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AMUSE GUEULE
Een harde over de Franse president: “De man die kiest als er niets meer te kiezen valt”…
En naar aanleiding van de Trierweiler-affaire: “Onder Louis XIV moest de “afgedankte”
accepteren dat ze bleef wonen in de nabijheid van de vervangster”.
Een uitspraak van een Franse feministe: “De boodschap van Hollande is desastreus namelijk
dat wij vrouwen weggooi voorwerpen zijn”.
In het budget van de Mairie van Parijs is het aandeel van de subsidies voor
“associations’(verenigingen) 24% van het totaal.
Fooien in Frankrijk? Wel de service is inbegrepen in de prijs. Maar er wordt vaker wel 5 à 10%
fooi gegeven als het zeer beviel. In de VS verwacht men 15% van je en in Italië denkt men dat
10% leuk is. In Japan en China bent u goedkoper af: fooi nul is uitgangspunt…
De Franse staat draagt voor 41% bij aan de uitgaven van de regio’s. En voor 27% aan die van
de gemeenten en dan nog voor 24% aan die van de departementen!
Parijs trok in 2013 14 miljoen toeristen, niet slecht. Maar Bangkok en Londen deden 16 miljoen;
nog beter.
Zo’n vijf jaar geleden was Londen op OG-gebied 20% duurder dan Parijs. Dat is nu 150%!
De Fransen zij de grootste wiskey drinkers op de wereld: 2 liter per kop per jaar. En dat is 2 x
meer dan de britten!
De Franse regering gelooft dat je groei moet hebben om echt te kunnen hervormen, terwijl vele
denken dat je moet hervormen om groei te krijgen”..
De beurs doet het goed in “rode tijden bij het Franse regeren”. Sinds Hollande regeert steeg de
Franse CAC 40 index met 34%! Dus jaarlijks met 22%... Tijdens Mitterand was dat 12% en
tijdens Chirac (rechts) maar 11%... En verdraaid (!) tijdens Sarko zakte die 12% per jaar! Dat is
pas echt verassend nieuws!
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De nieuwe overheidssteunbank de BPI reserveerde al 724 miljoen voor de prefinanciering van
de wet CiCE (belastingteruggave op de gemaakte winst). De commerciële banken kregen maar
enkele dozijnen miljoen van deze koek…. Zo gaat dat.
Menucci maakt voor zijn marseillaanse PS-verkiezingscampagne (voor burgemeester) gebruik
van het programma Nationbuilder. Dat ene Obama zo geweldig hielp bij zijn verkiezing! Lachens
zegt hij: Mijn concurrente bij de primaires (Samia Ghali) had die busjes om kiezers op te halen,
wij doen het nog beter! Tja de moderniteit slaat toe: ai burgervader Gaudin die niet van deze
fratsen houdt!
De Franse defensiepolitiek is een van de weinige economische hefbomen in het land in de
huidige omstandigheden.
In de FN, dat op winst gaat in april 2014, is men begonnen met “grote schoonmaak”. Want
alsdan moeten er redelijk nette kandidaten zijn voor de locale verkiezingen! En na diverse foute
ervaringen recent met racisme als kenmerk (Taubira etc.) is cleaning echt nodig gebleken. Dus
kwam er een “registratiecommissie” voor kandidaten, die het niks easy gaat hebben. Net als bij
andere rechts-radicale partijen, zie ook de PVV in Nederland, is zoiets kennelijk geen luxe.
Jean-Marie Le Pen is oud en rustig en wil geen functie meer voor de FN: dat is dus een
geruststelling!
De beste maatregel tegen de vertraagde economie van nu is het opheffen van alle soorten
dieren en planten… (Grapje?! Uit een Franse opinierubriek).
Duflot van de Franse Verts is soms grappig. Op haar congres zei ze na een stevig intern debat
over de regeringsdeelname: “Organiseer maar een debat in de PS en dan ziet u daar hoeveel
PS-ers zelf in de regering willen blijven!”
Sarkozy verdient niet slecht met speechen en hij ging ook mee met de luxe (zeil)-ferry van de
Compagnie du Ponant uit Marseille. (van de fam. Saadé, van CMA-CMG). De boot waarmee hij
meevoer was diezelfde die ooit werd gekaapt in 2008 in de Golf van Aden. Sarkozy gaf toen
opdracht tot een raid met helicopters die lukte… Hij doet het voor een lager tarief want hij vaart
lekker mee. Dus hoeft de kapitein minder dan 100.000 te betalen, wat het normale tarief is.
Zo’n 20% van de buralisten (Tabak, lotto, presse) werken 7 dagen per week. Bepaald geen 35
uur dus!
De buitenlandse investeringen vallen scherp terug en daarmee ook het aantal arbeidsplaatsen
bij bedrijven van buitenlandse komaf. Het saldo van geschapen arbeidsplaatsen liep van 8000 in
2011 terug naar 589 in 2012 en werd -7800 (!) in 2013!
Het is ook hier 5 voor 12 geworden.
Minstens 40% van de Fransen zijn niet in staat hun toekomstig pensioen te bepalen!
De staat betaalt jaarlijks 37,3 miljard euro om de ambtenarenpensioenen te betalen… Hun
bijdragen zijn slechts ¼ daarvan!
Elk jaar slikken de Fransen 320 miljoen cachets aspirine en 130 miljoen cachets paracetamol.
Totaal 450 miljoen voor 65 miljoen inwoners: een pijnlijke zaak?
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Het bezit van de Fransen (hun patrimoine) loopt op tot wel 10400 miljard euro en is voor 70%
onroerend goed. Dus staat 30%= 3000 miljard aan spaarbezit, beleggingen tegen over 2000
miljard aan staatsschuld…
De 250 flacons Hine Cognac van dit huis wat nu 250 jaar bestaat kosten elk 12.000 euro! Er zijn
er al 70 van verkocht in een kristallen bokaal van Baccarat. Hoezo crisis?
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World;CCTV Amerika (int. Chinese zender)
RT (Russische int. Nieuwszender).NHK WORLD Tokyo (Japanse nieuwszender).
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.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
MANDELA ZEI HET ALS EERSTE: “ONE MAN, ONE VOTE” en “FORGIVE, DO NOT FORGET”.
Hijzelf zal niet snel vergeten zijn.
Zo’n 900 mensen hebben 50% in bezit van de 12 miljoen bitcoins in omloop nu. Die stond even op
bijna 1000 dollar en toen dook hij met 30% omdat China beperkingen oplegde. En onder die 900
zitten niet weinig chinezen: zeepbellenverzamelaars!
Zo’n 7% van de accounts van Facebook behoren toe aan honden en 3% aan katten…
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De OS in Sotchy kosten 6,4 miljard dollar en dat is 6 x meer dan in 2010 in Vancouver!
In de VS verdient een jonge ingenieur ca 63.000 euro bij de start en een commerciële jonge
bolleboos krijgt 55.000.
China investeert nog maar voor 3% in Afrika, de VS voor 12,5 en Europa voor 10,5%...In 2012
deden in de VS wel 2 miljoen lopers mee aan 850 marathons. En ca 490.000 haalden de
eindstreep!
50% van de studenten op Stanford en MIT (VS) zijn indisch en chinees.
In de VS was er de actie “Een uurtje programmeren” die ook Obama steunde. Het hielp want nu
schrijven Amerikaanse kids per dag 600 miljoen “code-lines= programmaregels”. Dat is
fantastisch!
Zo’n 20% van de Duitsers van 40-45 jaar hebben geen kinderen.
De schuldenlast van de Europese gezinnen bestaat voor 87% uit OG-leningen en de rest is
consumptief.
Ca 3% van de Fransen tussen 18 en 64 jaar zetten in hun leven een bedrijf op of namen er een
over. In Duitsland is dat 4,5% (+50%) en in de VS 10% (+300%)!
De Franse bevolking steeg in 2012 met 350.000 personen en in Europa deden de Engelsen dat
nog beter met 392.000!
Fraude met apps nam in een jaar toe met 60%; op de internet-websites slechts met 3%... Deze
business reageert supersnel.
Voor 650.000 euro bent u maltees staatsburger met alle voordelen van dien…
Amerikanen lieten voor 532.000 dollar aan geld liggen bij de controles op vliegvelden. Vergeten!
Wel 38% van de Fransen achten de relaties met Duitsland prima nu. Dat waren er maar 28% in
2012!
Het fortuin van de koningsfamilie van Saoudi-Arabië is geschat op 1400 miljard dollar.
De opiumoogst in Afghanistan in 2013 was 36% hoger dan in in 2012. Dat zal de prijs doen
afnemen en de consumptie verhogen..
In 2013 werd er 700 miljard dollar geïnvesteerd in oliewinning: een absoluut record.
Google ontving in het eerste semester van 2013 26.000 aanvragen voor data van individuen van
de overheid. In 2009 was dat nog maar de helft…
Elke dag worden er 1000 start-ups begonnen op de wereld die samen zo’n 100 miljoen nodig
hebben.
De baas van MIT Medialab in Tel Aviv zei: “Over 20 jaar geven we onze kinderen wat pilletjes om
Engels te leren in Frankrijk”.
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De voetbal uitzendrechten waren in Engeland 1,5 miljard euro vet. In Frankrijk 613 miljoen en in
Duitsland 546 miljoen. U ziet wie de sportiefste zijn.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.
*VOORAF
Het valt op dat ook LP qua tekst steeds
dikker wordt onder de koppen “Algemeen” ,
West-Europa en Magrheb/MO… Met China
en de VS als goede tweede. En
Trends/Technologie en Olie/etc. zijn ook
relatief stevig aanwezig. Ook dit kun je zien
als een wat arbitraire graadmeter van een
westerlingen waar wij de meeste problemen
zien. De crisis daaraan zijn we wat gewend
geraakt maar nu weten we ook dat deze een
grote verandering bloot legde, die ons dwingt
veel te her overdenken. Zoals de EU en de
euro, zoals hoe we moeten omgaan met het
toenemende gevaar in de wereld. Waarbij we
Afrika herontdekten en ook zien hoe wij
achterbleven bij de methoden van onze
mooie westers vrienden. Die ons bij alles
bespioneerden en die vooral boos zijn op
Snowden c.s. die hun ware aard blootlegden.
Kortom het is een tijd van mega-keuzes
geworden wat met name blijkt uit het
terugkomen van Berlijn in de geopolitiek en
uit hun plannen om hun leger op te
waarderen. Europa staat voor enorm
belangrijke keuzes en te vele denken dat de
eurozone het niet gaat houden. Kortom er
valt genoeg te beleven in het net begonnen
jaar dat 100 jaar is van die eerste grote WOI!
Het wordt dus spannend, nog dynamischer
maar helaas ook nog linker ook.
Veel leesplezier en zeker ook berusting
toegewenst,
Leon en Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS
PRIVATISEREN
OM
SCHULD
TE
VERMINDEREN!
Verkoop ze toch: die staatsbedrijven,
minderheidsdeelnemingen
in
private
bedrijven en dat onroerend goed! Niet alles
is strategisch van karakter.. Schrijft de
Economist.
Thatcher deed dat in de 80-er jaren en de
Oostbloklanden ook en massaal en nu zou
er in het westen ook veel kunnen worden
verkocht. Zeker nu de staatsschulden zo
abominabel hoog werden en bij sommige
de 100% van het BBP naderen.
In
de
OECD
landen
zijn
de
overheidsbedrijven liefst 2000 miljard
waard en er zit nog eens 2000 miljard in
deelnemingen. En nog veel meer in … het
OG, grondstoffen en terreinen! Nu kun je
niet zomaar even Yellowstone Park of het
Pantheon verkopen, maar het wel
verkoopbare is in de OECD zeker 9000
miljard alleen al aan terreinen. Zo kom je in
veel landen aan een vijfde van de schuld!
UK verkocht zijn Post: een grote deal in
Europa nog. Maar bij de grieken wil het
maar niet lukken ook omdat de gegevens
vaak onder de maat zijn! Maar let op de
foute privatiseringen zoals die van de
Spoorwegen in UK! Maar als je scherp

LEON en THEO
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selecteert kan er nog heel veel! Dus open
met die OG-spaarpot!

zou Fiat 1 miljard verlies draaien. Toch is
54% omzet in de VS en 9% in Italië ook
een beetje een probleem.
Kortom
revolutie
in
Autoland:
de
topkwaliteit houdt ook zijn hoge niveau vast
en de onderkant verloor . Europa gaat qua
marktomvang in 2017 naar ca 6,6%, China
naar 27,1%, de VS naar 19,4%, LatijnsAmerika naar 7,4% en Afrika, India, ZKorea samen overstijgen Europa door
17,2% (was 10,8% in 2007!) te gaan doen.
Dus deze arme landen overstijgen Europa
en ook Latijns-Amerika gaat hoger dan de
Europeanen. En China is de grootste ook
hier…

ENKELE TOPPERS IN GROEI..
In het nu chaotische Z-Soedan was de groei
in 2013 35%: met olie en een afscheiding
gesmeerd! En nu dus herrie..
Mongolië deed 15%, Macao 14, Sierra Leone
11 en Turkmenistan 9%. En wie staan er ook
in de top tien? Wel Libië met 8,8% en Irak
met 8,5%. Let wel: als je economie door een
oorlog op bijna niks terugviel en je hebt
zeeën van olie, dan is 10% relatief mooi maar
absoluut een schijntje! Maar pas op: het
indiceert de weg naar boven! Het is vooral de
belofte die telt bij hoge groeicijfers…
In Afrika zien we: 8 landen met een groei van
+8%, 15 landen met + 6-8%, 10 met groei 46%, 3 met 2-4% en 3 met 0-2%... Enkel
Somalië is in recessie! In Europa zijn er twee
in recessie en bijna alle landen zitten op groei
0-2%... ! O-Europa doet 2-4% en in heel Azië
ziet het groen, dus 6-8%.

