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LP OP ZIJN 100-STE VERJAARDAG
HONDERD EDITIES DAT IS TOCH NIET NIKS. DAT MAG IK ALS 71-JARIGE WEL ZEGGEN.
HET GING NIET VANZELF MAAR TOCH ONGEMERKT, GEDURENDE EEN PERIODE VAN RUIM 13 JAAR.
BEGONNEN ALS VRIENDENBLAADJE EN ENKEL OP DE PROVENÇE GERICHT, LIEP HET FLINK UIT DE HAND.
ALS IK HET GESCHREVENE IN PAGINA’S A4 SCHAT: WERD DE 4500 PAGINA’S ZEKER GEHAALD. MET DE
VROEGER SPECIALS ERBIJ GAAT HET OVER DE 5000.
LP GING BEST OOK WAT MET DE TIJD MEE. WAT DE INHOUD BETREFT MAAR OOK WAT DE TECHNIEK
BETREFT. DAARTOE MOEST THEO SINDS JAREN ALLE WONDEREN VERRICHTEN. GRAND BRAVO!
MIJN MOTIVATIE IS EENVOUDIG EN ONVERANDERD GEBLEVEN. VEEL LEZEN EN WAARNEMEN EN ER
OVER SCHRIJVEN OMDAT HET JE BETER DOET BEGRIJPEN. EN HET DAN OOK MAAR NIET VOOR JEZELF
HOUDEN.
DAT LAATSTE WAS (EN IS) MET INTERNET EEN REDELIJK EENVOUDIGE EN GOEDKOPE ZAAK.
OMDAT IK MEZELF PENSIONEERDE MET 53 JAAR WAS DE COMBINATIE VAN VRIJE TIJD EN VRIJE
TOEGANG TOT “BIJNA ALLES” GEEN ENKEL PROBLEEM. DAT WAS EN IS EEN GROOT VOORRECHT
GEBLEKEN.
DE WEKELIJKSE BLOG’S EN DE MAANKRANT ZIJN VANUIT MIJN PLEK BEZIEN BEST EEN GOED WERKENDE
COMBINATIE. TOCH KOMT NU DE VRAAG OP OF DOORGAAN MET LP EN BLOG SAMEN HAALBAAR BLIJFT.
DAAROVER DENK IK NOG NA EN IK BELOOF U DAT DIT NIET NOG EENS 100 LP-EDITIES ZAL GAAN DUREN.
MET VEEL DANK AAN MIJN CO-EQUIPIER THEO GROET IK U
LEON SPEETJENS
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AMUSE GUEULE
Fransen slapen gemiddeld 7 uur 13 minuten per nacht.
Een gepensioneerde in Frankrijk ontvangt 94,5% van het gemiddelde inkomen van de
fransman. In Duitsland is dat 91% en in Engeland 73%..
Frankrijk is wereldkampioen verzorgingsstaat met 33% van zijn BBP in die sector… En
gaat nu Denemarken (31%), België (31%) ook voorbij.. Achterin de lijst staan: Australië
(19%), Canada (18%) en , Israël (17%). OECD-gemiddelde is 22% en EU-gem. is
25%...
Zo’n 80.000 gestraften halen in Frankrijk nooit het gevang wegens plaatsgebrek… Er
zitten nu 68.500 mensen vast op 57.000 officiële gevangenisplaatsen; dus men is
overbevolkt met een index van 113%. Nog erger zijn Servië met 158%, Griekenland
met 152%, Italië (!) met 147% en Hongarije met 138%... Het EU-gem. is 99% overigens.
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Sinds 1990 groeide het aantal gevangenen met 51% (!) en het aantal plekken met
56%... Dat lijkt een verloren wedstrijd dus.
Als de gezinnen enkel franse producten zouden kopen zou hun dat tussen 1270 en
3770 méér gaan kosten. Dus ca 100 à 300 euro méér per maand. Daarvan is 71% nodig
om de geïmporteerde produkten uit China door franse te vervangen.
De radicaal linkse politicus Melonchon heeft op alles kritiek en hoe! Maar omdat hij nooit
een alternatief voorstelt is hij langzamerhand quasi-onhoorbaar…
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
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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.

“SUPERBRONNEN”
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)
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MONDIALE POTPOURRI
De wereld zou liefst 53000 miljard euro kunnen besparen als het zijn stedelijke transportsystemen
zou moderniseren. Wat tot 2050 gaat het aantal motorvoertuigen verdubbelen. Dus komen er nog
veel meer files. En dat heeft volgens het Internationale Agentschap voor energie zeer zware
gevolgen.
De verkoop van Zwitserse horloges steeg in 2012 met 11% en de verkoop van chocolade daalde
met 3%
De VS exporteerde 120 miljoen ton steenkool en dat is twee keer zoveel als in 2009!
Zo’n 21% van de Amerikaanse residenten spreekt een andere taal dan het engels en dat waren er
in 2000 maar 18%...
De Bank of America deed op zijn eentje 33% van de leningen aan bedrijven in 2013. Waar blijven
de anderen? Wel, die speculeren…
De VS beschouwt nu, na Snowden, zijn ingehuurde informatici, als “de meest belangrijke
bedreiging van binnenuit”. Er zal nu ook een dubbele toegangscode komen voor hen net zoals het
geval is bij de nucleaire toegangscodes. Dus in de toekomst zal een ingehuurde kracht pas
documenten kunnen inzien nadat een andere persoon zijn toestemming heeft gegeven daartoe…
Het laatste gat wordt dus gedicht na twee deconfitures… MacArthy revisited?
Zo’n 60% van de amerikanen gaat met de auto naar zijn werk
Bill Clinton was bij de 90-e verjaardag van vriend Shimon Perez en vroeg daarvoor 500.000 dollar
aan bijdrage.
De numerieke economie consumeert nu 10% van de elektrische energie en dat is de produktie van
Duitsland en Japan samengenomen.
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Duitsland is het eerste land dat borelingen, indien nodig, ook op het geboortecertificaat noteert met
als geslacht: “niet vast te stellen/onbepaald”. Hiermee worden hermafrodieten eindelijk erkend. Het
duitse Hooggerechtshof beval dit aan en noemde het ook een essentieel mensenrecht. Natuurlijk
kunnen deze mensen op elk moment hun geslachtsaanduiding administratief doen aanpassen als
ze dat wensen. Nu kan dit bij hun reizen problemen opleveren als er niet M of V staat maar X…
En wat te doen met alle wetten die het onderscheid man of vrouw maken? Recht doen is niet altijd
eenvoudig.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

Groet en dank aan u (en vooral ook aan
compaan Theo)

*VOORAF

Leon Speetjens

Mijn voorwoord bij deze 100-e Editie was
al bijna genoeg. Dus beperk ik me hier tot
één belangrijk punt: Hoe komt die Leon
aan zijn “wijsheid” en wat is zijn
motivatie?
Wel zoals bijna elke “journalist” put ik de
wijsheid slechts zelden uit eigen
waarneming! Maar vooral door het lezen
van de geschriften en bekijken van de
beelden
van
de
vele
“collega’s”.
Journalisten schrijven dus veel “over”, zei
het dat ze meestal meerdere weergaven
van de feiten kenden en vergeleken. En, er
als het goed is, ook hun analyse en soms
ook hun opinie aan toevoegden.
Dus de “truc” is keuze van goede bronnen
en zoveel mogelijk verschillende. Zie mijn
lijst van bronnen verderop, ik doe mijn
best een soort “relatieve waarheid te
destilleren”. Wat ik overigens lang niet
overal bij “collega’s” zie gebeuren.
Mijn passie is al een leven lang “het
proberen te snappen van het reilen en
zeilen van mijn soort, de mensen”. En dat
is zo intrigerend en ook zo mystiek, dat je
er nooit genoeg van hoeft te krijgen.
Daarom stuur ik ook u regelmatig wat van
die “zoektocht en verbazing” toe. Als u
dat apprecieert blijf dan lezer en werf er
nog een paar bij. Dat doet Theo en mij dan
weer extra goed.
Wie weet houden we nog lang zo contact
tot Alzheimer of een ander een van ons
velt.

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

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS
STAATSSCHULDKAMPIOENEN
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VAN

Japan staat nu op een miljoen keer een
miljard yen… oftewel: 10 15e macht (=peta)
oftewel 245% van hun BBP! Griekenland zit
zelfs “beter” met 176%, Libanon ook met
132% en dan komt Italië met 131%... Een
droef gezicht van die grote of westerse
industriestaten.

terugval in armoede.. Dat zien we nu in de
onrust in Brazilië en ook Turkije, Chili en
India en ook in Z-Afrika. De middenklasse
is de grote stabilisator in een modern land!
Zelfs Aristoteles zei het al: Als er een
grotere middenklasse is verminderen de
risico’s van onenigheid en verdeeldheid…
Dus
geachte
politici:
koester
uw
middenklasses!

HET DRAMA VAN DE MIDDENKLASSES
De laatste 15 jaar ontdekten economen en
politici de middenklasses die groep tussen de
rijken en de armen die nu zo in de
verdrukking kwam in het westen. De toppers
zitten nu in de tijden van de mondialisatie
lekker: technisch, financieel en intellectueel
(ze zijn de !5 rijksten die het meest scoren)
en de middenklasse waarvan het inkomen
krimpt. In de VS was dat in 1970 nog 60% en
nu is het 45% geworden. De financiële crisis
sloopte hen en hun schulden explodeerden
ze verloren veel koopkracht, deze vroegere
spil van de economie. Zeker ook in W-Europa
en heel duidelijkin Frankrijk. Ze verliezen de
aansluiting met “boven” en vrezen te worden
verzwolgen door de “onderklasse”..
Maar het gaat omgekeerd in de opkomende
landen:in Brazilië kwamen er 40 miljoen
mensen de middenklasse versterken in 10
jaar en daar is het nu al 52% van de
bevolking. In China bestond ze niet 20 jaar
geleden nu zijn het er 157 miljoen ze
groeiden met 47% in omvang in 5 jaar.
Peking bestaat voor 40% uit middenklassers
nu.
De OECD definieerde deze klasse door een
koopkracht van 10 à 100 dollar en in 2030 is
dat 4,8 miljard van de wereldbevolking. (was
1,8 miljard in 2009). In de VS en Europa is
hun aantal stabiel; in Zuid-Amerika en Azië
stijgt de omvang snel. Van 181 naar 313
miljoen in de eerste regio en van 525 miljoen
naar nu 3,2 miljard in Azië. Hun verpapering,
aangekondigd door Marx, kwam er niet… Ze
waren altijd de motor van de groei daarom is
het BBP/inwoner in Brazilië en Z-Korea nu
even hoog als in Europa. Maar in z-Korea is
het nu 53% en in Brazilië 29% van de
bevolking. Goed nieuws omdat ook de
democratie groeit met de omvang van deze
middenklasse! En dat gaat zelden zonder
forse wrijvingen.. Want iedereen is bang voor

DE FINANCIËLE ONGELIJKHEID
Op vakantie komen rijken en armen elkaar
meer tegen dan tijdens de rest van het
jaar. Hoe staat het eigenlijk met die
inkomensverschillen nu?
Wel tussen 2007 en 2009 gingen die van
de rijken ernstig onderuit: 1% van de rijkste
amerikanen verloor liefst 36% aan
inkomen. Maar in tegenstelling tot wat er in
de dertiger jaren gebeurde keerde de
situatie in 2010 geheel. Ook in Frankrijk
daalde toen het aandeel van de 1% rijken
van 15,4% (in 1935) tot 8,9% (in 1950).
Maar in 2010 was 10% van de rijkste 9,5
keer zo rijk als 10% van de armste! Dus
zelfs meer dan vóór de crisis (toen was dat
factor 8) en veel meer dan in de 70-er jaren
(toen was het een factor 7). Scandinavië
tonen hier het minst extreme beeld:
Denemarken bijvoorbeeld kent een factor
5, maar Mexico en Chili kennen een factor
30! Frankrijk zit in het midden met een
factor 7,2.. (was 6,6 in 2005). Dus na ca 20
jaar van relatieve stabiliteit liep het in
midden jaren 2000 fors op. Het
welvaartsnivo van 10% de armste fransen
is gemiddeld 250 euro lager terwijl dat van
de 10% rijkste 1700 euro toenam…
(verschil dus 1950 euro).
Maar in China werden de verschillen nu
zeer groot: Gemeten met de coëfficiënt
van Gini ( die van 0 (inkomens gelijk) tot 1
(als één enkele persoon alles krijgt) loopt),
stond China in 2010 op 0,61. Dat
verontrust daar nu vele behalve de
superrijke Wahaha, Zong Qinghou, die
zegt: “ Als iedereen rijker wordt wordt de
gemeenschap
harmonieuzer
en
aangenamer. Als we gelijkheid zouden
invoeren zou niet iedereen zijn honger
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kunen stillen”. Dat zegt hij in een
communistisch land…
Dat ongelijkheid tot meer groei zou leiden is
echter geen algemene wijsheid. In tegendeel:
grote ongelijkheid straft groei nou net af, zegt
de OECD. Vele perioden van hoge groei
deden de ongelijkheid soms fors afnemen,
maar soms ook sterk toenemen.. Wel is men
het eens over een andere conclusie: het
vergroten van de ongelijkheid leidt tot
financiële crises omdat het wereldevenwicht
tussen sparen en investeren wordt verbroken.
Want de lagere en middenklassen steken
zich dan fors in de schulden. Amerikaanse
onderzoekers toonden aan dat flink uitgeven
zowel bij hoge als lage inkomens vaak
voorkomt omdat de armen het gedrag van de
rijken imiteren. Dus mogelijk moeten we hier
ook
het
begrip
“gevoels-ongelijkheid”
introduceren net als bij de temperatuur in het
weerbericht? Dat gebeurt zeker als je elke
dag het nieuws leest over de rijkdom van de
hoge bazen en de voetballers…
Dat kan dus uiteindelijk leiden naar zowel
“revoluties beginnen” danwel tot “het
bestellen van een fles champagne op een
terrasje..”..
Kortom: de ongelijkheidskwestie is dus nog
steeds een jungle vol misverstanden.

onderzoeken… Want hun motto is: Don’t
be evil…
Voorop loopt Serge Brin die dol is op
onderzoek en ontdekken. Zoals de ziekte
van Parkinson waaraan zijn moeder lijdt
bestrijden. Hij ontdekte de fout in het DNA
die ook hij erfde (het gen LRRK2) en wil
daar koste wat het koste iets aan doen.
Kijk op de site 23andme.com van zijn
vrouw Anne! En we hoorde ale van zijn
investering van 700.000 dollar in het
laboratoriumvlees waardoor je niet meer
hoeft te slachten… Hij denkt vak aan het
Manhattenprojekt in 1942 dat 130.000
mensen inzette en 2 miljard kostte… En de
atoombom opleverde… En hij heeft door
Google geen cashproblemen.. Er wordt
gedacht aan medische sondes die je
inplant, opblaasbare robots om onderwater
te
werken
en
het
leveren
van
medicamenten op hele moeilijke plekken in
de wereld…
De zakenwereld kijkt
nieuwsgierig toe maar het budget van
Google X is geheim.. Men denkt dat er in
2012 6,7 miljard in omging! Op een winst
van 10 miljard die jaarlijks nog 17% stijgt
zelfs! Brin is niet rembaar: hiu verklaarde
recent nog dat hij met zijn familie in een
huis gaat wonen in een Zeppelin!
Ziehier het rijtje bekendste lopende
onderzoeksprojecten:
LOON= een geheel van ballonnen op 20
kilometer hoogte waarmee de 60%
mensen op aarde zonder Internet nú, daar
wel aan kunnen meedoen. Een ballon is
verbonden met een aardse antenne en met
de andere balonnen. Het is ook een fraai
hulpmiddel bij rampen waarbij aardse
verbindingen uitvallen. Vanaf de aarde
worden de ballonnen besturd en met hun
hoogte van 30 meter (!) kunnen ze tegen
onweer etc. Er zijn nu al 20 ballonnen op
proef in N-Zeeland… GOOGLE CAR= de
auto zonder chauffeur. Die nu al rijdt op
Autoweg nr 101 tussen San Francisco en
Palo Alto. Camera, radar, GPS in Lidar
(optische lasers) doen hem safe rijden. Nu
moet er nog een proefrit worden gereden
met chauffeur voor de auto het traject
alleen kan rijden. Morgen vervoert hij
mensen
zonder
rijbewijs,
slapende

