dit
zoeken naar een toekomstig systeem een
ideologie dus ook en de partij tankt daartoe
ook bij de leer van Confucius. Maar dat
vinden vele nogal verdacht; de partij zoekt
gewoon naar eigen legitimatie heet het…
Dus we zien het: China zoekt en ontwikkelt
zich; verlaat het pure communisme en wil
een “betere maatschappelijke idee” dan het
westen met zijn parlementaire democratie
en zijn “one man one vote”… Zouden wij in
het westen dat nu ook eens meer moeten
gaan doen en zouden we ook niet eens
samen kunnen zoeken naar iets nieuws
voor ons “allen”? Een soort van G-Filo dus
in de geest van G20 en of G8… Maar
welke landen moeten daar dan inzitten? Zo
begint het dus altijd weer…
Positief is dat China zijn goede verleden
onderzoekt en zijn oude wijsheden test op
moderniteit. Ik was vroeger lid van een
studentendispuut dat zich de onmogelijke
naam Petrus Bokma had aangemeten.
Waarom dat was voor niemand een vraag
die ons kende… Maar wij ontwikkelde
naast een clublied dat nergens op leek (op
Franse muziek!) vele schitterende ideeën
waarvan ik er enkele later terg vond bij ene
Confucius. Ik dacht toen dat hij een in de
war geraakte filosoof was en daar zag ik
een link met de manier waarop er ’s
avonds werd gedacht na ettelijke glaasjes
jonge Bokma. Maar ik weet niet of C.
vroeger ook al teveel rijstwijn dronk.
DE WERKENDE VROUW MOET JAPAN
REDDEN
Het werkende deel van de Japanse
vrouwen is nu ca 66% en de regering wil
dat flux naar 73% laten stijgen, liefst vóór
2020. U weet dat dit land enorm vergrijst
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en ontgroent en dat de zaak dreigt vast te
lopen: groei zakt af en staatsschuld stijgt door
boven nu al 235%... In dit land is het een
must dat de vrouw thuisblijft op het moment
dat ze een kind krijgt. Vrouwen die dat niet
willen moeten de gekste toeren uithalen om
hun kinderverzorging te regelen: it’s simply
not done hier. Japan staat volgens het World
Economic Forum op plek 1 (van de 144) als
het gaat om innovatie maar op plek 87
(achter Italië) waar het gaat om de deelname
van de vrouw aan het maatschappelijk leven.
Erg laag voor een “ontwikkeld land”.. Als de
deelname dus naar 80% zo gaan zou het
aandeel van de werkende in de bevolking van
nu zo’n 10% stijgen met zo’n ruim 8 miljoen
personen. Dat zou het BNP een tik geven van
+ 15%! Het veranderen van de opvattingen
(zeer lastig in de strakke Japanse
familiecultuur!) en ook de regels voor de
kindercrèches versoepelen zou veel kunnen
helpen. Maar de vergrijzing los je zo niet op:
dan moet je én meer kids maken én ook
meer werkende vrouwen hebben… Of
natuurlijk straks 3 kids per vrouw en dan
kunnen er weer een paar thuisblijven als ze
dat wensen. Dus ook dan zijn crèches een
tovermiddel om de drukke moederjob wat te
verlichten.
Duitsland en Japan zijn in vele opzichten te
vergelijken: Japan is het voorland voor de
Duitsers die nu, - wat Japan nooit wilde-, de
immigratiekraan vol open zet. En ze komen
uit het failliete Z-Europa… Zoiets bestaat
echter niet in O-Azië en zelfs niet in Z-Azië…

Er zijn geen hongersnoden meer in India
nadat het in de jaren 70 zijn groene
revolutie doorvoerde. Nog maar 2% neemt
minder dan drie maaltijden per dag en
sterven aan honger is een uitzondering
geworden. Maar er zijn ook zorgen: men
eet te weinig calorieën vooral op het
platteland (69% van de bevolking van 1,2
miljard). Minder dan in 1973. De helft van
de kids is er te mager door deze
verandering in levensstijl. Dus er moet nog
wel wat worden verbeterd, maar er zijn ook
grote problemen opgelost..
INDONESIË DE CONCURRENT
Het land van 18.000 eilanden met 238
miljoen inwoners en zijn 400 talen zit niet
stil. Het is ook het grootste islamland ter
wereld (87% vd bevolking= 200 miljoen
soennieten) en 10% christenen met nog
een beetje boedhisten (2%).
De multinationals, Shell, Sanofi, Ikea,
Siemens, L’Oreal etc., vinden steeds meer
hun weg in dit land duizenden eilanden en
zo wordt het een steeds belangrijkere
kracht in Zuid-Oost-Azië. Het wordt steeds
meer de fabriek van deze regio en heeft
vele voordelen: goede faciliteiten voor
vestiging, snelle procedures voor vestiging,
vrijhandelszones, belastingfaciliteiten zijn
nogal “in” bij de japanners, de Europeanen
en nu ook bij de Chinezen en businessman
uit Singapore. Britten en Nederlanders zijn
hier historisch gezien al langer thuis.
Toyota, Mattel, Nike, 3M, Exxon Mobil en
anderen zien ook met vreugde de groei
van ca 6% en meer sinds 2006 die er is
door de natuurlijke bodemschatten en de
toenemende interne consumptie. In 2012
spreekt men al over 20 miljard aan
buitenlandse investeringen; een stijging
van 24% in een jaar. De lage salarissen
zijn natuurlijk hier ook een groot pluspunt
en er is een minimumsalaris geldend van
110 euro per maand. Het gem. uurloon is
hier ca 1,08 dollar wat de helft is van China
en 1/30 van Frankrijk… Dat trok ook
Foxconn al aan dat Apple’s I-pads en
iPhones maakt. Zeker na de rellen op zijn
sites in China en de druk om de salarissen
daar ferm te verhogen. Er komt nu een

ZUID-AZIË
BHUT JOLOKIA TEGEN OPSTANDEN
De regering gaf de politie toestemming om dit
uiterst scherpe product waarvan je een spray
kunt maken, te gebruiken tegen oproerkraaiers. Het is uiterst pijnlijk en deze
toepassing brengt de boeren veel geld in het
latje. Want ook hier is men met regelmaat
boos en uit dat met veel geweld op straat..
Dé kwaal van grote ontwikkelingslanden.. en
ook van hen die de democratie kennen dus.
DE HONGER IS WEG IN INDIA

22

fabriek voor 1 miljoen werknemers op Java
die 8 miljard aan investering vraagt. Ook de
snel opkomende middenklasse hier (wat
betekent boven 3000 dollar per jaar aan
inkomen), die richting 130 miljoen mensen
gaat is erg interessant die zelfs L’Oreal er toe
bracht om een grote fabriek voor 450
werknemers hier te bouwen. Ze moet voor
70% de zeer interessante markt in Z-Azië
gaan bedienen.
Het plaatje van de uurkosten in Z-Azië is erg
interessant: naast die 1,08 dollar van
Indonesië prijken hier 0.58 voor Pakistan,
2,10 voor China en 31 voor Japan.. Brazilië
zit al op 3,88, Spanje nu op 19 en de VS op
17… Duitsland 28, Frankrijk 31 en
Zwitserland doet 48… Dit is het plaatje van
de textielsector in de wereld. Dus Indonesië
zit ver achter het peloton.. Iedereen ook
Toyota weet nog van de Aziatische crisis van
1997, maar het gaat toch 9000 mensen hier
werk geven en investeert 1 miljard. Er zijn
natuurlijk ook handicaps bij dit lid van de
G20: de corruptie is er een, een zwakke
overheidsadministratie,
een
erg
losse
decentralisatie en de slechte infrastructuur…
Voeg er aan toe de vele sociale conflicten; er
was onrust bij bijna 300 bedrijven recent.
Maar wie verder wil moet risico’s accepteren
en daarom staat men hier nu vanuit de hele
wereld in de rij..Ze zeggen over zichzelf: Wij
zijn consumptie-adepten en niet zo zuinig als
de chinezen die enorm sparen”. En dat klinkt
westerse bedrijven als muziek in de oren. Het
ook hier oprukkende salafisme wordt als een
zorg gezien: de regering treedt er ferm tegen
op hier. Maar de hoofddoekjes nemen toe en
je kunt ook voor blasfemie op Facebook
worden veroordeeld…

