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Europese politici strompelen van top naar top en de eurocrisis houdt ook in 2013 aan, zij het 
op een lager pitje dan in het heftige 2012. Waar Europese elites beter werden van de Europese 
integratie, gold dat niet voor de lagere sociale klassen. De jeugdwerkloosheid is nu zo hoog dat 
een hele generatie buiten spel raakt in de ‘diplomademocratie’. De (wereld)economie blijft in 
2013 kwakkelen, ook in Azië en de andere opkomende economieën. Whizzkids van alle gene-
raties hebben oplossingen voor de meeste problemen al klaar liggen, maar de strijd tussen 
gevestigde en nieuwe belangen is groot. De clash tussen generaties wordt sterker zichtbaar. 
De grootste opgave voor het bedrijfsleven wordt: banen creëren. Langzaam ontstaat ruimte 
voor doorbraakinnovaties en nieuw ondernemerschap. Slimmeriken zullen prima verdienen in 
dit crisisjaar. Een vooruitblik op 2013.

2013, het Jaar van de Slang
Volgens de Chinese kalender is 2013 het Jaar van de Slang. Vorige Slangenjaren waren 2001, 
1989, 1977, 1965 en 1953. Karakteristieke kenmerken van de Slang zijn volgens de Chinese 
astrologie: intelligent, sluw, mysterieus, actieve geest, zeer seksueel, artistiek, organisato-
risch, bizar gevoel voor humor, instinctief, financieel geluk. Maar de Slang is ook onbetrouwbaar, 
niet punctueel (leeft volgens het eigen klokje), jaloers en ontrouw (ook in vriendschappen). 
Slangenmensen vinden macht, rijkdom en bekendheid onweerstaanbaar en zullen hun doelen 
bereiken. Slangenjaren zijn jaren die gekenmerkt worden door heethoofdigheid, nervositeit, 
heerszuchtigheid, wispelturigheid en onrust, veroorzaakt door slechte verliezers. Beroemde 
mensen geboren in het Jaar van de Slang zijn: Bob Dylan, Condoleezza Rice, Darwin, Edgar 
Allan Poe, Oprah Winfrey, Jacqueline Kennedy, Plácido Domingo, Abraham Lincoln en Shakira.

ECONOMIE

MKB’ers lenen elkaar geld: 
peer2peer-banking groeit in 2013
In 2012 zagen we al een toename van het aantal kleine onder-
nemers dat elkaar geld ging lenen en daarmee de rol van banken 
overnam. Die trend zet door in 2013. Steeds meer ondernemers 

investeren hun reserves in bedrijven van andere ondernemers in 
wie ze vertrouwen hebben. Daarmee vermindert het krediettekort 

van ondernemers die niet meer door banken gefinancierd worden. Nu 
deze trend groter wordt, neemt het ongemak onder banken toe.

Vastgoed nieuwe stijl: Ambachtshuis en zelfherstellend beton
In 2013 krijgt steeds meer leegstaand vastgoed een nieuwe functie. Panden worden broed-
plaats voor startende ondernemers, of stadsboerderij waar groenten onder ledlampen groeien. 
Of ze krijgen een functie voor de entertainmentmarkt, zoals de oude afvalverbrandingsoven 
in Rotterdam-Zuid, die door Hennie van der Most tot pretpark wordt verbouwd. Eigenaren van 
leegstaand vastgoed beseffen dat oude tijden niet terugkeren en gaan vaker aan herbestem-
ming werken. Voor de bouw dienen zich nieuwe materialen aan, zoals zelfherstellend beton. 
(De eerste fiets van geïmpregneerd karton is al gesignaleerd!). Mensen verhuizen minder 
vaak. In plaats daarvan geven ze hun huis een make-over: nieuw behang, nieuwe gordijnen, 
de meubels op een andere plek. Krijgen ze toch nog het gevoel van een nieuwe woning, maar 
dan in eigen huis. Er komt meer werk voor klusbedrijven en ook kleine aannemers stappen in 
de groeiende klusmarkt. Ook de Gamma’s en Praxissen van deze wereld profiteren van deze 
trend. In Rotterdam komt op Rotterdam-Zuid het Ambachtshuis. ‘Het zuidelijk deel van de 



Rotterdamse Maasoever telt relatief veel mensen die het minder hebben dan in de rest van 
Nederland’, zegt Marlies Mulder van De Zakenpartner. ‘In het Ambachtshuis krijgen mensen 
straks vooral begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. En als dat er niet in zit leiden we 
ze op om als ambachtelijk medewerker ergens aan de slag te gaan.’

Lage rente, loonstijgingen, meer inflatie en schulden aflossen
De huizen dalen in het tijdvak 2008-2020 in totaal veertig tot vijftig procent in waarde. We 
zijn dus al een tijdje onderweg, en in 2013 zal opnieuw een waardedaling plaatsvinden. Steeds 
meer huishoudens hebben meer hypotheekschuld dan hun huis waard is, hoewel de huizen 
in totaal nog steeds twee keer zoveel waard zijn als de totale hypotheekschuld. Burgers gaan 
in 2013 door met versneld aflossen van schulden. Mede daardoor consumeren ze minder. 
Duitse burgers verwachten hyperinflatie. Ze denken dat hun spaartegoeden snel minder 
waard worden. Daarom kopen ze juist vastgoed en consumeren ze meer. Hoewel Neder-
land economisch gezien een provincie van Duitsland is, vertonen Nederlandse burgers dit 
gedrag nog niet. Kennelijk geloven Nederlanders nog niet dat de inflatie gaat toenemen.  
De geldontwaarding zal vooral gerealiseerd worden door hogere looneisen. In Duitsland 
eisen vakbonden nu al loonsverhogingen, onder andere bij Lufthansa. Krijgen zij hun zin, 
dan kan de inflatie verder toenemen: van rond de huidige twee procent naar vier tot vijf 
procent. In dat geval zullen de schulden van Zuid- aan Noord-Europa in twintig jaar tijd 
verdampt zijn. Maar dan moeten we het wel twintig jaar volhouden in het noorden, en de 
zuidelijke schuldenlast moet niet verder stijgen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.  
De euro wordt de komende tijd een minder harde munt. Economische locomotief Duitsland 
raakt vermoeid en trekt Nederland daarin mee. Ik verwacht in Nederland in 2013 ook hogere 
looneisen, niet alleen van de (verdeelde) vakbeweging, maar ook van mensen die weten dat 
hun talenten schaars zijn. Rentes blijven historisch laag door het overschot aan spaargeld in 
de wereld, vooral in opkomende economieën. De aflossingsvrije hypotheek verdwijnt, evenals 
meer exotische financiële producten. Banken worden kleiner en hun winsten dalen: we gaan 
back to basics. 