HET VERASSENDE GOOGLE
Google is op de beurs 295 miljard waard, zijn
omzet is 50 miljard en zijn winst 10,7
miljard… En reclamegelden zijn 45 miljard…
(90% van de omzet!). Maar er bestaat binnen
dit bedrijf ook de afdeling Google X.. waar nu
al drie jaar een honderdtal onderzoekers
werken aan verrassende projecten..
Ze
heten intern: de PeterPanPhD’s en mogen
bijna alles. Van onzichtbare helmen tot
ultrasone chirurgie, van GPS voor binnen
gebouwen tot een soort van Startrek-project..
Want men wil diversificeren en niet enkel
drijven op die zoekmachine… Vandaar ook
die nieuwe intelligente Googlebril! Ten
tweede wil men aansluiten op de nieuwste
researchresultaten in het VS-leger: beter
zicht, snellere reacties van de soldaten op het
slagveld.. en vechten zonder Internet! Ten
derde: men wil onderzoeken om… te
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chauffeurs en bezorgt hij pakjes.. Nevada
heeft de Google Car al toegelaten! Brin
verwacht brede toepassing in 5 jaar! Goshn
ziet er een oplossing in voor de vergrijzende
mens. Voorlopig kost hij 150.000 dollar, dat
wel.. Maar een chauffeur kost ook nu al
40.000! en
PLANETORY RESOURCES= exploiteren
van asteroïden. Daarin heeft Page en Brin
geïnvesteerd net als Ross Perot en James
Cameron. Op asteroïden vindt je zeldzame
metalen die nu enkel in China gevonden
worden.. Google rekende uit dat 1 km3
asteroide ca 5000 miljard dollar waard is!
(Exclusief exploitatie!). En er zijn ca 1500
asteroïden bereikbaar nu… Er zijn er in
totaal nu 8800. Sommigen hebben water:
water in de ruimte bregen kost per liter ca
20.000 dollar nu en als je dat water in
brandsof kan omzetten zou een asteroïde
van 500 m. doorsnee ca 5 miljard waard
zijn… Een onsje platina kost nu 1500 dollar
en het platina van één asteroïde brengt 174
keer de aardse jaarproduktie op! Dat is 2,9
miljard dollar..
MAKANI POWER= windturbines op grote
hoogte. Minimolentjes op drones dus… op
250 à 600 meter hoogte vliegend. De
molentjes aan kabels verbonden aan de
drones en leveren elk 600 Kwh. Dit systeem
is veel goedkoper: slrchts 10% van de
materialen voor een klassieke windmolen zijn
nodig. Én op grote hoogte is er ALTIJD wind
en de richting doet er niet toe… !
GOGLE GLASS= de intelligente bril die er
binnenkort is. Je kijkt er je post mee, SMS t
er mee (via micro) en filmt. En je kunt surfen
en info ophalen. Het geluid gaat via de
schedelbotten dus oordopjes zijn niet nodig..
Een madridse chirurg heeft er recent mee
geopereerd en kreeg onderwek info van twee
collega’s. Een uit Australië en een uit de VS..
Tja Google is iets aparts: men “steelt” onze
data en men onderzoekt zonder limieten en
via een techniek van massaal investeren en
alle kennis in zetten. Als bij het beruchte
Manhattanprojekt gebeurde: wat lukte in
1942-1945!

Vinton Cerf is over de zeventig en medeoprichter van het internet en werd diverse
malen gedecoreerd intussen. En hij wil dat
iedereen op de wereld toegang krijgt tot het
internet…
De eerste vraag aan deze Googleman is
wat hij vindt van de vervolging nu van
Google, Yahoo en AOL door de Federatie
van Liga’s voor de mensenrechten
vanwege “hun samen werking met NSA”…
Hij zegt: Wij hebben geen enkel
programma wat data met NSA uitwisselt..
alles wat we hebben is door onszelf
gemaakt en onze Gmail is gecrypteerd
vanaf het moment dat een mail bij de
gebruiker vertrekt en reist zo over het net
tot bij “google”. Niemand kan een mail
lezen (let op: stelen kan dus wel!) zolang
die niet de decryptering kan doen…
Natuurlijk krijgt Google dagelijks bij zijn
juridische afdeling verzoeken van de
overheden om mails gedecrypteerd te
verkrijgen maar als dat juridisch niet klopt
werken wij niet mee… Want de inhoud blijft
van de verzenders. Om er zeker van te zijn
dat de houder echt “de goede” is sturen we
per SMS een unieke code per transactie
mee (= éénmalig gebruik). Zoals europese
banken doen bij internettransacties… Dat
is de prijs voor de veiligheid.. Google heeft
nog nooit de decryptagesleutels aan
iemand gegeven, zeker ook niet aan
autoriteiten. Let wel: Cerf sluit natuurlijk
niet uit dat iemand boodschappen
onderweg steelt en ook niet dat die de
sleutel zou kúnnen stelen… Dan is Google
geen dader maar slachtoffer!
Hij erkent in 1975 voor NSA te hebben
gewerkt in cryptografische projecten en
dan moest je werknemer worden bij NSA.
In 1978 startte Internet en pas vele jaren
later waren de crypteringsprogramma’s
beschikbaar. Nu zouden we een veilger
internet kunnen maken áls de gebruikers
de benodigde programma’s zouden willen
gebruiken.
Dus
roept
hij
de
internetgebruikers op en zegt: “Internetters
wordt nu wakker!”
Google doet er alles aan geen
spionageprogramma’s “mee te leveren”
met
zoekresultaten.
En
kan

GOOGLE EN NSA

8

internetgebruikers waarschuwen voor foute
sites.. Hij is er niet in geslaagd om de naam
Androïd te veranderen in Paranoïd zegt hij..
Want het is werkelijk zeer veilig… De
marketeers wilden niet…
De journalist vergat te vragen hoe dat zit met
het vergaren van info over googlelaars en dat
bijhouden van profielen die erg waardevol zijn
voor commerciëlen… Ook de bewering dat
Google wel degelijk ook ons IP-adres en
persoonlijkde data zou bewaren waardoor de
persodata niet meer echt “anoniem”zijn werd
Vinton niet voorgelegd: een gemiste kans…
Zal het feit dat China, Syrië en Iran internet
willen controleren niet leiden tot “meerder
internetten”? Vinton zegt dat deze blokkades
door de groei van het aantal internetters in
die landen m.n. China (+650 miljoen) niet zijn
te handhaven. Overigens duurt het in China
maar een minuut of zo om je te pakken als je
iets “fouts” op het net zet… Vinton wijst naar
het begin van Internet toen er een tijd land
vele netten naast elkaar bestonden: elke
computerleverancier had zijn internet toen..
Maar met name door Defensietoepassingen
moest dat worden verlaten en kwam er toch
dat ene internet.
Verder moet iedereen beseffen dat
radiogolven geen limieten qua frekwenties
kennen… Google studeert al op het omhoog
laten gaan van een ballon met apparatuur in
de
jetstream
waarvan
de
hoogte
controleerbaar is. Dit project heet Loon en
draait proef in N-Zeeland, z-Afrika en de
Pacific.. Maar voor deze aanpak moet je
vergunning van de te overvliegen landen
hebben… Dus is er ook een ander project
Osb geheten gericht op de 3 miljard mensen
die nu niet internetten kunnen. Dat werkt met
een stelsel van diverse satellieten die op
8000 kilometer in orbit staan en die snel
internet kunnen bieden aan sub-sahara
Afrika, de Pacific en Latijns Amerika. Hij is
daar blij mee als Google’s “evangelist”zegt
hij.
Overigens is dat goed voor Google (meer
klanten) en ook voor anderen als Yahoo,
eBay en Skype..
AOL leerde al wat er gebeurt als je de klanten
beperkt in internetgebruik en hun “opsluiten
wil”. Dat pikt men niet en je verliest ze…

Daarom moeten de internetprotocollen ook
geoctrooieerd worden..
Nu komen ook al horloges, brillen auto’s
etc. aan het internet te hangen: zo zie je
elkaar nooit meer lijfelijk, maar dat bezwaar
is onzinnig gebleken. Mensen blijven
elkaar opzoeken en reizen steeds meer en
daarnaast hebben ze heel veel meer
contact via het net. Dus er is sprake van
een plus!
Het aan internet knopen is nog niet
afgelopen. De Gorilla foundation doet
experimenten met deze dieren en plaatst
hen voor beelschermen waarop verzorgers
zich vertonen en ook andere mensen…
Gorilla’s waarmee dat is gedaan vanaf het
begin trachten werkelijk elke keer tot
communiceren over te gaan… Dus is
communicatie tussen dier en mens en
dieren onderling niet zomaar onzinnig… De
auto’s-zonder-chaffeur die op het Googleterrein rijden (in Californië) staan met
elkaar in verbinding en sturen elkaar
boodschappen. Over waar ze zijn en wat
ze
zien
bijvoorbeeld
opstoppingen,
ongelukken etc. Dat leidt tot een veel
veiliger verkeer dan met mensen mogelijk
is.
Tenslotte verwijst hij naar ene Ray
Kurzweil, een futuroloog gespecialiseerd in
het transhumanisme. Dat is verbetering
van de mens door technologiegebruik…
Deze weet zeker dat er op een dag iemand
“zijn hele persoon” kan laden in een
computer en zo ook kan bestaan…en
functioneren. Zo is er een “perfect”
dubbelleven mogelijk en ja, bijna ook, een
eeuwig leven….
In de film Matrix komt een architect voor
die de wereld stuurt…. De journalist die
Vinton ooit vroeg of dat ook iets voor
Google zou kunnen zijn kreeg als
antwoord: “hoe weet u zeker dat Google
niet ook de maker van Matrix is?”
Vinton is een missionaris zeker, maar hij is
ook een realist en schetst ons dat er
feitelijk geen grens blijft bestaan, op
termijn. We hebben nog nauwelijks echt
nieuws gezien het meeste komt dus nog..
DE ENGELSE AUTO WERD INDISCH
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Tata nam Jaguar en Landrover over in wat nu
JLR heet en het bleef een groot succes! De
omzet van bijna 16 miljard (winst 1,8 miljard!),
de 24.000 werknemers (16000 in Engeland
waarvan 3500 ingenieurs..) en de 3 miljard
investeringen zijn samen het bewijs.. JLR
heeft ook de “Royal Warrants” overgenomen
dus het recht om te leveren aan de
Koninklijke Familie. Tata is een oud indisch
familiebedrijf uit 1868 toen India nog britse
kolonie was. Ongelofelijk dat het Jaguar uit
1922 en Land Rover uit 1948 over kon
nemen: so british! Maar ja, nog “erger” is dat
Rolls Royce van BMW is en Bentley van
Volkswagen… De verandering gaat nog veel
verder eigenlijk als je naar de top 5 verkochte
automerken kijkt. Nissan bovenaan met
510.000 auto’s/jaar, Landrover (India) met
305.000 volgt op plek twee, de mini-BMW
staat met 207.000 op drie, de Honda uit
Japan met 165.000 op plekje vier en we
sluiten op vijf met Toyota! Het is gewoon een
Japans, Duits, Indisch onderonsje deze “fine
fleur” van de autohandel in Engeland.
Eigenlijk een historisch symbool. Zeker ook
als je er bij denkt dat Volvo een chinese
eigenaar heeft… Azië en… Duitsland doen
de was. Frankrijk heeft het moeilijk: eigenlijk
is enkel Renault-Nissan fit… omdat het
mondialiseerde. En apart genoeg moest Fiat
Chrysler in de VS er boven op helpen in de
crisis… Autoland is een afspiegeling
geworden van de mondiale business/industrie
en alle patronen die daar usance zijn.

DE NOKIA-CRISIS
“We misten de grote tendens”, bekent
topman Stephen Elop van Nokia en hij
verkocht zijn mobieltjespoot voor 7,7
miljard aan Microsoft. Nokia doet in zijn
eentje 5% van het BBP van Finland en
25% van de export daar voor dat land met
5 miljoen inwoners. Men blijft wel de
mobiele infra-structuur doen in Finland dat
het ooit kocht van Siemens Networks en
ook de activiteiten van Here. Zo’n 80.000
mensen waren er en nu gaan er 32.000
naar Microsoft. Deze mobieltjes gigant
sinds 1982 (met zijn eerste autotelefoon)
en zijn mobieltje 2100 het meest verkochte
ter wereld moest na zijn te late
annoncering van de fraaie Lumia recent
afhaken… To little to late dus. Het bedrijf
was in 2000 300 miljard op de beurs
waard: meer dan 2 keer het BBP van
Finland en in 2012 verloor het 3 miljard op
30 miljard omzet… Het marktaandeel van
ooit 48% (!!) liep terug naar 3% in 2012.
Maar Microsoft koopt zo de oude
kameraad van Bill Gates weer want
Stephen gaat weer naar Seattle. Hij was nl
van 2008 tot 2010 de projectbaas van
Microsoft Office bij Microsoft voor hij naar
Nokia ging.
Maar er is meer: Nokia ligt heel goed in
Afrika, China en het MO en daar wil
Microsoft nu beginnen met een I-Phone
low-cost. Nokia is ook sociaal en cultureel
actief in Z-Afrika en Kenya et Momaths en
Nokia
Life…
En
verschillende
Internetreuzen tekenden samen met Nokia
(Facebook, Samsung ook) een verdrag om
via internet.org de rest van de mensheid
ook op het Internet aan te sluiten… Dat
wordt de volgende “industriële revolutie”
zegt Stephen Elop. Nokia blijft een
voorbeeld voor een giga-succes, voor een
aparte wijze van zakendoen met een
sociaal tintje en voor een van de grootste
debakels op mobiel gebied ooit…

INTERNET/MEDIA
Zie ook Algemeen: Het verassende Google!
TWITTER OOK NAAR DE BEURS
De microboodschapjes die tweets heten gaan
(na zes jaar bestaan) op de beurs 16 miljard
dollar opleveren aan de twee oprichters.
Deze krijgen minstens 1 miljard elk.. en een
andere van het eerste uur vangt 10 miljard
dollar. Weibo het chinese twitter heeft twee
keer zoveel klanten . Dus zoekt u een nieuwe
job denk eens aan zoiets als twitter. Een
suggestie: schep RODDELAAR met zijn
roddeltjes!