ZONDER MINIMUMLOON MINDER WW
Zeven Europese landen hebben geen
minimumloon en daar is de WW gemiddeld
9% (Noorwegen met 3, Oostenrijk met 5 en
Duitsland met 5,2%). In de 20 die dat wel
hebben is de WW 13,2%.... (Portugal de
hoogste met 16%, Frankrijk met 11, maar
Luxemburg met 6%..). Nu gaat Duitsland
door de nieuwe CDU-SPD coalitie over op
minimumloon
maar
wel
mogelijk
verschillend per sector. En dat gaat hun +
1 miljoen WW-ers opleveren, dat minimum
van 8,50 euro/uur. Als je ook het aantal
lagere inkomens bekijkt zie ie echter iets
interessants:
de
landen
zonder
minimumloon hebben echter meer armen =
lage inkomens. Berlijn is kampioen met
22% van alle inkomens… Frankrijk zit op
6%, Italië op 12%, Spanje 15% en
Engeland ook 22%!
Het betekent dus dat een minimumloon
werkgevers tegen houdt om voor
eenvoudig werk mensen in dienst te
nemen… Dat werk blijft dan dus liggen of
wordt zwart gedaan en daar ontbreekt de
telling van. Zwart betekent ook vaak
stiekem werken naast een uitkering… Of
het is werk voor clandestiene.
Het is dus niks eenvoudig in de moderne
economie wat betreft politieke keuzes!

HET INNEN VAN BELASTINGEN
De Fransen houden bij de belastingplichtige
meteen maar liefst 45% in… De VS zit op
24,3%, Zwitsers zijn 28% kwijt, Canadezen
31, UK 35, en Duitsers geven 38% af.
Geen wonder dat nu zelfs Hollande moest
bekennen dat het nu wel genoeg was… Of
eigenlijk teveel!
10
JAAR
REVOLUTIE
BIJ
AUTOFABRIKANTEN
GM stond in 2002 op plek 1 in de wereld (8,5
miljoen auto’s verkocht) en in 2012 vinden we
ze op plek 3 met 9,2 miljoen. Toyota stond
eerder op plek 3 (6 miljoen) en schoot naar
plaats 1 (9,5 miljoen)! Volkswagen ging van 3
(5 miljoen) naar plek 2 (9,2 miljoen) en
Renault van plek 5 (4,9 miljoen) naar plek 4
(7,7 miljoen). Ford zakte weg van plek 2 naar
plek 6… en Hyundai schoot omhoog naar
plek 5 komende van plek 9! PSA was
droefenis: van plek 7 omlaag naar 9… terwijl
Fiat-chrysler van plek 10 naar plek 7
opmarcheerde. Fiat kocht Chrysler voor 6
miljard in de crisis… inclusief de aandelen
van de vakbond. Nu is de tent 12 miljard
waard! En gelukkig maar: zonder Chrysler

INNOVEREN IS OOK GROEI?
McKinsey beweert van wel: tussen 10.000
en 25.000 miljard zou er gaan worden
verdiend tussen nu en 2015 met een aantal
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innovaties. Dan moeten we denken aan 3Dprinting, nano-technologie (al is daar veel
R&D bij nodig), cloud computing, robots, big
data en ook duurzame energie. Ze hebben
alle van doen met veranderingen in onze
leefwijze, onze manieren van communiceren
en ook produceren. Maar kun je met nieuwe
techno ook de “oude economieën van
Europa” reanimeren? Want deze innovaties
vereisen
wat
jobs
aangaat
nieuwe
competenties anders blijft de WW hoog
omdat ze ook veel werk vernielen. En men
moet niet vastlopen op de techno-sceptici en
op
“teveel
weerstanden
tegen
veranderingen”. Best wel aspecten om over
na te denken, want dit zijn de echte
bedreigingen van de nieuwe dromen!

zo niet verder kan. Maar wie geeft de
verwarde burgers nu een houvast?
De EU en zeker ook Berlijn kijken
gespannen en verontrust toe. De co-motor
in de EU sputtert nu echt en lijkt nog
steeds niet harder te gaan draaien. De
internationale financiële markten kijken ook
toe en zien een “dalende stabiliteit en
verwarring”. En áls de renteverhoging zou
toeslaan in de komende leningshausse
voor Parijs, dan “helpe ons de Heer”! Want
dan staat Parijs op het randje van een
“betalingsprobleem” een dreigend failliet
dus. En als dan geen geld meer in kas zou
zijn om de ambtenaren te betalen, zoals
dat even ging in de VS met hun
kredietplafond, dan is de sociale onrust
compleet en dreigt een blokkade van het
land, En het begin van een nare
neerwaartse politieke spiraal. Iedereen kijkt
naar de president die zich vooral lijkt te
richten op Afrika; economisch en militair…
Niets verkeerd mee voor de lange termijn,
maar wat te doen op de korte, die vooraf
gaat aan overmorgen?

AANZWELLENDE CRISIS IN FRANKRIJK
Frankrijk kraakt onder een economische en
politieke crisis van formaat: sluitende
fabrieken en een klimmende WW én
uitgeputte belastingbetalers. Het Franse
economische model is nu over zijn grens
gegaan en de hopeloze politieke situatie met
een verwarde linkse “meerderheid”, een zeer
verdeelde, krachteloze rechtse oppositie én
een sterk opkomend FN met zijn vele
ontevreden burgers én een hoop puttend
politiek midden (UDI samen met Modem)…
Maar de verlamming is algemeen te voelen,
de sociale onrust groeit nu een hele regio
dreigend opstaat en overal wordt er
gestaakt… Hollande kreeg de oude
protestmentaliteit weer wakker en… die
keerde zich nu tegen hemzelf. Terwijl
Duitsland te gaan beginnen met een nieuwe
“Grosze Koalition” ook elders links en rechts
elkaar
politiek
(economisch
daartoe
gedwongen) vindt, is het Franse politieke veld
getekend door chaos en gebrek aan
leiderschap. De politieke economische pers is
roodgloeiend en zeer ongerust al durft bijna
niemand écht te zeggen dat 1 minuut voor 12
is geworden. Vele hopen dat de grote
egostrijd in politieke partijen, de oplopende
afkeer van de grootindustriëlen en de uit het
veld geslagen ook onderling verdeelde
vakbonden snel veranderen zal. Maar de
kans daarop lijkt zeer geing, al ziet men ook
tekenen dat het volk eindelijk begrijpt dat het

MINMUM LOON, MAXIMUM WW?
In Duitsland bestond het nooit, maar
vanwege de nieuwe Grosze Coalition met
de SPD moest Merkel het generaal
geldend voor alle sectoren toch invoeren.
De CDU wilde het hoogstens per sector
doen… Offer op het koalitie-altaar dus.
Applaus in Frankrijk dat een vrij hoge SMIC
kent (met Luxemburg en Autralië de
hoogste ter wereld!) en een WW van nu
ruim 11%! De economen voorspellen
Berlijn nu 1 miljoen WW-ers meer… Die
dan terugvallen op HarzIV en “ein euro
jobs”… Hoe werkt dat dan vraag je je af?
Kijk ook Frankrijk dat ondanks zijn hoge
minimumloon wat steeds wordt verhoogd
met de inflatie eenzelfde niveau aan
armoede hield. En het is waar: de
koopkracht van de netto SMIC is 20%
hoger dan het mediane salaris (= het
meest voorkomende salaris). Hoe dat kan?
Wel er zijn veel mensen met deeltijdbanen,
zo eenvoudig is het dus!
Want deze mensen krijgen er niks bij als je
die SMIC verhoogt per indexatie… En de
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landen met de minst grote inkomensverschillen” als Denemarken, Finland,
Zweden en Italië hebben geen minimumloon!
Dat lijkt zeer tegenstrijdig voor sociale
rechtdoor-denkers! Nog erger is dat uit
omvangrijke studies blijkt dat van 100 landen
een met het minimumloon er maar 8 een
lagere WW kregen. En nog erger: werk voor
de laagst (of niet) opgeleiden vinden is in een
land mét minimumloon bijna onmogelijk..
vooral niet voor jonge ongehuwde moeders.
Dat is zeker flink het geval ook in Frankrijk.
En dat algemeen voorschrijven van een
minimum zonder te kijken naar leeftijd of
beroep betekent een salarisdictaat los van de
markt voor 35% van de salarissen! Omdat er
vele uitkeringen ook mee worden berekend…
En het overleg tussen sociale partners wordt
zo gefnuikt en is per sector niet bij machte te
differentiëren. Men wordt gepasseerd,
uitgeschakeld. En waar het minimumsalaris
het
meeste
steeg,
zakte ook
het
vakbondslidmaatschap het snelst! Zie weer
Frankrijk,
en
ook
Zweden,
Finland,
Noorwegen en Denemarken waar het
omgekeerd verliep. Daar willen vakbonden
zeker geen minimumsalaris!
Als je ook nog weet dat landen als Marokko
en Turkije wel een minimumsalaris kennen
maar een rijk land als Noorwegen niet, dan zit
er in het modeldenken iets echt helemaal
fout.
Onze economie van het mondiale type kan
kennelijk niet goed worden beschermd tegen
armoede met één generaal minimum los van
sector of leeftijd en opleiding. Mogelijk ook
niet echt vreemd? Het lijkt er op dat sectoren
zeer
verschillend
reageren
cq
zijn
“verbonden” met die mondiale concurrentie
en de competitiviteitseisen. Als je dus die
realiteit breekt door een “lomp en uniform”
minimumloon betaal je daarvoor met een
hoge WW , en zeker bij laag opgeleide
jongeren,
en
ook
met
grote
koopkrachtverschillen dus grote ongelijkheid.
Als je dus meer inkomens gelijkheid zoekt en
de WW wilt bestrijden, dan is een generaal
minimumloon het domste wat je doen kunt…
Leg dat maar eens uit aan het “gemene volk”!
En als je dat niet lukken zou dan verlies je
aanhang als linkse partij en als vakbond…

Dat is de werkelijkheid en die staat haaks
op het orthodoxe oude linkse denken.
Links moet een moderniseringskuur
krijgen: ze zijn niet meer van deze wereld
én ze kunnen die dus ook niet meer
veranderen! Dat is een dodelijke positie
toch?
MEER
ZEEPBELLEN
MAAR
OOK
KLEINERE
In 1920 telde men er 10 per decennium, in
de zestiger jaren waren het er 25 en sinds
de 80-er jaren zitten we op zo’n 50 stuks.
Na 2000 werd dat liefst 60… Een zeepbelexpert noemt het een psycho-economisch
fenomeen een soort van mentale ziekte.
Herkenbaar aan het grote enthousiasme
(zeg euforie) die het oproept en de grote
media-aandacht die er mee gepaard gaat.
En ten derde de grote spijt die er steeds bij
komt van hen die niet profiteerden! Vaak
worden ze gevoed via goedkoop geld: lage
rente dus. Een onderzoeksgroep van een
investeringsfonds (GMO) telde er 330 van
1720 tot 2010… De toename van het
aantal markten en het vrije kapitaalverkeer
zijn sterk debet aan de toename. Maar ze
zijn tegenwoordig ook veel minder “dik”
gelukkig. The Economist ziet nu OGzeepbellen in Canada, Australië en NieuwZeeland maar Hongkong zit het hoogste
met 20% overwaardering. Kijk je naar
wijnprijzen en kunst dan gaat het om het
verschil rijk-arm: er zit zelden een hoop
volume achter. De bitcoin is ook een mooi
voorbeeld:
toen
China
daaraan
beperkingen oplegde (50% van de coins
waren chinees!) donderde de prijs van
bijna 1000 dollar naar de helft.. Er is een
Engels spreekwoord voor: Wat als een
raket omhoogschiet valt neer als een
boomstam.. Maar als u koopt bij het
wegschieten en verkoopt voor zenith vult u
uw zakken. It’s just timing.
THE
ECONOMIST
WAARSCHUWT
BERLIJN
Duitsland hervormde diep en op tijd en kon
zijn export houden als grote beschermer
tegen een interne crisis en ook de zwakke
EU-broeders helpen in het zuiden. En nu
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won Merkel overtuigend en knutselt aan een
nieuwe “Grosze Koalition” terwijl veel
Duitsers met schrik de toenemende armoede
ervaren. En de SPD moet het akkoord nog
voorleggen aan haar 470.000 militante
leden…
Maar de hervormingen van Schröder zijn niet
meer voldoende en de arbeidsproductiviteit
neemt af en is lager dan nu in Spanje… En
nu kon het akkoord er enkel komen met een
minimumloon van 8,50 euro wat de WW zal
doen stijgen met 1 miljoen. Dus de essentie
blijft kennelijk dat ook Duitsland niet weet hoe
je het welvaartsmodel draaiende houdt terwijl
er ook “voldoende solidariteit is met de
kansloze”… Dus hoe je die steeds grotere
kloof die een krimpende middenstand doet
ontstaan en die uitwerkt naar veel meer
armen enerzijds en ook veel meer rijken
anderzijds, afremt. Dé grote kwaal van de
hele westerse wereld, die nog geen mens
echt lijkt te snappen. En in Duitsland wordt
dat nog ernstiger bemoeilijkt door een
voortrazende
vergrijzing
en
een
aanstormende ontgroening… Wat eigenlijk,
ondanks nu al 1 miljoen z-Europese
ingenieurs, het allergrootste probleem is op
termijn. Andere tijden!