Meer pogingen om tot een Verenigde Staten van Europa te komen 
Grote dingen in de wereld eindigen niet met één grote klap, maar bloeden langzaam dood. 
Dat geldt ook voor de euro, in 2013 opnieuw splijtzwam in Europa. Sinds de invoering van 
de munt werden zuidelijke landen langzaam rijker, gefinancierd door noordelijke landen. 
Grote noordelijke bedrijven konden exporteren naar het zuiden, zonder valutaverlies door 
koersschommelingen. Maar de rekening daarvoor werd bij de noordelijke belastingbetalers 
en noordelijke MKB’ers neergelegd, zo leert recent onderzoek van de Zwitserse bank UBS.  
Ook in 2013 gaan de politieke en economische elites in Europa door met stappen op weg 
naar een Europese superstaat. In 2013 neemt de onrust daarover 
onder Europese burgers verder toe. Het wordt een thema bij de 
Duitse parlementsverkiezingen. Maar kanselier Angela Merkel komt 
er waarschijnlijk goed vanaf. Nu zij de Europese Centrale Bank (ECB) 
begin september 2012 de ruimte heeft gegeven de geldpers aan te 
zetten, hoeft ze niet in het parlement om steun voor het zuiden te 
bedelen. Dus kan ze in een periode van relatieve rust op haar gemak 
haar herverkiezing voorbereiden. Diezelfde rust die de ECB-bazooka 
vooralsnog brengt, maakt dat in 2013 steeds meer besluiten worden 
genomen om de superstaat Europa dichterbij te brengen. De super-
staat-pleitbezorgers lijken in het Jaar van de Slang almachtig en 
boeken triomf na triomf.



Naweeën van de ondoordachte Spaanse bouw-boom in 2013
Een Spaanse burgemeester legde mij uit: ‘Burgemeesters in Spanje hebben een laag basis-
salaris, maar wij zijn degenen die bouwvergunningen afgeven. Daardoor kon de bouw alles-
overheersend worden in de Spaanse economie. Het ene na het andere megalomane bouw-
project verrees. Te grote vliegvelden, te veel huizen. De lokale banken konden lenen op de 
internationale geldmarkten, dankzij de schijnzekerheid die de euro verschafte. Een bouw-
hausse die nu een bouwsoufflé is geworden. Hadden we de euro niet ingevoerd, dan was 
de verleiding om ongebreideld te lenen er niet geweest. Simpelweg omdat het niet mogelijk 
was geweest. Dan hadden andere economische sectoren zich beter kunnen ontwikkelen. En 
het was onbestaanbaar geweest dat de rijkste Spaanse provincie, Catalonië, een schuld van 
honderd miljard euro heeft die noordelijke landen nu moeten financieren. Ik begrijp de weer-
stand bij noordelijke belastingbetalers wel’, aldus de burgemeester. 

Voor de voorstanders van staatsbanken: de ellende werd in Spanje veroorzaakt door regionale 
staatsbanken. Europa is 25 tot veertig procent overbanked. Het beste is dit soort banken failliet 
te laten gaan, ongeacht de ellende die dat met zich meebrengt. In de VS heeft vanaf 2008 een 
aanzienlijke sanering van zwakke banken plaatsgevonden, die in Europa nog gerealiseerd moet 
worden. Spaanse bouwbedrijven die ten onrechte veel 
verdienden aan de bouwhausse zouden genationa-
liseerd moeten worden. En met dit geld zouden 
Spaanse spaarders die hun centjes in rook 
zagen opgaan deels gecompenseerd 
kunnen worden. Spanje komt op een of 
andere manier aan een hulpinfuus van de 
ECB, die hier met zijn recente bazooka de 
weg voor heeft geplaveid. Nu de bouw stil 
ligt, is al te zien dat andere sectoren van de 
Spaanse economie beginnen te groeien. Heel 
goed. Ik verwacht voor 2013 nog een moeilijk 
jaar voor Spanje en na 2014 trekt het langzaam 
aan. Het wordt uithuilen en opnieuw beginnen.  
Maar de kloof tussen noord en zuid blijft groot. In 
de lijst van het World Economic Forum van meest 
concurrerende landen ter wereld uit 2012 staat Zwit-
serland op 1, Nederland op 5 en Duitsland op 6. 
Spanje staat 36e, Italië 42e, Portugal 49e en Grie-
kenland op nummer 96. Een probleem los je niet op 
door er meer geld naartoe te sluizen. Een kloof zo 
groot als deze dicht je ook niet zo snel. Zeker niet 
met de bedroevende resultaten van de afgelopen 
tien jaar. In 2013 wordt de kloof tussen Noord- 
en Zuid-Europa groter. Jonge Zuid-Europeanen 
emigreren massaal. Portugezen trekken naar 
ex-koloniën als Brazilië, Angola en Mozam-
bique, die nu bloeien. Spanjaarden verkassen 
naar ex-koloniën in Zuid-Amerika. Ze trekken 
ook naar Noord-Europa, waar zeker de tech-
nisch goed geschoolden prima aan het werk 
kunnen.



In 2013 blijft fiscalisering het echte Zuid-Europese probleem
Een Italiaanse werkgeversvoorzitter legde het me onlangs uit: ‘Wij betalen in het zuiden van 
Europa vrijwel geen belasting. Daardoor heeft onze overheid geen geld om wegenonderhoud 
en al die andere staatsaangelegenheden te financieren. Als iedere Italiaan elk jaar tweedui-
zend euro meer belasting zou betalen en alle belastingontwijking zou stoppen, zijn we zo uit 
de crisis. Maar het is veel goedkoper voor ons om de noordelijke landen onze overheidsuitga-
ven te laten betalen in plaats van de Italiaanse belastingbetalers. De Duitsers zijn nog altijd 
te chanteren met de Tweede Wereldoorlog, terwijl wij toen Mussolini hadden die net zo stout 
was als Hitler. En de Nederlanders vormen een economische provincie van Duitsland, dus die 
betalen vrolijk mee. Intussen staan onze spaarcenten in Zwitserland. Maar de noordelijke 
economieën zijn niet zo sterk dat ze de zuidelijke economieën 
tot in de lengte van dagen kunnen financieren. Wil Europa 
de euro behouden, dan is fiscalisering de enige oplossing. En 
daar hoor je geen enkele politicus over, in noord noch zuid.’  
Hoewel de zuidelijke landen in 2012 wel iets verbeterden aan 
hun positie – een opgaande lijn die zich in 2013 voortzet - blij-
ven ze structureel zwak. Ze hebben te weinig innovatiekracht, 
en hun overheden leven met hun tekort aan belastinginkom-
sten ook nog eens op te grote voet. Waarom zouden ze zich in 
2013 aan toezeggingen en afspraken houden als ze dat eerder 
niet deden? Door de ECB-bazooka kunnen ze hun huidige beleid 
rustig voortzetten. Bundesbank-president Jens Weidmann 
spreekt van een ‘drug waar het zuiden aan verslaafd zal raken 
en nooit meer vanaf zal komen…ten koste van het noorden’. 
Willen de euro-lovers de euro redden dan moet 2013 het Jaar 
van de Fiscalisering worden. Zo niet, dan is de euro gedoemd 
langzaam dood te bloeden. En dan zal over jaren het gelijk van 
Weidmann pas blijken.