af en dreigen in 2014 ook hun meerderheid
in de Afgevaardigdenkamer te gaan
verliezen. Maar de minderheden winnen
het steeds meer van : de oude “angry
blanke Amerikanen” dat is weer gebleken.
Van de 10 niet-blanke kiezers gaven er 8
hun stem aan Obama! Vooral in het latino
segment staan de repu’s erg zwak; nog
zwakker dan in het zwarte segment.
Romney haalde maar 27% van de
Hispano’s ; Bush kreeg er nog 44%! Uit zijn
partij kwam iemand die zei: “Wij beledigen
veel te veel mensen”en sloot zich daarmee
aan bij de gematigde Boehner. Zie de 5
zetels verlies in de Kamer waarvan er drie
van Tea-party people waren. De partij moet
urgent opschuiven naar het midden om te
overleven en daarom mag ook gehoopt
worden dat de discussie over de
aankomende “budget-cliff” de begrenzing
van het geld lenen einde december, niet
weer een waanzinnige strijd oplevert die
het aanzien van de VS zeer schaden zal.
Obama bood al “een compromis” aan.. De
VS moeten echt gaan oppassen met een
ferm imagobederf in het buitenland: de
radicalen moeten een toontje lager gaan
zingen dus… Dat zagen we ook in
Frankrijk en in Nederland… het verstand
krijgt weer de overhand?
Zonder verstandig gedrag van Obama en
Boehner (wiens naam we niet in de
verkiezingen hoorden!) zal de budgettaire
crash over 45 dagen niet kunnen worden
vermeden. Maar dan zal Obama 1200
miljard dollar moeten onderdrukken bij het
defensiebudget (dé schrik van de
republikeinen!) en de sociale uitgaven (hét
leed van de democraten)… En dan zal
Obama ook de rijken van boven de
250.000
dollar
inkomen
met
extrabelastingen
gaan
aanpakken,
noblesse oblige.
Experts zien het tot een compromis komen
en daar zijn ook al tekenen van te zien.
Want Obama kan een failliet van zijn land
nooit laten gebeuren en won de
verkiezingen ook. Daarmee bleef een
republikeinse partij achter die fors geschokt
is en die begint te voelen dat ze “op de
Beach Boys lijkt”: omdat ook hun

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
WAAROM ROMNEY VERLOOR
De republikeinen hebben nu 4 jaar om hun
afgang te overdenken. Iemand zei: “De repu’s
hebben hetzelfde probleem als de Beach
Boys: hun fans zijn bijna allemaal dood”.
Nee het oude, grijze, blanke Amerika is nog
niet echt dood maar ze zakken steeds verder
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aanhang , de blanke rijken en de
populistische, haatdragende armen lijken uit
te streven…

reactie op gebeurtenissen en dus is de
zittende president minder van belang dan
de omstandigheden in de wereld. Nu zien
we hem ook adequaat reageren op de
situatie in Azië met de opkomst van China.
En hij is bepaald niet angstig in de richting
van Peking. En hij ziet ook dat op een dag
ook Iran zal worden aangepakt door de VS:
als ze daar echt nucleair link worden.
Wat komt is duidelijk: de VS behouden hun
huidig engagement in het MO, de
Perzische Golf en zijn allianties met Zuiden Oost-Azië.
En zie: nu al klimt de VS uit het dal met
een toenemende groei en een lagere
WW…
Nee Kagan ziet de VS nr. 1 blijven!

KAGAN GELOOFT IN DE VS
Deze bekende politicoloog gelooft dat de VS
op plek één in de wereld zal blijven voor
lange tijd. Want zegt hij: ze zijn nog steeds
oppermachtig in economie en defensie, hun
democratie is er nu in alle hoeken van de
wereld (in 1939 waren er maar 10
democratische landen!), sinds 1944 groeit de
wereldeconomie met 4% en nu bijna overal
én de grote machten hebben sinds 1945
geen oorlog meer gemaakt…
Hij zegt dat er wel wat multipolariteit komt
maar dat de VS nog echt de baas zijn en lang
zullen blijven. Ook is hij van mening dat een
multipolaire wereld zonder een “machtige”
best link is voor de wereldvrede. De VS
produceert nu nog ¼ van de wereldwelvaart
net als in 1970… En militair zijn se nog
steeds supermacht en de enige!
Ook is hun positie geografisch gezien
excellent en veel beter dan China. Dat wordt
dichtbij gehinderd dor Rusland, Japan en
India… Pas als Peking heel Azië zou
domineren zou het de baas kunnen zijn…
Maar de VS halen al de banden aan met
Japan, India, Z-korea en de Asean en zijn
ook goed met Australië. China heeft bijna
geen vrienden…
De VS overleefde al meer crises niet de UK
bijvoorbeeld. En het komt ook nu er weer
boven op.
Ook al zijn ze nu intern wreed verdeeld dat
zijn ze echter niet over de basisprincipes:
enkel over de interpretatie er van maken ze
onderling herrie. De Onafhankelijkheidsverklaring is onaangetast! En ook die grote
ongelijkheden: die waren er altijd al.
Er zijn ook geen echte grote politieke en
economische veranderingen gaande en
Obama heeft nu ook veel van zijn
oorspronkelijke naïviteit afgelegd. Zie zijn
positie ten opzichte van Iran, Israël en ook
China. En zowel in Afghanistan, in Libië, in
Pakistan en in Afrika is de VS zeer alert
aanwezig.
Hij zegt ook dat er geen Obama-doctrine
bestaat: de VS politiek was altijd gewoon een