RECHTVAARDIG TELEFONEREN KAN!
De zeldzame materialen die in telefoons
verwerkt worden komen veelal uit
conflictzone’s (Kongo, Zambia en Ruanda)
en nu wil het Nederlandse bedrijf
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Fairphone
enkel
nog
gerecycleerde
materialen gebruiken om export van daar te
vermijden. Fairphone laat zijn telefoons
maken in China voor betere salarissen dan
elders zoals Foxconn niet doet… Zijn nieuwe
telefoon voor 325 euro is al favoriet voor
KPN, Vodaphone, O2 en Telefonica… Het
bedrijf plant nu dezelfde aanpak voor tablets
en de nieuwe I-watches.. Een opmerkelijk
succes!

nog intensiever naar energiebezuiniging
moeten worden gekeken; zo kan deze
aankomende schaarste ook een zegen
zijn.
In de VS is het schaliegas al echt een
manna zeker omdat de winning daar zo
goedkoop is: 3 dollar . Ter vergelijking zal
dat in Europa ca 10 dollar zijn en in Azië
zelfs 16 dollar. Daarom was het zo prima in
de VS waar nu de goedkope energie de
reindustrialisatie bevordert zeker ook nog
omdat ook de transportkosten VS-Azië zo
opliepen en in China ook de salarissen
opliepen. Dat de VS nu zelfs olie/gas
exporteur is komt ook omdat de VS minder
energie consumeert en omdat het
schaliegas maar voor 20% voor eigen
consumptie is.
De VS hangt al lang nog maar weinig af
van het MO voor zijn energie: nog slechts
voor 20%. Nu hangt hun belang daar meer
af van de grote daar geïnvesteerde
kapitalen en het “beheersen” van de grote
kapitaalinves-teerders aldaar, die zeer veel
investeren in het westen. Ook willen zij de
aanvoer van energie naar hun geallieerden
Japan en India velig stellen die voor 80%
van het MO afhankelijk zijn. Dit geldt ook
voor Z-Korea en Europa. En dan is er nog
hun lijn met Israël… Dus los van die olie
blijven de VS zeer geïnteresseerd in dat
MO.
De VS hebben ook behoefte aan een
goede relatie met China dat nog stevig
groeit en dat hun grootste schuldeiser is.
Ze kijken meer naar peking dan naar
Europa. En China is ook geen fervente
liefhebber van de mollah’s in Iran, maar ze
willen daar ook geen al te vriendelijk VSgezind regiem want dat maakt de VS daar
in het MO maar ook in centraal Azië, te
machtig. Daar zit namelijk 50% van de
energiereserves ter wereld!
China moet energie hebben om politieke
redenen. Valt betaalbare energie weg dan
is de competitivteit in het geding en dus de
groei en dus de interne vrede. Vanaf 2014
is China consument nr. 1 (!) van energie op
de wereld; nu staat men op plek twee. Nu
importeert het 58% van zijn energie en dat
zal naar 80% gaan in 2030 (!). Peking

DE SMARTWATCH 2 VAN SONY VALT
TEGEN
Hij doet van alles voor u en u hoeft dan vaak
niet uw smartphone uit te halen. SMS,
Tweets, mails en ook Facebook en hij houdt
het drie dagen vol zonder laden.
Maar hij moet niet verder dan 10 meter van
uw Phone zijn en u kunt ook geen bijlagen bij
uw mails openen per watch. En bellen? Dat
moet met de Phone. Het fraaie ding kost met
gewoon bandje 199 euro (=prijs smartphone)
en met leren band 219 euro. Dus deze
grappenmakerij kost u in totaal meer dan 450
euro en dat valt dan toch wat tegen. Maar u
bent natuurlijk wel “IN”!
DIVERSEN
Niets was me divers genoeg!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
DAT WONDERLIJKE SCHALIEGAS
Rond dat schaliegas vind je twee
opiniegroepen: de industriëlen die spreken
over een “waar manna” voor de economie en
de ecologen die er een grote bedreiging in
zien voor de natuur… Dat valt allemaal nog
te bezien zegt weer een expert, die ook wijst
naar de gebroken euforie rond de
biobrandstoffen. Die heeft maar 5 jaar
geduurd…
Wat de rentabiliteit betreft zal er nog meer
duidelijkheid moeten komen, is die toch te
laag dan zullen enkel India en China de
middelen hebben om het schaliegas/-olie in
te zetten.
Nu we in de laatste fase zijn aangekomen
van de “gewone olie en aardgas” zal er eerst
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investeerde volop in landen als Soedan, Libië
en Iran waar internationale sancties tegen
lopen: dat maakt hun energie daar goedkoop.
En de chinese olieboeren hebben leuke
contracten gepakt voor exploitaties in Afrika,
latijns Amerika en centraal Azië. Zijn ook
zeer actief in Canada en Argentinië.
Maar ook het nucleaire heeft in Peking alle
aandacht wat nu slechts voor 0,5% meedoet
in de e-productie. Men heeft nog te weining
kennis en het ongeluk van Fukushima houdt
hun echt niet tegen. Er zijn al 17 reactoren in
operatie en er zijn er 28 in aanbouw en op
naar 2030 komen er nog veel meer. Een
weldaad voor Europa… zeker voor Frankrijk!
Én zij hebben ook de GROOTSTE schaliegas
voorraden ter wereld! Maar hun reserves zijn
duur om te exploiteren want ze zitten in het
centrum en noorden waar te weinig water is.
Maar ze zijn er zeker toe in staat.
China is bepalend voor de welvaart van zijn
energieleveranciers! Nu al zijn Rusland,
Qatar en Australië wat ongelukkig met hun
verminderde import… En Poetin noemde
“hun schaliegas” al een grote bedreiging voor
zijn land in de Doema.
Frankrijk zit wat haar energiepolitiek betreft in
een impasse tussen groenen en industriëlen
en een zwakke economie. Wil Frankrijk
centrales aan China en anderen leveren, dan
moet het die zelf ook exploiteren! En nu ook
de britten met schaliegas beginnen zal
Frankrijk niet kunnen achter blijven.
Duitsland doet maar weinig met kernenergie
maar het heeft veel steenkool (5% van de
wereldreserves) en zijn avontuurlijk in de
groene energie. Waar ze nu beheersbaarheids problemen ontdekken en te grote
variëteit in produktieniveau’s per unit…
En Europa is nogal afwezig als energiemacht.
Enkele landen zijn niks bang van russisch
gas anderen (als Polen en Oekraïne) willen
niet van Moskou afhangen. En Italië heeft als
vanouds Libië als zijn grote leverancier. Dus
in Europa is het zeer gemengd maar ook van
groot belang voor de veiligheid. Maar Europa
is wel uniek in zijn algemene policy om het
verbruik terug te dringen in transport en
elders.
Tegen alle ideeën in is de consumptie van
kolen en olie nu enorm gegroeid… Door de

ontwikkeling van de opkomende landen.
Hun dat verwijten is vanuit het westen wel
erg schijnheilig.
Historisch speelde energie vaak een rol bij
conflicten maar bij oorlogen als in Kosovo,
Ruanda en Bosnië speelde dat geen
enkele rol. En zelfs bij de oorlog met Irak
was energie voor de VS niet direct een
punt maar wel de bevoorrading van hun
geallieerden. Nu in het MO met Syrië is dat
niet anders… Het gaat nu daar ook om
veel andere nog grotere belangen dan
enkel energie.
HET FRANSE ENERGIECOMPLOT
De clan van de Ecoles des Mines bestaat
echt en de president van de “amicale”(de
oudstudenten van deze Ecole) is Jean
Louis Beffa en hij is de spil. Van een sterk
“complot” dat nu al 30 jaren de
energiewereld beheersen zou. Zegt vooral:
Greenpeace. Overal zijn er “hun pionnen”te
vinden die “alles doen om de nucleaire
belangen veilig te stellen”. De directeur van
de Parijse Mines Paris Tech-School zegt
echter: nog nooit eerder waren er nul
kabinetsdirecteuren van onze “club” zoals
nu het geval is, dus…
En daarmee bevestigt hij meer dan hij wil.
Sinds het ontslag van minister Batho, de
ecologe in de PS, is de complottheorie
sterker dan ooit aanwezig.
ROEMENIË WIL SACHALIEGAS, MAAR
Een dorpspope strijdt daar fel tegen. Want
“ze” gaan naar gas boren op “zijn land in
zijn parochie”. Chevron krijgt van hem de
wind fel van voren het kreeg concessie
voor boren op ca 600.000 hectare… De
socialisten in het parlement waren er tegen
maar toen ze in de regering waren gingen
ze om… Want “eigen gas” zal 80 dollar per
1000 kuub kosten en nu kost russisch gas
450 dollar, dat hebben ze gesnapt. Men wil
ook echt los van Moskou overigens.
Moskou is ook boos omdat ze met de VS
een strategisch pact sloten en hun militaire
bases ter beschikking stelden. Tom Holst
de grote Chevronbaas in Boekarest belooft
dat hij netjes zal opereren maar hij wordt
nu door de (arme) boeren niet geloofd.
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Pope Vasile Laiu heeft de betere verhalen
voor hun en gasprijzen en zo interesseren
hun niet echt. Intussen lijkt ook David
Cameron om te gaan en in Frankrijk is er
aarzeling… Zou dit die arme Roms kunnen
helpen? Nou we moeten vrezen van niet
helaas.

grote problemen. Zie Syrië en Egypte als
voorbeelden…
Maar opvallend is nu ook dat zelfs
boeddhisten en hindoes slaags raken met
moslims en christenen. In Thailand, Birma,
India en zelfs in China.
En dat de moslims elkaar nu onderling zeer
fors bestrijden is dagelijks zichtbaar. In de
afgrijselijke burgeroorlogen van Irak,
Yemen, in Bahrein
maar zelfs in de
Arabische Liga..
De vraag is of het ook hier niet de
zoveelste keer vooral gaat om etnische en
culturele
en…
(geo)politieke
tegenstellingen die zoals al vele eerdere
keren “over de rug van religies” worden
uitgevochten.
Europa weet er alles van in haar
geschiedenis:
toen
de
christenen
opkwamen en werden onderdrukt dor de
heidense
regiems…
En
toen
de
katholieken hun schisma’s ondergingen en
hun grote strijd streden tegen afvalligen.
Catharen, Vaudois, Camisards vochten en
werden op brandstapels gezet en
Nederland
weet
ook
van
een
Beeldenstorm.
Echte kenners onder u weten dat ik de
meer dan 10 Kruistochten in ruim twee
eeuwn nog niet noemde… Dat was pas
echt bloedig en dat was vechten in een
bezet land tegen de moslims..
Kortom het nieuwe onder de zon is enkel
dat deze wrevels nu ook echt zijn
geglobaliseerd. Wat bewijst dat we “dichter
bij elkaar komen”. Ons kent ons dus..

DE SUPERGROENE VOLVO V60
Hij kost wel wat: 60.000 bijna, maar dan is ie
ook supergroen en drinkt maar 1,8 liter op
100 km. Met een vermogen van 280 PK + 10
PK voor de kleine dieselmotor. Van 0 naar
100 in 6 sec. en max. snelheid 230 km/uur.
Je kunt rijden in e mode’s: Pure (electr.),
Hybrid (beide samen goed voor 900 kim
actieradius) en Power (max vermogen). U
kunt tegen hem praten, een camera kijkt naar
achteren en er is een stopautomaat voor als
ie een voetganger of een fietser bemerkt.
Groener gaat niet natuurlijk en opladen kan
aan elk 220 v stopcontact. Operatiekosten: 3
cent brandstof/km (plus electra!), 800
euro/mnd (10.000 p. jaar) afschrijving (eerste
5 jaar gem.) dus bij 20.000 km/jaar 50
cent/km. Dus totaal per km al gauw 60-70
cent (14.000 euro per jaar). Maar u bent wel
supergroen en dat mag iets kosten. Een
Renault Twizzy die ik hier kan huren kost per
uur ca 6 euro dus als ik die per maand ca 20
uur nodig heb is dat 120 euro. Reizen naar
Nederland twee keer per jaar met Ryan Air
etc. kost me 250 euro of zoiets. Dus
jaarkosten 1750 + 430 (openb. Verv.
Abonnement)= 2200 euro voor reizen. Dus
dat supergroene is ca 6 keer zo duur?
Natuurlijk is dit geen eerlijke vergelijking de
pret is niet mee-gecalculeerd. Maar toch!

Terug naar inhoud

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA HET NIEUWE EXPLOSIEVE
CONTINENT
Af en toe schrikt het merendeel der
europeanen flink op zoals nu in Kenya met
de Al-Shebab aanslag. Men schrikt, kijkt
weer weg en acht het vooral “ver weg”. En
gaat over tot de bezigheden van de dag…
Welk tragisch misverstand! Want Afrika is
onze continentale zuiderbuur met een
enorme groei van 4/5% wat 10 x die van de

RELIGIES
HET IS WEER HOMMELES ONDER DE
GELOVIGEN!
Het nieuws staat er bol van: de christenen
worden flink vervolgd in moslimlanden in
Afrika en ook Azië. Als minderheidsgroepen
“moeten” ze vaak kiezen voor de heersende
macht en komen ze zo bij een revolutie in
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EU is. Met een bevolkingsgroei van 100% in
35 jaar: het zullen er in 2050 zeker 2 miljard
zijn, een verdúbbeling! Enkel alleen Nigeria
wordt dan gróter dan de VS!!! Een ware
marketeer moet dan zijn vingers aflikken want
het ligt op 800 km van de franse Zuidgrens.
Maar de enigen die erg wakker zijn en om
diverse redenen zijn: de chinezen die er hun
grondstoffen tanken en hun vruchtbare aarde
én die er hun afzetmarkt van morgenvroeg
zien… Dan zijn er ook de VS die er militair
zeer aktief zijn omdat het dé nieuwe
operatiebasis wordt van het nieuwe AlQaida… Want Al-Sheban en Boko Harum zijn
de “jeudfanaten van Al-Qaida. Waar Bin
Laden zich tot de dag van zijn dood sterk
mee bezig hield… Let wel: ze zijn voor een
groot deel afkomstig uit de VS (30.000
somaliérs wonen daar), Engeland, Frankrijk
en .. Nederland. Zie wie in Kenya de aanslag
pleegden!
Naast de VS en Parijs is er ook nog en heel
stilletjes Israël wat met zijn elitetroepen en
zijn inlichtingendiensten zeer aktief is in OAfrika. Intensief samenwerkend met de VS
overigens en dus met zijn (sterk groeiende)
Afrika-command (dat zijn HQ in Duitsland
heeft!). Wat de EU betreft is er enkel Frankrijk
geholpen door de VS in Mali en vanuit Niger
waar de grote franse uraniumvoorraad ligt…
En dat is het ongeveer… voor nu.
Intussen vormt zich via de Sahel en subSahara-Afrika een brede band van grote
instabiliteit. De jongeren daar zonder werk en
perspectief en met de pegels van de saoudi’s
c.s. en Qatar radicaliseren snel want er is
niets anders voor hen te doen… En zo vormt
zich in dit arme gebied een tweede soort van
Afghanistan met veel armoede, over het
algemeen met een gematigde locale islam,
maar nu vooral ook met een geïmporteerde
superradicale islam. Die in de media fors
scoort en groeit in plek. Die ook de stem van
de islam wordt en die de ongeorganiseerde
gematigde islam, de grote meerderheid dus,
compleet overvleugelt. Want stil is straks
machteloos omdat die rustige islam geen
enkele organisatie kent.
Iemand zei: de missionarissen zijn weg en
ook de west-europese handelsposten en nu

bleven enkel de militairen op het zwarte
continent over… Korte samenvatting.
Terwijl de EU zijn geld/schuld telt, half
failliet gaat, vormt zich een steeds
explosievere bom aan de zuidflank. Die
morgen demografisch en economisch een
superfactor zal zijn…
En dan zeggen de nul-strategen in Brussel
en Berlijn: Wir haben dass nicht gewust…;
keiner hat uns ja wass gesagt… Want
Parijs dat wat uit de EU-boot viel had niet
meer de power om hard op te roepen tot
actie en waakzaamheid. De tijd dat Sarko
de Unie van de Mediterranée oprichtte lijkt
helaas echt voorbij. Enkel “wij” in Marseille
zien het gevaar en voelen de groeiende
druk… Want het is oh zo dichtbij van hier
gezien.
Nee, Den Haag sluit de ogen en wil niks
van die “Verweggistan-politiek” terwijl een
leerling strateeg in elk bedijf en elke
aankomende marketeer kunnen weten
waar we morgen ons geld moeten
verdienen… Zoals Berlijn nu al 10 jaar doet
in een gigaland veel verder weg dan
Afrika… Wir haben es nicht wissen wollen
und werden also mal dafür zahlen. Net
zoals voor de jarenlang opgelopen
staatsschuld en de in elkaar stortende
welvaart
en
de
wegvloeiende
“pensioenen”. En het Haagje hield zich
driftig bezig met een schijngevecht wie het
gelag moest betalen geholpen door de
blinde populisten van 50+, de PVV, de
dierlievende PvD en ook de SP. Die “de
internationale” geheel is vergeten. Dat is
nu Les Pays-Bas de aloude VOC-ers die
echt niets meer “over de grens willen zien
of horen”.
Dat is natuurlijk het volgende Nederlandse
parlementaire schandaal in wording. De
kleinkinderen zullen later vragen: Opa wist
jij dan echt niks van die aanstormende 2
miljard terwijl de EU wegzakte richting 400
miljoen? Toen Europa gelijk werd aan
Nigeria qua inwonertal in 2040…?
Het gebeurt al over 25 jaren. EU quo
vadis…
Nederland
exportland
en
kennisland… zegt men (nog), terwijl men
nu al denkt als keuterboertjes!
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waarover het gaat bij NSA en andere EUpartners zoals Berlijn en Londen. Ons kent
ons dus..