georiënteerd economie-onderwijs. En ze
sprak er ook moedig over op een
conferentie in Londen van de Bank of
England.
Meer historisch en meer verbonden ook
met politiek en… veel internationaler ook .
Want de Engelse studenten wisten tot voor
kort enkel iets over de Engelse en de
Amerikaanse economie… en nu gaat
Wendy er de negen opkomende landen
bijvoegen. Zelfs de hedge Funds
financieren mee aan de switch. Breven
Howard van met zijn 30 miljard is er bij en
wil betalen voor een studiecentrum over
economische stabiliteit… Wat zal worden
geleid door hooggeleerden van Wharton
School en NY University uit de VS. Ook
moet de vlucht van denkers uit Engeland
naar het beter betalende Amerika stoppen,
zegt Wendy en miljonair Soros is het met
haar eens. Vele denken nu terug aan
Keunes die zelf ook investeerde. En die
ook geld gaf om kunsten, muziek en
intellectueel leven te stimuleren. U ziet het:
de economen gaan weer om en leren van
hun monomane verdwalingen…
ONZE FISCALE PARADIJZEN
Luxemburg was , naast Nederland en ook
het UK én andere, best een écht fiscaal
paradijs. Onder regie van super-Europeaan
Juncker. Ze spelen nog steeds te vals spel
ondanks
de
vele
verzoeken
om
verandering maar nu is het echt foute boel:
de OECD beschuldigt hen nu openlijk van
vals spel. Dat gebeurde keihard in Djakarta
en de Luxo’s staan nu in de rij naast
Cyprus, de Seychellen en de britse
Maagdeneilanden… Zij spelen vals en
geven niet de vereiste inlichtingen aan
andere landen… Ook Oostenrijk en Turkije
kregen overigens een reprimande en de
Zwitsers zitten nog in de molen. Maar dit
zijn de landen die “wel willen meedoen”
maar die dat in de praktijk niet echt doen.
Er zijn ook nog 13 landen die zich van niets
iets aantrekken: Libanon, Arab. Emiraten,
Panama, Guatemala, Brunei, Botswana,
Liberia, Trinté-Tobago, Marshall eilanden,
Nuru en Vanuatu… Dus er is nog best veel
werk aan de winkel: van de 230 landen zijn

GOOD OLD KEYNES KOMT WEER IN
Het University College in Londen kruipt na de
onmogelijke klapper van 2008 weer uit zijn
schulp. En de studenten hier en ook op de
Uni van Manchester worden steeds kritischer
op het eenzijdige economie-onderwijs dat
wordt geboden… Ze wijzen er op dat het
allemaal te eenzijdig kwantitatief is geworden
en eisen meer geschiedenis van het vak en
theorievorming…
Ze weten ook dat
Bernanke in de VS zo knap reageerde omdat
hij veel wist van de krach van 1929… en van
de crisis in 1990 in Japan. Ook de baas van
de centrale bank van Israël zei al dat de
studie van de historie hem had geholpen in
2008.
Oude tijden lijken terug: in 1929 snapte geen
enkele econoom waarom de economie niet
meet terug veerde… Tot Keynes in 1933 met
zijn nieuwe inzichten kwam.
En mede
daarom stimuleert ene Wendy Carlin nu het
sterker
oppakken
van
een
anders
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er dus zo’n 25 aanrommelende landen, bijna
10% zit in de fout.

Tja dat is andere koek en zo kom je op een
totaalcijfer van 4355332 “WW-ers”. Wat
neerkomt op 15,5% van de “aktieve
bevolking”en dat is 3x het cijfer dat men
publiceert in de WW-statistiek.
Fraude of toch wat anders? Want moet je
serieuze omscholing niet gewoon zien als
“ook werken” bijvoorbeeld? En anderen of
“onplaatsbare” meetellen of niet? Dat is
“voer voor statistici en politici”. En als je dit
zou vinden dan moeten er elders ook nog
wat WW-ers” worden bijgeteld?
Duitsland doet het steeds anders en zal nu
overgaan op minimumsalarissen. Mogelijk
een aparte voor de jeugd (zoals ook in
Nederland) en mogelijk ook verschillend
per sector. Dat is hun antwoord aan
Brussel en men zegt dat dit het inkomen
van 5/6 miljoen zou verhogen. Dat maakt
dus de koopkracht beter en ook de interne
consumptie én de exportproductie duurder
(al werken daar de nu al vooral de hoger
betaalden.
Maar
er
zijn
ook
onderaannemers en service verleners met
lagere jobs, die ook kosten verhogen…
En dus zal ook het handelsoverschot dat
nu boven de Brusselse norm van 6% gaat
verminderen… En dus ook meer import het
gevolg zijn ook uit EU-landen dus…
Dus die opmerkingen van Brussel gaan
helpen, maar intussen bouwt Berlijn met
een
begrotingsOVERSCHOT
zijn
staatsschulden lekker af. En laat ons alle
een poepie ruiken eigenlijk. Of niet?

DE BELONING VAN ARBEID EN KAPITAAL
Tot 1980 was die verdeling van wat er werd
geproduceerd nogal stabiel: maar die situatie
is nu voorbij. Het aandeel voor arbeid is
wereldwijd gezakt… In de VS waar de
werknemers 70% van het BBP inden is dat
nu 64% geworden en in de economieén met
de laagste verhouding rijk-arm is het
arbeidsaandeel nog minder! In Noorwegen
ging het van 64 naar nu 55% in Zweden van
74 naar 65%. En het fenomeen zie je nu zelfs
in Azië en andere opkomende landen. Het
begint nu echt te knijpen: het kapitaal komt
weer in de handen van enkele rijken. Dat
wordt politiek zeer spannend en laat ook de
afgang van de vakbonden zien. Rechts vindt
dat het ook komt omdat de staat teveel
belastingen heft. Maar het gaat vooral over
groei hier en minder om bescherming van de
arbeidersrechten. Werk van niveau dat moet
er komen. Dus is punt een opleiding en
scholing om beter werk te krijgen. En de
belastingen moeten omlaag en zeker ook de
pensioenen. En waarom niet: laat de
werknemers meer aandelen nemen in de
bedrijven. Dan pikken ook zij hun deel als
quasi-kapitalisten mee.. Aldus de zeer
liberale Economist!
ECHTE EN HALVE WW-STATISTIEKEN
Duitsland telt officieel 2,848948 werkelozen
maar… laat ca 1,5 miljoen mensen zonder
“echte baan/bezigheid) etc. “ buiten zijn WWcijfer. Dat stond “geruststellend bedoeld” in
het Franse blad : Expansion. Hier hun “nette
sommetje”!
Er zijn in Duitsland 231.000 in “langere
heropleiding”,
en
155.000
in
korte
heropleiding. Dat is dus 386.000 stuks. Dan
zijn er ook 121.000 “1-euro-jobbers”WW-ers
die OOK werken voor 1 euro per uur… Er zijn
ook WW-ers niet geteld van +58 jaar
(203.000!) die niet meer plaatsbar zijn én
86.000 zieke WW-ers. Dat zijn er samen dus:
790.000. Dan komen er nog 148.000 die in
gesubsidieerde jobs werken en er zijn ook
nog 562.000 “ontmoedigden” die zich niet
inschreven als werkzoekend…

INTERNET/SATELLIETEN/MEDIA
6,6 MILJARD MOBIELTJES!
Bijna evenveel mobieltjes op de wereld als
inwoners! Natuurlijk doet ook hier China de
grote was: zij kochten er 1,2 miljard! En de
verwachtingen voor de smart-phones zijn
niks minder: in 2019 verwacht men 9,3
abonnementen op alle te hebben verkocht,
waarvan er 5,6 miljard voor smartphones
zijn (55%). En het internetverkeer zal met
een factor 10 stijgen door: hoog debiet
internet nieuwe toepassingen. De dagen
voor de mobielen zijn zonnig in de
toekomst; we leven steeds meer in een
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wereld van de nieuwe communicatie. Hopelijk
leidt dat ook tot elkaar beter begrijpen?

van Space X, de 2 van Sea Launch en
ULA +Mitsubishi kwamen beide op 1… !
En Ariane 5 is de enige die twee satellieten
tegelijk kan lanceren met zijn Ariane 5.
Space X lanceert sat’s van 4,5 ton en
dollar-goedkoop, Ariane kan 6 ton
wegtillen. Maar beide mikken nu op 8 ton.
Space X werkt aan zijn Grasshopper
waarvan de eerste trap moet kunnen
worden gesaved en hergebruikt: een
enorme besparing! Space X lanceert voor
60 miljoen terwijl Ariane 110-140 miljoen
moet tellen: ai! Ook is Space X een kleine
flexibele organisatie in Hawthorne (bij LA)
en is erg vlug terwijl Arianespace met ESA,
CNES, Astrium en Safran van doen heeft.
Zeer gecompliceerde organisatie! En
Arianespace met zijn 1,3 miljard omzet en
1,7 miljoen winst! (dank zij de subsidies
van 100 miljoen), is nog kleiner dan Club
Med. Nu hebben de 6 leden van ESA
besloten de Ariane 6 te gaan inzetten: dat
moet de grote sprong worden. Een
lancering daarvan kost 90-95 miljoen… En
men verwacht dat Space X het straks
zonder de steun van Nasa en am. Defensie
moet gaan doen en dus met hun prijs
omhoog zullen moeten.. Die Ariane 6
weegt 660 ton en is 51 meter hoog.
Ontwikkeling kost 2 à 3,5 miljard, lancering
kost 90-95 miljoen (10/15 lanceringen per
jaar) en met 4 propergol motoren geladen
met 145 ton poeder elk die dan in serie
worden gemaakt. Eerste lanceringen in
Kourou Guyana: 2020-2021. In totaal kan
er voor 6,5 ton aan satellieten worden
meegenomen in de laatste trap van in
totaal drie trappen. Arianespace heeft
naast de Ariane 5 nu ook nog de Soyouz
voor 3,2 ton en de Vega voor 1 ton en lage
orbits.
De grote vernieuwing moet worden de
satellieten met elektrische aandrijving…
Maar hun zwakke motoren maken dat ze 6
maanden moeten reizen om in orbit te
komen. Maar ze zullen hun plek vinden.