TIEN CLICHÉ’S OVER DE VS
De VS worden bewonderd en verguisd,
dus zijn er te veel cliché’s in omloop. Hier
zijn er een tiental voor U:
-De
VS
heeft
geen
ziektekostenverzekering.
Niet waar: 55% heeft die via de werkgever
en 31% via een publieke verzekering
(Medicare en MediAid). Het voorstel van
Obama gaat over 30 miljoen van de 50
miljoen niet-verzekerden.. de armen der
armsten dus..
-Alle Amerikanen zijn wapengek.
In 1971 hadden 54% van de families
wapens in huis dat was in 2010 nog maar
33%.. De oudjes jagen ook veel minder
hier. Er zijn wel veel wapenverzamelaars:
20% van de Amerikanen bezitten 65% van
de hele voorraad. Er gaan meer mensen
dood aan obesitas en zelfmoord dan via
wapengebruik.
-Alle Amerikanen geloven in God
Nee, 20% is bij geen kerk aangesloten en
6% is atheïst. Dat laatste neemt toe. Er
zijn toenemend betogingen tegen het
christendom dat “zwarten en homo’s
afwijst”.
-Amerikanen zijn heel puriteins
Zie de affaire Clinton en DSK. Maar sexy
serie’s op TV doe het erg goed; idem
boeken van dit type. Seksspeeltjes zitten in
een ware verkoopboom. Zo’n 53% van de
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vrouwen en 45% van de mannen gebruikt
speeltjes..
-De American dream bestaat nog.
Nou 15% (46 miljoen) van de bevolking is erg
arm. Bij de zwarten is dat 27%. En de
ongelijkheid neemt toe. De sociale mobiliteit
neemt af: arm blijft vaker arm… In veel
westerse landen gaat dat beter dan in de VS.
-Amerika is de grootste democratie ter wereld
Dat is geografisch juist, want de staten
verschillen enorm qua wetgeving. Van
kiezerswetten tot verschillen in referendumrecht. En de opkomst was de laatste keer
61,6%..
-Ze eten alleen hamburgers daar.
Meer en meer tv-programma’s gaan over
gezond eten en er zijn nu al 300
supermarkten voor gezond voedsel geopend.
Er zijn nu 8000 producentenmarkten:
verdrievoudigd in 10 jaar. In veel scholen zijn
foute automaten verboden nu en in NY zijn
bepaalde ingrediënten in fast food verboden!
–De VS hebben een perfect schoolmodel.
Harvard, Yale, MIT zijn wereldberoemd. Maar
voor het basisonderwijs staat de VS op plek
38 in de wereld (en voor wiskunde zelfs op
plek 47!). Elke staat beslist zelf over zijn
schoolmateriaal en mede daardoor zijn er
staten waar het creationisme openlijk wordt
onderwezen op religieuze scholen. De kosten
van verder studeren stegen ook hier met een
factor drie de laatste jaren.
-De VS is de keizer van het wilde kapitalisme.
Vrijheid zit in de Amerikaanse genen, zeker.
Maar wie de wet breekt of liegt wordt zeer
fors gestraft: zie Madoff. Ze geven breed en
veel aan charitas: 2% van het BNP = 300
miljard dollar in 2011! Veel meer dan in
Europa. Mensen als Gates bestaan buiten de
VS
niet..
Maar
zwangerschapsverlof
(onbetaald) bestaat er niet. Ontslagbescherming is minimaal. En de WW duurt
maar 26 weken in de meeste staten.
-Amerika is ultramodern
Op vele techno-gebieden is dat waar. Maar er
is ook zeer hoge kindersterfte hier. En hun
infrastructuur kwaliteit is pover: op plek 25 in
de wereld! Per trein van Washington naar NY
(360 km) duurt 3
uur en veel wegen,
bruggen, riolen etc. zijn zeer slecht.. Veel
steden verminderden het aantal politie-

agenten, brandweerlieden en verlaagden
ook
de
pensioenen
van
deze
functionarissen.
Dat is een andere prent van de VS dan
vele van ons hebben: de verschillen zijn,
zelfs wat de waarden aangaat, veel groter
dan vele denken. Daarom ook denken de
“markten” anders over die giga-schuld van
de VS die veel groter is dan die in de EU…
Zij zien meer dash daar om die op te
lossen dan in de EU… Dat is ook Amerika
dus.
DE VS EN DE DEMOGRAFISCHE
REVOLUTIE
In 2011 werden er voor het eerst minder
blanke baby’s geboren dan gekleurde.. dat
gaf hier en daar een schok. De jonge
zwarten en latino’s zijn ver in de
meerderheid aan het komen en kennen
ook meer ouderen die zich nog
voortplanten.. Mede door de voortgaande
immigratie zal in 2050 de blanke groep in
de minderheid zijn in de VS! En dat heeft
vergaande, ook politieke, gevolgen. De
Latino’s zijn nog minder politiek involved
maar de zwarten zijn vanouds zeer
geïmpliceerd in de politiek. En om te
kiezen moet je ook geldige papieren
hebben..
Nou zijn die latino’s bepaald geen
homogene groep: men betrekt zich sterk
op het lánd van herkomst. Men voelt zich
Amerikaan, ja, maar ook sterk Mexicaan,
Portoricaan, Cubaan etc. . En er zijn eerder
flinke tegenstellingen binnen deze Latijnse
groep te bespeuren zeker zichtbaar in
Chicago tussen de Mexicanen en de
Portoricanen.
De republikeinen hebben de minste
aanhang in de Latino-groep: Jed Bush uit
Florida riep de partij op uit te kijken en zich
sterker op deze groep te richten. Ze
bestaat nu voor liefst 90% uit blanken! Ook
zijn nu de thema’s als abortus, homohuwelijk etc. relatief minder van belang en
spelen er eerder demografisch-etnische
thema’s een rol in de VS.
Net zoals in het begin van de vorige eeuw
toen joden nog niet als blanken werden
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“geteld”, maar als een groep tussen blank en
zwart! Ene Madison Grant die erg bezorgd
was toen over “raciale zelfmoord” van de VS
stelde een hiërarchie op ten behoeve van de
immigratie-quota! Bovenaan de “noordelijke
volken (N-w-Europa!), dan de Alpenbevolking
en dan Zuid-Europa… Die eerste kregen dus
tot voor kort voorrang in hun immigratiesysteem en dat duurde tot 1965! Pas in 1943
(!) werd de wet op Uitsluiting van Chinese
immigranten
opgeheven…
Deze
handelswijze is voor Fransen een gruwel en
onbegrijpelijk. Maar de etnische groepen zijn
nu ook in de VS al zeer gemengd en je kunt
nu ook als gekleurde gemakkelijker meedoen
in de sociaal hogere klassen. En binnen elke
etnische groep zie je nu ook arm en rijk, hoog
en midden en laag, door elkaar.
Toch is het aantal armen sinds 1965
nauwelijks veranderd in de VS ook het
schoolsysteem deed hier weinig goeds.
Vooral in de gekleurde groepen. De zwarte
mensen liggen nog steeds achter in
maatschappelijk en economisch opzicht: een
echte republikein zei zelfs dat Obama de
zwarten bevoordeelde in zijn ziektekosten
verzekering als een “reparatie voor de tijd van
de slavernij”!
Maar zelfs Obama deed zich met opzet niet
“zwart” voor (hij is overigens blank-afrikaans)
voor want racistische zaken zijn zeer “uit” in
de VS; men wil de werkelijkheid achter zich
weten en racisme is taboe. Het heet in
wetenschappelijke kringen zelfs: “kleuren
blind-racisme”…
Toch verwacht men hier geen “racistische
tegenstellingen” ondanks het gegeven dat
blank steeds meer “grijs en oud” wordt en
“gekleurd” steeds meer “jong en vitaal”. In de
VS is het probleem dus veel meer het gebrek
aan
solidariteit
tussen
de
diverse
maatschappelijke
klassen!
Zie
de
republikeinen-democraten en ook de Teaparty binnen de repu-groep… Arm en rijk is
hier een belangrijker onderscheid dan zwartbruin-geel-blank..
In cijfers:
De bevolkingsomvang
In 2050 zijn er ca 458 miljoen Amerikanen
(nu 312 dus + 145 miljoen= +40%)… Zie
Europa met zijn achteruitgang!