WEST-EUROPA
DE “NSA” VAN LA FRANCE!
De VS hebben een mammoth-NSA, de
engelsen zijn ook niet mis maar let ook op de
fransen! Zij hebben ook ogen en oren in hun
buitenplaatsen zoals bij Canada, in Kourou
Guyana, in Mayotte (en La Reunion (bij
Madagascar), in Didibouti en in de
Emiraten… En dan nog een 10-tal plekken in
Frankrijk,
van
Corsica
via
hun
duitssprekenden in hert noorden tot in het
zuiden (oostelijk en westelijk).
De DGSE doet het “NSA”werk en Le Monde
schreef erover: : Frankrijk beschikt over een
Internetobservatie-club die lijkt op SNA. Men
heeft een groot ondergronds rekencentrum
(van 100 bij 10 meter oppervlak onder beton)
waar veel communicatie wordt bekeken,
bewaakt en bewaard. Zoals mails, SMS-jes,
faxen en internetactiviteiten tussen fransen
en tussen Frankrijk en buitenland”.
Maar pas op: NSA heeft 55.000 werknemers,
UK GCHQ heeft er 6000 en Frankrijk 1100 +
700 (DGSE en DRM), dus 1800 in totaal.
NSA heeft een budget van 11 miljard de
DGSE doet het met 600 miljoen euro. De
fransen beweren overigens wel dat zij “het
meest efficiënt zijn”.
DGSE heeft de afd. Frenchelon dat
satellieten afluistert in Domme en in Saint L
de la Salanque (Pyren.). In Kourou luistert
men de VS af en dan zijn er nog de
bovengenoemde plekken in arabisch land.
Het marineschip Dupuy-de Lôme met zijn
spionagevliegtuigen zijn er ook en er zijn
enkele micro-satellieten waar nog veel
bijkomt. DGSE beweert de beste equipe van
anti-crypteurs te hebben, alle topmathematici.
Natuurlijk slaat men overal passwords van
op, er zijn er miljoenen in complete
“woordenboeken”.
Frankrijk kan bij vele onderzeese kabels
komen net als de VS en het UK. En Alcatel
Submarine Networks is Frans en dat is ook
easy! En met een goedkope splitter op een
kabel ben je al snel “afluisteraar”. Die bossen
kabels daar kan men “bij” in Bretagne en
Marseille… Dus ook in Parijs weten ze

ASIELZOEKERS IN EUROPA
Tussen 2011 en 2012 nam het aantal
asielaanvragen met 11% toe. Het zijn
vooral Afghanen, Russen en Syriërs. De
meeste van hen willen naar Duitsland,
Frankrijk en Zweden. Bron: het asielburo
van Brussel.
STEDEN WILLEN WATER EN ENERGIE
ZELF DOEN
Parijs ging weer terug naar beheren van de
eigen watervoorziening: een waar signaal
aan de waterreuzen in Frankrijk! Montdidier
in Picardië produceert zelfs haar eigen
energie.
Er
is
een
gemeentelijke
verwarming voor alle gemeentegebouwen
en
een
groot
geslaagd
energiebezuinigingsproject én een eigen
groene energieproductie. De kosten voor
energie liepen met 180.000 euro terug en
men gebruikt 9% minder energie dan de
landelijke norm. Het bestuur zag zijn
energiefactuur met 60% dalen en kon een
eigen laboratoire oprichten met het
bespaarde geld (=800.000 euro). Nu komt
er
ook
nog
een
fabriek
voor
methaanproductie
en
enkele
grote
windmolens. En over drie jaar is de
gemeente “energie-onafhankelijk”! In 1906
maakte een wet een einde aan de
chaotische energieproductie in het land: de
gemeente werd van alle voorzieningen de
eigenaar en de particulieren verloren hun
businessjes. In 1946 werden ze alle
genationaliseerd en kwamen er EDF en
GDF.
Slecht
enkele
locale
energieproducenten ontspringen de dans.
Over de nieuwe ontwikkeling is enige
onrust ontstaan in EDF/GDF land… Zeker
nu de “energie-transsitie” bijdragen gaat
vragen van de regering aan de locale
autoriteiten. Metz heeft nu ook al haar
eigen produktie en distributie van
electriciteit en wil dat nu ook doen voor het
gas. Dat levert hen jaarlijks 8,5 miljoen op
6% van hun budget.
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Vele gekozenen zijn zeer ontevreden met de
ondoorzichtigheid van ERDF en GRDF die nu
landelijk de “reseaux” beheren. Dyon heeft nu
al drie jaar grote herrie met GRDF ; men
weigerde het laatste contract te tekenen.
Idem in Duinkerken waar men ruzie kreeg
met ERDF die bepaalde vragen weigert te
beantwoorden. En de Sipperec een
vereniging van 80 gemeenten op het Ile-deFrance (3,4% van de franse energieconsumptie) voert nu een proces tegen EDF
dat veel te weinig in het reseau zou hebben
geïnvesteerd. Er zijn toenemend storingen en
er was zelfs in 2012 een blackout voor
70.000 gezinnen! En dat twee dagen lang. Er
was een apparaat van 40 jaar oud in de fik
gegaan…
Parijs beweert dat ERDF zo’n 650 miljoen te
weinig investeerde in vernieuwingen. En de
Rekenkamer veroordeelde ERDF vanwege
veel te hoge personeelskosten en een te
genereuze dividendpolitiek. Zo’n 75% van de
winst gaat naar… de franse overheid! De
revolutie op het gebied van energie en water
is nu lijkt het toch uitgebarsten. Maar dan
anders dan de Verts het zich voorstelden!

ziekteverzuim dat niet nodig is… Hier gaat
het om honderden miljoenen per jaar.
Ook is er een hoog aantal preventieve
onderzoeken die heel weinig opleveren wat
de sterftegraad betreft. Dan zijn er de vele
“kleine kankertjes” die je echt niet hoeft te
verzorgen, enkel te controleren… Uit
vergelijkingen blijkt dat Frankrijk hier te ver
gaat.
Dan zijn er de klandsetiene vaak met werk
die 100% gezondheidszorg krijgen van de
staat. Dat schijnen er 220.000 te zijn die
minder inkomen hebben dan 660 euro…
Dan zijn er de vele Werelddagen voor
ziekte x y of z die steevast leiden tot extradoktersbezoek. En tot het laten doen van
tests…
Ook de vele patientenverenigingen vallen
op die veelal nogal wat publiciteit doen
voor dure medicamenten. Wat de labo’s
natuurlijk sterk stimuleren. En met veel
“bijdragen”..
En
tenslotte
zijn
er
de
vele
artsenbezoekers
die
zo’n
4000
medicamenten in leven houden. Daaraan
besteden de labo’s minstens 3 miljard per
jaar!
Dit alles deed ene Veronique Vasseur een
boek schrijven met de titel: Santé, le grand
fiasco! Dus wil u weten waar “de fransen
zelf”
te
hoge
gezondheidskosten
veroorzaken dan lees de 306 bladzijden
van dit boek.

BELGISCHE BALKENENDENORM
Publieke bedrijfsbazen mogen in België nog
“maar” 290.000 euro verdienen (+10%
premie..) want Di Rupo de pm verdient
220.000 euro. In Frankrijk is dat liefst 450.000
euro (!) verschil moet er wezen. In België
lopen er nu een paar tegen de Di Rupo-lamp:
Johnny Thijs de baas van B-post (1,1 miljoen)
en Didier Bellens van Belgacom (2,48
miljoen). Zij hebben al verklaard dat ze er niet
aan meedoen. Ai! Dat is toch wel te regelen?
Met een premie van 300 resp. 800 % moet
dat kunnen lukken. Of maak ik nu een
rekenfoutje?

BEGROTINGSVERGELIJKING
EU
–
FRANKRIJK
De publieke uitgaven waren tot voor kort
het hoogst in Denemarken namelijk 56,7%
van het BBP. Dat gaat Frankrijk nu
overbieden…
Het franse budget voor 2014 is weer een
zorgje extra. De belastingdruk is nu al 46%
van het BBP en de groei zal 0,5% zijn
vreest men. Ook moet er dus nu een 50
miljard minder worden uitgegeven om het
tekort van nu 4,8% uit 2012 echt terug te
brengen. Dus zit Moscovici met de vraag:
waar moet ik datt vandaan halen? Hij zou
dus nu Frankrijk eens kunnen vergelijken
met andere europese landen en dat zou
kunnen leiden tot het volgende.

DE HOGE FRANSE GEZONDHEIDSUITGAVEN
Er is een gat van 40 miljard in de SECU en
dat moet nu kleiner worden. Waar komt dat
vandaan?
Wel allereerst zijn er nogal wat onnodige
laboratoriumonderzoeken en de vele foto’s en
scans. Ook zijn er nogal wat onnodige
operatieve ingrepen en dus ook nogal wat
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-De veiligheidsuitgaven liggen in Fr. Op het
EU-gemiddelde, soit!
-voor onderwijs ligt men hoger maar dat kan
je “wijs” vinden.
-Maar Defensie is in Fr. 1,8% en dat is fors
hoger dan de 1,2% gemiddeld. Dat komt door
de internationale spreiding en door de hoge
nucleaire post.
-Maar de sociale uitgaven van 32% zitten
liefst 6% hoger dan de buren. De
huurderstoeslagen zijn zijn 3X die elders en
doen ook de huizenprijzen stijgen. De
familiesubsidies zijn 13,2 % van het BBP en
elders maar 2%. De pensioenen doen zelfs
12% wat elders 9,5% is.

Dus realiseert U zich even: de onmisbare
drones in een oorlog/conflict van nú heeft
Europa eenvoudig niet en moet die bij de
VS halen mét de know how! Europa kan
dus niet eens van industriëlen eisen dat zij
snel deze drones gaan leveren? Is zelfs
niet in staat via de EU om een “Defensie
van Europa dóór Europa” te realiseren? De
Gaulle draait zich om in zijn graf!
Het is nog steeds zoals ooit Kissinger zij:
“Europa dat is prima! Maar op welk
nummer moet ik dat opbellen?”
HOLLANDE LIJKT OP GAMELIN?
Gamelin was de franse generaal die
algemeen
verantwoordelijk
wordt
gehouden voor de mislukking van het
franse verweer bij het begin van WOII. Nu
is Frankrijk opnieuw in een aanloop naar
een debakel, zegt de franse econoom
Bavarez. Gamelin beweerde later dat de
duitse overmacht dé oorzaak was maar de
cijfers logenstraften hem. Frankrijk had
4200 tanks en Duitsland 2400, Parijs bezat
4400 vliegtuigen en de Luftwaffe 3500…
En de franse soldaten sneuvelden met
92.000 en noteerden 250.000 gewonden.
Dus de mislukking lag op het intellectuele
vlak en men was veel te traag in besluiten
nemen.. En men miskende de realiteit en
was te star in het concept.
De crisis van de mondialisatie versterkt de
al gaande zijnde economische oorlog van
de 21e eeuw. De VS is weer zeer
competitief door productiviteitswinst, lagere
energie-prijzen, herstructurering van de
financiële sector en investeringen in
informatie-technologie. China onder Xi
Jinping veranderde zijn model naar veel
meer interne consumptie, stapte op in de
waardeketen van producten/diensten en
internationaliseerde de yuan. Japan onder
Abe stopte eindelijk de jarenlange deflatie
pompte geld in de tent en devalueerde zo
de yen. Merkel was voortdurend bezig
Duitsland attractief te houden voor
ondernemers en investeerders en is de
topper in de eurozone. De BRICS zijn
verder aangegroeid met Indonesië, de
Filippijnen en Mexico en ook Nigeria stormt
er aan.

Zou Parijs deze verschillen wegpoetsen dan
zou het 5% van het BBP winnen! Wat slechts
de helft zou zijn van wat nodig is… Maar veel
ingrepen zullen de groei doen dalen omdat ze
de consumptie aantasten. Ook zullen ze de
spaargraad omhoog doen gaan wat ook
slecht is voor de consumptie… Dus moet
men de pensioendatum verleggen naar
langer, dat is een goede oplossing. Dit zegt
de Economist over het land dat nu weer in
2013 zijn doelstelling niet haalt…
EUROPA ZONDER DRONES!
Duitsland ontwikkelde een europese versie
van de Global Hawk en dat project heette
MALE (Middelhoog en met grote actieradius
en vliegduur)..
Maar het ding van EADS had geen
antibotsingsvoorziening ondanks de 540
miljoen die waren uitgegeven..
Dus
bewoonde gebieden kun je niet overvliegen
met zo’n drone! De duitse rekenkamer moest
dat ontdekken! Nu eist EADS het vervolg van
het programma op zijn condities en moet er
zo’n anti-botsvoorziening voor veel geld aan
worden toegevoegd! Je weet niet wat je
hoort!
Frankrijk moest de VS smeken om levering
van Raper drones en het Congress gaf
toestemming voor verkoop van 12 stuks.
Maar de fransen kunnen het nooit helemaal
zelf inzetten: zonder productiefaciliteit is laten
vliegen onmogelijk… Dat blijft de greep van
de VS op die drones dus!
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Onderwijl is Frankrijk onder Hollande bezig
met uiterst marginale wijzigingen en vecht
met ideeën uit de 70-er jaren en heft steeds
meer belastingen om de staat te kunnen laten
spenderen. Het heiligt nog steeds de staat en
breidt de verzorgingsstaat nog uit en doet
aan protectionisme ondercover via de
ecologie. Malthusianistisch en etatistisch
tegen
risico-nemen,
dynamisering
en
innovaties… En ziet in dedain voorbij aan
alle andere voorbeelden om zich heen.
Geen visie, strategie en geen leiderschap net
zoals voor 1940. Die Gamelin van toen was
zeer gecultiveerd, intelligente analysator die
bleef steken in de vele aspecten, briljante
plannenmaker waarin aan alles was gedacht
maar zonder prioriteiten finale keuzes. Dat
was geen leider dus…
Hollande riskeert zijn land te gaan schaden
door onvermogen en dat is erger dan ooit ook
geschiedde door te hoge ambities. Dat leidt
nu tot een failliete economie, een bedreiging
van de Republiek door een opkomend ultrarechts FN en hij levert nu ook nog de euro uit
aan de willekeur van de financiële markten…
Bavarez is echt uitgekeken op de president
en de zijnen.. Hij was nooit een supporter
maar nu is hij verworden tot een wanhopige
cynicus…

Land Brandenburg, de gemeente Berlijn en
de duitse regering zijn hier partners. En ze
maken er een grote chaos van
uitbreidingen en veranderingen van.. De
president van de club Wowereit is intussen
opgestapt. De factuur eerst geschat op 2,5
miljard is nu al 4,3 en neigt naar 5 miljard
straks. Is dit het moderne Duitsland?
Maar er is ook het nieuwe station van
Stuttgart dat nu tien jaar meer nodig heeft
en waarvan de factuur dubbel zo groot
werd. Idem de Philharmonie van Hamburg
dat al drie jaar open moest zijn en nu
gepland is om in 2017 te openen… Idem
voor de spoorwegtunnel van Leipzig . En
het centrale station van Berlijn
werd
geopend en kostte 4x het begrote
bedrag…
Die Deutsche Gründlichkeit bestaat dus
ook al niet meer… Of zijn we nog steeds
niet gewend aan het nieuwe tempo van de
dingen in onze tijden? Nee, het is een
combinatie van hoogmoed en van een
groei die nog nooit eerder was vertoond.
En die nu stopt… wat we ook niet meer
snappen.
De
wereld
is
gewoon
dolgedraaid!