YOUTUBE: 1 miljard unieke bezoekers per
maand!
Het werd in 2005 opgericht en al in 2006
kocht Google het voor 1,65 miljard. In 2012
opent het een studio in Hollywood. En in
2013: meer dan 1 miljard unieke bezoekers
per maand!
De reclame-opbrengsten zijn 20 miljard in
2020 nu. In Frankrijk heeft het al meer
bezoekers/luisteraars dan de enkele zeer
populaire radiostations… Dat is de nieuwe Ebusiness: een echte grote verandering met
een mondiaal karakter. Youtube de kampioen
van de mondialisering.
SPACE X CONTRA ARIANESPACE
Elon Musk de flitsende Z-Afrikaan die van
alles aan nieuwe techno doet (zoals ook
ruimtereizen, Paypal, Tesla en Slarcity) is ook
de man van Space X. Hij deed op 3 dec.
Vanaf Cape Canaveral “zijn” eerste satelliet
in orbit zette. Die was gewoon van SES een
privé-operator uit Luxemburg. De baas van
Arianespace die weet dat deze markt ca 25
satellieten per jaar is reageerde meteen: hij
begrijpt wat Musk van plan is. Stefan Israël is
ENA-man van linkse signatuur met veel
marketing/financiële ervaring en weet dat zijn
bedrijf nu al 57 lanceringen van Ariane 5
raketten met satellieten lukte zonder een
enkel probleem. Hij werkte ook voor Astrium,
onderdeel van EADS dat de nucleaire raket
M51 en Copernicus ontwikkelde in zo’n 5
jaar. De raketwereld is relatief klein: de
Russisch-Amerikaanse Sea Launch met zijn
raket Zenith komt net uit een faillissement, de
Japanner Mitshubishi met zijn MII is erg zwak
en Lockeed Martin werkt vooral voor het
Amerikaanse leger met zijn Atlasraket samen
met Boeing. En het Chinese Longue Marche
ligt uit de satellietmarkt sinds de VS elke inzet
van hun techno in satellieten van China
verboden… Dan blijft er enkel ILS over,
Amerikaans-Russisch met zijn Proton, een
zware raket die enkele flaters maakte…
Arianespace met zijn 57 OK lanceringen is
dus erg goed in dit vak met zijn 35 satellieten
(geostationair). Naast de 13 van ILS, de 8

GOOGLE GAAT IN DE ROBOTS
Er zijn nu al 8 robotfirma’s opgekocht door
Google sinds Mr.Andy Rubin (ex-Mr.
Android) de baas werd van de robotdivisie
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van het bedrijf. De laatste Boston Dynamics
werkt veel voor Arpa een afdeling van het
Amerikaanse leger. In het pakket zit ook
Mule de robot waarmee een soldaat veel kan
dragen. Google wil zich bemoeien met alle
“systems” die “aan de mens vast zitten” zegt
men. Ook Frankrijk gaat in robots wat in
2020 een markt is van wereldwijd 100 miljard.
Maar in Parijs weet men dat er te weinig
investeringsgeld is in het land voor de
startups in robotland.

op het vinkentouw en ook zij werken al met
autobouwers. Maar die dromen er ook van
een eigen systeem te hanteren zoals
Renault met zijn R-link ontwikkeld met Atos
en … Google. Een ding is zeker: de auto is
hét nieuwe commerciële object van de
Internetreuzen!
DIVERSEN
AUTO’S OP DRIFT
Peugeot krijgt de chinezen en de Franse
overheid als aandeelhouders: Parijs stapte
in om Beiing niet te veel ruimte te geven.
Men wil niet Volvo achterna dat overigens
na de Chinese overname prima ging lopen!
Nu
zijn
Geely
en
Dongfeng
grootaandeelhouders
van
Europese
autobouwers. Maar ook de Chinese baken
zullen nu present zijn en er zal ook sprake
zijn van technologie-overdracht. Peogeot
zal nu in China naar een productie van
900.000 auto’s gaan; het moest zijn
terugval van 2 naar 1,5 miljoen snel
compenseren.
Citroen zakte licht en
Renault ging naar +3% dank zij de forse
lowcost verkopen van Dacia modellen. Het
wegvallen van Iran en de lagere verkopen
in Brazilië en Rusland deden PSA de das
vooral om.

ACHTER DE MUZIEK AAN
De verkoop van muziek op fysieke dragers
(schijfjes) stortte in van 900 miljoen in 2002
naar 200 miljoen in 2012… Maar toen
veerde het weer op in 2013 naar 225 miljoen.
Dat komt door verkoop van meer CD’s (2/3
van deze markt) maar waardoor? Wat
betekent dat? Want de opmars van de
numerieke muziek is onmiskenbaar: van bijna
niets in 2005 naar nu 100 miljoen en de trend
is “up”. Ondanks vele maatregelen op
frauduleus downloaden lukt het absoluut niet
deze sector wat te redden van die enorme
neergang. Het onderling uitruilen van muziek
kan niemand stoppen..
De site Spotify
verkoopt nu weer muziek gratis op tablets en
smartphones. Deezer vraagt nog geld voor
muziek op smartphone. “Gratis” betekent
overigens dat Spotify zijn geld van pubkicity
binnenhaalt en daarvan de muziekrechten
afdraagt. Maar zeg nu zelf: waarom de
laatste album van Beyoncé kopen voor 15
euro op I-tunes en dan die 32 stukjes muziek
zelf opslaan als je ze gratis kunt streamen via
Spotify?

3D-PRINTER VOOR 365 euro!
Kinpo uit Taiwan gaat hem leveren: en dat
voor 1/6 van de Amerikaan Makerbot dus
365 euro! Die Amerikaanse Replicator-2
van ca 2000 dollar krijgt dus felle
concurrentie en nu hebben we er
binnenkort allemaal eentje!

HET INTERNETGEVECHT OM DE AUTO
Ggogle wil zijn Androïd-besturingssysteem
kwijt aan de autofabrikanten en werkt al
samen met Audi, GM, Honda en Hyundai.
Want nu moet de auto echt aan het internet:
volgend station want “all must be connected”.
Want met een soort van tablet in de auto en
de snelle 4G verbindingen is van alles
mogelijk:
GPS-achtige
zaken,
muziek
luisteren, telefoneren, films kijken, surfen en
mails behandelen. Want straks als de auto
“alleen rijden kan” moet u geamuseerd
worden. Natuurlijk zitten Apple en Microsoft

ER ZITTEN PIPELINES TUSSEN UW
CELLEN
Net als er stroomdraadjes zitten tussen uw
neuronen zitten er ook kleine “pipelines”
tussen uw andere lichaamscellen en men
vond die eerst bij de dieren. Men wist al dat
dit gebeurde met proteïnen maar nu zag
men met sterke microscopen dat er nog
meer transport is. En het gebeurt zelfs ook
tussen
kankercellen.
Alweer
die
Californiërs die het eerst zagen…
EASYJET WINT VAN RYANAIR
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Dat is te zien op de beurs nu en de
winstcijfers van Easyjet gingen met 50%
omhoog naar 569 miljoen. Oleury met
Ryanair moet weinig winst aankondigen…
vooral omdat hij met de prijs 10% moest
zakken door de crisis en de brandstof duur is.
Easyjet mikte ook op de zakelijke markt en
concurreert met de Europeanen op de
middelafstanden. Al 22% van de 13 miljoen
passagiers zijn zakenlui. Maar Ryanair is nog
niet plat en wacht nog een mooie groeimarkt
in Rusland en Noord-Afrika, maar ondervindt
felle concurrentie van nieuwe kleintjes…. Dus
gaat Ryanair de klanten wat meer
verwennen: gemakkelijker boeken op internet
en een tweede handbagage…
En die
boardingkaart herprinten kost straks 15 ipv 70
euro. Ja O’Leary moet goed oppassen.

zeldzame maar zeer forse regenbuien die
er enkele keren per jaar zijn. Dus er is
aanvoer en het is geen “fossiel water”.
Deze hydroloog Alain Gachet kreeg op
foto’s van Nasa gemaakt voor andere (=
militaire) doeleinden met satellieten in de
gaten dat je met toevoeging van
geologische kennis heel goed de kans op
veel water kunt bepalen van gebieden. En
daarvan is nu iedereen overtuigd. Nu is hij
in Ethiopië aan het werk nadat hij in
Tripolis in de waterleidingen van de stad
een enorm aantal lekken vond. Die nu dicht
zijn. Hij is nogal optimistisch over wat hij
hij nog gaat vinden met zijn methode. De
info van Nasa is gratis en de rest wist hij al
als ervaren oliegeoloog. Hij heeft nu al
bijna raak in Ethiopië en is een bijzonder
succesvolle helper om water te vinden in
superdroge gebieden die ver van zee
liggen. Dus waar ontzouting ook veel kost
aan transport: in Saoudi-Arabië is met
ontzouting en via zonne-energie het hele
waterprobleem opgelost. De Arabieren
daar gebruiken nu zelfs 90% meer water
per kop dan elders op de wereld. Dus dat
zit ook al goed. Water dat begint er beter
uit te zien.

DE SUPERLANGE AFSTAND WIL NIET..
De zeer lange vluchten met veelal 4 motorige
lange toestellen zoals de A340-500 en de
B777-200LR zijn in discrediet. Singapoer-LA
(14.000 km, 17,5 uur) is gestopt; SingaporeNY ( 15.000, 19 uur) ook al. Ze zijn bij de
huidige brandstofkosten te duur want men
moet enorm veel liters meenemen wat weer
heel veel brandstof kost! Dus ook Dubai-La,
Dubai-Housten en Johannesburg-Atlanta
werden gestopt. En die twee carriers worden
niet verkocht: de A340 deed maar 34 ex. En
de B777-200 59… Foute boel dus.

HET NIEUWE IRAN EN DE OLIEPRIJS
Of Iran echt een nieuwe koers zal varen is
nog een vraag maar Obama zette een
riskante maar mogelijk ook geniale stap
met zijn toenadering tot dit land. Dat
geopolitiek zo zwaar meespeelt maar ook
economisch begon te creperen. Dit grote
olieland verloor liefst 60% van zijn vitale
olie-export, kwam in een recessie terecht
en zag zijn munt kelderen. Die
economische sancties deden hun slopende
werk dus goed, al duurt dat even… En nu
staat het land dat ook Opec-oprichter was,
weer in een klap op het echte wereldtoneel
met zijn derde grootste (!) oliereserve ter
wereld! OPEC liet het ons meteen weten:
Het MO blijft het hart van de olie-industrie”
en voegde er cijfers aan toe: nu is hun
aandeel 41% en in 2035 zal het 46% zijn…
De saoudis zaten lang op een productie
van 400 miljoen ton die na 2010 omhoog
schoot naar 550 miljoen ton… Iran hing

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
Zie:Trends-Technologie:Urine voor uw mobieltje
Zie ook O-Azië: Japan zoekt arme sloebers
DIEP DRINKWATER IN AFRIKA
Een slimme ex-olieman deed het weer: hij
ontdekte nu in N-Kenya een ondergronds
waterreservoir
van
200
miljard
M3
prachtwater. In een kurkdroog gebied waar
nu ook nog 160. 000 personen zonder zitten.
Unesco en de staat gaan nu zeer snel daar
pompen met Japans investeringsgeld. Het is
een groot kado voor dit land van 41 miljoen
inwoners dat nu een onderaards meer rijk is
van 4100 km2 groot! Het wordt gevoed door
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lang op 200 miljoen ton en zakte in 2011 zelfs
naar 170 miljoen… . Zakker van liefst 35%.
De klanten zijn nu vooral China en India…
Maar de capaciteit is ernstig weggezakt dus
verwachten experts vooralsnog een stijging
van maar 15%. Pas na jaren (her)investeren
zullen de niveaus van 1970 weer worden
bereikt die onder de sjah aan de orde waren.
De olieprijs zakte de laatste tijd met 15%...
mede vanwege hogere producties in Brazlie,
de VS en Irak… En nu moet Saoudi-Arabié
met zijn productie omlaag, om de prijs te
beschermen. Olieland blijft spannend en is
geopolitieke stuff van hoog niveau. Intussen
is er ook een fraaie crisis te bespeuren in de
duurzame energievoorziening dus energie
staat weer hoog op de geopolitieke lijst..
Israël kijkt bezorgd toe naar deze coup van
Obama…, ook de vijandige saoudi’s zien het
probleem in de islamitische machtsstrijd, ook
de posities van diverse grootmachten in Syrië
gaan schuiven nu… Door die ruk aan de
oliekraan in Iran van het duo Obama/Kerry.
En die kernenergie is ondanks Fukushima
nog lang niet in crisis; in tegendeel! Let op
Duitsland dat nu na centrale-sluitingen, en via
veel kolen stoken en de nodige problemen
met de duurzame energie, weer lonkt naar
die o zo goedkope kernenergie. Het wordt
dus hoog tijd voor een succes in Caderache
met zijn Iter-kernfusie energie… Nog even
wachten en dan komt de echte energierevolutie over pak hem beet: 25 jaar?
Oliecrisis gaat in de toekomst energiecrisis
heten en het wordt verrekte complex! Zij die
het niet goed vatten moeten namelijk
beseffen dat energie vitaal is voor industrie
en … dagelijks leven. Wie wil er nu teveel
betalen voor energie en zijn markt verliezen,
of kou lijden of zuchten onder oververhitting?