Lost cause Griekenland... 
maar de maffia brengt redding rondom Grexit

De Grieken doen qua belastingontduiking niet voor de Italianen onder. Een Romeinse keizer 
verzuchtte het al tweeduizend jaar geleden: Grieken betalen nóóit belasting. Tax Justice 
Network meldt dat er wereldwijd minstens 21 biljoen (een biljoen is een één met twaalf nullen) 
euro aan belasting wordt ontdoken. Ook bedrijven die belasting in eigen land ontduiken, zoals 
die uit de Zuid-Europese landen, die nu in de problemen zitten, doen daar aan mee. Griekse 
rederijen bijvoorbeeld, die afgelopen jaar 24 miljard euro winst maakten en geen cent belasting 
betaalden. Nikos Lekkas, directeur van de Griekse belastingdienst, stelt dat daar jaarlijks voor 
twaalf tot vijftien procent van het bruto binnenlands product (BBP) aan belasting wordt ontdo-

ken. Lekkas: ‘Als we daarvan maar de helft konden 
innen, was Griekenlands probleem opgelost.’  
Griekenland kreeg de afgelopen paar jaar 240 
miljard hulp van de noordelijke eurolanden, maar 
Griekse belastingbetalers ontdoken de belastingin-
ning in eigen land in de periode van 2003-2011 
voor 261 miljard euro. Raymond Baker, chef van 
belastingwaakhond Global Financial Integrity, zegt 
dat de maffia en andere criminele organisaties 

Dr Jens Weidmann, president 
van de Deutsche Bundesbank

http://www.spiegel.de/international/europe/economist-raymond-bakers-says-euro-crisis-is-boosting-money-laundering-a-853924.html


in 2011-2012 voor 209 miljard euro in het land investeerden. 
Baker: ‘Tijdens een recessie wordt het voor individuen en 
bedrijven moeilijker om geld te lenen. Illegale fondsen 
springen in het gat, dat zijn ze ook gewend. En zo’n crisis 
als nu is natuurlijk ideaal om geld wit te wassen. Men 
koopt goedkoop vastgoed en hoopt dat het de komende 
tien tot vijftien jaar in waarde stijgt. In dit opzicht hebben 
criminele investeerders een langere horizon dan traditionele.’ 
Ik verwacht dat Griekenland in 2013/2014 de eurozone (al dan 
niet vrijwillig) verlaat. Nu is het nog te vroeg, want nu zouden 
Franse banken te veel verlies lijden. Die hebben immers forse 
belangen in Griekenland. De gevolgen van zo’n Grexit hoeven niet 
overschat te worden. Financiële markten en zeker grote Amerikaanse 
partijen, zijn er al op voorbereid en hebben voorgesorteerd. En 
naast de formele economie bestaat er dus een forse informele 
economie. Die wordt sterk onderschat.

De griezeligste grafiek van Europa wordt elke dag enger
De jeugdwerkloosheid in Europa loopt ook in 2013 verder op.

De euro was primair een project van politici. Er is vaak gewaarschuwd dat een monetaire unie 
zonder eerst vergaande politieke integratie gedoemd was te mislukken. Verdedigers van de 
euro en de interne markt stellen dat iedereen er beter van is geworden. Feit is echter dat daar 
bijna geen serieus (zo je wilt ‘onafhankelijk’) onderzoek naar is gedaan. Eigenlijk weten we 
het dus gewoon niet. Werkgeversorganisatie VNO-NCW suggereert dat de introductie van de 
euro ons jaarlijks een weeksalaris extra heeft opgeleverd. Het positieve effect van de interne 
markt zou nog groter zijn: een extra maandsalaris per jaar. Dat kan. Alleen heeft niet ieder-
een er in gelijke mate van geprofiteerd. Verre van dat zelfs. Volgens de Zwitserse bank UBS 
is het besteedbaar inkomen van de armste tien procent Europeanen sinds het begin van deze 

In 2013 verschijnt mijn 
eerste Duitstalige boek 

‘Deutschland rechnet ab’.

http://www.bakas.nl/2012/08/15/deutschland-rechnet-ab/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/486508/1997/02/13/Met-deze-EMU-kiest-Europa-verkeerde-weg.dhtml


eeuw met dertig procent afgenomen. De rijkste tien procent ging er in dezelfde periode bijna 
evenveel op vooruit. Het zijn vooral de rijken, de multinationals, de grote werkgevers (in 
Nederland vertegenwoordigd door VNO-NCW) en de banken die geprofiteerd hebben van de 
euro en de interne markt. De gewone werknemers en het MKB trokken aan het kortste eind.  
Voor wie de Duitse documentaire The Brussels Business heeft gezien, is dit geen verrassing. De 
film gaat over de rol die lobbyisten van multinationals spelen in Brussel. Verenigd in de European 
Round Table of Industrialists (ERT), zijn zij de paardenfluisteraars van de Europese Commissie. Een 
serieuze schaduwmacht. De ERT is opgezet in de jaren tachtig en vertegenwoordigt onder meer 
Volvo, Philips, Shell, Siemens, Renault, Nestlé en Fiat. Bedrijven met een gezamenlijke jaaromzet 
van meer dan duizend miljard euro, waarvoor ruim 6,5 miljoen Europeanen werken. De ideeën 
voor de interne markt en de monetaire unie zouden direct uit de koker van de ERT zijn gekomen.  
In 2013 wordt het debat over de toekomst van euro, Europese Unie en Europa helderder. Nu 
worden voordelen van de euro en economische integratie op een hoop gegooid. Dat wordt in 
2013 uit elkaar getrokken. Men kan straks vóór de EU en economische integratie (eventueel 
in EEG-verband) zijn, maar ook voor opknippen van de eurozone. Er staan straks mensen op 
die de Europese economische integratie willen gaan afpakken van grootindustriëlen en terug-
geven aan de burgers. Democratie wordt het sleutelwoord in deze beweging.

Arbeidersklasse grote verliezer
In Zuid-Europa is een complete generatie buitenspel gezet. In heel Europa is de arbeiders-
klasse de verliezer. En let wel: zeventig tot tachtig procent van de bevolking bestaat uit (V)
MBO’ers. Die vormen de meerderheid van het electoraat. Daarom wil de politiek-economische 
elite de Europese eenwording niet democratisch realiseren: men weet dat de meerderheid 
van de bevolking ertegen zal stemmen, omdat het niet in hun belang is. Er was een tijd 
waarin werkgevers wilden dat hun werknemers het naar hun zin hadden en een goed bestaan 
hadden. Dat zou tot sociale rust en meer consumptie leiden. Dat klopte ook. Nu zijn de belan-
gen echter uit elkaar gegroeid. De laagopgeleiden missen leiderschap met tactisch vernuft dat 
de eurotrein een andere kant op kan sturen. 