Terug naar inhoud

DUITSE SCHANDALEN
Belgen hebben de naam, maar vlak nu ook
Duitsland niet uit als het om grote schandalen
gaat. Berlin Brandenburg Airport is er een
van 4,3 miljard… nu, maar het kan nog
oplopen tot 5 miljard. Het vliegveld is klaar
maar helemaal leeg er is geen vliegtuig te
zien en ook geen passagier! De opening is al
4 keer uitgesteld intussen. De opening zou in
2007 zijn…. De twee bestaande vliegvelden
die dit nieuwe zou moeten vervangen, lopen
intussen muurvast. Vooral Tegel wordt een
ware ramp ; het was voorzien op 6 miljoen
passagiers en er zijn er nu drie (!) keer
zoveel. Zeker op maandag en vrijdag.
Tempelhof
werd
in
2008
gesloten..
Schönefeld is nu het low-cost vliegveld hier.
Het probleem is dat het nieuwe nu al te klein
is om de twee functionerende te vervangen…
Men verkeek zich compleet op de gigantische
groei in passagiers in de prognoses.

OOST-EUROPA
DE WINTER-OS IN SOTCHI
Ze komen er aan en het feestje gaat 51
miljard kosten, het wordt het visitekaartje
van Rusland en Poetin… Aan de zwarete
Zee dichtbij Georgië waar het in de winter
niet altijd genoeg sneeuwt om te
wintersporten. Dus is er een voorraad
aangelegd van 450.000 m3 sneeuw. Nu
wordt er koortsachtig gewerkt om de job
gereed te krijgen velen vrezen het ergst…
Want heel het onderaannemers-wezen is
stevig in handen van de Russische maffia!
Dus vele arme arbeiders krijgen hun geld
niet en staken dus regelmatig… Er zou nu
al 25 à 30 miljard zijn achterover gedrukt…
Hier is het niet ver van Dagistan (aan de
Kaspische Zee) waar de radicale moslims
zeer aktief zijn. In 2012 waren er daar 300
incidenten.. De russen hielden er zeer
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grote schoonmaak maar de leider ontvluchtte
en zwoer de spelen in Sotchi te zullen
treffen… De autoriteiten zullen daar nu
37.000 politiemensen gaan inzetten.
Sotchi dat was grondspeculatie en gerommel
met vergunningen voor bouw van wegen etc.
en gebouwen. Rechters die moeilijk deden
werden uitgeschakeld en zelfs gevangen
gezet. De maffia regeert ook aan tafel van de
burgervader van de stad. Meer dan de helft
van wat er nu wordt gebouwd zal na de OS
nergens voor kunnen dienen: dat interesseert
hier nu niemand. Sotchi moet ook al
“homovrij” zijn zegt Poetin en nou komen er
landen overeind die het Olympisch Comité
verzoeken om daar tegen te protesteren.
We gaan er van genieten en zullen gaan
meemaken hoe alle foute boel onder het tapijt
zal worden geveegd… Want Poetin heeft het
tot zijn prestigeproject gemaakt en dat lukt
het altijd. Kostte het wat het kostte...

2049 bestaat de Volksrepubliek 100 jaar en
is de militaire achterstand op de VS
ingelopen!
De vrijheid der chinezen zal economisch
gesproken zeker gaan toenemen: Xij zei
recent nog dat “China niet de weg van het
westen zal gaan” (en doelde op al die
andere vrijheden daar).
Er komen wel wat meer interne vrijheden
zoals
verplaatsingsvrijheid
plattelandstedelijk gebied, die nu is beperkt. (er is
een soort intern paspoort nu!). En de grote
staatsbedrijven zullen minder macht
houden en hun greep op de economie
verder verliezen. Maar dat zal niet
meevallen.
Ook zullen de daar aanwezige “speciale
belangen” die van grote familieclans gaan
worden ingeperkt. Zoals die van de Dengs
en Jiang Zemin’s.. Ze hebben grote macht
nu in veel sectoren. Maar onderschat ook
de XiJinping zelf hier niet… Ze zijn het
resultaat van vroegere tegenstellingen in
de tijd van Mao en Deng die zeker ook van
ideologische aard waren. Maar nu is de
ideologische eenheid groter geworden dan
ooit tevoren, zeggen waarnemers. Het gaat
nu veel meer om geld en macht tussen
deze “belangengroepen/Clans…
Er wordt gewerkt aan wat versobering in de
PC-kring maar haar macht blijft groot. De
anti-corruptie-aanpak, ook in de PC, bleef
vooralsnog bij voornemens en woorden
steken.. Er komt een plicht van aangeven
van het familiebezit van ministers en hun
familieleden: de prinsen genoemd..
Xijinping lijkt sterk te staan maar moet nog
meer power vergaren en dat zal lastiger
worden als hij sterker reformateur blijkt…
Ook hij zal echter zijn macht moeten delen
met enkele erfgenamen van Mao’s idee..
Xijinping is echter menselijker en staat
dichter bij het volk dan zijn voorgangers hij
was veel langer ook op het platteland.
Mensenrechten? Wel de enige die
daarover iets positiefs zei is de premier
Wen Jiabao maar hij krijgt weinig steun.
De PC blijft machtig als de welvaartsgroei
voortgaat en let wel: het bugdet voor de
interne veiligheid is groter dan dat van
Defensie! Internet zal verdere invloed

GEORGIË BLIJFT ATLANTISCH?
Saakachvilli verloor zijn presidentschap en
dat ging over op Ivanichvilli de miljardair. Het
westen schrok van het verlies van hun trouwe
aanhanger…. Maar nu liet de opvolger weten
dat zijn land aan dezelfde kant zal
verdergaan wat vele zeer opluchtte. Behalve
dan Poetin.
OOST-AZIË
DE CHINESE DROOM…
Waarvan droomt Xi Jinping en zijn chinezen?
Wel van meer welvaart én meer macht en
aanzien! Dat is zeer duidelijk in de huidige
sterk nationalistische politiek in China. Het is
onder meer zichtbaar in de toenemende
belangstelling van studenten in het leger, wat
eerder nooit het geval was. De patriottische
opvoeding , een officiële aanpak sinds 1989
is een succes geworden..
De buren vooral die met grensconflicten met
Peking moeten dus nog meer oppassen.
Japan, India, Vietnam, de Philippijnen en
zelfs Australië gaan de nabijheid van het
machtige China nog sterker voelen. De
modernisering van het leger gaat overigens
veel sneller dan Washington ooit dacht…
Verder is de welvaartsbelofte aan de chinese
groeiende middenstand zeer important. In
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krijgen maar Peking controleert het nu al
aardig! En maar relatief weinig internetters
zijn in politiek geïnteresseerd. Veel
voorstanders van meer vrijheid zijn buiten
China veel bekender dan in het land.. Dus
vooralsnog moet niemand rekenen met
minder PC en meer mensenrechten.
Op zeer lange termijn is het systeem
onhoudbaar dat is zeker zeggen alle experts.
Maar dat gaat nog meer dan een generatie
duren. De meerderheid der mensen is bezig
met “meer welvaart”!

eerste smaak. Vietnam is leverancier nr. 1
voor koffie in Frankrijk overigengs..
ZUID-AZIË
MOUCHARAF IN ONGENADE
Hij
wilde
niet
luisteren
naar
waarschuwingen en ging weer terug naar
Pakistan
waar
hij
meteen
werd
gearresteerd. Maar hij wilde weer meedoen
aan de verkiezingen daar omdat hij
president was van 1999 tot 2008 in het
land. Nu wordt hij berecht voor de moord
op Bhutto en Bugti en de imam Rashid…
En is hij tot onverkiesbaar verklaard in de
gevangenis. Maar tot nu toe willen oudmedewerkers van hem niet tegen hem
getuigen voor het gerecht… De rechters in
dit land weken al vaker voor dreigementen
en nu mogelijk weer voor druk uit het leger.
Waar veel steun overbleef voor Moucharaf.
Maar hij moet ook nog oppassen voor de
taliban die hem een enkele reis naar het
paradijs beloofden…

VIETNAM DE NIEUWE KOFFIEBOER
Robusta is wat aparte koffie wat minder
lekker dan Arabica, vinden vele. Desondanks
loopt het goed met dit product waarvan
Vietnam nu al 39% produceert en het land is
nr. 2 voor koffie op de wereldlijst. Met
571.000 hectaren, 500.000 planters en
1.760.000 ton koffie in 2012 wat ca 3,3
miljard waard is. Het land staat direct achter
Brazilië (51 miljoen zakken koffie) met zijn 22
miljoen zakken en wordt gevolgd door
Indonesië met 13 miljoen en Colombië met
9,5 miljoen.. De robusta doet 0,85 dollar per
pond, de arabica 1,25 dollar, een aanzienlijk
verschil dus. Na de oorlog met de VS stortte
het land zich op de produktie van rijst, thee
en robusta en was in 2000 producteur no 1
van robusta-koffie. Na het opheffen van het
embargo met de VS in 1994 liep het pas echt
hard. Maar de handel vreest een
“afrikanisering” hier rond de koffie net als met
de robusta in Ivoorkust en Kameroen is
gebeurd. Omdat de jeugd naar de stad trok
naar de beter betalende fabrieken. Want
leven van de koffie is moeilijk mede omdat je
maximaal 3 hectare mag verbouwen per
boer. Ook de tussenhandel belemmert: zij
schieten
de kunstmestprijs
voor
en
beheersen de gang van zaken.. Er is veel
ruzie tussen de planters uit het noorden en
de handelaren die zich de “echte
vietnamezen noemen”. De Wereldbank leent
geld nu om met name de planters beter op te
leiden. Vietnam is van groot belang voor de
robusta-productie nu de koffieconsumptie fors
stijgt..
En nu tracht men met andere
brandingstechniek de smaak van de robusta
te verbeteren, maar in Europa blijft de arabica

INDIA ZAKT WEG IN CRISIS
Het land deed veel te weinig aan zijn (infrastructuren en betaalt nu de conjunctuur
opveert daarvoor de rekening. Er was half
augustus een grote vergadering van politici
en economen die de economische historie
van 1981 tot1997 als onderwerp had en de
crisis van de betalingen in 1991. Singh was
bang voor een herhaling van 1991… De
investeerders halen hun geld weg in de
opkomende landen en gaan weer boeren
in de VS etc. En dus zien we de koers van
deviezen en aandelen zakken in Brazilië,
Indonesië en ook in India viel de roepie
20% terug ten opzichte van de dollar. Pas
geleden begrensde de Nationale Bank de
export van kapitaal voor inwoners en
bedrijven… Dit is ook een gevolg van de
aankondiging van de FED over minder geld
in omloop en vele vrezen nu een
kapitaalbevriezing. De groei van 10% in
2010 is nu %5 en groeit nu nog zachtjes.
Het lukte niet om echte liberaliseringen
door
te
voeren
van
OG-markt,
arbeidsmarkt en energiemarkt. En de
corruptie nam nog toe. Men importeert nu
goud om het gespaarde te beschermen en
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het handelstekort steeg met 4,8% van het
BBP. 19/91 lijkt niet nabij maar het gaat niks
goed daar. En de verkiezingen naderen en
het populisme wordt populairder. Dus kwam
er toch wat meer politieke moed en startte de
regering 36 infrastructuur projecten voor
meer dan 20 miljard dollar. Een ommekeer?

“amerikaniseert”. Dus de dominantie van
N-Amerika over Latijns Amerika wordt
verder bevestigd; idem ten opzichte van
Europa… Maar ook hier zal niet alles
gladjes lopen mede vanwege de nog zeer
verschillende plek van Mexico. Zijn BBP is
lager dan dat van Canada maar de
bevolking is 4x zo groot… De mediane
leeftijd is in Mexico 26 en in de VS/Canada
38 jaar wat het Demografische verschil
helder
aangeeft.
Hun
economische
raakvlak is ook toenemend crimineel van
karakter: Mexico levert 2/3 van de VSmarihuana en 95% van de cocaïne. Het
gaat hier om 30 miljard omzet… De laatste
drie jaar vielen er 100.000 doden bij de
geweldadigheden in deze sector wat zeker
veel militaire middelen zal blijven vragen.
Elk van de drie zijn ze zuinig op hun
autonomie en eigenheid: niet de hispano’s
en ook niet de francofonen zijn van plan
eigenheid af te geven en overvleugeling
van de aglo’s toe te staan. En één dollar
voor de drie: dat lijkt nog ver weg. Meer in
2050 is de VS sterker spaanssprekend en
wordt 30%; nu is dat 17% (en nu 52
miljoen en straks 132 miljoen!). Dus de
hispano-sering ligt voor de VS op de loer
en er komt een hispano-overmacht in dit
gebied.. Europa moet ook dit goed
begrijpen en er zijn les uit trekken.
Filosofen zien hierin de laatste fase voor
de ondergang van het VS-imperium
overigens.. en wijzen op het romeinse rijk..

REBELLEN ROEREN ZICH OP DE
PHILIPPIJNEN
Het MORO front en het Filippijnse leger
raakten slaags en dat leidde tot 60 doden en
70.000 vluchtelingen.
President Aquino
kwalificeerde hun optreden als wanhopige
daad omdat ze niet verder komen in de
onderhandelingen.
Zij
met
andere
rebellengroepen allemaal moslimgroepen. De
guerilla daar op Zamboanga leidde al tot
150.000 doden en zo’n honderdduizenden
vluchtelingen. Het duurt al lang en in 2003
kwam er een bestand waarna de releen
verminderden. Maar nu wil men weer een
onafhankelijke moslimstaat in de overwegend
katholieke Filippijnen. Er vechten continu zo’n
3000 soldaten tegen de rebellen die de stad
Zamboanga hebben overgenomen met zijn 1
miljoen inwoners. In een offensief werd 70%
van het gebied terug veroverd en toen werd
er gebombardeerd… De economische
schade is enorm voor dit handels knooppunt
voor het eiland Mindanao: 900 miljoen euro
per dag… Nog zo’n oude brandhaard die
steeds weer oplaait.

Terug naar inhoud

MEXICO DE OLIEBOER.
Op 18 maart viert dit land de nationsalisatie
van de oliewinning in 1938! Toen werden
alle grote olieboeren verjaagd en nam
Pemex het staatsbedrijf alles over. Maar nu
wil de president de grondwet aanpassen
en daarin het eigendomsrecht voor
buitenlandse bedrijven terg brengen.
Pemex blijft de partij om te onderhandelen
en te contracteren… Want Mexico nu 10e
op de wereldranglijst kent een zakkende
olieproductie
dooe
achterblijvende
investeringen. Maar het exploiteren in de
diepe wateren is een riskante en dure
business… Als de aanpassing doorgaat
zal de produktie van nu 2,5 miljoen

NOORD-AMERIKA
ALENA POWER COMING…
Alena is het nieuwe handelsverdrag tussen
de VS, Mexico en Canada en zij komen
steeds dichter tot elkaar. Een nieuw
economisch blok vormt zich van nu 470
miljoen mensen en een BBP van 19.000
miljard dollar dat zal oplopen tot 540 miljoen
resp. 25.000 miljard BBP. Het is voor de VS
dé kans om haar positie nader te versterken
nu Europa wegzakt en China sterk opkomt.
Vóór 2030 is deze combinatie qua BBP China
nog de baas… Ideologisch, qua defensieidee en ook economisch liggen de lijnen
parallel hier zeker nu Mexico zich snelt
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barrel/dag naar 3,5 miljoen gaan.. (+40%!).
En er zit zeker 13 miljard barrel in de bodem,
dus dat kan de verhoudingen aardig
vestoren..

Nee hij heeft niets tegen ondernemers en
ontmoet ze ook regelmatig, maar dan
neemt hij wel 30 minuutjes het woord en
geeft ze er van langs. Intussen is hij echter
best voor de vrije markteconomie. Een
slimme revolutionair type Mandela..

GUANTANAMO
Zo’n 55 van de nog 166 gevangenen van
Guantanamo zijn nu al zes (!) maanden in
hongerstaking. Dat er nog niemand overleed
is enkel te danken aan gedwongen voeding…
Hoe zit het met de rechten van deze mensen,
Mister Obama?