Dat blijven ca 205 miljoen blanken, een
beetje meer zwarten (van 38 naar 53
miljoen) maar fors meer latino’s (nu 51 en
dan 144 miljoen). En ook de aziaten stijgen
van 15 naar 37 miljoen…
De religies nu:
48% is protestant met veel variatie (2009
51%). 24% is katholiek (2009 gelijk en 1/3
is latino). Er zijn 1,7 % joodsen en 0,6%
moslims. Ook 1,7 % mormonen en een
restgroep van 24% (geen geloof of zeer
divers).
Let wel dus: de VS is voor 48+24= 72%
christelijk… Voor 1,7 % joods en voor 0,6
% islamitisch..
Dat is andere koek dan in Europa dus
realiseer je dat goed.
MEXICO BOOMT
Het is de mondialisatie en het vrijhandelsakkoord met de VS en Canada dat zorgde
voor 69% van het BNP aan handel met de
VS. Méér dan je in China (48%) en Brazilië
(19%) kunt vinden… Het duurder
transporteren over de oceanen (olieprijs)
en de hogere Chinese salarissen (4 x
hoger dan in 2001!) zijn importante
factoren. Dus zagen we General Motors,
Dupont, Cocacola en ok Eurocopter naar
Mexico gaan.
In de VS zijn nu ca 12 miljoen Mexicanen
(33 miljoen zijn van origine Mexicaans
daar) en dat geeft ook veel export naar de
VS. Bier (Corona), Bimbo (voor brood) en
Cimex (voor cement). Behalve de corruptie
is het zakelijk klimaat er nu veel beter ook
de verbetering . van de beurs is een factor.
Men is enkel bang nu voor een strenger
toelatingsbeleid van Mexicanen naar de
VS…
Mexico
profiteerde
van
de
veranderingen, dat bestaat dus ook !
Per 1 december trad Enrique Peno Nieto
aan als nieuwe president; hij won met zijn
PRI die 12 in de oppositie zat. Zijn partij
heeft veel ervaring en men neemt
vooralsnog de corrupte reputatie van haar
leider voor lief. Dit land met een
staatsschuld van maar 43% en een
beheerste inflatie van 4% en een stevige
industrie gaat het ook onder Nieto goed
doen geloven vele. Hij wil een eend maken
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aan de hevige strijd tussen het leger en de
drugsmaffia in zijn land en wil de wat te
burocratische olieclub Pemex privatiseren. En
men wil ook zijn stem fermer laten klinken in
de wereld van de latino’s en bij anderen. Het
land verdient ook een plek in de BRICSgroep zeggen vele. Hij is niks vies van een
beetje glamour en huwde dan ook de actrice
Angelica Rivera… We wachten dus af..

antwoord hadden: protectionisme en nog
eens protectionisme.. Ze smeten zelfs de
yankee’s er massaal uit om de “eigen
industrie” voorrang te geven. Dat was een
idee van mevrouw Kirchner, haar
(overleden) man begon met een forse
herverdeling van inkomen om de
consumptie op te draaien en stimuleerde
ook de export.. maar dat leidde ook tot
explosieve groei van de import.. Vooral de
chinese import was te zien. In enkele jaren
werd via protectionistische maatregelen de
import van witgoed teruggedrukt van 50%
naar nu minder dan 10%! En de eigen
industrie
maakt
nu
1,2
miljoen
wasmachines per jaar. Ook TV. S en
andere elektronische apparaten komen nu
nog maar voor 7% uit het buitenland.. En
de voedselproductie is nu voor 97% eigen
land.. Wil je in dit land iets als investeerder
of producent dan moet je via een lokaal
bedrijf opereren. Wil je dat niet zoals Apple
dan verkoop je nul in dit land: tot vreugde
van Blackberry! Nu wordt 40% meer
industrieel geproduceerd hier dan in de 90er jaren maar de investeringen van buiten
vielen terug.. Dat leidde dus tot relatief
dure producten en dus tot veel inflatie: nu
is die 25% per jaar! En de kapitaalvlucht is
ook enorm: 21 miljard dollar wat twee keer
zo veel is als voor enkele jaren. Dus nu is
import gebonden aan vergunningen… en
dat leidt weer tot stagnatie in eigen
producties die afhankelijk zijn van import
van onderdelen.. Dat leidt tot rare
toestanden omdat de overheid aan elke
importvergunning verbond een verplichting
om te exporteren voor dezelfde waarde…
Dus exporteert een motorimporteur (kocht
Kawasaki’s in) nu wijn naar Oekraïne. En
nu gaat het fout in deze te kleine economie
van 40 miljoen zielen (2,5 keer Nederland).
Omdat Kirchner ook nog de pers breidelde
krijgt ze er nu in haar land flink van langs
uit die hoek. Tragiek: de eigen industrie
herrees
ontegenzeggelijk
maar
de
evenwichten werden fors verstoord… en
de straf is een torenhoge inflatie! Omdat
het
concurrentie-vermogen
werd
vergeten… Dat moet een les zijn voor
Europa
waar
er
steeds
meer

GUANTANAMO
Uit een recent rapport bleek dat de ruim 300
vroegere gevangenen uit Guant die in
gewone VS-cachotten zitten, daar weinig
problemen veroorzaken. Dus wil Obama
opnieuw proberen de nu nog 170 zittende
daar naar de VS te halen en zo Guant te
sluiten. Eindelijk dus een oude belofte waar
maken.. Een vooruitgang? Eigenlijk niet want
het gammele juridische kader wat er bij hoort
verandert niets. Dus we moeten vrezen dat
het meer optisch dan rechtvaardig is wat er
nu gaat gebeuren..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
GERECHTIGHEID IN BRAZILIË
Familieleden en vrienden van oud-president
Lula kwamen nu toch voor de rechtbank
nadat er te lang een toestand van “niet
strafbaar zijn” was geweest. De exkabinetchef van Lula
(lang gedoodverfd
opvolger!) en 23 anderen, politici, financiers
en publicisten werden nu veroordeeld. Onder
meer voor het kopen van stemmen in het
parlement tussen 2003 en 2005. Hun straf
wordt binnenkort bepaald…
Zo blijkt weer dat zelfs het meest positieve
regiem zijn donkere kanten kent.
HET WONDER VAN ARGENTINIË IS
OVER?
De Argentijnen wilden 10 jaar geleden
gewoon failliet toen het IMF hoge eisen
stelde en ze krabbelden onder ijzeren leiding
van Kirchner echt weer op… Vele zeiden tot
voor kort: een voorbeeld voor Grieken etc. in
Z-Europa nu! Maar helaas, de mondialisatie
vloerde hen toch omdat ze als enige
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protectionisme populair wordt nu… Duitsland
is de enige die dit al in Schröders tijd begreep
en dat snappen vele pas nu, na ruim 10 jaar.
Gelukkig vor Kirchner komt nu dame Dilma
uit Brazilië haar te hulp en opent ferm haar
grenzen… Maar vraagt als tegenprestatie ook
om haar export voorrang te geven boven
andere… Burenhulp maar ook een beetje
link! Argentinië blijft een studievoorbeeld van
formaat: bij haar faillissement nu ruim 10 jaar
geleden, bij haar opgang daarna en nu weer
bij een tweede neergang. Het is een waar
labo voor moderne economie!

wordt nu echt high-tech… Modernisering
van het eeuwige conflict dus.
IRON DOME IS DUUR
De Israëli’s zetten er twee in om zich tegen
de Gaza-raketten te verdedigen en ze
haalden wel 40% uit de lucht. Het nieuwe
eigen wapen is effectief en er komen er nu
een dozijn of twee: fort Israël sluit zich af
maar met een IJzeren koepel en (nog) niet
met een IJzeren gordijn.. En ze gaan het
graag als wapen voor anderen produceren
want dit land is een kwalitatief erg goede
wapen fabrikant en handelaar. Nou is zo’n
ding geen goedkoop speelgoedje want elke
klap schijnt 40.000 dollar te kosten…
Binnenkort zijn er vijf operationeel rond
“sensibele plaatsen” wat natuurlijk helpen
zal… maar niets bijdraagt aan het echt
oplossen van het conflict. Nu de
Palestijnen in de VN erkenning vonden
zijn ze boos en volgens hun principe oog
om oog, tand om tand, gaan ze nu 15000
woningen in bezet gebied bouwen, tot
afgrijzen van de halve wereld. Dat noem je
escalatie geloof ik.