Samengevat: de muntunie bloedt dood
De euro zal de komende tijd niet met één grote klap 
ontploffen. De muntunie zal geleidelijk verder dood-
bloeden. Er komen meer ruzies en spanningen, de 
publieke opinie raakt er negatiever over, de munt zal 
als een steeds grotere splijtzwam fungeren. De verant-
woordelijke politici hebben vooralsnog niet de durf om 
de muntunie te ontrafelen, maar zullen uiteindelijk niet 
anders kunnen als het ene na het andere reddings-
plan faalt, de jeugdwerkloosheid vooral in Zuid-Europa 
explosief groeit, sociale onrust toeneemt en een steeds 
luider ‘nee’ van de bevolking zal klinken. Alleen als de 
huidige Europese democratieën worden ingeruild voor 
het model van de ‘Chinese democratie’, is de muntunie 
nog te redden. 
Voor alle duidelijkheid: ik zou het zeer betreuren als 
de euro verdwijnt. Het gaat alle betrokkenen veel geld 
kosten. Maar doormodderen op de huidige weg van een 
transferunie (van Noord- aan Zuid-Europa) is uiteinde-
lijk duurder. Dan maar het minste van twee kwaden.



Italianen betalen geen belasting en dat is heel logisch 

Italianen hebben goede redenen om belastingen te ontwijken. De overheid is er nodeloos duur 
en niet erg effectief. Een paar voorbeelden die de site Express.be onlangs op een rij zette:

-  Het Italiaanse parlement telt 945 parlementsleden; dat zijn er 410 meer dan de Verenigde 
Staten, dat wel vijf keer meer inwoners telt. 

-  De Italiaanse parlementsleden zijn de best betaalde politici van Europa’s grootste econo-
mieën. Met een gemiddeld salaris van 140.000 euro verdienen ze bijna twee keer zo 
veel als hun Britse collega’s. Ze mogen bovendien beschikken over een gratis kantoor in 
de hoofdstad, ze vliegen gratis, kunnen gratis eten in het restaurant van het parlement 
en ook hun bezoekje aan de kapper wordt door de rest van de bevolking gesubsidieerd. 
Verder mag elk parlementslid maandelijks ook nog eens 8.783 euro aan kosten declare-
ren (waarover geen verantwoording hoeft te worden afgelegd).

-  Comitini, een stad in Sicilië met 960 inwoners, telt negen verkeersagenten.

-  Zagen Italiaanse werknemers hun loonzak sinds 1948 jaarlijks met gemiddeld drie procent 
stijgen, hun politici kenden zich jaarlijks een loonsverhoging van gemiddeld 9,8 procent 
toe.

-  Slechts veertien procent van de Italianen tussen 25 en 64 jaar heeft een universiteitsdi-
ploma of equivalent. Het land scoort daarbij veel slechter dan Nederland, de VS, Zuid-
Korea en vele andere landen.

-  Tussen 2001 en 2010 registreerden enkel Haïti en Zimbabwe een lagere groei van hun 
bruto binnenlands product (BBP) dan Italië.

-  Het aantal vrouwen in Italië dat werkt is met 46 procent het laagste van de hele euro-
zone.

-  In de ‘Doing Business Index’ van de Wereldbank, een standaard die meet hoe onder-
nemingsvriendelijk een land is, staat Italië de tachtigste plaats. Na Wit-Rusland en 
Mongolië.

-  Dertien miljoen van de in totaal 57 miljoen Italianen, zowat één op de vier, woont in 
gebieden waar de maffia het dagelijkse leven controleert.

-  De netto omzet van de Italiaanse maffia bedraagt rond de 150 miljard euro per jaar.  
En dat is alleen nog maar uit directe activiteiten.

http://www.express.be/business/nl/economy/14-feiten-dia-aantonen-dat-surrealisme-italie-regeert/152772.htm


CONSUMENTENTRENDS

Consumeigenaren, een groep in opkomst
In de culturele en journalistieke wereld komt het al langer voor: crowdfunding. Mensen 
kopen een aandeel in bijvoorbeeld een toneelstuk, een boek of een documentaire en finan-
cieren zo de productie ervan. Ze worden eigenlijk mede-eigenaar. In 2013 rukt crowdfun-
ding op naar het dagelijks leven en worden we ‘consumeigenaren’ van de producten die we 
willen, maar niet (altijd) in de winkels kunnen vinden. Bij Buitengewone Varkens kunnen 
we bijvoorbeeld inleggen op, jawel, de naam zegt het al: varkens. Voor minimaal honderd 
euro worden we mede-eigenaar van een duurzaam in de modder wroetend varken en staan 
er drie jaar gegarandeerd hamlapjes en karbonades op ons menu. Ook zijn er al initiatieven 
voor de aanschaf van zonnepanelen en de import van luxe goederen. ABN AMRO verwacht 
zoveel van crowdfunding dat de bank er onlangs een speciaal platform voor ontwikkeld 
heeft: Seeds. En in Engeland zamelt een fastfoodketen geld in onder zijn klanten om nieuwe 
vestigingen te openen. Want welke Engelsman droomt er nou niet van zijn eigen fish and 
chips-tent?

Teenpreneurs worden stinkend rijk
Internet en tieners zijn niet altijd de meest geluk-
kige combinatie, als we tenminste de verontrustende 
rapporten over cyberseks en internetpesten moeten 
geloven. Maar op één vlak doen ze het uitstekend: 
digitaal geld verdienen. Logisch, want ze begrijpen 
de technologie en zien er de voordelen van in. En ze 
hebben ook nog eens briljante ideeën. Neem nu de 
dertienjarige Amerikaanse Mallory Kiefman, die online 
lolly’s verkoopt die de hik stoppen! Ook zijn er kinde-
ren die apps hebben ontwikkeld voor smartphones. 
In Silicon Valley worden zelfs al cursussen gegeven 
aan tieners om ze klaar te stomen voor het internet-
ondernemerschap. Het is niet precies bekend hoeveel 
jongeren in Nederland al een bedrijfje hebben (die 
stouterds schrijven zich lang niet allemaal in bij de 
Kamer van Koophandel), maar hun aantal zal zeker 
toenemen. 