Terug naar inhoud
OCEANIË
NIET ZO STIL ALS U DENKT DAAR!
Het ligt ver van het westen maar heeft toch
veel van onze problemen. Ook de ons
bekende immigratieproblemen zijn hier een
punt voor de nu nieuwe liberale regering.
En de verminderde groei in China deed
hun export van grondstoffen ook geen
goed. En nu ook nog het poolijs aangroeit
komen natuurlijk al die ijsberen naar
Antarctica… Dus denk niet dat ze daar in
het zuiden geen problemen hebben!

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
URUGUAY VAN SNOWDEN
Er wonen 3,5 miljoen inwoners en me spreekt
er spaans en is (voor 66%) katholiek. Extupamaro’s land waarmee Franciscus de
paus goede relaties had.. Het grenst aan de
Atlantic en aan Brzailië en Argentinië, de
reuzen. De peso is hun geld en het BBP is
bijna 50 miljard en groeit nu ca 3,5%... Men
leeft van landbouw, toerisme: de Punta del
Este aan de Rio de la Plato, is een jet-set
plek niet al te ver van de hoofdstad
Montevideo. En van marihuana dat hier vrij
mag
worden
geproduceerd
en
geconsumeerd.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE CIA IN TUNESIË
De CIA had de regering gewaarschuwd
tegen de aanstaande aanslag op Brahmi
enkele dagen voor zijn dood. De minister
van Biza zegt de notitie te laat te hebben
ontvangen… Niemand gelooft hem en
men wijst op een snelle islamisering van de
veiligheids-krachten. Want de moord op
Belaïd ging aan die op Brahmi vooraf en
beide acties lijken sterk op elkaar. Nu
roepen niet-moslims al om aftreden van de
Ennadha-regering die langzaam naar een
islamisering zou wegglijden. De revolutie
zit in zware tegenwind…

Hun president is een eenvoudige boer van 78
jaar, ex-guerillero en natuurlijk met een oude
kever als auto. Don Pepe werd in 2009 met
52% der stemmen gekozen nadat hij senator
was en minister van Landbouw. Hij wil in het
paleis dat leeg staat nu daklozen laten wonen
en organiseert in de tuin barbecue’s voor
arme drommels…De ideale president voor
paus Franciscus dus. Niet zo extreem dus als
ex-Chavez en zo arrogant als Kirchner. Hij is
over de laatste dan ook niks mals met zijn
opinies…
hij
draagt
een
polarvest,
sportschoenen en een zwarte broek en drinkt
voortdurend de lokale Maté-thee.. Maar hij
kreeg wel de ww op 5,5% en hij is de leider
van : “het Zwitserland van Latijns Amerika”.
En hij wil Snowden best asiel verlenen ook,
maar die komt Rusland niet uit vooralsnog.

ANDERE WIND UIT QATAR?
Er is een nieuwe emir zoon sjeik Tamim
volgde zijn nogal speelse vader op. En hij
lijkt veel voorzichtiger in de Arabische
zaken dan papa. De ex-PM is ook aan de
kant gezet en dat is echt een verandering.
Qatar dat een grote rol speelt in alle
gebeurtenissen verandert van stijl en dat
komt vanwege de te hoge risico’s van de
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vroegere politiek, waarbij de Broederschap
van moslims stevig werd gesteund en AlQaida sterk werd tegengewerkt… Die
Arabische revoluties zijn zeer leerzaam
gebleken…

hem electoraal niets op namelijk. Een
meerderheid
in
Israël
is
tegen
onderhandelen en twijfelt zelfs aan het nut
van een Palestijnse staat.. Dus de premier
zal de gesprekken saboteren, dachten
vele. En jawel: intussen maakte hij bekend
nieuwe
bouwvergunningen
voor
nederzettingen te hebben afgegeven!
Israël is zover dat zijn kolonisatie een
bevrediging werd van een overtuiging; het
hebben van die grond is niet eens meer het
echte doel! Tzipi weet dit alles en ook haar
kleine moedige partij, ze vecht praktisch
nog alleen. Tegen een meerderheid in
Israël, tegen het cynisme van de
onderhandelaars, tegen de agressieve
Hamas, tegen de zeer linke situatie in
Syrië, Libanon en Jordanië, tegen een
chaos in Egypte en Irak, tegen een doorintrigerend Iran en ook tegen een zich
afwendend Turkije. Het verzwakkende
Saoudi-Arabië dat in de schaduw kwam
van de aktieve Emiraten is ook nog een
factor. Niets ontploft vooralsnog, maar het
wordt wel steeds ernstiger in het MO. En
het westen is een groot stuk onvermogen
en weet geen enkele strategie meer net als
Rusland, de VS en ook China.. Dat de
nieuwe besprekingen in Washington plaats
vinden en niet in de EU is ook al een veeg
teken.
Iedereen vindt dat het optreden van Livni
sympathie verdient maar niemand helpt
haar. En Obama hoopt enkel nog op zijn
copie van die foto die er ooit kwam voor
Carter en Clinton. Waarop de israëli’s en
de
palestijnen
elkaars
handen
vasthielden… terwijl de arbiter blij toekijkt.
Het zou zijn Nobelprijs voor de Vrede van
2008 en zijn speech over de Islam en het
Westen in Caïro (2009) mooi aanvullen..
Washington
gaf
Livni
en
haar
gesprekspartners 9 maanden; maar
iedereen weet dat het een dood geboren
kind zal zijn.

DE VAL VAN MAALOULA
Het christenstadje is in handen van de ASL
en dat zijn deze keer de djihadisten van AlQaida. Drie mannen die zich niet wilden
bekeren werde gedood en de maagd van
Sainte Tecla in een klooster verloor haar
hoofd… Het klooster is uit de eerste
christentijden. De stad van 5000 inwoners is
nu praktisch leeg, vele van hen spreken nog
het arameens dat JC sprak. De christenen in
de hele wereld zijn geschokt want deze
christenen zijn een symbool en.. Assad’s
mannen , waarvan men zegt dat ze de
christenen (die voor hun zijn) beschermen,
deed niets. De patriarch Gregorius III Laham
(melkiet grieks-orthodox) vertelt daarover. Hij
weet zeker dat Assad, die hij hoog achtte,
hiermee
de
westerse
wereld
wilde
waarschuwen met hun bemoeienis… Assad
zegt dat hij niets deed omdat hij de vele
historische gebouwen wilde beschermen.
Maar men zegt ook dat Assad’s generaal die
dit
gebied
moet
beschermen
werd
omgekocht… : de onbeschadigde stad tegen
geld dus. Men heeft even gevochten voor de
journalisten heet het ook; daarna werd de
stad verlaten. En de kleine soennitische
gemeenschap van de stad zou deze hebben
verraden aan de rebellen. Herstel van
vertrouwen tussen christenen en soennieten
hier zal nu zeker 30 jaren gaan vereisen, zegt
men. De religieuze burgeroorlog laait weer
verder op. Iemand die daar schrik van heeft
suste: de gevluchte christenen zouden zijn
ontvangen door een moslimdorp in de
buurt… Hoe dan ook : de geest is uit de fles.
MOEDIGE STRIJD VAN TZIPI LIVNI
Zij is minister van Justitie in het Israëlische
kabinet: waar al 7 ministers van de 22
stemden tegen vrijlating van die Palestijnse
gevangenen… Wat dé voorwaarde was voor
een aanloop naar nieuw overleg IsraëlPalestijnen.
En vele weten dat zelfs
Nethanyahu niet veel ziet in praten: het levert

MORSI KOOS ZELF AL-SISSI
AL-SISSI is 58 jaar en was niet de favoriet
van de niet-religieuze revolutionairen en
leek hun eerder iemand met sterk
sympathie voor de religiezen. Maar hij
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ontpopte zich als “tegenstander van de
baard-mannen” en greep fors in en zette
Morsi af en gevangen. En hij herbenoemde
ook de legertop nadat de oude maarschalk
Tantaoui, adept van Mubarak, was aan de
kant gezet. Hij is religieus maar laat bijna
niets los daarover en zijn privé-leven. Hij
speelt de rol van “de machtige man in de
schaduw” die ook journalisten niet mag. Hij
was het ook die Morsi namens de legertop
feliciteerde met zijn verkiezing. Zijn drie
zusters dragen ook hoofddoeken en ook zijn
dochter. Hij heeft de oorlogen niet gekend,
dat was voor zijn tijd en ook hij werd in
Pensylvania in de VS opgeleid. Hij was het
ook die voorstelde dat het leger zou
bemiddelen toen de straat in ferme botsing
kwam met Morsi in november 2012. Morsi
weigerde dat in 2e instantie en dat was een
persoonlijk echec voor Al-Sissi. Ook het
uitnodigen van een van de bij de moord op
Saddat (1973) betrokken militairen voelde hij
als een affront voor het leger. In december
waarschuwt
hij
dat
“het
leger
bij
ongeregeldheden niet afzijdig zal blijven”. En
hij verhoogt de legersalarissen.. Als Morsi
met Assad breekt neemt Al-Sissi het initiatief
om Morsi af te zetten en dat lukt hem snel.
En met instemming van enkele machtige
zakenlieden en met de 22 miljoen
handtekeningen van de tegenstanders van
Morsi in de hand. Zijn scenario functioneerde
perfect: Morsi maakte fout na fout. Al-Sissi
maakt zich geen zorgen over zijn steun
internationaal en van de VS: hij weet dat de
saoudi’s altijd te hulp zullen snellen. Er kwam
al 12 miljard uit Riad de dag na de
staatsgreep. Nu is het afwachten wat hij gaat
doen met de 25% Egyptenaren die
aanhangers zijn van de Broederschap…
kopstukken zitten al vast en een proces is in
voorbereiding als mede de kwestie van het
(weer) verbieden van deze 100-jarige
beweging… Zoals ook Mubarak deed.

West-Frankrijk gekocht om na zijn
pensioen
van
het
Internationale
Atoomgenootschap te gaan tuinieren. Dat
heeft hij nu dus met een jaar vertraging
toch maar gedaan. Wachtend op andere
tijden?
IRAN VERANDERDE VAN REVOLUTIE
Amadinedjad
vertrok
en
liet
een
uitgemergelde economie achter: de
sancties troffen doel. Nu wil Rohani daar
snel iets aan doen want de interne onrust
groeit snel en ook daarom verzamelde hij
om zich heen een technocratenkabinet.
Vele van hen werkten eind 90-er jaren ok
al in het kabinet van Rafsandsjani en later
voor Khatami (1197-2005). Toen werd er
gewerkt aan liberalisering van markten,
een bredere belastingdekking en ook
financieringen
van
internationale
organisaties.
Nu moeten TVA en
inkomstenbelasting omhoog en moet men
minder op de olie gaan leunen. Want de
export daarvan ging met 50% omlaag tot 1
miljoen barrel per dag. En de olieminister
tracht buitenlandse firma’s aan het werk te
krijgen in de olie-industrie. En wil van hen
expertise en investeringen. Ook wil men de
valutaspeculatie via dollars terug dringen
en de vluchtigheid van de rial verminderen.
Idem met de te sterke inflatie.
Maar daartoe moeten de europese en
Amerikaanse
sancties
worden
opgeheven… Omdat hij dat wilde werd hij
ook gekozen overigens. En nu met Syrië
dreigt Iran dieper in een MO-conflict te
worden getrokken dus moet ook daar wat
aan de bemoeienis worden veranderd. Dus
biedt Iran aan te arbitreren tussen rebellen
en Assad en veroordeelde men “algemeen”
de inzet van chemische wapens. De sultan
van Oman komt hen nu ook te hulp in die
arbitrage lijkt het samen met een
Amerikaanse ex-staatssecretaris. Er wordt
al wijs gepraat zegt men over een andere
manier van uraniumverrijking tegen
toegang tot het SWIFT bankennetwerk…
In het land gonst het van positieve
geruchten intussen: men kreeg weer wat
hoop..

AL-BARADEI GING NAAR FRANKRIJK
TERUG
Hij liep weg als vice-president na Morsi toen
deze te ver was gegaan maar protesteerde
ook tegen het optreden van het leger tegen
de Moslimbroeders. Hij had al een huis in
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Terug naar inhoud

euro (kost 46 euro) opzetten en dan de
printer aan uw PC prikken die met de juiste
software is geladen. Dat duurt enkele uren
tot zelfs halve dagen en het ruikt ook een
beetje omdat de draad op 260 gr. smelten
moet. En u mag het niet onderbreken want
dan gaat het fout. De geteste Easy 120 is
14 x 14 x 13,4 cm klein/groot en u kunt
natuurlijk met een geschikt ontwerp
programma uw eigen dingetjes ontwerpen.
Een klein voorwerpje of onderdeel als een
armband of dopje of een tangetje kost u ca
2 à 4 euro. Deze printer zit meer in het
ludieke stadium dus en minder in het semiprofessionele. 3-D printen is er en zal de
markt snel gaan veroveren. Van onderaf in
het creatieve volkse segment en van
bovenaf
vanuit
de
industrie.
Om
reservedelen
voor
stofzuiger
of
koffiemachine te printen bij defect… Etc.
De huisindustrie komt terug.

TRENDS/TECHNOLOGIE
DE E-SIGARET WINT VELD!
In Frankrijk roken er al 1 miljoen mensen de
e-sigaret die veel goedkoper is al zijn de
“smaakjes” ook redelijk duur. Zo’n smaakje
kost de prijs van een pakje dus daar in zit nu
het geld. Zelfs Marlborough komt nu zelf met
zijn smaakje en dat toont dat de e-sigaret het
kan
winnen.
Niks
geen
schadelijke
tabakstoffen enkel de peppende nicotine en
dan die smaakjes die wél link kunnen zijn!
Omdat ze in snel tempo op de markt komen,
er nu al honderden zijn en de controle er op
natuurlijk ver achter loopt. Als forse oud-roker
die ooit zestig staafjes wegblies per dag en
die nog steeds een sigaretje (een per
maand…) lekker vind is het pikant om het
eens te gaan proberen… In Frankrijk wil men
mogelijk ook de e-sigaret gaan verbieden in
de publieke ruimte. Want in 2020 is de
sigaretten omzet al gelijk aan de e-sigaretten
omzet ziet men. Dus moet de staat zijn tax
ergens anders vandaan halen. Het oude
ongezondheidsverhaaltje gaat niet meer zo
easy op nu. En let op de machtige
sigarettenlobby:
BAT
kocht
al
een
succesvolle e-sigarettengroep in de UK en
zal nu zeker de e-si8garet omzeep willen
helpen. Dus moeten we een actie starten om
ze te redden: koop dus ook uw esigarettenpijpje en “rook” weer mee. Zonder
Tabac met een peu de nicotine en wat
smaakstof. En weet dat wat u uitblaast
eigenlijk enkel stoom is…
In Duitsland heeft een rechter nu een
echtpaar dat niet meer mocht roken op het
EIGEN balkon (!) gelijk gegeven. Zij mogen
daar nu weer rustig paffen. De tijden voor de
burgervader van NY zijn nog moeilijker
geworden. Hij wilde namelijk stadswijd het
roken in New York, behalve dus IN de huizen,
gaan verbieden.