DE EUROPESE RATTEN VAN DE
GALAPAGOS EILANDEN
Migratie verstoort ook wel eens de natuur en
zijn evenwicht en dat leverde deze eilanden
en vooral het eiland Pinzon veel ratten op. Dit
onderdeel van Equator kreeg ooit van de
europese schepen uit de 17e eeuw vele
uitheemse ratten op bezoek. Ze hebben hier
geen natuurlijke vijanden en zijn er dus nu
met 180 miljoenen… Dat is 10 per m2! Ze
vreten alles: vogeleieren, iguanen en ook
schildpadjes en dat moet stoppen. Dus gaan
nu helikopters vergif uit strooien om de
familie zwaar uit te dunnen..

NIEUWE REBELLENTOP IN SYRIË
Ze vergaderden allemaal dagenlang in
Qatar want het is in die groep als een
“miniatuur-Syrië”, dus zeer veelkleurig. Nu
aan het hoofd een sjeik en ex-imam van de
grote moskee in Damascus die een zeer
gematigde moslim is. Hij werd door Assad
vaker opgepakt. Hij heeft twee vice’s aan
zijn zijde:
ex-afgevaardigde voor de
soennieten die al jaren rebelleerde tegen
Assad en daar een zeer zwakke
gezondheid aan over hield én een andere
soenniet een dame van 41 jaar die ook fel
werd vervolgd en strijder van het eerste
uur. De CNS president is een christen en
ex-communist die nu een nieuwe regering
moet gaan vormen. Nu druppelen de
“erkenningen” binnen in een zeer
onduidelijke situatie. De bijna 100 doden
per dag zijn helemaal niet onduidelijk en
dat loopt nu in de tienduizenden… Qatar
stuntte weer eens en hopelijk houdt dit…

Terug naar inhoud
OCEANIË
RUSTIG IN DE MEDIA (die ik lees)

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
TSAHAL GOES GEEK
Eenheid 8200 van hert Israëlische leger
Tsahal houdt zich bezig met cyberwar en
zoekt nu koortsachtig naar deskundige
soldaten. Want Iran levert Hezbollah al
drones en om nog meer geintjes uit te halen
als even geleden met dat virus Stuxnet heb je
ook geeks nodig. Ze moeten tekenen voor 4
jaar en krijgen daarna banen in de high tech
industrie gegarandeerd. Want ook de strijd
met Iran en de met Iran bevriende buren

ZWARTE MARKT IN DAMASCUS
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De hele logistiek is onder druk: de sancties
maken veel spullen schaars en de vliegtuigen
van Assad maken alles kapot en gevaarlijk.
Dus is iedereen in N-Damascus afhankelijk
geworden van de zwarthandelaren voor het
grossierswerk en de arme herverkopers die
het verkregen goed voor drie keer hun prijs
langs de straat aan de man brengen. De
benzine komt met kleine tankwagens uit
andere delen van Syrië en wordt per kannetje
door kleine verkopers doorverkocht en je tank
gekiept. De benzinepompen zijn stuk door
brand of bombardement… Motoren zijn zeer
in: ze gebruiken minder brandstof en je kunt
er ook een aanhangertje achter hangen.
Elektriciteit is schaars dus is de business van
de generatoren met motor erg goedlopend
alsook de reparaties van deze apparaten.
Idem de eerste levensbehoeften die vele
mensen ook bij de wederverkopers kopen om
snel weer thuis te zijn: op straat is hyet
gevaarlijk. En de bakers leveren bijna enkel
aan de wederverkopers… Clandestiene
milities stelen voorraden en gaan die ook
duur
door
verkopen
nu
en
de
liefdadigheidsverenigingen, vaak opgezet
door notabelen, worden ook al verdacht van
oplichting en verrijking. Ook taxi rijden is een
nu een goed vak : vele willen weg naar
Turkije en Libanon.. Heen transporteren ze
vluchtelingen en terug spullen als luiers,
tabak, medicamenten etc. . Rijden op grote
wegen is gevaarlijk vanwege vliegtuigen en
strijders maar ook omdat je kunt worden
gekidnapt. Deze rovers willen dan 5000 dollar
om je vrij te laten. Wie geld heeft of verdiend
moet erg oppassen, ook voor zijn familie.
Mooie huizen worden vlot geplunderd vaak
zijnde rijkere bewoners al weg. Huisraad is
gejat en wordt doorverkocht.
Zo ziet een stad in burgeroorlog er uit na
bijna twee jaar en bijna 50.000 doden later…

Djihad groep. Tsahal schoot 1350 raketten
af, Hamas 865… en het werden bijna 200
doden weer eens tot Egypte de
wapenstilstand wist te forceren met veel
internationale hulp. Deze keer raakten de
Iraanse raketten Tel Aviv en Jeruzalem tot
Israël de wapenopslagen en –fabriekjes
plat had gesmeten.. Nu zullen er weer
nieuwe raketonderdelen komen via de
tunnels in het zuiden die worden gemaakt
in… Soedan! Zonder dat het veel ophef
veroorzaakte smeet Israël daar (op 15
oktober) een fabriek plat bij Khartoem. Er
waren overigens nog meer aanvallen ook
op transporten en havens in Soedan… Iran
weet nu dat het zijn fabrieken veraf ook
niet kan beveiligen.. Naast deze factoren is
er ook nog het feit van de nieuwe
verkiezingen in Israël en Netanyahu wil zijn
spierballen weer laten zien. Overigens is
maar 30% van de israëli’s het eens
geweest met de luchtaanvallen…
Ook Morsi uit Egypte greep zijn kansen en
kwam met een wapenstilstand op de
proppen via de Broederschap in zijn land
die familie is van Hamas. En Khaled
Meshaal de nu in Qatar wonende chef van
de Hamas (hij vluchtte uit Damascus) deed
ook mee.
Het is dus goed om scherp te zien dat
steeds opnieuw een front van gematigde
het lukt om de fanatieke minderheden van
Hamas, nadat ze hun gram haalden, weer
tot een “staakt het vuren” te bewegen. Hoe
vaak nog?
WAT WON ABBAS MET ZIJN PLEKJE IN
DE VN?
Hij probeerde het ook al in 2011 en dat liep
fout; hij verkreeg enkel een lidmaatschap
van Unesco toen. Nu lukte het met 138
stemmen vóór om tot toehoorder te
worden, wat een soort impliciete erkenning
van de Staat Palestina is… Wat brengt het
hem echter in de praktijk aan voordeel?
Want de PLO was al toehoorder sinds
1974 in de VN…
Hij zei dat hij nu ook Israël voor de
internationale rechters kon slepen… maar
dat kan je enkel met staten die deze
gerechtshoven zelf hebben erkend! Daar

WAT STEEKT ER ACHTER DE ONRUST IN
GAZA?
De 1,7 miljoen inwoners van deze landstrook
van 6 bij 12 km zijn onderling fors verdeeld.
Hamas heeft de grootste moeite zijn reputatie
niet te verpesten bij het vreedzame deel van
de Palestijnen hier en zit aan de andere kant
klem met die uiterst radicale Islamitische
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horen Israël, China en Rusland en de VS
echt niet altijd bij… Omgekeerd kan
bijvoorbeeld nu Hamas door anderen worden
vervolgd om die afgeschoten raketten.
Dus kan het enkel zijn dat met zijn
manoeuvre was bedoeld om weer in het
centrum van de publiciteit te komen.. Veel
van de gebeurtenissen in de Arabische
revoluties (zie zeker Egypte nu weer) drukt
de Palestijnen uit de media… Het is cynisme
van de bovenste plank: de aandacht voor de
vrijheid bij de nieuwe revolutionairen doet de
de belangstelling voor de Palestijnse vrijheid
niks goed… Vandaar Abbas in de VN dus!