De nieuwe off-shore projecten in Frankrijk
blijken enkel interessant te zijn voor EDF, EN
en GDF-Suez; zelfs het spaanse Iberdrola zag
er van af. Het is moeizaam Siemens had grote
moeite in Duitsland om haar turbines aan het
net verbonden te krijgen en nu is het zelfs
zover gekomen dat er dieselapparaten worden
ingebouwd in de turbinekoppen… om de molen
bij windtekort met die diesels te laten draaien!
Sommige draaien ook vaker gewoon zonder
dat ze stroom mogen leveren en er zijn er ook
al die roesten… Toch werken er in Frankrijk
nog ca 7000 mensen in deze sector…. GDFSuez ziet de oplossing in turbines van 8
megawatt en niet die van 5 à 6… Want dat
beperkt het aantal turbines met 40%, zegt men.
Minder onderhoudskosten vooral… en dus ook
minder ruzie met de vissersboten die nu tussen
masten moeten doorvaren die op 1 km van
elkaar staan. Off-shore windturbines is een
hoog-technisch gedoe maar toch nog
renderend nu ondanks het feit dat ze 3,5
miljoen per stuk kosten. Wat twee keer duurder
is dan de turbines op land.
HOE GAAT HET MET SCHALIEGAS EN –
OLIE?
In de VS is het een opsteker gebleken: de
gasproductie steeg sinds 2005 met 1/3 en de
olie met 30% in vier jaar. In 2013 kwam de VS
uit boven de russen en de saoudi’s! Een
verdubbeling ook van de jobs sinds 2005 in
oliegebieden is de WW 3%. Hun BBP steeg
met het schalieavontuur met 2 a 4 % mede
door het vele werk aan de infrastructuur
(wegen, Pipelines en havans). Toch zei de
Shell-topman de 24 miljard investering er in in
Noord-Amerika te betreuren.. en BHP Billiton
zette 50% van zijn investeringen te koop in
Texas en New-Mexico. Het rendement is
namelijk nu bij de lage energieprijzen gezien de
zeer hoge investeringen te laag… Ook werden
er al een dozijn directeuren van kleinere
companies ontslagen: te weinig winst.. De
optimisten zien de exploitatiekosten snel dalen
en de pessimisten zijn bezorgd over de snelle
uitputting van de winplaatsen. Nu al verlichten
grote vlammen s’nachts de hemel van NDakota. Daar wordt dan gas verbrand en dat is
goedkoper dan het te verkopen…
Baas Proglio riep zijn companen op in Europa
om iets te bedenken tegen dat instorten van de
gasmarkt. Want de VS gebruikt dat om stroom
te maken en dus werd de steenkool van daar
goedkoop voor export en hup, daar ging de
Europese gasmarkt! En ook de elektriciteitsprijs

OFF-SHORE WINDENERGIE
Wat kost een megawatt elektriciteit nu in
Frankrijk? Wel gewonnen met waterkracht 35
euro, uit de kerncentrale 50, uit kolen 55, met gas
70, windmolen op land 80 en met de nieuwe
nucleaire EPN 110… De off-shore windturbine
doet 150-200 euro en zonne-energie liefst 240400 euro… U begrijpt wat er wordt bedoeld als
men zegt: “de energieproductie zit in “een
overgangsfase”…
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Solutions die de andere batterij produceert
die hij enkel zelf gebruikt en die 1200
euro/kilowatt kost… De lithiumbatterij doet
740 euro per kwatt… Als B. zijn
klantenkring niet kan vergroten krijgt hij de
prijs niet omlaag. Dus zal de lithium –ion
marktomvang van 2018 tot 2025 van 4
naar 15 miljard gaan en China is hier de
baas (BYD) en ook Panasonic. De FransAmerikaanse Saft en Bolloré zijn de
kleintjes met ook andere oplossingen.
Laatste nieuws was de urinebatterij
gefinancierd qua onderzoek door Gates.
Die Afrika-supporter gelooft in een procedé
dat het mogelijk maakt om in je mobieltje te
plassen om de batterij op te laden…! En
dan is er ook nog de suikerbatterij nu.
Weer een want deze van Viginia Tech
maakt stroom uit maltodextrine met
enzymen. Zonder enig zwaar metaal er in
dus: enkel goedkope en ongevaarlijke
suiker…
Het ziet er nog verre van duidelijk uit in
Batterijland dus…

neigt naar zakken nu. De zaak zit weer lekker in
de war! Dat schaliegas en die razendsnelle VSexploitatie heeft de energiewereld op de kop
gekregen… Wie volgt?

DE ELECTRISCHE AUTO KOMT ER,
MAAR..
Even de situatie in Frankrijk dat ooit vroeg
begon… Ik zag al elektrische Peugeots in
Parijs op een expo eind tachtiger jaren! Leuk
nieuwtje toen.
Nu is er hier een marktaandeel van de 100%
elektrische, van 0,45% maar kijk je naar het
aantal kentekenuitgiften dan zit men hier op
552 en dat is 1,90%. De hybrides lopen het
beste met een marktdeel van 2,&% en al
3856 kenteken uitgiften per jaar. Maar de
kenners voorspellen een aantal van 2,8
miljoen e-auto’s in 2018 op onze aardkloot.
Wat nu veroorzaakt dat elke fabrikant is
begonnen en zelfs VW zal de eerste leveren
einde 2013. Daar werkt men aan zo’n 40
modellen nu. De eerste versie heeft een
autonomie van 160 km en kost in Frankrijk
26900 euro. Inclusief de batterij die (mét ecobonus!) liefst 19900 euro kost. Een volgende
e-golf zal 190 km actieradius hebben.
Op de hybridecatalogus komt ook de Porsche
Panamera SE hybride (36 km autonomie op
batterij) en ook een Audi A3 e-tron met 50
km. Die in dubbele mode een autonomie
krijgt van liefst 900 km! Er zijn nu ook steeds
meer e-huurauto’s die in steden aan veel
bedrijven
worden
verhuurd
via
een
abonnement voor de medewerkers. Een
contract voor twee jaar geeft recht op gebruik
van max. 6 auto’s opeenvolgend of
simultaan. Dus de e-auto begint “los te
lopen”!

DE KOLEN GAAN HET WINNEN!
Als je prijs en markt hun gang laat gaan zal
de vraag naar kolen die nu al gelijk is in
energie-equivalenten aan de vraag naar
olie, het echt gaan winnen. Daarbij komt
dat 90% van de kolenproductie komt uit
India, China en Indonesië… die samen
evenveel consumeren als de rest van de
wereld. Maar Duitsland consumeert ook
meer kolen nadat het zijn kerncentrales
sloot en Polen draait voor 95% van zijn
elektriciteit op kolen! We weten het: olie
geeft 30% meer CO2 dan gas en kolen
twee keer meer dan olie… Duidelijk zat.
Zo’n 20% van de CO2-uitstoot zal van
kolen komen en dus (volgens GIEC) wordt
de aarde 3,6 graadjes warmer en niet die 2
graden die men zag aankomen..
De
opkomende landen moeten hun kolen
aansnijden om hun groei te kunnen
bereiken. China is al importeur no 1 op de
wereld voor olie en India is dat al snel voor
kolen. Europa importeert VS-kolen want
daar is schaliegas en –olie zeer goedkoop.
Kolen zijn er overal en de grote
producteurs
zijn
ook
de
grote

BATTERIJEN GEDOE
Met de batterijen wordt stevig geworsteld. Dé
batterij nu is de lithium-ion die voral Saft
produceert en die je ziet in auto’s, vliegtuigen
en elektronica. De andere is de lithium
metaal-polymeer batterij die de Franse Boloré
in zijn Auto’s van zijn autoverhuur gebruikt.
En met de litium-ion battery zijn er nu diverse
problemen zoals in de dreamliner en bij de
Tesla auto… maar ze blijven nog favoriet. Dat
wordt lastig voor Boloré met zijn Blue
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consumenten. De globale kolenvoorraad ligt
op ca 140 jaar, die van olie op 54 jaar, zegt
men. Dus zonder een scherp andere
energiepolitiek gaan de kolen het winnen ten
koste van de CO2 uitstoot.

putschen wel maar en Nasser lukt het de
macht te pakken omdat ze beide sterk
anti/brits waren.
Ex moslimsoldaten uit de SS/divisies die
nazi waren bekeerden zich tot de islam en
ze bouwden een moskee in Mùnchen. Ene
Gerhard van Mendeberg, uit de kring rond
Rosenberg was de rassen theorethicus van
Hitler
en
Reichsminister
van
de
Ostgebieten. Hij was ook de specialist voor
sovjet/minderheden in de Duitse regering.
Hij was overtuigd dat je een vijfde colonne
kon scheppen via de islam tegen joden en
communisten. Hij was ook de persoon die
had gepleit om moslims in het Duitse leger
op te nemen. Zo werkte hij samen met de
imam Nurredin Namangani uit Ouzbekistan
die in de Osttùrkische SS Waffen divisie
vocht. Hij onderdrukte mede ook de
opstand in 1944 in het ghetto van
Warschau! Hij werd de representant van
de moslims uit de URSS die de RFA
oprichtte . Zij werden later gesteund door
de Amerikaanse diensten als de Amcomlib
wat een comité was voor de bevrijding van
Russische Volkeren. Wat ook in Munchen
was gevestigd. Zowel deze oud/russen als
de
Amerikanen
waren
sterk
anti/communistisch en men wilde de
relaties
van
moslims
met
de
URSS/machthebbers verstoren. Ook was
het voor de Amerikanen een tegenzet via
de gelovige moslims tegen de atheistische
communisten. Dus wilde men een vijfde
colonne
in
het
MO
tegen
de
communistische invloed na WOII en die
vond men in de Moslimbroederschap!
Daarom ging de CIA/agent Robert Dreher
in Munchen, die ook Amcomlib leidde, zo
ver dat hij een samenwerking begon met
Said Ramadan een familielid van de
oprichter van de Broederschap, dus
Hassan al/Banna. Op 23 september had
Eisenhower een onderhoud met een
delegatie van De broederschap en deze
Said en deze kreeg veel geld toegezegd.
De VS/president steunde hen en
verzekerde hun geldelijke steun en hielp
een Conferentie te organiseren. Ook de
saoudi´s financierden mee!

Terug naar inhoud

RELIGIES
DE MOSLIMBROEDERSCHAP
Ze werd 80 jaar gelden in Egypte opgericht
en kwamen vol in het licht te staan door de
Arabische revoluties. Tien jaar na hun
oprichting was deze groep 2 miljoen mensen
groot in Egypte en toen besloot oprichter
Hassan
Al-Banna
de
beweging
te
internationaliseren want hij droomde van een
kalifaat. In WOII werd een “geheime tak”
opgericht een soort militie van 1000 à 2000
man die militair wed opgeleid. Deze groep
werd in de 30-er jaren door de Europese
nazi’s gefinancierd. Een Duitse diplomaat in
Caïro keerde geld uit voor dat doel. De
bronnen waren dus zowel salafistisch als
kolonialistisch en werden later ook door
ontwikkelingen beïnvloedt. Zowel facisme als
communisme hadden er invloed op later. De
structuur leek op die van de fascistische liga’s
en partijen. Blind gehoorzamen aan de leider,
deels clandestien en paramilitair en ook
rituelen als de eed van trouw. Al-Banna was
sterk fascistisch beïnvloed met zijn devies:
“Actie, gehoorzaamheid en in stilte. De
Franse
fascisten
zeiden:
Geloven,
gehoorzamen en vechten. In 1951 werd de
broederschap weer leven ingeblazen in
Egypte en ze schaarden zich naast vrije
egyptische militairen. Tegen de bezetters van
het Suez-kanaal door de britten dus. Ze
penetreerden in het leger in de jaren daarna
om de kracht te hebben ooit een coup te
plegen. Nasser was een van hen en hij liep
een israèlische kogel in zijn schouder op in
1948, maar hij keerde zich later tegen hen…
Maar eerst werkte hij samen en leidde het
overleg met hen en overtuigde hun om
enkele principes los te laten. Als de charia en
deelname aan de regering. Het eerste lukte
niet helemaal maar het tweede wel. Ze

18

In Frankrijk bestond de UOIF de organisatie
van een viertal moslim organisaties in
Frankrijk sinds 1983. Dat werden er 80 en nu
zijn het er 200. Deze organisatie breidt zich
uit in alle Franse steden en richt zich ook op
de kinderen van moslimimmigranten in de
banlieu´s. Met oliedollars van de saoudi´s
gaan ze aan het werven bij die verloren jeugd
. Ook doen de Moslimbroeders nu veel in
Frankrijk aan de imamopleidingen, veel in
sportverenigingen en in het bestuur van
moskeeèn. Maar er ontbreekt een publieke
woordvoerder en daarom deed Sarkozy de
CFCM oprichten. Ook als een soort
tegenhanger van de joodse CRIF in Frankrijk
die in 2003 werd opgericht. Hij wilde zo de
moslimgemeenschap emanciperen en ook
greep er op houden vanuit de regering. Om
ook greep te krijgen op de verdwaalde jeugd
in de banlieu´s..
En zie nu ene Morsi in Egypte, terug van
verbanning in Engeland, die de verkiezingen
won nadat Mubarak was afgezet door de
revolutie. Hij trachtte als president met zijn
meerderheid koers te nemen richting
salafisme en werd zwaar bestreden door vel
liberalen uit de revolutie. Toen hij die het
zwijgen wilde opleggen met veel geweld werd
hij door het leger aangepakt, de latere collega
´s van ene Nassar en ene Sadat… en
Mubarak. En nu leverde het referendum over
de nieuwe Grindwet waar slechts kleine 40%
aan deelnamen een score op van 98%
vóór… En Morsi riep uit het gevang de
Broederschap op het te boycotten terwijl hij
wacht op zijn proces. Een oud spel van oude
krachten met ook oude verbindingen, zoals
die van de VS en het egyptische leger dat 1
miljard jaarlijks ontvangt uit Washington.
Er is een parallel in Afganistan waar
Washington de taliban steunden tegen Poetin
en waar nu de taliban met drones worden
bestookt door de VS in vooral buurgebied
Waziristen in Pakistan. Olg games and old
surprises…
Zie ook Freres Muselmans van Michaèl
Prazan, Grasset.