OOGONDERZOEK PER SMARTPHONE
Peek heet de apps voor smartphone en er
zit een kleine adapteur op. Daarmee kunt u
zelf allerlei oogonderzoek doen: uw
zichtver-mogen en uw cataract testen en
ook uw netvlies onderzoeken. Zo’n 250
miljoen mensen hebben oogproblemen en
90% van hen leven in minder ontwikkelde
landen. Peek werd al getest op 5000
mensen in Kenya en met succes. De
moderne technologie en de intelligente
telefoon komen hun nu ook wat de ogen
betreft, te hulp…

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
ALS DE GEESTEN VERHIT RAKEN..
Aristoteles, Montesquieu en Emmanuel Le
Roy Ladurie zijn de theoretici van de
invloed van het klimaat op de
beschavingen. En recent verscheen
hierover opnieuw een artikel in Science
van ene Solomon M.Hisang e.a. .
Gebaseerd op een analyse van een 60-tal

DE 3D-PRINTERTEST
Kijk op Thingiverse.com en zoek uw
tekeningetje uit van hebbedingetjes die u met
uw 3D-printer van ca 2000 euro zelf kunt
maken. U moet er dan ook nog een rol met
plasticdraad van de gewenste kleur voor 46
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studies door 190 onderzoekers van diverse
disciplines en uit vele landen. De invalshoek
is de invloed van klimaatverandering op
conflicten van diverse omvang: van
individueel geweld tot burger- of
internationale oorlogen. Tijdvak: 10.000 jaar
v. JC tot nu… Ze tonen aan dat de risico’s
van conflicten stijgt als de temperatuur of de
neerslag sterk gaat verschillen van de
periode er voor… Nu al zijn ze
verantwoordelijk voor 500.000 à 1 miljoen
doden per jaar door oorlogen en individueel
geweld. Dus men voorspelt in de toekomst op
dit punt nog meer narigheid!
Huiselijk geweld neemt sterk toe als de
temperatuur hoger is dan normaal. En als er
extreme neerslag is waardoor oogsten
mislukken is er ook meer geweld in arme
boerenstreken.
Conflicten tussen groepen met lage
inkomsten, nemen conflicten ook toe tijdens
klimaatverstoringen. Burgeroorlogen zijn er
vaak in perioden van zeer lage of zeer hoge
temperaturen en van droogte.
Klimatologische spanningen leiden niet
zelden ook tot afzettingen van regiems,
bezetting van gebieden en ineenstorting van
beschavingen en landen of rijken.
In Europa gebeurde dat in zeer koude
perioden, in India zie je vaak conflicten
tussen hindoe’s en moslims bij grote of
langdurige regenval en in China leidde in de
Xe eeuw langdurige neerslag tot de val van
de Tang dynastie. En dat gebeurde ook met
de maya-beschaving in Mexico. Ook de val
van de Yuan-dynastie en die van Angkor zijn
te wijten aan klimatologische verstoringen
van formaat.
Dit soort afwijkingen leiden tot fysiologische
fenomenen zoals veranderingen in
verstandelijke capaciteiten. Ook economische
verstoringen zijn er het gevolg van mede door
lagere belastinginkomsten, verlies van
vertrouwen in instituties, hogere
voedselprijzen en veranderingen van
demografische aard (vergrijzing,
ontgroening). Men laat ook zien dat een
bepaalde grootte van de temperatuur- of
neerslagverandering 4% meer criminaliteit
oproept en ook 14% meer conflicten tussen
groepen.

Van nu tot 2050 zullen er veel hogere
afwijkingen gaan voorkomen dan in de
bestudeerde periode van 1950 en 2008.
En men mag op deze gronden dus veel
meer conflicten en geweld gaan
verwachten. Vooral in subtropisch Afrika, in
India, in Zuid-China, in Indonesië, Mexico
en Brazilië…
Dat zijn opmerkelijke conclusies en
verontrustende voorspellingen…. Een
extra-reden om klimaatveranderingen
serieuzer te nemen! Het lijkt u wat te
apart en verdacht gezwam? Dan pas op:
de onderliggende studie is geen onzin en
als iemand als Attali, groot geleerde van
nu, ze serieus meldt dan is het beter om dit
wél serieus te nemen.

Terug naar inhoud
DE KLIMAATTHEORIE IS TERUG!

De natuur bepaalt de welvaart in een land!
Dat soort wijsheid is nu weer volop te
horen aan de borreltafels. Immers kijk
maar in zuid- en Noord-Europa nu bij die
eurocrisis. Zie het “luie” Griekenland en het
“ijverige” Duitsland! Dus het eigenlijk toch
gewoon de zon die het verschil maakt…
De oude Arisoteles was al aanhanger van
deze ideeën, die had het ook al over “de
ijverige volkeren in het koude noorden” en
die van Europa die het ook aan moed niet
ontbrak maar die “als het aankwam op
intelligentie en industrie de minderen
waren van die in Azië! Maar zij “hadden te
weinig gevoel en artisticiteit en die
riskeerden eeuwig slaven te blijven”. Ga er
maar aan staan.
Aristoteles zag in de grieken, in
tegenstelling tot wat Merkel c.s. vinden,
een volk dat “topografisch het intermediair
was tussen de noordelijken en de
zuidelijken en dat de kwaliteiten van beide
typen verenigde”. Want het was ”intelligent
en moedig tegelijk”…. Lang na hem ging
Montesqieu deze theorie nog uitwerken. Hij
durfde te schrijven: “ We vinden in de
noordelijke klimaten volkeren met weinig
sterken en veel deugden die ook zeer
serieus zijn en open. Kom je dichter bij de
midi dan verwijder je je van de moraal. De
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warmte kan er zo groot zijn dat ze de kracht
wegdrukt uit het lichaam. En deze zwakte
gaat zelfs ook naar ge geestelijke
vermogens: te weing nieuwsgierigheid, geen
nobele bezigheden, geen gevoel voor het
algemeen en de luiheid is daar troef”.
Hij lijkt dus op de mensen van de
Bundesbank en ook de Nederlandse politicus
Wilders die spraken over de landen van “Club
Med” en “die olijvenplukkers”. We moeten
echter vaststellen dat deze idee nogal weinig
echt zijn onderzocht mogelijk omdat ze ook
zo gevoelig ligt. Klimaatonderzoek van de
laatste jaren toonde aan dat het BBP per
hoofd gemiddeld met 8,5% daalde per extra
graad Celsius. Maar zie de voorbeelden van
Singapoer naast die van Albanië! En Qatar
heeft een BBP per inwoner dat 15 keer hoger
is dan dat van Bulgarije terwijl de gem.
temperatuur in Doha 28 graden is en slechts
9 graden is in Sofia.
Dat brengt iemand op de idee om eerder te
kijken naar de relatie tussen de rijkdom aan
grondstoffen en de welvaart van een land.
Dat deed ook Montesquieu. Hij sprak nogal
fors over “de wilde en barbaarse volken
zonder industrie op de Afrikaanse kusten” die
echter wel “vele kostbare metalen hebben die
ze meteen aan de natuur onttrekken”.
In 1995 gingen de Amerikaanse economen
Jeffrey Sachs en Andrew Warner aan de slag
met een steekproef van 95 landen. Daaruit
bleek dat de landen die het meeste aan
grondstoffen produceerden ook de zwakste
groeiers waren.. Dus een land rijk aan
grondstoffen blijft arm… Dat noemden ze “de
paradox van de overvloed”.
Wat moet je er van denken? Wel de franse
econoom Delhommais schreef hierover dat
landen met veel grondstoffen ook de koers
van hun munt zagen stijgen en ook de
salarissen. Andere sectoren werden daardoor
verwaarloosd. Zo kwamen die landen
daardoor terecht in wat men ook wel eerder
“de Hollandse ziekte” ging noemen. Het
Nederland van de 70-er jaren dat aardgas
vond en eraan verslaafd raakte.. Er is een
statistiek die toont dat elk % meer aan export
van grondstoffen leidt tot 0,5% minder aan
export van “gefabriceerde producten”. Dus
rijkdom in de bodem brengt een land tot

achterwege laten van
vernieuwingsinspanningen, diversificatie en
concurrentiekracht: het dreigt lui te worden.
En dat corrumpeert zo’n land ook: de
opbrengst wordt niet netjes verdeeld maar
verdwijnt voor een groot deel in de zakken
van een minderheid (politici en burocraten)
en gaat “op reis” naar Zwitserse banken.
Dat noemen economen nu al “het
roofdiereffect”! Nog erger: hoe meer
grondstoffen een land heeft hoe eerder het
bij een oorlog wordt betrokken. Hoe meer
oorlog hoe hoger de gronstofprijzen… Dat
kunnen oorlogen zijn met bezetters die de
grondstoffen willen inpikken maar zijn
meestal burgeroorlogen waarbij groepen
rebellen de grondstoffen stelen om er leuke
dingen en wapens meet te kopen.
Gelukkig zijn er ook andere voorbeelden
zoals Noorwegen (olie/gas) en ook
Botswana (diamanten, koper en nikkel). Zij
stoppen een groot deel van de
opbrengsten in fondsen om daarmee te
sparen voor de toekomst en het land
breder te ontwikkelen. Zie ook Qatar dat
veel oliegeld in het westen investeert en
dat steeds vaker prestigieuze aankopen
doet. Harrods, Le Printemps, Ruyal
Monceau en zelfs PSG etc. . Met
vaccineert zich zo dus tegen “the dutch
disease” en beheerst zo de gulle gaven
van de Natuur op een betere wijze.
Jammer voor de borreltafel, maar wéér
blijkt eens, dat het eenvoudige, goed
verteerbare inzicht vaak helaas niet het
juiste is.. De werkelijkheid is vaak de vijand
van het vooroordeel.
DAT CO2 IS HET DUS NIET!
Ik ken al heel wat namen van geleerden
die al altijd twijfelden aan dat CO2 verhaal
dat ons klimaat op de kop zou zetten.
Claude Allègre is daar een kopstuk van en
nu mag de naam van ene François
Gervais, natuurkundige aan de Universiteit
Rabelais in het rijtje gezet worden. Zie zijn
boek: Het onschuldige CO2”…(Albin
Michel).
Hij zegt tegen Le Point dat de GIECbeweringen nooit op unanimiteit mochten
rekenen. De fractie CO2 in de atmosfeer
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steeg in de 19e eeuw van 0,03% naar 0,04%
en, ja, er was een opwarming van 0,6 graad
van 1975 tot 1998…. Maar sindsdien is de
stijging gestopt! Toch ging ook in die laatste
periode liefst 1/3 aan CO2 de lucht in wat er
in de hele industriële era is geproduceerd. Hij
deed mee aan de herlezing van het GIEC
rapport waarvan het concept net is
verschenen op weg naar de definitieve lezing
in 2014… Daarin staat dus dat de
temperatuurstijging in 2100 kán variëren van
0,2 tot 4,8 graad……(!!!). En dat is hele
andere koek.
Ach, zegt hij, de begroeiing van de aarde
“eet” heel veel CO2 en we krijgen behoefte
aan veel meer verbouwen van gewassen.
Omdat de wereldbevolking sterk groeien gaat
namelijk 1% elk jaar voorlopig. En het CO2
dat van de mensen komt is slechts 5%... en
niks meer.
De aardopwarming is dus geen mythe maar
komt voor 95% door natuurlijke oorzaken. En
er zijn cycli ontdekt van ca 60 jaar… en nu
zijn we in de top van zo’n cyclus waardoor de
laatste jaren warmpjes waren. Mede
daardoor aarzelen nu de geleerden over
2100: óf +0,2 gr. óf 4,8 gr. …. En de
GIEC0mensen namen data uit diverse delen
van die cycli… Het is nu ZEKER dat de CO2
niet echt veel minder kan worden door lagere
menselijke CO2-produktie… Helaas!
Maar nu is het eerder de toename van
waterdamp in de atmosfeer die de opwarming
doet plaats vinden: CO2 veroorzaakt 3 gr. C.
van die opwarming daar en waterdamp… 30
gr. C. Samen dus 33 graden en dat is maar
goed ook: anders zouden we (weer) in een
ijstijd terecht komen! Dus al die wetten en
regels doen aan die opwarming en zo niets.
Ja, de gletsjers op de Himalaya smelten en
zelfs verdwijnen in 2035, maar het zuidpool
ijs groeit als nooit tevoren terwijl het
Noordpoolijs snel smelt! Maar er is ook een
soort van “mediatieke aardopwarming”. Sinds
zes maanden vertelt ons een satelliet een
totaalgroei van de som van alle poolijs.
Mogelijk zitten we dus op de grens van een
cyclus en we blijven precies kijken.
Die arme regeringen weten dus eigenlijk
langzamerhand niet meer wat nou te geloven
en te doen. Als Europa zijn voornemens uit

zou voeren zal de aardopwarming met
1/1000-ste graad verminderen…. De totale
uitgaven wereldwijd tegen de CO2 uitstoot
zijn al 35.000 miljard euro wat meer is dan
de totale wereldschulden.
Zo’n 20 jaar na Kyoto is de CO2-reductie
ca NUL. Dat komt vooral door de
opkomende landen m.n. door China en
India dus. Helaas hebben veel landen
Kyoto getekend terwijl het helemaal niet
zeker was dat CO2 uitstoot door mensen
de hoofdoorzaak was van de
klimaatverandering. En nu zit eigenlijk
iedereen in zijn “halve waarheid”
opgesloten…
Natuurlijk is het deel van Kyoto dat over
energiezuinigheid gaat en over meer
duurzame energie niks fout , maar er is ook
geen superhaast want vooralsnog lijkt die
olie en gas er nog even te zijn. En men kan
het verbruik met belastingen wat sturen.
We moeten ons dus niet vergissen met dat
belastingheffen. Wat energie overlaten
voor onze (klein)kinderen door belasting te
heffen is OK. Maar denken dat belastingen
de aardopwarming zullen verminderen is
onzinnig.
Dus laten we voor alles de beschikbare
energie veel beter benutten en ook
duurzame varianten ontwikkelen. Helaas
zijn die duurzame typen erg variabel (wind,
zon etc.) , waardoor we ook andere
energie behoeven.
Laten we onderzoek verder stimuleren en
niet alle onderzoek onder die enorme druk
plaatsen. Zie wat die CO2-druk ons voor
enorme uitgaven heeft gevraagd die nu
moeten worden betwijfeld.
In Frankrijk is er op 18 oktober het
colloquium “Wetenschap en democratie”
waarin ook de “relaties tussen politici en
wetenschappers” aan de orde komen. Zie
het programma op www.college-defrance.com.
HET DUITSE DUBBELSPEL
De duitsers sloten snel enkele
kerncentrales en gingen nucleaire stroom
kopen in Frankrijk… En toen kwam in de
VS het schaliegas+-olie op toeren en
maakte de VS-steenkool spotgoedkoop!
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Dus gingen RWE en E.ON flink aan het
steenkool kopen en stoken: +23% in 2012 en
dat was 66 miljoen ton. En dus minder
russisch gas dat ook veel schoner brandt.
Wel twee keer zo schoon… Maar een KWuur electriciteit wordt met steenkool veel
goedkoper en de duitse industrie moet
concurreren want exporteren. Dus Angela
deed wat eigenlijk niet kon en zweeg… En de
Grünen zijn ook niet erg luidruchtig. Na China
nu Duitsland op de kolentoer dus! Om van de
VS maar te zwijgen met een schaliegasexploitatie die wel erg vuil is.

tegen het Polenmeldpunt van de PVV zijn
voorbij in de PvdA. Veel polen willen ook
niet meer in Nederland werken intussen:
bravo Geert dus! Eigenlijk is dit alles
programmatisch gezien al oud: al in 1998
was het verschil tussen het LPF-standpunt
en dat van CDA en VVD zeer miniem.
Maar ook de wet van Cohen (PvdA) als
immigratieminister was al uiterst restrictief
in 1999. D66 en SP waren eerst heel
anders en gingen richting Groen-Links.
Sinds 2002 heeft de SP haar koers naar
rechts verlegd. Terwijl Pechthold’s D66 een
echte anti-Wilders partij werd. Dus de crisis
etc. deeed de tolerantie voor immigranten
afnemen over de hele linie eigenlijk. Tja,
als je als ik ook immigrant bent (Pechthold
is er ook een) en zelfs Wilders heeft buitennederlandse wortels dan ben ik toch maar
wat voorzichtig waar het positief oordelen
hierover betreft.
Wij Nederlanders in den vreemde moesten
al een keer de AOW-opslag missen,
werden door CVZ als outcasts behandeld
en moeten nu van Hollande lekker veel
belasting betalen op de evt. winst op ons
franse OG! Wat europees gezien niet
mag… Maar wie begint er daarover nu nog
een proces voor het Europese Hof? “Het
(nadere) hemd en de rok” dus en ook : “uit
het oog is uit het hart”.
Oppassen mensen de trend is gezet!
Want wij de westerse schoten al eerder
lekker op en daarna nog eens extra door
onze geniale medici, farmaceuten (die
enorm profiteerden van scanners met
gigacomputers, DNA-kennis en idem
computers),ook veel veiligere jobs (Arbo en
hulpmiddelen) en ook veel betere
woningen, voeding en zeker ook korter
werken (dagelijks, jaarlijks en levenslang
gezien).
Deze slimmeriken tezamen geven nu 12
regels om het nog verder te schoppen, hou
u vast.
1.Eten volgens het “jager-plukker” menu
dus veel natuurlijker, minder suiker, minder
chemische stoffen en minder vettig. Dus
“terug naar lang vervlogen tijden voor ons
menu!