Internet in zijn land; dus alle rebellen c.s.
doken op Facebook, twitter etc. … Helaas
de val werd te laat gezien want het regiem
zette vele aan het werk om de nu bekende
protesterende te pakken en ze te
martelen..
Bloomberg publiceerde de namen van hen
die nu gevangen zijn en mogelijk ook al
niet meer in leven zijn..

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
MEDISCHE NIEUWTJES
ARTROSEBESTRIJDING
In Montpellier spoten ze cellen in op
artroseplekken en dat hielp best veel. Dus
geeft
Brussel
nu
geld
aan
de
experimenterende wetenschappers aldaar.
Je haalt de stamcellen elders weg en spuit
ze in waar de regeneratie is vereist. Ik heb
deze kwaal ook en hou dus Montpellier,
hier om de hoek, goed in de gaten!

LIBANON LIJDT ONDER OORLOG SYRIË
Ze zijn daar al altijd oorlog en conflicten
gewend en erg flexibel geworden maar nu is
er toch veel last van die oorlog in Syrië voor
de bijna 4 miljoen inwoners. Hun BNP van 43
miljard groeit nog , maar nu met bijna 2%
(was 3%) en hun schuld van 133% van het
BNP staat ook niet stil. Hun OG (18% BNP),
hun banken (3,5 keer hun BNP!) , de handel
en het toerisme (13% BNP) zijn op het randje
aangekomen. De verkoop van appartementen is 30% gezakt, men wacht af en er
sloten vele winkels (250 van de ruim 600!) in
Beiroet. Veel toeristen annuleren hun verblijf
in de luxe hotels: bezettingsgraad even
boven de 50% nu. De hotelprijzen zakten met
40%.. Steeds meer Libanese vertrekken voor
werk in het buitenland, vooral naar de
Golfstaten. Er is een naar gevoel van
onveiligheid men is bang voor ontvoeringen
ook maar aan de grens boomt de handel in
wapens, sigaretten en basisproducten. De
vele vluchtelingen zijn nog een zetje voor het
BNP maar worden, vreest men later, een
oorzaak van verpaupering. Dit jaar kwamen
er al 120.000 uit Syrië hier aan. Toch is men
hier niet al te negatief: Libanon kan overal
tegen zegt men. Hier is alles al eens
gebeurd…

DEFILIBRATOREN BUITEN HET HART
Tot nu toe werden deze apparaatjes veelal
ín het hart gemonteerd maar in Marseille
zetten ze ze nu ook onder de huid van de
patiënt. Dat gaat veel sneller en
eenvoudiger: minder dan 1 uur met locale
anesthesie. Dus ook dat is weer
vooruitgang
en
langer
leven!
De
pensioenfondsen schrikken zich weer rot…
ILLEGALE VUILNISHANDEL
West-Afrika en ook Azië ontvangt tonnen
vies afval uit Europa ! De productie ervan
steeg met 28% en de export nam toe met
131%... De georganiseerde misdaad
ontdekte dit uiterst lucratieve actieveld
waar veel geld omgaat. De nieuwe drugs
voor de armen: vergif uit Europa!
MARS IS ECHT ONBEWOONBAAR!
Men vond spoortjes methaan op Mars en
hoopte dat er dus ook bacteriën konden
zijn of leven in de toekomst. En dat er dus
aards leven daar mogelijk zou zijn. Maar
het blijkt onmogelijk: er is bijna nul aan

DAMASCUS VECHT OOK VIRTUELE
OORLOGEN
Bij alle Arabische revoluties was het internet
een machtig strijdwapen en zo dus ook in
Syrië. En net als in andere landen stopte
Damascus recent het blokkeren van het
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methaan; dus zeg uw vakantieplan voor Mars
nu maar echt op!

viel vooral Samsung op. Ze lieten
mobieltjes zien met flexibel scherm die ook
nog eens onbreekbaar werden (merk
Oled). En het is nog maar een kwestie van
een half jaartje of uw kunt uw opvouwbaar
tablet kopen. Het gemak dient de mens en
the race must go on…

135.000 PK OM TE WINNEN
Hij reed 1227 km/uur in 1997 de brit Andy
Green. Nu bouwde hij de driemotorige
Bloodhound om 1600 km/uur te gaan rijden
(= 1000 mijl/uur). Dat moet wel met liefst
135.00 pk gebeuren in Z-Afrika volgend jaar.
We moeten hopen dat dit rijden geen vliegen
wordt of nog erger een opstijgen naar het
paradijs..

HET LICHTSTE MATERIAAL OP DE
WERELD
Het heet Microlattice en een groot stuk van
dit materiaal kun je op een paardenbloem
in bloei leggen zonder dat dit inzakt. Het
alliage van metalen is uiterst sterk en
superlicht. Wel 100 keer lichter dan
polystyreen en het kan 50% meer druk
verdragen en zijn oorspronkelijke vorm ook
aannemen na vervorming. Het bestaat voor
99,99% uit… lucht! Het is weer een
Californische uitvinding en dit spul wacht
een mooie toekomst.

DE TENNISBAL ZIET ALLES
Hij is rond en er zitten zes infraroodcamera’s
in die filmen met twee beelden per seconde.
Zo kun je de ruimte waar hij doorheen rolt,
groot als een tennisbal, helemaal zien aan
alle kanten. Via Wifi wordt het beeld opgepakt
door PC of smart-phone. Dit is nog maar het
begin zegt de maker uit Boston: er komen in
volgende versies ook opnemers voor straling,
vochtigheid, temperatuur, zuurstofgehalte etc.
Erg
goed
voor
brandweerlieden,
politiemensen en militairen die zo voor 500
dollar (!!) alles goed kunnen bekijken voor ze
er zelf heen gaan… En als uw zoontje hem in
de tuin van de buren gooit heeft u ook fraai
uitzicht op hun tuin en de bewoners. Er is niet
bekend hoe u hem terughaalt… Dus u moet
dat zelf doen!

DE SONY ACTION CAM
Bij parachutespringen, VTT-en, ski etc. kan
deze minicamera bevestigd aan een soort
skibril,
uw
gedoe
filmen.
Met
groothoeklens, steady shot en in 5
modes. , Slow voor traag filmen met
precisie… Dus wilt u uw kunstjes met
anderen delen dan lap 300 euro en bent
weer het mannetje!

ER BESTAAT EEN NIEUWE AARDE
Rond ster HD 40307 draait een planeet op
slechts 42 lichtjaren van onze aarde. Hij is
vast en niet gasvormig zoals de meeste van
de andere ruim 850 planeten die we nu
kennen. Haar toestand maakt water en leven
mogelijk lijkt het en ze draait ook om haar
eigen as en dus is het er ook dag en nacht..
Ai, haar zwaartekracht is het dubbele van bij
ons… Er gaat nu jaren gerekend worden en
“gekeken” met de telescoop in Chili door een
expert uit Göttingen en zijn collega uit
Hertfordshire.
Mogelijk zijn hen de “maanmannetjes” voor
en komen ons zelf inlichten?