AFRIKA
HET HELDHAFTIGE AFRIKA
Nu heeft het ook zijn held die uitzonderlijk
knap vocht voor humanitaire waarden:
Madiba , wij zeggen Mandela. We zien
weer hoe de wereld hunkert naar “grote
mensen” ook al is er veel hypocrisie en
overdrijving te zien. Ghandi liet bij zijn dood
een gewelddadig land achter: het werd
zeer bloedig toen. Z-Afrika is nu een van
de vijf grote opkomende landen niet zonder
problemen, maar toch! Andere afrikaanse
landen zitten boordevol interne conflicten
met
een
toenemend
internationale
uitstraling. Zie Mali en ook de CAR. Het
werd ten noorden van de Sahara ook een
gevaarlijk terroristisch land wat mede door
de Arabische revoluties en het bloedige
conflict in Syrië tot een stevig Al-Qaidaachtig nest werd. Deze idee en beweging
blijkt nu sterker te groeien dan ooit tevoren:
+45.000 aanhangers extra in enkele jaren.
Ondanks het opruimen van leiders à la Bin
Laden.
De
omstandigheden:
grote
armoede, veel jeugd zonder perspectief,
veel geld/drugs/wapens en sponsoren en
een religieuze fanatieke motor zijn de
boosdoeners. Je kunt nu op termijn
spreken van een soort race van terrorisme
tegen de welvaartsverhoging en de
economische ontwikkeling dus ook. Als
het westen en zeker Europa dat zo dichtbij
is niets doet, dus ook Frankrijk niet steunt
nu, is dat een stommiteit voor de lange
termijn. Wie nu Somalië ziet en Syrië moet
beseffen wat er kan gebeuren aan de
Europese zuidgrens. De race is dus “on”:
verhoging van de levensstandaard (dus
meer samenwerking ook met EU),
terugdringen van armoede en gebrek aan
perspectief voor de massale jeugd (90%
heeft geen echte aansluiting bij de
economie!) is meer dan ooit vereist. En
daar is een sullige discussie over migratie
niets bij. Pas op: in onze zuidelijke
achtertuin, met een gigamarkt, met 6%
econ. groei, verdubbeling van de bevolking
in 25 jaar die ook nog vol zit met
grondstoffen is het opletten geblazen.
Want de fanaten willen de positieve
ontwikkeling in meer dan de helft van deze
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ruim 45 landen tegen gaan. Omdat zij
welvaart verwarren met verlies van oude
religieuze tradities. Wat ze zagen gebeuren in
“onze westelijke gemeenschappen”!

Keïta wil opnieuw onderhandelingen met
de noordelijke touaregs over de toekomst
van N-Mali. Die onderhandelen nu in
Ougadougou onder leiding van Blaise
Compaore van Burkina Faso. Hij acht dat
in strijd met de soevereiniteit van Mali. De
verkiezingen van de 24e waren ook in
aantocht en dat speelde mede een rol.
Maar wilde hij echt aan ag Bibi , lid van de
hoge Raad voor Azawad, die dicht bij de
islamist ag Ghaly staat een functie
aanbieden? Vele, ook in Mali, zijn er bang
voor: ook zijn voorgangers zijn daar in de
fout gegaan. Naar deze complexe
slangenkuil gaat het Nederlandse leger
met zijn Apache’s… Dat wordt nog
verrassend!

DE AFRO-OPTIMISTEN
De
baas
van
PAI
Partners
een
Investeringsfonds in Parijs is uiterst
optimistisch en hij begint zich te voelen als
“de gelukkige ex-imbeciel” zegt hij. Want
deze optimist bleek een realist en krijgt
steeds meer aanhang. En hij schreef trots zijn
rapport dat de Franse regering hem vroeg en
reikte dat op 4 dec. aan. Hij had intussen
gesproken met vele business mensen en
politici en economen. Hij bezweert de
Fransen ook dat ze niet terug lopen in Afrika!
Nee, omdat de chinezen zo massaaal
opkwamen daar is de relatieve positie van
Frankrijk veranderd
zegt hij. Het
exportaandeel van Frankrijk is nu 5% en was
in 1990 nog 15%, maar de chinezen stonden
toen op 1% en zijn nu op 15%! Dat is wat er
intussen gebeurde,
Hij beveelt aan: het oprichten van een
publieke-privé
foundation
om
samenwerkingsprojecten te scheppen tussen
afrikaanse en Franse bedrijven, nieuwe
financieringsinstrumenten te scheppen en
ook die afbouw van de diplomatie af te
remmen. Het rapport was een belangrijk
onderwerp op het economisch forum dat het
ministerie van econ. Zaken samen met de
Medef (werkgevers) organiseerde met samen
zo’n 600 deelnemers in Parijs. Waar Frankrijk
lof kreeg toegezwaaid omdat het nu ook in
CAR een bloedbad aanpakte. En hij maakte
duidelijk dat de beledigende tekst van
Sarkozy (dat Afrika de moderniteit had
gemist) voor zeker 1 miljard afrikanen nu wel
was vergeten. Ook het IMF voorspelt nu een
groei van 6% en Europa met zijn 1% heeft
enorm behoefte aan Afrika! Frankrijk wordt
wakker en begrijpt dat ondanks de
zieltogende Unie voor de Middellandse Zee
andere alternatieven nodig zijn en kunnen
slagen. En nu moet ook Brussel eens wat
wakkerder worden…

IVOORKUST WERD ECO-LOCOMOTIEF
In 2011 veel onrust met burgeroorlog en
groei -5% en in 2012 met nieuwe president
Quattara groei 9,7% en de vooruitzichten
zijn 8% voor 2013 en komend jaar. Het
land is weer “veilig” nu verklaart deze en hij
roept de investeerders op terug te komen.
Quattara was vice van IMF en doet het
zeer goed en hij skipte 8 miljard schuld van
Frankrijk (dat 2,8 kwijtschold) dat in sociale
projecten zat. In 2020 moet men en hij wijst
op Z-Korea dat in 1960 gelijk liep en nu
booming is. Zie ook Z-Afrika zegt hij, het
andere voorbeeld. Hij ziet dit land en
Nigeria én zijn land bij de top drie over een
paar jaar. En de voortekenen zijn er: een
grote beurs met 400 financiers op bezoek
in die babbelden over de 24 beurzen in
Afrika. Ook staat er nu een toren van 27
etages om de Uni in te huisvesten en een
deel van de 4000 werknemers van de Bank
van Afrika. De investeringen zitten nu op
een groei van 60% onder andere een
stuedam (China bouwt die!) voor 360
miljoen euro om elektriciteit te maken en
ABB gaat een grote thermische centrale
bouwen . En recent werd de autoweg
Abidjan-Yamoussoukrou geopend. Die de
Arabieren financierden.
Frankrijk is tweede handelspartner na
Nigeria en heeft 15000 mensen in
Ivoorkust met 700 bedrijven. Dat waren er
ooit 15.0000.. Een bedrijf uit Singapoer

WAT DOET KEÏTA IN NOORD-MALI?
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bouwt een cacaofabriek voor 70.000 ton per
jaar. Carrefour gaat 8 commerciéle centra
openen want de middenklasse met middelen
loopt snel op naar 2 miljoen mensen. Dus ca
10% van de 23 miljoen inwoners. Maar er
leven ook 46% met minder dan 2 dollar per
dag nu.. En er is nog een massieve corruptie
ook en teveel burocratie. En problemen met
de tweede haventerminal van Boloré nu..
Ivoorkust staat nog op plek 196 van de lijst
189 landen met risico’s. Het land krabbelt
sterk op maar er is nog veel weg te halen van
de chaotische tijd van de voorganger van
Quatatar en de zijnen. It’s the African way.

De britten lijken op de Duitsers: ook hier
46% bang voor de financiën, 43% voor
ziekte en 36% voor… ICT-ongelukken!
In Frankrijk zou de over-informatie door de
media een grote oorzaak zijn: dat toont dat
men zich zelf wat “terug trekt”! Ook dat
men in Frankrijk sterker vertrouwt dan
elders op de sociale zekerheid. Ook geven
Fransen voor 60% hun ouders de schuld
van hun sociale achteruitgang, wat in het
UK slechts 34% doet en in Duitsland maar
magere 7%!
Dat ligt zeker ook aan culturele factoren:
De Fransen zijn erg bang (en niet gewend!)
aan veranderingen, terwijl de Duitsers veel
rationaler zijn en denken dat je “angst kunt
bestrijden”. Andere Völker, andere Sitten..

Terug naar inhoud
WEST-EuropA
Zie ook Afrika: Wat doet Keïta in Noord-Mali?
Zie ook Algemeen: Aanzwellende crisis in
Frankrijk.
Zie ook Afrika: De Afro-optimisten

DuitsLAND-FRANKRIJK: 5 -- 0!
Staatschuld: Du 77% (v. BBP) en Frankrijk
95%..
Begrotingssaldo: Du +0,1% en Fr; -3,8%
Econ. Groei: Du 1,7% en Fr. 0,9
Handelsbalans: Du +6,4% en Fr. -3,1%
WW: Du 5,3% en Fr. 11,2

EuropA WORDT MOBIELER!
De crisis deed de eurpeanen flink verkassen
en zelfs meer dan in de VS! In 2011
vertrokken 900.000 Europeanen, inclusief
Zwitsers en noren, binnen Europa. In de VS
zie je minder “binnen” maar meer op het
mondiale vlak. Duitsland profiteerde flink om
zo haar WW laag te houden: men vertrok
vooral naar Zwitserland, Oostenrijk en UK. En
de stroom van oost naar west vermindert in
het land van vertrek de WW aldaar. De
migratie balanceert nu dus de WW en de
Europeanen kennen nu ook de Amerikaanse
“job-machine”: volg het werk..

Wat de handelsbalans betreft met China
bijvoorbeeld: de Franse export naar China
is 20 miljard, die van de Duitsers 90! Voor
Duitsland is China nr.3 op hun exportlijst
direct ná Frankrijk en Nederland! Duitsland
importeert ook voor 5% uit China, Frankrijk
maar voor 1,3% en voor Italië en UK is het
maar 0,9%. Rafarin zei het: Fransen zijn
romantici en “exporteren politiek” en
Duitsers exporteren “business”!
Dat is 5-0 tussen de motoren van de EU en
Eurozone… Samen nog 50% van het
Eurozone BBP nu. Hollande begreep dat
het zo niet verder kan omdat hij “uit de
Euro-boot” viel. Maar nu moet de rest van
Frankrijk dat ook nog begrijpen én
accepteren. Men onderhandelt nu over een
verandering van de WW-uitkeringen en
een
op
nul
draaien
van
de
werkgeversbijdrage voor de premie van de
“familiesubsidiëring” is ook aangekondigd.
Het woord was al aan extreem links die luid
“njet” riepen en nu zijn de Verts aan zet en

DE BANGE EuropEANEN
We zijn in de 21e eeuw maar banger dan ooit
tevoren? Dat werd onderzocht en ook
waarvóór we dan bang zouden zijn. En dat
hangt nogal van het land af!
Fransen zijn voor 41% het bangste voor
agressie en diefstal, dan voor 38% voor
verkeersongelukken en voor 37% ook voor
werkeloos worden. Geheel anders is dat bij
de Duitsers: daar is 48% bang voor financiële
debakels, 42% voor ziekten en 29% voor
wowel werkeloosheid als agressie/diefstal.
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de PS zelf én de vakbonden ook… Dat wordt
een warme winter?

Wel, Cameron zette veel op verlagen van
de Staatsuitgaven en komt op 2,4% voor
2014!
Obama zet in op staatsinterventie en
pompt hopen geld in de economie. À la
Hoover lang geleden.
Rajoy in Spanje verlaagde de salarissen
zeer drastisch, meer dan 15% gemiddeld.
De eurozone steeg intussen met 15% en
Frankrijk zelfs met 18%.
Abe in Japan laat de geldpers draaien en
lanceerde de export naar nieuwe hoogte
met een goedkopere munt.
Wat betekent dit? Wel er zijn meerdere
wegen, de situaties zijn best verschillend
per land (ook de mate van econom.
Ontwikkeling), alsook de krachtsposities
van de sociale partners en de staat. Éen
recept bestaat dus niet.