De Nanny-apps houden ons bij de les
Er komen steeds meer apps die ons helpen te doen wat we moeten doen. Op tijd onze 
medicijnen slikken, niet vergeten boodschappen te doen na het werk: steeds vaker zullen 
apps op onze smartphones ons helpen. En het gaat veel verder dan een simpel herinnerin-
getje sturen. Wat te denken van een app die je vertelt dat je rechtop moet gaan zitten in je 
bureaustoel? Is al beschikbaar. Een app die je helpt een gezonde maaltijd samen te stellen? 
Check. Of een app die je helpt je sportprestaties te verbeteren? Koop de e-fiets van Audi en 
je krijgt hem er gratis bij. En als je dan ook nog eens de Nike+ Fuelband draagt terwijl je 
fietst, weet je ook meteen hoeveel calorieën je hebt verbruikt. Deze Nanny-apps gaan ons 
helpen, ons betuttelen en ons hopelijk vooral ook vertroetelen. Heerlijk!



Übereco, zo’n biologische en slaafvrije reep
Het gaat slecht met de wereld, ook in 2013. En dat is goed nieuws voor iedereen die seri-
eus bezig is met duurzaamheid, want we willen groen, eco en bio. Maar we willen ook harde 
garanties. De tijd dat we extra betaalden voor een vliegticket in het blinde vertrouwen dat 
de luchtvaartmaatschappij dan wel ergens in Amazonië een boom zou planten, is defini-
tief voorbij. We willen bij wijze van spreken een webcam op die boom en zien dat hij water 
krijgt en groeit. We willen honderd procent zekerheid dat wat we kopen ook echt groen, eco 
en duurzaam is, van begin tot eind. En als we die zekerheid hebben, betalen we graag wat 
meer. Zo willen we geen chocoladerepen meer van Tony’s Chocolonely, maar de veel duur-
dere van Gru Crococo. Want die zijn niet alleen biologisch en slaafvrij, maar worden ook nog 
eens per houten zeilschip over de oceaan vervoerd. En dat proef je. Toch?

Facebookificatie van de winkel
De grens tussen de echte en de virtuele wereld is al jaren aan het vervagen en dat zet 
alleen maar door. De halve dag zijn we druk om via sociale media door te geven waar we 
mee bezig zijn. De rest van de tijd wachten we of het wel leuk wordt gevonden door onze 
virtuele vriendjes en volgers. Maar dat is niet meer voldoende. We zijn zo onzeker geworden 
dat we ook in de echte wereld direct willen weten wat anderen denken van de dingen die 
wij leuk vinden. En dat kan gelukkig. Ons eigen C&A is koploper in de Facebookificatie van 
het analoge leven. In de Braziliaanse vestigingen van het warenhuis hangen de kleren al op 
speciale hangertjes, waar je op een display kunt zien hoe vaak ze ‘ge-liked’ zijn op de C&A-
Facebookpagina. Mijn kleren kan ik zelf wel uitkiezen, maar ik wacht met smart totdat we dit 
ook met mensen kunnen. 

Kunstmatige exclusiviteit is wat consumenten willen
Hoe hard we ook meehuilen met de wolven in het bos, we willen tegelijkertijd uniek zijn. Dat 
is lastig in deze tijd waarin iedereen zo’n beetje toegang heeft tot alles. Maar geen probleem 
zo groot, of de markt vindt wel een oplossing en die heet kunstmatige exclusiviteit. Een voor-
beeld: koffiehuizen die hun deuren sluiten zodra de – uiteraard in huis gebrande – koffiebonen 
op zijn (omdat het houten zeilschip tegenwind heeft), ongeacht het tijdstip van de dag of het 
aantal klanten in de zaak. Maar ook nieuwe liedjes, die je pas kunt downloaden als het jouw 
beurt is, of alleen als het nummer tegelijkertijd ergens op de radio wordt gedraaid. Het zijn 
allemaal dingen die in principe gewoon toegankelijk zijn, maar ze krijgen de schijn van exclu-
siviteit. En dat is wat we willen.



POLITIEK, BESTUUR EN SAMENLEVING

Kortstondige opleving van het midden
Het zal in 2013 lijken of de traditionele bestuurspartijen weer helemaal terug zijn, maar niets is 
minder waar. Weliswaar vormen VVD en PvdA een kabinet, eventueel aangevuld met CDA en/
of D66, maar dat zal een van de laatste oplevingen zijn van deze middenpartijen. De SP komt 
dan dit keer niet aan regeren toe, maar de toekomst voor deze grassroots partij is zonnig. 
Diederik Samsom is een stemmenkanon gebleken, maar zijn partij zal in een Paars kabinet 
weer een bleek profiel krijgen. Teleurgestelde kiezers die in 2012 al twijfelden tussen PvdA en 
SP gaan bij de volgende verkiezingen naar de SP. Het origineel is nu eenmaal vele malen beter 
dan SP-light (de PvdA). Op rechts is het de vraag of de PVV op lange termijn het alternatief blijft 
voor de VVD. Wilders zal in 2013/2014 naar de VS verhuizen. Moe van de politiek en een leven 
onder doodsbedreigingen. Net als Ayaan Hirsi Ali begint hij een nieuwe levensfase. Zonder 
Wilders is de kans dat de PVV overleeft gering (Dion Graus, Martin Bosma en Fleur Agema 
kunnen in aanmerking komen voor de opvolging, maar lijken in niets op Wilders). De VVD laat 
echter zoveel ruimte op rechts dat een nieuwe partij snel weer net zo groot zal zijn als de PVV.  
In 2013/2014 zal blijken dat de Europapolitiek van Rutte-Samsom, ondanks de ECB-bazooka, 
desastreus uitpakt: crisis niet bezworen, hedgefunds als Paulson die hedgen tegen de euro, de 
euro constant in gevaar (tot hij implodeert in 2014/2015) en het zuiden van Europa aan een 
zeer kostbaar infuus. Dit zal de oppositie vleugels geven in de peilingen. De populariteit van 
Rutte zal in 2013 wegzakken; Samsom weet zich als nieuwkomer wel te handhaven. Pecht-
old verlaat de Tweede Kamer. Jesse Klaver stoomt zich klaar voor een rol als lijsttrekker van 
GroenLinks, maar Jolande Sap blijft aan. Klaver zal pas na 2013 het roer overnemen. 

DIGITALISERING, INTERNET EN PRIVACY

Data localiseren
In 2012 was het zogenaamde 
werken in de ‘cloud’ al sterk 
in opkomst, en dat zullen we 
nog veel meer gaan doen. Je 
programma’s en bestanden 
niet op de harde schijf van 
je computer maar op externe 
servers: wat een gemak. Je 
kunt altijd en overal bij je data 
en dus overal werken waar je 
internet hebt. Door ‘ongeluk-
jes’ met opslag van bestan-
den en toepassingen in de 
cloud, zullen mensen in 2013 
steeds meer eisen stellen aan 
de veiligheid en betrouwbaar-
heid van de cloud. Bedrijven 
en consumenten willen zich iets kunnen voorstellen bij die vage cyberspace waar hun werk 
geparkeerd staat. Daar zal een manier voor worden gevonden met behulp van data location 
software, die sterk in opkomst is. Straks kunnen we met die sofware zien op welke server en 
in welk land onze data staan.