DE KLAS VAN MORGEN
U kunt ze zien in Durham in Engeland waar
de kids touch schermen hebben in hun klas
die onderling zijn verbonden. Zo kunnen ze
samen probleempjes oplossen en zo van
elkaar leren. En ook antwoorden op de
vragen van de onderwijzende. De
resultaten met ca 400 kids tonen dat de ze
veel meer zin in wiskunde kregen en veel
gemakkelijker samenwerkten. En niemand
kan zo de “overhand” nemen: iedereen kan
meedoen. En de onderwijzende kan ook
beter de moeilijkheidsgraad differentiëren
van kind tot kind. De bijbehorende
leermethode heet Synergy Net als u meer
wil weten.

FLEXIBELE MOBIELTJES
De telefoonmakers presenteerden hun
prototypes op de diverse Salon’s en daarbij

MINIPROJECTOR AAN HET INTERNET
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Hij is groot als een pocketboek en kan via
een WIFI-adapter van 35 euro zo aan het net.
Er zit een navigatieprogramma in en een
geheugen van 4 GO. Ook is er een USBpoort om bv een externe schijf aan te sluiten
en ook de PC. En hij schiet leuke beelden
tegen elke muur voor 650 euro. Bel de firma
Vivitek en vraag naar de Qumi Q5..

doorgaan. Het Groene Fonds wordt een
lege pot zo…
Doha moest “en force” op de valreep
worden gered tot grote boosheid van
enkele grootmachten. De door Qatar
geforceerde slotverklaring werd door
Rusland zwaar bekritiseerd en de VS
sloten een aantal onderdelen gewoon voor
hen uit..
Doha werd het uithangbord van de nieuwe
reaalpolitiek en de wedstrijd om de
geopolitieke en economische topposities!
Het was niet anders ondanks de duizenden
deelnemers uit bijna 200 landen: een
keiharde afspiegeling van de werkelijkheid!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
GAAT DOHA WAT VERANDEREN?
Ze komen weer uit 200 landen en nu naar
Doha en er is als altijd weer hoop… Het
Kyotoverdrag verloopt op 31 dec. 2012 en er
is vrees dat er geen nieuw voor in de plaats
komt na 15 jaar te hebben bestaan. De groei
verslaat deze nobele gedachten over minder
broeikasgassen.. In 1992 begon het hoopvol
en in 1997 kwam Kyoto waar een 40-tal
landen beloofden om van 2008-2012 hun
broeikasgasproductie met zeker 5% te
verminderen (t.o.v. niveau 1990). Maar die
niveaus zijn in 2011 op een maximum
gekomen en ca 140% hoger dan voor het
pre-industriële tijdperk… De
klimaatverandering die men verwacht is: +4
graden tot einde 21e eeuwen de productie
van tarwe zal 14 à 25% lager worden tgv
temperatuurtoename. Zo’n 325 miljoen
mensen hebben nu echt last van
klimaatverandering en die leidt ook tot een
economische schade van 125 miljard per
jaar. Zo’n 15% van de akkers hebben nu last
van droogte en dat zal in 2050 44% kunnen
zijn. De VS en China zijn goed voor 41% van
de CO2 productie… Doha duurde twee
weken en men begon met nogal wat
pessimisme… Niet zo gek als je ook weet dat
de ooit beloofde 100 miljard voor de
ontwikkelingslanden om de klimaatellende te
bestrijden maar voor 30 miljard in de kassa
kwam… Terwijl de grote onweren, de
branden en onvruchtbaarheid door droogte
en de overstromingen gewoon onverminderd

CO-2 OPSLAG IN DE BODEM
Er wordt in diverse landen gepoogd
hiermee te experimenteren maar het bleek
al te link in kalkachtige bodems. Maar in
basaltachtige bodems gaat het goed: het
gas opgelost in water mineraliseert in deze
bodem, zoals het ook in de natuur gaat,
maar dan wel nu veel sneller. Dat ziet er
goed uit maar het vereist ook veel energie
en is dus qua CO2-balans een probleem..
Ook gaat het te langzaam om de productie
van CO2 bij te kunnen houden… In de VS
tracht men nu CO2 te injecteren op 1000
meter diep in Columbia.. Onderzoek gaat
door maar vooralsnog gelooft niemand dat
dit in de grond stoppen de 50 miljard ton
CO2 die we per jaar produceren kan
bijhouden…
(Zie ook Olie: CO2 levert biobrandstof)
GEWOON LANGZAMER VAREN
Eindelijk eens een echt politiek-ecologisch
vraagstuk! Als je de wereldeconomie wat
zou vertragen kunnen die grote schepen
best langzamer varen! Niet zoals nu 15
knopen maar wat gezelliger 12 knopen (28
resp. 22 km/uur). Dan gaat CO2 uitstootje
met 56% omlaag en het fijne stof daalt met
69%... Die ca 100.000 schepen
transporteren 99% van de wereld
handelsgoederen. Deze wijsheid komt van
een uni uit Californië die studeerde op de
vervuiling dicht aan de kusten door
vrachtschepen...
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SANDY BEWIJST: HET KLIMAAT IS OP
HOL?
Sandy ging zeer fors tekeer, we zagen en
hoorden het. Zo’n 40 doden, 50 miljard
schade, 8 miljoen Amerikanen zonder
stroom, honderdduizenden geëvacueerd,
15000 vluchten geannuleerd en gesloten
ziekenhuizen…Is dat nou geen reden om nog
eens na te denken over klimaatverandering?
Waar geen van de twee pres. Kandidaten het
over wilde hebben mede omdat het winnen
van olie en gas uit de rotsen zo lucratief is dat
de VS over enkele jaren meer produceren zal
dan de Saoedi’s! Wat moeten we nou weer
met die duizenden tweets en boodschappen
op de sociale sites die het hier over hebben?
Tja helaas twitter is geen echt betrouwbare
bron voor de analyse van dit probleem: het is
vooral een populistisch medium. Maar nu
kwam ook Münich Re, de grote
herverzekeraar met zijn cijfers op de
proppen: sinds 1980 is er voor 1000 miljard
aan schade aangericht in Noord-Amerika
heet het . Zo’n 15 x meer dan de
voorafgaande dertig jaren… In Azië was het
aantal catastrofen 4 x zo hoog, in Afrika 2,5
keer in Europa 2 keer en in Latijns Amerka
1,5 keer . Voor Münich Re is het duidelijk: de
mens is er aan schuld! Maar ja dat mag
niemand verbazen want het is in hun belang
dit te zeggen bij het bepalen van de premies..
Er zijn nu wetenschappers die zeggen dat je
niet hiermee kunt aantonen dat de frequentie
structureel hoger werd, maar mogelijk kun je
wel beweren en bewijzen dat de hevigheid
van de gebeurtenissen en dus de schadeomvang per incident, toenamen.
In de VS wordt nog maar 15% van de energie
opgewekt op duurzame wijze en het is niet
echt populair met al die steenkool hier (en de
steenkoollobby!) en nu zeker ook niet met die
boom in het gas en olie uit de rotsen dat met
een daverend tempo wordt geëxploiteerd in
de VS. Ondanks de milieuschade door de
hydraulische fracturatie (aardbevings
gevaarlijk) , het hoge waterverbruik en de
vervuiling door chemicaliën…
Wel leverde Sandy op dat de overheid in de
VS er nog eens achter kwam dat hun
infrastructuur oud, zwak en erg kwetsbaar is..
De metro liep vol water in NY en ook klapten