WW-GEDOE IN DE EU
Frankrijk kijkt nu steeds vaker naar zijn
Europese buren die er met hun WW vaak
beter af komen. De jeugd-toegang tot de
arbeidsmarkt bijvoorbeeld is in Frankrijk 10%
en in Duitsland en Zwitserland 50%... Idem
met de parttimebanen: 14% in Frankrijk, 20%
in Duitsland en 26% bij de Zwitsers.
En dan dat verassende cijfer van de
arbeidstijd per actieve! De Franse doet per
jaar hier 80 uur meer dan de Duitse collega
en 100 uur meer dan de Nederlandse. Dus
kan Frankrijk best die 35 uur zo laten? Nee,
helaas: daar gaat namelijk het BBP per
inwoner omlaag… Frankrijk heeft een zeer
laag percentage actieven: 10% minder dan in
Duitsland en Nederland. En die Duitsers en
Nederlanders werken per inwoner per jaar 90
uur meer dan in Frankrijk! De flexibilisering
van de arbeidsmarkt wordt in Frankrijk nu wel
een heel nijpende noodzaak. Er wordt nu
begonnen met onderhandelen over de WWuitkering, want de WW-kassa is negatief met
30 miljard schuld. Alle haren staan al flink
overeind!
Zie deze paar cijfers ook nog: het WWpercentage, naast de max. uitkeringsduur van
de WW en de maximale maanuitkering WW
in een paar landen.
Duitsland: 5,3%, 12 maanden resp. 2317
euro/mnd
Frankrijk: 11%, 24 maanden en 7800
euro/mnd!
UK: 7,7%, 6 maanden en 386 euro/mnd!
Italië: 12%, 8 maanden en 1150 euro/mnd.
Een palet van een eeuw zeer diverse sociale
geschiedenissen in de EU. Frankrijk is nog
zoekende en Hollande hervond nu de weg
van Schröder. Zijn groeiprognoses zijn niks
best voor 201$: Brussel ziet 0,9%, IMF 1%
(idem OECD), Franse/buitenlandse banken
0,7% en Hollande ziet zelf: 0,9%...

GROGGY LETLAND OOK IN EUROZONE
Na Estland in 2011, Slowakije in 2009 en
Malta en Cyprus in 2008 was nu Letland
aan de beurt. De indicatoren van dit land
dat forse tikken kreeg in de crisis zijn: BBP
4,2% van de Eurozone en het daalde
0,4%. Hun inflatie is 0,4% (Eurozone:
1,5%);
WW
12%
(id:
12,2%);
begrotingstekort
-1,3%
(id:
3,1%);
Staatsschuld 42,5% BBP (id: 95,5%). Er
zijn 2 miljoen letten in de eurozone van 330
miljoen mensen. Om er bij te mogen moest
er afgrijselijk bezuinigd worden want hun
BBP was in de crisis met bijna 18%
gekelderd. Waarom heeft men niet
gedevalueerd? Dat is overwogen maar niet
gekozen… mede om politieke redenen:
men wil echt ver afstand nemen van die
russen en ook Witrusland een andere
buurman. En ook het afbetalen van die
leningen in euro’s zou niet eenvoudig zijn
gegaan. Het ging overigens niet slecht: de
groei is terug, en het nettosalaris is nu
gelijk aan dat van voor de crisis. Maar hun
financiële stabiliteit op lange termijn is voor
de ECB best zorgelijk voor deze 4e armste
in de Eurozone. Hier vertrok recent 10%
van de bevolking naar elders! De letten
waren niet echt blij: een meerderheid was
zelfs tégen. Met name de inwoners met
Russische wortels: een grote minderheid

RECEPTEN VOOR GROEI IN DE LANDEN
Hoe doen “ze het” in de diverse landen in de
EU en daarbuiten, dat terugwinnen van wat
economische groei?
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hier.
Maar
de
regering
en
de
businessmensen zagen het wel zitten. Nr. 28
kwam met de stille trom de eurozone
binnen…

POLITIEK
GAAT
VOORAF
AAN
DEFENSIE
Het geklungel in die Franse Afrikainterventies toont het haarscherp aan:
geen politiek visie op de verhouding AfrikaEU (buitenlands beleid/strategie) en dus
ook militair gepruts in de EU-familie. Geen
visie op de grenzen van de EU en dus ook
gekluns over de samenwerking met de OEuropese landen. Poetin heeft wel een
strategie en dat merken we nu ook al in
Oekraïne waar sympathisanten nu de
rekening betalen. En de VS doe meer mee
bij de interventies in Afrika dan buur
continent Europa! Die Gemeenschappelijke
Defensiepolitiek van Brussel die door
Washington zeer werd gepushed stierf een
vroege dood in Parijs. Parijs was niet
gewoon dom maar deed daarna ook niets
meer wat beter was…
Ook de Frans-Duitse brigade is niet meer
intussen en nu loopt Hollande “zijn
interventie in Afrika uit te venten” alsof hij
huursoldaten zoekt in de EU-landen! Het is
een echt zielig gezicht: Nederland doet wat
vanwege onze VN-man, praat daar
maanden over en Hollande loopt nu rond
met de collectebus omdat die interventie in
de CAR echt een giga-probleem kan
worden… En einde 2013 was er eindelijk
die Europese Raad over Veiligheid en
Defensie… Dus moeten er nu eerst
politieke lijnen worden getrokken als basis
voor de vele nog te volgen “veiligheids- en
defensiestrategie”. In een zo’n gevaarlijke
wereld moet elk land gereed zijn om te
doden waar het niet meer anders kan of te
sterven als dat onvermijdelijk is…
Zonder een politiek Europa ook geen
Europese Defensie, dus… Iemand zei:
Europa kreeg het ook al niet voor elkaar
om een Europese drone te bouwen: een
modern wapentuig waarin geen piloot zit.
De perfecte semafoor voor de EU zelf, dat
Veiligheid en Defensie wil zonder
pilotage… Want anders gaan we allemaal
zwaar betalen voor het gemis aan modern
Defensiematerieel
dat
enkel
nog
betaalbaar is op een Europese schaal..

VISIES OP EuropA
Ze zijn er met regelmaat en nu weer van een
een businessman uit Ivoorkust met alle
topdiploma’s uit Frankrijk die nu baas is van
een Londense Verzekeraar
Prudential.
Daarvan steeg de koers met 380% sinds zijn
aankomst. En die opereert wereldwijd.
Hij is groot bewonderaar van de VS waar
men de OG-markt herstelde nu en ook de
banken hebben voldoende balanszekerheid.
En die schulden? Wel waar moeten die
chinezen anders hun 330 miljard overschot
laten? En daar zitten de bedrijven van de
digitale toekomst met hun ongelofelijke
innovatiecapaciteiten! Die alle slimmerikken
aantrekken die Europa zo mist. En zie China
die ook hun enorme potentieel aan hersens
en intellect te gelde maakten en die nu nog
miljoenen mensen in opkomst hebben. In dat
land is de spaargraad 50%! Frankrijk heeft
15% en het UK 5%! Zij zijn niet van het
buitenland afhankelijk.
En Zie nu ook Afrika: dat continent van 30
miljoen km2. Zo ongeveer gelijk aan de VS,
India, Brazilie en China samen. Daar is het
nu sterk aan het ontwikkelen: groeicijfers van
8% per land, 5% totaal. Een verdrievoudiging
in tien jaar. En veel meer studenten dan ooit
tevoren. Hij ziet het UK als veel opener en
moderner dan Frankrijk: hij kent beide landen
goed. De kansen zijn er en ook voor iedereen
van welke kleur dan ook veel groter. In het
UK zijn zwarten of magrhebiens met
diploma’s geen parkingwachters! Helaas
aarzelt Europa te veel. Moet het zich meer
openen of net afsluiten? Het wordt snel
minder competitief. Het tanende geloof in de
kracht van de markt is ook een teken aan de
wand. Zelfs China zie je nu meer open staan
voor marktwerking onder Xi Jinping.
Is zijn stem van importantie? Als je zijn
carrière ziet en zijn ongelofelijke relatiekring
én zijn ervaring in diverse landen nu op zijn
51e, dan is wat hij denkt stof tot nadenken.
Deze adviseur van Cameron die door Obama
op de G8 werd uitgenodigd etc. .
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MERKEL MOET AAN HET MINIMUMLOON
Er kwam een coalitie verdrag en de prijs was
een minimumloon van 8,50 euro per uur. Ze
verzette zich lang maar moest door de
knieën: het land krijgt weer een grote coalitie
nu. Goed voor de 6 miljoen zeer laag
betaalden
zoals:
kappers
en
bloemenverkopers die werken voor 3,50 euro
per uur? Maar Merkel stelde ook een grens:
geen enkele belastingverhoging om dit te
bereiken! Polen de grote buurman heeft nu
een fraai voordeel met zijn minimum van 2,21
euro… Dat gaat veel Duitsers hun business
kosten en dus ook WW opleveren en dus
voor hen die daardoor worden ontslagen ook
GEEN
minimumloon
meer..
De
liberalen/conservatieven spreken van “een
jobkiller”.. En de sommen wijzen uit: er
komen nu + 1 miljoen WW-ers bij. De EU-lijst
van minimumuurloon is schokkend om te
zien: Luxemburg on top met 11, 10 euro;
Frankrijk tweede met 9,43; Nederland dan
met 9,03; Ierland op 8,65; Duitsland op 8,50
dus… en UK op 7,78; Spanje op 3,91;
Grieken doen 3,35; Portugal 2,92 en Polen
met 2,21… U snapt wat dit doet met
burenrelaties en grensbusiness!
Maar Duitsland deed weer eens vele
eerbiedig toelijken al beseffen weinigen dat er
in Nederland socialisten en liberalen in een
kabinet… maar wel een minderheidsclub en
de daarbij horende problemen.

miljoen opbrengt en daarop komt nog 220
miljoen voor licenties (bv van Apple). Ook
systemen voor lease-auto’s doen het goed:
nu al 100 miljoen omzet. En hier zit 20%
groei in. Ook bij taxi en ambulance
bedrijven. Tom Tom wat nog steeds onder
oprichter Goddijn opereert kwam er weer
bovenop dus, Bravo.
DuitsLAND GAAT SERIEUS AGRO!
Frankrijk ooit dé grote agro-exporteur viel
terug op plek 4 op de wereld: de rij is nu
VS, Nederland, Duitsland en dan de
Fransen. In 2012 maakte de Duitsers een
sprong van +7% en kwamen op 64 miljard
euro. Een Franse dame ontdekte heerlijke
frambozen in een Duitse winkel en vond
ze heerlijk. Ze kwamen uit O-Duitsland en
zag de grote plastic tunnels waaronder ze
groeiden van begin mei tot eind september!
Er zijn al 300 van dit soort bedrijven in het
noorden die veel succes hebben. Ook
omdat ze werken met goedkope Polen en
Oekraïners… Hun salaris is een geheimpje
maar zij vertellen dat ze hier met 8 weken
werken bi9jna een jaar thuis kunnen leven!
Als je de Roemeense minimumloon neemt
van 157 euro/maand en je betaalt een
roemeen 5 euro per uur in Duitsland dan
verdient hij in 4 dagen hier hetzelfde…
Doet Frankrijk daar niet aan? Nou in de
wijnbouw wel zeker. In alle zuid-Franse
dorpen woont een groep maghrebiens die
werkt voor een klein salaris en op
topmomenten komen er vele clandestiene
bij (oogst en snoeien). Anders zouden er
nog meer dan 1 wijnbouwer per dag failliet
gaan. Dus opnieuw: wonderen bestaan niet
en dat Duitse minimumloon gaat daarom 1
miljoen WW-ers extra opleveren…
Economie is geen katechismus!

DE NEDERLANDSE TOM-TOMMERS
Tom-Tom, 3500 werknemers, was al lang
een groot Nederlands succes maar werd
stevig beconcurreerd intussen: de omzet van
2008 was 1,75 miljard en schoot in rechte lijn
naar 0,95 miljard in 2013. Nu zijn de GPSdoosjes nog maar 50% van de omzet. Ze
levert o.m. Apple kaarten om te kunnen
concurreren tegen Googlemaps. Er komt nu
weer groei na 80 miljoen GPS-jes te hebben
verkocht
in
zijn
bestaan.
Europees
marktaandeel 60%, in de VS 25%. Men
verdient nu stevig aan GPS-systemen in de
Europese auto’s en men concurrert nu stevig
met het Amerikaanse Garmin op gebied van
“sensorachtige apparaten voor de sportieve.
Ook samen met Nike. En men verkoopt GPSkaarten aan alle autofabrikanten wat 250

ENGELAND LEEST PARIJS DE LES
Cameron beloofde de Engelsen wat in de
oorlog Churchill deed: veel last van de
crisis. Maar hij laat nu resultaten zien. Na
verlaging van de overdrachten, het aantal
ambtenaren,
Belasting
meer
op
consumptie dan productie… Kortom de
privé-sector kreeg een zetje en de publieke
moest inbinden. Publieke uitgaven van
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49,9 naar 47,2% van het BBP, Frankrijk ging
van 56,6 naar 57,1%... Nu dus al 10%
verschil! Het aantal ambtenaren liep terug
met 6,5% in drie jaar. De belastingdruk liep
van 36,6 naar 36,9% in Frankrijk was dat
+3,4%. BTW ging van met 2,5% omhoog en
de belasting voor bedrijven ging van 28 naar
23%.. (wordt 21% in 2014). Frankrijk kent
37% dus liefst 17% meer als winstbelasting
en er komt daar nog meer aan..
De
inkomstenbelasting ging onder de max. van
50% terwijl Parijs 75% invoerde.
Sociale overdrachten liepen van 29,2 naar
28,3% voor Londen; Parijs deed 35,6 naar
36,6%. Londen voerde ook desindexatie in…
en werken werd ook hoger beloond en er
kwam per gezin een maximum op de
uitkering totaal. Pensioen ging naar 66 jaar
voor het jaar 2020, Parijs bleef steken op 62
jaar. Kortom op elk punt zit Londen beter dan
Parijs ook wat de groei betreft: 6,2% tegen
Frankrijk max. 1%. Jobs in de privé-sector
stegen lekker in het UK, Frankrijk zag ze
dalen. Geen stijging van de WW ook dus:
bleef 7,5%! De staatsschuld zal van 2010
naar 2014 dalen met 5% in Frankrijk dank zij
veel belasting bleef het 3,3%. En het komt
echt niet door het pond: al jaren geen
concurrentieverschil met de euro. Nee het
komt door de bezuinigingspolitiek de
voorsprong. Men tracht ook ferm alle talent in
het land te houden en ze elders te vinden!
Korte termijn pijn voor lange termijn
vooruitgang, heet het hier. Hoezo Uk is geen
voorbeeld?