Bring Your Own Device
Omdat onze informatie steeds vaker niet in een vaste computer staat, is een nieuw principe 
in opkomst: Bring Your Own Device (BYOD). Je eigen laptop of tablet gebruiken op het werk, 
daar wordt iedereen blij van. Voor de baas is het goedkoper en de werknemer heeft zijn favo-
riete apparaat én kan werk en privé makkelijker combineren. Stel dat je voor je werk in een 
hotel logeert en ’s avonds je fotoalbum op Facebook wilt vullen. Dan is het wel zo handig dat 
je je eigen laptop bij je hebt. 
Software kopen we in 2013 steeds vaker in de app-stores van zowel Apple als Microsoft. 
Computerprogramma’s worden bovendien goedkoper en gebruikers gaan daardoor meer 
gadgets aanschaffen. Bijkomend groot voordeel is dat door gecontroleerde verkoop van deze 
software steeds beter virussen en andere ongemakken bestreden kunnen worden. Die zullen 
in 2013 afnemen.

Gouden tijden voor Hack&Co
Oude browsers worden de nekbreker voor luie bedrijven. Heel veel overheden en vooral grote 
bedrijven hebben nog oude versies van browser en software op hun systemen. Die zijn zo 
lek als een mandje. De firma Hack&Co gaat hier zeer veel gebruik van maken. Zeker voor de 
funhackers erg fijn. Voor een schijntje kan een puistenkop een tooltje kopen waarmee hij een 
oude browser binnen kan komen. Heel leuk. Zo wordt hacken voor de nono-nitwit ook nog 
eens fun en stoer.

Hacken helemaal hot 
Industrial hacking gaat zich in 2013 meer en meer 
laten zien. ‘Het is een vorm van bedrijventerreur 
en een nog bijna onontgonnen terrein’, zegt Leo 
Habers, expert op het gebied van cyber crime. 
Inbreken in systemen van bruggen, beveiligingen 
van procesinstallaties, hekken bij terreinen, came-
ra’s, noem maar op; we gaan het allemaal meema-
ken. De nerds van deze wereld hacken er vrolijk op 
los met passwords als ‘wachtwoord’, ‘administrator’ 
en ‘12345’. De afhankelijkheid van de cloud wordt 
schrijnend duidelijk als ‘grote’ systemen al dan niet 
gedwongen een periode uit de lucht zijn. Geen mail, 
geen werkplek. Geen rollback scenario. Want dat was 
te duur. Banken worden gek. Ze moeten meedoen met de online bankapps, maar de veiligheid 
laat te wensen over. Dit gaat worden opgelost in samenwerking met Apple en Microsoft in 2015.  
De telefoon krijgt een persoonlijke identificatiechip.

Samensmelten van IT met andere vakgebieden 
Bij grote bedrijven zie je het al gebeuren: dienstverlening die traditioneel door de IT-afdeling 
werd verricht, wordt nu overgenomen door andere afdelingen. Bijvoorbeeld bij Heineken, waar 
IT en Marketing & Communicatie samen optrekken. Het IT-budget van het bedrijf verschuift 
daardoor gedeeltelijk van de IT-afdeling naar andere onderdelen van de onderneming. Ander 
voorbeeld op dit gebied: het trekken van kabels, het installeren van wifi, en het klaarzetten 
van nieuwe pc’s en werkplekken wordt in nieuwe kantoren steeds vaker door Facility Manage-
ment gedaan. Ook verhuizers bieden dit soort diensten aan. Ik verwacht dat deze trend in 
2013 verder doorzet.



Help, mensen te weinig
In Europa gaat het grote tekort aan e-skills de agenda beheersen. De Europese Commissie 
verwacht in 2015 ongeveer 700.000 vacatures in Europa voor IT-banen. In Duitsland worden 
nu al de nodige vacatures vervuld door hoog gekwalificeerde experts uit Spanje die in eigen 
land geen werk meer kunnen vinden. ‘Met het opleiden of omscholen van werklozen tot IT’ers, 
en met arbeidsmigratie binnen Europa, hoopt de Commissie een groot deel van het probleem 
op te lossen,’ vertelde Frits Bussemaker, Liaison European Relations CIONET en voorzitter 
iPoort, mij onlangs. Binnen Nederland zal IT met name binnen de rijksoverheid een trending 
topic worden. In 2013 komen namelijk de resultaten naar buiten van het dit najaar te houden 
parlementair onderzoek naar grote IT-projecten bij het rijk. Tot slot, gebruik van informatie-
technologie wordt gelukkig steeds leuker: een zich doorzettende trend voor 2013 is ‘gamifica-
tion’. Gaming principes komen steeds meer in reguliere software te zitten. Mensen vinden nou 
eenmaal niets leuker dan spelletjes spelen. 

ETEN, DRINKEN EN HORECA

Medio oktober 2012 verschijnt mijn nieuwe boek The Future of Food. 

Trends 2013 op het gebied van eten en drinken:

 Streekgerechten en recepten van oma Supersized food   
 Groenten-fruit-mix-gerechten Elke dag vlees   
 Eierdooier als medicijn Eten weggooien
 ‘Doggy bag’ in restaurants Dieetgekte
 Thuiskok kookt voor de buurt Calorierijke tussendoortjes
 Eten van de boer Jongeren die boer worden
 Functional foods/Personalized food Eten wat de pot schaft
 Voedselallergieën Bacteriën als griezels…..
 Kruidenvrouwtjes en streekmarkten Alleen de gewone dokter
 Vleesvervangers (soja, insecten, kweekvlees)  Greenpeace’s anti-GMO-terreur
 Oude groenten Monoculturen op groentegebied
 Salade als naam voor alle groenten De naam ‘groenten’
 Biologische bedrijfscatering Vette hap in bedrijfsrestaurants
 Persoonlijke reclame supermarkt op je gsm Alleen generieke reclames
 Gemakseten blijft en wordt gezonder Vitten op gemaksvoedsel
 Maaltijd als sociaal ritueel (weekend) Ieder eet op eigen moment en plek
 Het familie- of vriendendiner thuis Eenzaamheid lijdzaam ondergaan
 Spiritualisering eten/slow cooking Gedachteloos anoniem eten
 Nutritionisme/altijd letten op nutriënten Geen weet van samenstelling voedsel
 Foodism/lekkerbekken/genieten van eten Alleen functioneel eten
 We gaan gras eten: eerste grasburgers
 Dierenactivisme   
 Vegetariër en flexitariër
 Nicheboeren en -tuinders 
 Guerrilla-tuinieren in de stad  
 Duurzaamheidscheck via apps

IN UIT
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Mode en gadgets

Ingetogen en toch opvallend
Hele lichte basistinten zetten in de mode de toon: lichtgrijs, zandsteen en pasteltinten. Maar 
in recessietijd willen we ook opvallen, eruit springen, gek doen. Vandaar dat we in 2013 ook 
kobaltblauw (ingetogen en toch opvallend) zullen zien. En ook varianten van rood, oranje en 
groen die er wel uitspringen, maar een dof laagje hebben. Zo van: we doen gek, maar we 
weten dat we in een moeilijke tijd leven.