trafo’s door overbelasting (onvoldoende
beveiliging). Maar door die keiharde
republikeinen is nog 10% minder van de
bevolking overtuigd van de klimaatverandering en het was al niet heel veel eerder.
Dus is nu de korte termijn weer lekker
dominant: er moet brood op de plank en
dus moet er meer werk komen. En daarna
zien ze dan wel weer.
Ook is weer duidelijk dat de meoteologen
en klimatologen het allemaal nog niet echt
snappen… Want de Noordpool smelt en
inderdaad dat gaat snel.. Maar de Zuidpool
wordt groter in ijsmassa; helaas wel minder
snel dan de andere pool smelt.. Verklaring
heeft niemand maar er verzamelde zich
enig bewijs dat het komt door grote
veranderingen in de patronen van de wind
op onze wereld…
Hoe dan ook we zijn er nog niet klaar mee
maar het nemen van
beschermingsmaatregelen is gezien de
cijfers niet onzinnig… Dat is ook wat heel
anders dan het autorijden en/of de
industrie blameren.
Overigens had Sandy ook een positief
effect net zoals bij de kernramp in Japan
was te constateren: de groei wordt er door
gestimuleerd! Reparaties en herbouwen is
werk en materiaal en dat is ook weer
werk… En het doet achterstallig onderhoud
weer vóór op de agenda belanden. Dus af
en toe zo’n orkaantje heeft ook best wat
pluspuntjes.
DIE GROTE DROOGTE KLOPTE OOK AL
NIET?
Er was jaren ook grote paniek over enorme
toenemende droogte in Australië en Afrika
en ook elders. De cijfers wezen dat uit die
uit de modelberekeningen rolden. Ook hier
bleek dat de eenvoud van het model funest
was: men voedde het ding enkel met
gemeten temperaturen… En daaruit
droogte afleiden is veel te simpel: daar
moet je zeker ook de wind bij betrekken, de
luchtvochtigheid en ook de hoeveelheid
zonneschijn. Dat zegt men nu en men
ontdekt bij andere sommen dat liefst 42%
van de wereld veel natter werd in de
afgelopen 30 jaren. Dus er is hier en daar
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ook wat variatie in droogte maar helders is
het beter om te spreken van erg vel meer nat
dan “vroeger”. Dit is dus de les: de wijzen en
hun gereedschap klopte (nog) niet en dat
hadden ze wat beter moeten uitleggen. Vóór
wij ons rot schrokken en van alles
ondernamen… Wat er niks mee van doen
had. Misschien dus…

onderzoekers wijzen dus ook negatief op
de toenemende immigrantenstops en
opkomen-de vreemdelingenhaat. En het is
goed voor het land wat mensen toelaat
maar ook voor de immigrant en zijn land
van herkomst. Immers de immigrant krijgt
ervaring en wordt “meer waard” , stuurt
vaak geld naar zijn thuisland en kan
teruggaan met waardevolle ervaringen. En
dat
immigranten
schade
zouden
toebrengen aan de arbeiders in het
gastland is ook onjuist. Want dat “dwingt”
deze om complexer werk te zoeken en dat
levert ook meer inkomen voor hun op.
Sommigen zeggen dat je immigranten wel
een belasting zou moeten vragen en dat
ook aan het bedrijf dat immigranten in
dienst neemt. Deze belasting moet je dan
gebruiken om de werkelozen bij te scholen.
Wat het verhaal betreft dat de immigranten
grote sociale kosten zouden maken acht
men ook onjuist: immigratie is, zegt men,
per saldo een lucratieve zaak. En dat
emigratie voor de arme landen een “verlies
van hersens” betekent is ook de vraag: ze
zullen als dat gebeurt meer gaan
investeren in onderwijs… Zo luidt de bijbel
van The Economist die natuurlijk niet punt
een kijkt naar de sociale fricties en de
angsten over immigranten in veel landen…
Maar hoe dan ook: het is voer voor
populisten en erg lastig verteerbaar ook!

DE NIEUWE “CORN-BELT” VAN CANADA
De maïsteelt rukt noordelijk op nu naar
Saskatchwan, Manitoba en Alberta waar de
agrarische terreinen nu al 15 à 50% in prijs
stegen. De productie steeg in 30 jaar daar
met liefst 78%. De periode van groei van het
gewas liep fors op tot nu al 120 dagen per
jaar en de temperatuur zal tot 2050 met wel 3
graden oplopen. Er werd dit jaar een recordoppervlak van 121.000 hectare ingezaaid.
Monsanto et Dupont introduceerden andere
maïssoorten voor dit specifieke klimaat en
veranderen zo compleet de oogstkaarten in
Noord-Amerika met aangepaste producten.
Er is nu een ware investeringsrun op de
nieuwe gebieden losgebarsten maar de
overheid hier hanteert wel restricties en
conditie. In tegenstelling met de VSgebieden. In Canada mag een buitenlander
niet de 40 are overschrijden waardoor de
meeste grond in lokaal bezit blijft en vaak
wordt verpacht. Nu gaat het nog vooral over
maïs maar er komen in de toekomst ook
haver en gierst te staan op deze hoogte…
Canada produceert nu al jaarlijks 12 miljoen
ton maïs en dat is bijna het dubbele van 10
jaar geleden. Men gaat nu snel naar een
oppervlak van 300.000 are in Canada wat de
markt flink zal gaan merken en ook de
traditionele producenten zullen gaan merken.
Een positief effect van het veranderende
klimaat? Nog even en Groenland wordt ook
weer groen…

-DEMOGRAFIE
De FRANSE BEVOLKINGSGROEI STOP?
Vanaf 2000 boomde de Franse bevolking
en geen crisis leek hun te deren. Maar nu
blijkt de index van de vruchtbaarheid te
blijven steken op 2,06 en stijgt niet meer.
Wat betekent dat de vernieuwing niet meer
helemaal lukt dus dat de natuurlijke
bevolkingsaanwas
(geboortesterfte)
negatief wordt. In 2006 nog was het
overschot 280.480 personen.. En nu gaat
het sterftecijfer ook nog omhoog dus… dus
lijkt 2012 het jaar van de demografische
ommekeer. De geboorten dalen nu met ca
20.000 ten opzichte van de piek in 2010 en
de sterfte stijgt met 18.000 personen boven
het laatste maximum. Dus zal eind 2012
de natuurlijke aanwas nog “maar” 230.000

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
LEVE DE IMMIGRATIE
Om de groei te bevorderen moeten de
grenzen open en ook voor mensen. Dat
predikt The Economist en erg luid ook. Hun
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zijn, wat in Berlijn vreugdevuren zou doen
ontsteken! En de immigratie? Wel nu de
regering de deuren ferm sluit net zoals de
vorige dat deed, zal de groei van de Franse
bevolking in totaal enkel nog daar van gaan
afhangen… Dus de Franse koppositie blijft
vooralsnog zolang Duitsland een index van
1,34 scoort net zoals veel andere oost- en
West-Europese landen. Dus de EU zit ook op
zijn maximum en zal gaan krimpen, Japan
achterna? De VS die groeien ferm door via
immigratie en dat is gewild: zij zien die als
economische
stimulans
(conform
The
Economist dat ziet) en als middel om naar
350 miljoen te groeien. Een andere wereld,
opnieuw dus…

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.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

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

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

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

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