DE FRANSE CO2-BALANS
Frankrijk drukte de “serregaz”-belasting sinds
2008 met 0,7% (per hoofd) terug. Maar
omdat de bevolking groeide (met 2%) nam ze
absoluut wel verder toe… Ook het crisiseffect
deed hier iets positiefs: het stookoliegebruik
zakte namelijk met liefst 18%! En ook zakte
het vlees consumeren. Maar, electroica deed
ons electra-verbruik met 40% toenemen.
Vooral de nieuwe apparaten die er 5 jaar
geleden nog niet waren deden dat: de
smartphones en de tablets… Alweer: de
electronische sector verandert onze
samenleving best sterk…

-MIGRATIE
GRIEKEN WILLEN DUITSER WORDEN
Duitsland wordt door veel grieken gehaat.
Vanwege WOII natuurlijk maar ook vanwege
de houding van Merkel c.s. in de euro-crisis
ten opzichte van de griekse armoede. Maar
nu zien we in Duitsland een toename van
82% waar het de naturalisatie van grieken tot
duitsers betreft…
Baden Würtenberg is
kampioen hier en het probleem lijkt dus
opgelost: de grieken worden duitsers en gaan
dan weer wonen als duitse residenten in
Griekenland… U begrijpt dat de groei wel
hoog lijkt maar dat het aantal nog bescheiden
is. Toch zegt het wel iets over de europese
integratie… die gaat beter in crisistijd dus.
PvdA EN CDA MINDER IMMIGRATIEVRIENDELIJK?
Ascher liet het al vaker goed horen waar het
nu de aankomende oost-europese immigranten betreft. De tijd van de protesten
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2.Niet vol eten, maar tot 80% elke keer of ook
maar een maaltijd één dag per week! Want
zo ging het vroeger de mensen ook! Zij
leefden nooit in onze “koelkastovervloed”!
3.Slaap goed en neem korte siesta’s. Dat is
beter dan pilletjes.
4.Blijf sexueel actief. Voor uw mannenhart
zijn maandelijks ca 12 ejaculaties per
maand… Dat is drie per week dus. Dan treft u
zelden de prostaatkanker..
5.Blijf zo “zen” als maar mogelijk is op uw
eigen manier. Lekker ontspannen zo’n 20
minuutjes per dag. Gewoon filosoferen of
yoga doen of wat u maar wegvoert naar
elders…
6.Wordt niet TE “zen”! Dus een beetje
rottigheid, narigheid, opwinding is nodig om
“jong te blijven”.
7.Jagen op de giftige stoffen. Daarbij gaat het
om de chemicaliën IN voedsel maar ook in
hun verpakkingen! Ook uw muurverfjes etc.
en uw poetsmiddelen zijn er een deel van.
8.Zet uw hersens aan het werk. Meer
denkwerk is minder neuronenverlies! Elke
dag kunt u gestorven neuronen vervangen tot
op hoge leeftijd!
9.Blijf sociaal actief en ga niet in een hoekje
zitten. Wordt geen stille weduwnaar u bent zo
bij uw ega in het hemelse!
10.Niet drinken en roken (ai!). Tien peken per
dag
kost
u
5
levensjaren.
Matig
alcoholgebruik verlengt (HOERA!) uw leven.
Zoiets als 2 of drie (ik vier) glazen wijn per
dag is prima.
11.Sporten verlengt niet zozeer het leven
maar WEL HET AANTAL GEZONDE JAREN!
Zeer belangrijk tegen het krijgen van kankers!
12.Volle bak vitamine D. Want zonder
genoeg D geen goede botten. Dagelijks 800
doses vit. D en 1200 mgram Calcium bij 80
jaar doet botbreuken met 25% verminderen!
Na uw zestigste is ook het vit. D maken uit
zonnestralen minder dus kiep er dan wat
kunst D in!
U wist het allemaal al? U gelooft er niets van?
Dat is uw goede recht. Maar pas op: die
witjassen worden steeds slimmer ook met
hun preventie-adviezen. En doet u daar niets
mee dan lappen ze u toch op als u weer eens
wat overkwam. U ontkomt er niet aan: u

wordt superoud. En is dat niet zo dan doet
(deed is beter) echt iets heel verkeerd!

-DEMOGRAFIE
LEVENSVERWACHTING EN LEEFWIJZE
Een grafiekje dat aangeeft hoeveel % er
sterft op een bepaalde leeftijd mét en
zónder goede levensgewoonten. En dan
begint er op ca 35 jaar een verschil van
een enkel %-tje wat bij 50 oploopt tot zo’n
5% en bij 75 tot meer dan 20%... Daarmee
is stevig aangetoond dat langer leven bij
goede leefgewoontes echt waar wordt!
Een tweede grafiek die > 100-jarigen laat
zien in aantal tussen 1950 en 2050 vertelt
ook heel duidelijke dingen. In 1950 waren
er nog pas 200 ouder dan 100-jarigen, in
1980 waren er dat al 1600, in 2000 al 8000
(!), in 2020 maar 14.000 (tgv de oorlog 1418)… In in 2030 zitten we (geschat!) op
30.000, in 2040 op 35.000 en in 2050 zelfs
op 60.000! Dus daar moeten onze
pensioenregelingen het tegen opnemen
dus! De lijn verloopt van eerst exponentieel
naar stevig steil lineair en daar hebben nou
die actuarissen en demografen in de
50/60-er jaren, toen ik en u gingen naar de
middelbare
school
gingen
of
doorstudeerden geen idee gehad. Want de
cijfers vóór 1940 en wat ze zágen van
1950 en 1960 gaven geen aanleiding dit
medisch-sociale succes te voorspellen. Dit
paradijs durfde niemand toen zelfs maar te
bedénken! Nu zeggen ze gesteund door de
medische jongens: elke dag worden “we” 6
uur ouder, beter gezegd, gaat onze
gemiddelde levensverwachting met 6 uur
omhoog. Dus in 4 dagen 24 uur (=1 dag)
erbij en bij 8 dagen is dat 48 uur en al
twee dagen… In een jaar dus 90 dagen
langer… en dat is ca 3 maanden. Let wel
dit is een wereldcijfer en daarin zitten
bevolkingen waar ze nog stevig opschieten
omdat er stromend water komt of eindelijk
de eerste dokter!
STAD EN LAND
In 1950 leefden er ca 750 miljoen mensen
in steden en dat was bijna 30% van de
wereldbevolking. Ca 1,8 miljard leefde op
het platteland…In 2011 waren er 3,6
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miljard stedelingen
en 3,3 miljard
plattelanders… In 2050 zullen er zegt de VN
ca 6,2 miljard mensen stedeling zijn (62%) en
3,1 miljard zijn dan plattelanders. De urbanen
gaan het dus snel winnen van de
plattelanders maar die blijven in absoluut
aantal ongeveer gelijk.

terug in 10 jaar en het aantal 75+-ers steeg met
20%. De burgemeester van Wundsiedel ging
zelfs naar Spanje om voor een zaal van 250
ww-ers bevolking te werven! Er wordt elke
nieuwkomer een huisinrichting beloofd en de
burgervader
mobiliseerde
zelfs
“zijn
Spanjaarden” die al in de 60-er jaren kwamen.
De ondernemer waar er drie nu werken
betaalde de cursus Duits maar het is na twee
jaar nog niet geweldig. En er blijkt dat de
meeste na een jaar teruggaan.. Helaas zijn
een derde van zijn 550 ingenieurs al boven de
50 jaar.. en hij vindt nauwelijks aanvulling. Dus
tracht men de oudjes te houden en ook een
mooi stel leerlingplaatsen te scheppen. Hij liet
al ergonomisch meubilair aanrukken en sloot
contracten met sportcentra en artsen. En zij die
er heen gaan krijgen een stempeltje en na 10
keer ook een kado. Er zijn nu twee speciale
medewerkers voor dit probleem in de
personeelsafdeling… Zij organiseerden 650
adressen van leerlingen van technische
scholen in de omgeving: vis hun werknemers
en hun vrienden en familie. En hij organiseert
twee keer per jaar een feestje voor hun ook al
werken ze nu al elders.. De ega van een
ondernemer
organiseert
jeudparties
en
begeleidt 42 jongeren met een paar
medewerkers tijdens hun studiejaren. Want er
zijn lege leerlingplaatsen intussen: het gaat
knijpen. Er bestaat in deze regio zelfs al het
beroep: toekomstcoach. Die ook jonge vrouwen
leren hoe ze werken en huishouden kunnen
combineren. Er werken in Duitsland al 70% van
de vrouwen (Frankrijk 60%) maar 40% in parttime. Er wordt hard gewerkt aan meer creches
en oppassers na schooltijd. Helaas verlaten
ook steeds vaker oude mensen dorpen en
kleine steden om naar de steden te gaan. Ze
laten dan hun onverkoopbare huizen leeg
achter en laten op verzoek van de
burgemeester de vitrages hangen… Maar zijn
gemeente staat al onder financiële curatele
terwijl er in de regio zelfs wordt gedebatteerd of
er niet stukken moeten worden “ontvolkt”! Nu is
er ook een genadeloze concurrentiestrijd om
nieuwe
inwoners
losgebarsten
tussen
gemeenten. Een van hen geeft zelfs 5000 euro
per kind als ze nieuw bouwen of renoveren!
Men geeft ze enkele jaren belastingsvrijstelling
en ook betaalt men de verhuiskosten al. Ook
renoveert men lege gemeentelijke gebouwen
om zo jongere bejaarden naar het stadje te
halen van elders met betere huisvesting.. Ook
wordt de plaats zeer rolstoelvriendelijk en
zonder drempels omgebouwd met overal

DEMOGRAFIE: NEDERLAND EN DUITSLAND
Het geboortecijfer in Nederland daalde naar het
nivo van 1980-1985 n.l. 172.000 in 2012. Dat
komt voornamelijk door uitstel door de crisis.
Vrouwen nemen nu later hun “eerstgeborene”.
Het aantal kids per vrouw daalde naar nu 1,76
(was 1,79) en dat is nog hoger dan het EUgemiddelde van 1,57 resp 1,60.
Duitsland telde haar bevolking niet meer sinds
1990 om dat het nogal duur is. Nu blijkt de
bevolking sneller te dalen dan werd gedacht: naar
nu 80,5 miljoen (dat is liefst 1,5 miljoen minder
dan gedacht!). De schatting lag liefst 15% hoger..
Ook Berlijn heeft dat nu 3,3 miljoen inwoners telt
heeft er minder: dus daar moet men de staat terug
gaan betalen. Het aantal +65-jarigen is nu 20%
(16,5 miljoen) en het aantal -15-jarigen is 13,5
miljoen geworden. Vergrijzing + ontgroening alom.
Dit “gat” is nu al te groot geworden om “netjes”
met immigratie op te vullen ondanks de grote
arbeidsimmigratie uit Z-Europa nu al… Er zijn
meer dan 1 miljoen techneuten per jaar nodig.. Er
komen er nu ca 500.000 van buiten.
DE DUITSE DEMOGRAFISCHE CRISIS
Hoch-Franken in het noorden van Beieren voert
een wanhopige strijd tegen de vergrijzing. Het
eerste verhaal is dat van een bedrijfsleider van
een supermarkt die alles doet om het zijn oudjes,
zijn laatste klanten, naar de zin te maken. Zelfs de
winkelwagentjes
zijn
aan
ouderen
en
rolstoelrijders
aangepast.
Maar
liet
ook
aanpassingen maken om de babystoeltjes van
jonge moeders aan het winkelkarretje te kunnen
hangen.. Hij wil met zijn personeel overleven. En
dat is hard werken. Hij laat zelfs zijn personeel
kook- en voedsel cursussen geven aan klanten en
doet diners organiseren met vermaak.
Maar hij zal niet verhinderen dat de “europese
oude man” die nu nog maar 80 miljoen inwoners
telde (terwijl men dacht er bijna 82 miljoen te
hebben. Zo gaat men in 2025 al naar 6,5 miljoen
minder actieven… Merkel organiseert nu twee
demografische conferenties een in de herfst en
een in de komende lente; ze wordt redelijk
wanhopig. In Hoch-Franken ging de bevolking 7%
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banken
en
leuningen.
Men
stimuleert
verenigingen
en
zelfs
multifunctionele
woongemeenschappen met vele activiteiten. Er
zijn nu gemeentelijke taxi’s of zelfs door
vrijwilligers gereden taxi’s omdat s’avonds de
bussen afhaken. En het wordt nog doller:
winkeliers financieren de renovatie van de kerk en
het zwembad… En 400 bewoners kochten het
gebouw van de supermarkt om het bijna gratis te
verhuren aan de winkelier; die nu niet sluiten zal.
Duitsland past zich dus aan, maar iedereen weet
en ziet dat het niet echt zal helpen.
Frankrijk kent al jaren lege dorpen die soms in
hun geheel worden verkocht… En bakkers en
slagers die werken in gemeentelijk dienstverband.
Of winkeliers die ook het postkantoor doen of een
kleine presse… De streek waar ik vandaan komt
is ook al op drift geraakt. In Oostelijk-ZuidLimburg lopen straten leeg en staan tientallen
huizen in de verkoop… Nederland zit nog niet op
het duitse geboortecijfer van ca 1,35 kind per
vrouw maar op iets van 1,65… Maar als je niet op
2,1 zit zakt de bevolking in dat weet iedereen.
Frankrijk zit daar net onder en is daarmee de
europese uitzondering met Ierland!

en zakt snel af. De leidinggevenden verloren
10% in 20 jaar en dat wordt nog meer..
Pensioenen in Frankrijk is een hot item.
Hollande kroop door het gaatje door weinig te
veranderen… Maar dat ontging niemand: niet
Brussel en ook niet “de markten”. En dat blijft
niet zonder gevolgen. Frankrijk volhardt in zijn
visie dat goed pensioen en niet te laat, …
MOET blijven.
---------------------------------------------------------------------

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.

PENSIOEN EN BEVOLKING FRANKRIJK
Het aandeel van de +60-jarigen ten opzichte van
het aantal 20-59-jarigen zal van 2010 tot 2060
oplopen van 43% naar 70%!
Het pensioentekort loopt zo mee van 13 miljard in
2011 naar 60 miljard in 2060… En de wettelijke
pensioenleeftijd is in dit land nu 60 (wordt 62 in
2017). Zie Italië met 65, Spanje, UK (wordt 68 in
2046), Duitsland ( 65 en wordt 67 in 2029), in
Zweden nu 61 à 67 (variabel) en in de VS 67 jaar.
L’Exception is duidelijk. En de meeste fransen
(zo’n 67%) vinden de laatste uiterst dunne
hervormingen goed en willen echt niet meer!
Politiek dus een feit van gewicht. Toch ziet 44% in
dat verhoging van de pensioenleeftijd op den duur
niet kan uitblijven… en ook zeker een verlenging
van de jaren van bijdrage als noodzakelijk: die
gaat nu naar 44 jaren….
Maar kijk vooral naar de vervangingsgraad. Dat is
de ratio tussen het eerste pensioen en het laatste
salaris. En die gaat voor een man met 160
trimestres aan bijdrage (=40 jaar) bij 60 jaar en
een salaris van 60.000 euro van 1993 naar 2035
van 60% naar 53%. Voor een man met 152
trimesters (=38 jaar) bijdrage bij 60 jaar met een
salaris van 150.000 euro van 1993 tot 2035 van
40% naar 35%... Voor vrouwen is dat nog
ongunstiger.. Dus de 70% regel die in veel landen
geldt (70% van het nettodeel) is er al niet meer…

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