Dan de haarmode: bij de dames is lang haar in. Ook de staart en de losse vlecht zijn terug 
van weggeweest. Een kapsel zoals je dat bij de gemiddelde Marokkaanse jongen van pak ‘m 
beet 16 jaar ziet (aan de zijkant geschoren, boven lang) is ook in opkomst. Bij de dames nog 
wel! Mannen dragen dat kapsel met een zijwaartse opstaande kuif of mohawk (hoofdhuid 
geschoren, in het midden een streepje haar dat rechtop staat). Jongeren dragen in 2013 veel 
extentions in hun haar, een trend die over komt waaien uit Amerika.

Gadgets

Apple TV  Nog niet veel details van het Apple-front, maar de verwachting is dat 
Apple in 2013 met zijn eigen ‘kastje’ komt, waardoor je films, muziek 
enzovoorts kunt afspelen op je tv. 

Google TV  De software Google TV is op Android gebaseerd en staat gebruikers 
toe om op een televisie te internetten. Zo kan bijvoorbeeld de browser 
Chrome worden gebruikt en kunnen apps worden geïnstalleerd.

Fujitsu Lifebook  Combineert Multimedia (smartphone, laptop, tablet, camera) met snel-
heid en opslagruimte.

FLIR PathFindIR  Helpt automobilisten alert te zijn op voetgangers, dieren en obstakels 
op wegen met slecht zicht door duisternis, regen en zelfs mist. Heeft 
een redelijk hoge resolutie en een 36 graden-veld met een zicht van 
driehonderd meter. Door de gebruiker geheel naar eigen inzicht in te 
stellen.

LG  Buigbaar elektronisch papier

Windows   Windows Phone 8



Europa: hoe nu verder? 

Trend 1: Steeds meer kritiek op kosten voor redding euro 
Een Russische olieboer legde mij eens uit dat olielekken in de zeebodem in Rusland met clus-
terbommen worden gedicht . Je gooit zo’n bom, het lek is snel dicht en men kan weer verder. 
Om de euro te redden wordt nu de een na de andere clusterbom op de lekken gegooid. Onder 
Europese burgers erodeert het draagvlak voor de gemeenschappelijke munt. De voorstanders 
komen met steeds hardere acties (de bazooka van de ECB, het ESM) en alles helpt tijdelijk, 
maar duurzaam zijn de maatregelen niet. De Duitse kwaliteitskrant Die Zeit typeerde onlangs 
treffend het gevoel onder Duitse burgers en media: ‘Abschied vom Süden’. De E van Econo-
mie is ook de E van Emotie en de E van Energie. Duitse leiders beseffen dit en de roep om 
een referendum over verdere Europese integratie neemt toe, iets wat de kiezers de afgelopen 
decennia onthouden werd. De Bundesbank en het Constitutionele Hof in Duitsland gaan daar 
een belangrijke rol in spelen.
In Duitsland zullen zich in 2013 steeds meer mensen uit het politieke midden en uit de econo-
mische elite tegen de euro keren. Zoals Patrick Adenauer, kleinzoon van de legendarische 
Duitse leider van de naoorlogse wederopbouw, nu voorzitter van de Duitse MKB-brancheorga-
nisatie. Hij is kritisch over de euro en komt uit de CDU, de christendemocratische partij. Thilo 
Sarrazin was bestuurder van de Bundesbank, de centrale bank van Duitsland en lid van de 
sociaaldemocratische SPD. In zijn 
bestseller Europa braucht der 
Euro nicht (Europa heeft de euro 
niet nodig) stelt hij dat Europa 
heel goed zonder onze huidige 
gemeenschappelijke munt kan. 
De huidige Bundesbank-presi-
dent Jens Weidmann is verklaard 
tegenstander van het huidige 
eurobeleid. Hans-Olaf Henkel, 
voorzitter van de Duitse indu-
striewerkgevers is ook bekend 
euroscepticus. De meerderheid 
van de Duitse bevolking is tegen 
verdere hulp aan het zuiden. 
Onder de kiezers neemt het 
draagvlak voor een nieuwe eigen 
Duitse of Noord-Europese munt 
toe, terwijl de politieke elite daar 
niets van wil weten.

Trend 2: de opkomst van de 
euronuchteren
Tot nu toe hebben we gezien dat er uitgesproken voor- en tegenstanders zijn van de euro. Je 
hebt de euro-lovers (zoals Alexander Pechtold en econoom Mathijs Bouwman) en de euroha-
ters (zoals Geert Wilders). Ik vind persoonlijk dat betalen met een munt in heel Europa enorm 
veel voordelen biedt, voor burgers en bedrijven. Er moeten dan ook zeer zwaarwegende rede-
nen zijn om de euro in te ruilen voor iets nieuws. De kosten van het invoeren van een nieuwe 
munt zullen enorm zijn. Maar wat als de baten opwegen tegen de kosten? We zullen heel 
nuchter naar het vraagstuk moeten kijken.



Voor 2013 voorzie ik dat steeds meer economen, academici, 
filosofen en anderen een bondgenootschap sluiten met de 
verliezers van de vooruitgang (zie mijn opmerkingen onder 
Arbeidersklasse grote verliezer). Denk aan topadvocaat Bram 
Moskowicz, filosoof Thierry Baudet (auteur van De aanval op 
de Natiestaat), filosoof Ewald Engelen, Frits Bolkestein, en de 
Volkskrant-columnisten Martin Sommer en Sheila Sitalsingh. 
In Duitsland keren Bundesbankpresident Jens Weidmann en 
topeconoom Hans-Werner Sinn zich tegen de huidige koers 
van de Europese economische en politieke elite. Daarbij appel-
leren zij rechtstreeks aan de Duitse kiezers. Tot nu toe heeft 
nog geen enkele Duitse partij hun visie overgenomen. Maar in 
de Duitse pers is de stemming steeds meer tegen Zuid-Europa 
gericht. In 2013 zullen steeds meer academici, zowel in Neder-
land als in andere Europese landen, van koers veranderen en 
euronuchter worden, zonder hysterisch te worden. Ze zullen 
daar meer ruimte voor krijgen in de media, die niet meer automatisch pro-euro zullen zijn. 
In Nederland ondanks het middenkabinet dat na de verkiezingen van 12 september 2012 
aantreedt en als een blok achter de muntunie blijft staan. 
Thierry Baudet voorspelt dat de huidige weg die we zijn ingeslagen, richting superstaat 
Europa, dramatisch zal uitpakken. ‘De Europese federatie zal behalve onwerkbaar, corrupt, log 
en onbestuurbaar, ook ondemocratisch zijn: zij zal geen enkele legitimatie hebben onder de 
bevolking. Het wordt een grote aaneenschakeling van misverstanden, onbegrip en fundamen-
tele, onoverbrugbare verschillen van inzicht, cultuur en persoonlijke ethiek’, zegt hij. In 2013 
zullen meer nuchtere, genuanceerde en vaak hoog opgeleide mensen uit het politieke midden 
openlijk of in stilte toetreden tot deze euronuchtere stroming. Deze stroming zal in 2013 nog 
weinig politieke invloed uitoefenen. Pas na de Duitse parlementsverkiezingen van 2013 en het 
daarna oplaaiende debat in Duitsland, zal deze stroming (vanaf 2014) in Nederland aan belang 
toenemen.
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 Vers eten van de boer 
 Reality-apps en Winkelen 3.0 
 Verbouwen 
 Verwenweekend 
 Woongroep 
 Zonne-energie 
 Zelf koken  
 Zichtbare ‘harde’ tepels  
 (operatief aangebracht!)
 Zalando-vrij internetten 
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Wie is Adjiedj Bakas?
Adjiedj Bakas schreef verschillende bestsellers over de toekomst, die onder andere in Neder-
land, de VS, China, Brazilië, Engeland en Zweden verschijnen. Op 25 oktober 2012 verschijnt 
Bakas’ nieuwste boek, The Future of Food. Eerder publiceerde hij De Staat van Morgen, Het 
Einde van de Privacy en De Toekomst van Gezondheid. Bakas werd uitgeroepen tot trendwat-

cher van het jaar 2009 en tot zwarte ondernemer 
van het jaar 2008. Vakblad Management Team 
riep hem onlangs uit tot een van de 25 creatiefste 
Nederlanders en innovatieblad Sprout heeft hem 
uitgeroepen tot een van de vijftig invloedrijkste 
Nederlanders onder de vijftig jaar. Het NIMA, de 
branchevereniging van marketeers, heeft hem 
uitgeroepen tot de invloedrijkste trendwatcher 
onder de vaderlandse marketeers. En de lezers 
van het financiële vakblad Fonds.nl riepen hem 
onlangs uit tot een van de dertig invloedrijkste 
mensen in de financiële sector. De afgelopen twin-
tig jaar is van de trends die hij voorzag zeventig 
tot tachtig procent uitgekomen, met een uitschie-
ter naar 87 procent in 2010. 
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2012: wat kwam er uit van de trends die Bakas voor 
het afgelopen jaar voorzag?

‘De Grote Stagnatie begint nu echt!’. Dat was de titel van het vorige trendrapport, uitgebracht 
in 2011. Nou, voor 2012 blijkt dat een terecht gekozen titel. In Europa kwam de economische 
groei nagenoeg stil te liggen. Eurostat meldt een krimp in het eerste kwartaal van 0,1 procent. 
Illustratief is dat zelfs Duitsland de crisis begint te voelen door de afnemende vraag uit de 
eurozone. Er is in ons buurland nog wel groei, maar die neemt af. De economische groei in 
Nederland over 2012 ligt waarschijnlijk dicht bij de nul procent. In het eerste kwartaal bedroeg 
de economische groei volgens het CBS 0.3 procent; het aantal banen nam af met 33.000. Dat 
Nederland officieel niet meer in een recessie zit in de eerste drie maanden van 2012, komt 
slechts door de hogere overheidsuitgaven. Het CBS gaat tot 2017 uit van ‘een lage econo-
mische groei doordat de schuldencrisis als een donkere wolk boven ons hangt’. Als dat geen 
stagnatie is? 
Ik schreef in 2011 ook dat de euro niet met een klap zou ontploffen en dat politici niet het lef 
zullen hebben om de eurozone te ontrafelen. Dat hebben we dan ook gezien: voortmodderen. 
In 2012 sleepten de politieke leiders van Europa zich van Eurotop naar Eurotop en met elke 
crisis werd het probleem weer wat groter. Ook schreef ik dat de huizenprijzen verder zouden 
dalen in 2012, wat is uitgekomen. Economen van de Rabobank verwachten dat de daling dit 
jaar op 2,5 procent uitkomt. Ik schreef ook dat we in 2012 snel af zouden moeten van aflos-
singsvrije en te hoge hypotheken. Die beweging is zowel door de politiek als bij banken ingezet.

Wat voorzag ik verder:
•  Multinationals keren terug naar huis > zie DE Master Blenders, terug in Nederland
•  Angelsaksische banken worden steeds meer bekritiseerd > Goldman Sachs kwam onder 

vuur te liggen in 2012, ook van het justitieapparaat, vanwege allerlei zeer discutabele prak-
tijken (zoals het speculeren tegen verhandelbare hypotheekpakketten die Goldman Sachs 
eerder had aanbevolen te kopen).

•  Eerste banken in brand gestoken in februari-maart > Op 12 februari eerste melding van in 
brand gestoken banken in Griekenland.

•  Bankieren zonder banken > Ikea heeft bekendgemaakt een bankvergunning aan te vragen. 
•  Meer artikel 12-gemeenten > volgens laatste raming ministerie BZK is dit aantal gelijk 

gebleven.



•  Arabische Lente mislukt > Do I need to say more? In Egypte niet al te vrolijke baardmannen 
aan de macht, in Tunesië intimidatie van Salafisten (o.a. restaurants die alcohol schenken 
zijn kort en klein geslagen, regering treedt onvoldoende op), in Libië rivaliserende stammen 
aan het roer. Niets vrijheid. 

•  Exit Job Cohen > En het geschiedde. 
•  Forse krimp CDA > Jawel.
•  Griekenland i.p.v. discussie over islam > In 2012 nagenoeg geen discussie over de rol van 

de islam, wel heel veel over Europa.
•  Doodeenvoudige burenruzies worden op Hyves uitgevochten > Veel erger nog! Dieptepunt 

was de Facebookmoord in Nederland. Een minderjarige jongen kreeg via Facebook opdracht 
van een vriendin een voor hem onbekend meisje te vermoorden. Dat deed hij.

•  Voedselprijzen stijgen fors > graanprijzen rijzen in 2012 de pan uit, wel is het zo dat rijst 
goedkoper is geworden.

Kwam dan alles uit? Nee natuurlijk niet. Het herstel van de PvdA had ik bijvoorbeeld niet 
voorzien. Ik heb geen glazen bol en baseer mijn trendrapport op wat ik zie gebeuren en wat 
insiders in verschillende branches mij vertellen. Toch kan ik met trots melden dat geen enkele 
van de grote trends die ik in 2011 schetste dit jaar níet is uitgekomen. De scherpslijpers zullen 
misschien tegenwerpen dat nog lang niet iedereen een app gebruikt bij het koken en dat het 
gilet nog niet zo in is als ik had voorspeld. Nou, laat ik negentig procent goed voorzien hebben. 
Ik ben er zeer tevreden mee.