Twee Fransen zetten nu een tweede op
dat binnenkort opent voor 1100 leerlingen.
Want men wil dat de kids “een beetje
Franse cultuur behouden”. Jongeren
zonder
kids
vinden
meestal
wel
woonruimte al is die duur; maar men vraagt
hier geen huurgaranties! Vaak begint men
met slapen op de bank bij een vriendje of
in quasi-pensions waar vaak drie, vier
nationaliteiten al bivakkeren. Als de job er
is komt er ook betere woonruimte.
En de Fransen waaieren nu uit overal: naar
Turijn, Jeddah, Moskou, Sydney, Tokyo,
New York, Sjanghai. Per jaar neemt het
aantal Fransen in het buitenland toe met
4%! Dat moet een land te denken geven…
Of is dat nu net een teken van hoop?
EADS BEZUINIGT; POLEN INVESTEERT
Enders de baas kondigde een forse
reorganisatie aan in de sector Defensie en
Ruimtevaart:
5800
plaatsen
minder
waarvan 2600 in Duitsland en 1700 in
Frankrijk. Hij kon niet anders omdat de
defensie-uitgaven in Europa inzakken. De
orderportefeuille zakte dramatisch in van
48 naar 31 miljard in 2018… Polen wil
graag aandelen voor 1 à 2% en vist naar
werk voor zijn PME’s. Spanje is voor 4%
aandeelhouder, Duitsland nog voor 10,&%
en Frankrijk voor 12%. Zo’n 73% is beurs.
Polen
heeft
ook
een
stijgend
defensiebudget: de witte raaf van de EU.
Er gaan binnenkort 70 helicopters
daarheen en nu niet meer van
Amerikaanse makelij! Enders moet naar
10% brutomarge en regeert met vaste
hand.

DE FRANSEN VAN LONDEN
Er wonen er al 400.000 en de meesten zijn
jongeren die vastliepen in hun vaderland.
Teveel WW en heel weinig kansen om zelf
iets te beginnen. Boris de burgemeester van
Londen zei al spottend dat hij ook de
burgervader is van de “zesde stad van
Frankrijk”. Veel jongeren zoeken ook hier een
job met mondiale mogelijkheden en wilden de
“sociale en economische
onderdrukking”
ontvluchten. En een deel van Londen zou
intussen ook op Parijs kunnen lijken al heeft
Londen dat echt cosmopolitische als
kenmerk. Mensen met kids vinden nu geen
plaats meer op het Franse lyceum hier: vol!

AIR FRANCE MARSEILLE: MY WAY
Een piloot van AIR FRANCE afd. Marseille
zei het tegen de hoge baas: Als Alexander
de Juniac een vent is moet hij eerst maar
eens zijn kl… laten zien”. “Want deze had
beloofd afd. Marseille een lesje te leren.
Deze afd. met 584 man personeel waarvan
256 die werken op de piste en in de
bagage-afhandeling.
Waar
ze
30%
ziekteverzuim hebben, 50 miljoen verlies
draaien en voor elke passagier 27 euro
nodig hebben om hem “af te handelen”!
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Het is dan ook, net als het bijna failliete
SNCM, een CGT-bolwerk. Eenzelfde afd. is
er overigens op Corsica ook. Dit komt omdat
Air France Air Inter overnam toen het op de
korte afstand moest gaan concurreren met
Ryanair en Easyjet..
Als een vliegtuig na 22.00 uur binnenkomt is
er geen mens meer op de grond te vinden en
de e-palen voor automatisch afhandelen ziten
vol met stof. Want ze doen het niet en
hebben een “up-degree” van 67% ipv de 80%
die waren gepland. Er moet daar nu een
derde worden ontslagen dus 178 man plus
ook 90 in Nice en 110 in Toulouse.
Dus het grote plan om via centrum Marseille
de concurrentie fors aan te zetten is geheel
mislukt. Ryanair riep ooit na herrie daar met
ook de CGT, dat ze zouden vertrekken en
begonnen ook af te bouwen…. In dat gat
sprong dus Air France en… toen kwam
Ryanair snel terug. En draaide de Air France
club de nek om… Dit sterke seizoensachtige
bedrijf (7 goede maanden en 5 platte
wintermaanden) kan onmogelijk draaien op
de CGT-condities. Daarom wilde Ryanair ook
die Ierse contracten en werd daarom ook
door de CGT voor de rechter gesleept en nu
is het al een Europes rechtszaak… CGT dé
grote jobkiller doet weer eens zijn sociale
werk. De SNCM die liefst 440 miljoen nu
moet terugbetalen aan foute staatshulp (zegt
de EU serieus nu!) zal ook ten onder gaan en
Corsica Ferries de grote concurrent die niet
naar Marseille “durft te komen en werkt vanuit
Toulon” zal zijn gram dus gaan halen na
jaren. Een droeve rest oud-socialisme gaat
ten onder in de rode avondzon van Marseille.

wachten op aanschaf in Qatar en India.
Frankrijk zit niks slecht nu met een
conceptie met lange levensduur die “en
plus” een hoop extra-werkgelegenheid
brengt hier. Dat is Nederland met zijn
Amerikaanse jager niet zo fraai gelukt:
daar bleek niet echt veel werk voor eigen
land uit voort te komen. Natuurlijk is deze
Rafale naast de mislukkende Eurofighter
ook een zeer negatieve gebeurtenis in de
EU… Weer iets wat niet erg optimistisch
maakt!
FRANKRIJK EN HET MO
Hollande met zijn Fabius zijn sterk
aanwezig op het toneel: Mali, Iran/Syrië,
Israël-Palestina en straks ook nog Centraal
Afrika!
En dat terwijl het land flink in troubles is…
Hollande laat van zich horen ondanks het
feit dat het geluid zwak klinkt.. Fabius
zette de toon in Geneve en blokkeerde
daar de onderhandelingen en het
republikeinse Amerika twitterde : bravo La
France! Dat maakte het ook mogelijk te
worden gehoord in Israël en Palestina:
Hollande volgt ook hier een beetje wat
Mitterand er ooit deed. Sarkozy was teveel
gehecht aan Israël door zijn joodse komaf
om beweging daar te veroorzaken.
Overigens bleef hij in de EU-lijn: stoppen
met de kolonisatie en op naar een
Palestijnse Staat… Tel Aviv was overigens
blij met zijn Iran-blokkade! Israél voelt Iran
door Hezbollah (Libanon) aan zijn
noordgrens, Tsahal loopt tegen Al-Qaida
op de Golan, waar dat vecht in de Syrische
burgeroorlog. Parijs begrijpt dat het doen
bewegen van de Israëlische elites enkel
kan als Iran geen kernbom krijgen kan.
Anders blijft de blokkade ook bij de
Amerikanen en zal Nethanyahou doorgaan
met koloniseren…
Maar, nu wil Parijs zo snel mogelijk zijn
autobusiness in Iran hervatten! Waar hun
autoverkopen enorm instorten eerder:
Renault van 200.000 naar bijna nul en
Peugeot van 480.000 naar 100.000
(voornamelijk nu nog onderdelen). Maar
Washington dat vroeger Iran als zijn
jachtterrein zag wil dat weer terug nu. Maar

1 MILJARD VOOR EEN BETERE RAFALE
Le Drian kondigde het aan: Frankrijk
investeert in zijn eigen Rafale-jager van de
firma Dassault. Want deze kan worden
aangepast zodat hij minstens zeven andere
jagers kan evenaren! De jager kan
verdedigen en aanvallen in de lucht,
grondsteun
leveren,
verkennen
en
kernwapens inzetten. Maar nu moeten er wel
addities komen die Thales en Safran gaan
leveren natuurlijk. Het gaat vooral over
lasergeleiding van wapens. De Rafale haalde
het recent ook niet in Brazilië en staat nu te
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de Fransen wijzen op hun historische positie
met 30% van de markt daar voor het
embargo. Maar de VS drukte hen daar weg
en PSA kreeg in ruil GM voor 7% als
aandeelhouder… Renault bleef het moeilijk
hebben met import in de VS en ging daar
verlies maken. En nu is Fabius dus niet zo blij
dat hij ferm deed in Geneve hij krijgt er nu
een Amerikaanse factuur voor! Parijs wijst op
de moedige houding van Total die in Iran
bleef helpen waar dat kon.. en zal nu dus in
de olie voor gaan (met andere nietAmerikaanse) olieboeren. Zo gaat dat tussen
“vrienden”zelfs in de kwestie Iran!

komt omdat er te weinig bouwterreinen zijn
omdat de economische activiteiten te veel
in enkele gebieden zijn geconcentreerd. En
pas op Frankrijk groeit ook in bevolking!
Sinds 2000 liefst 10 miljoen! Daarom moet
er in Parijs die absurde regel in sommige
gebieden, van maximaal 21 meter hoogte
weg
en
moeten
er
veel
meer
overheidsdiensten naar de provincie
worden overgebracht. Dat zijn maatregelen
die genomen moeten worden en niet de
huidige technocratische wetjes van ene
minister Duflot. Zegt een wat boze Attali in
L’Express.

14,5 MILJOEN “AMBTELIJKE” ?
Zie het sommetje uit L’Express van 20 nov.:
Echte ambtenaren: 5,2 miljoen ; werkelozen
3,2 ; in de parapublieke secteur 2 miljoen;
RSA-trekkers 1,3; Gesubs. Verenigingen
1,08;
Landbouwers
1;
en
gesubs.
Arbeidsplaatsen 0,75… Totaal: 14,55 miljoen.
Dat is dus méér dan 50% van de hele
beroepsbevolking in het land die 28 miljoen
is! Het betekent wat zuiverder gezegd: dat
meer dan de helft van de Franse werkende
een (deel van) zijn inkomen uit de staatsruif
krijgt! Dat staat in het boek: “Waarom ik
Frankrijk ga verlaten” van de fiscalist J.P.
Delsol, die er ook schreef dat dit “Frankrijk
zijn zin naar risico doet verliezen en dat het
de zelfs de geest aantast en het
maatschappelijk functioneren”… En dat zal
nu ook degenen die nog werken en die nu
worden “overbelast” alle lust gaan ontnemen.
Nog in 2009 werd Frankrijk minder getroffen ,
door de crisis omdat de staat zoveel
inkomens betaalde… Maar nu de crisis wat
wijkt is datzelfde voordeel een afgrijselijk
nadeel. Aldus ook kroniekschrijver Kerdellant.

RAJOY ZIT NIET LEKKER IN SPANJE
Hij was blij dat Spanje weer uit de recessie
leek te gaan komen maar dat duurde niet
lang… Hij krijgt in de eigen partij de PP nu
last van Aznar een vorige premier, de
afscheidingsbeweging van Catalonië speelt
op en ook de basken gingen in Blibao
massaal de straat op. Verder zit de
Koninklijke familie flink te rommelen de ene
“faux pas” na de andere en er is zelfs nu
sprake van fraude! Ten vierde, wil de
minister van Justitie aan de abortuswet
rommelen: zeg zaken terug draaien. Wat
politiek op groot verzet stuiten gaat.
Volgens polls wil 80% van de Spanjaarden
de vrije keuze van vrouwen voor abortus
en wil zeker geen herleving van
clandestiene abortussen.
DRAGHI MANOEUVREERT
Hij ziet de deflatie in Japan en moet de
Eurozone daarvoor behouden. Want bij
dalende prijzen treedt het nare effect op
van “uitstel van de aankopen” en dat is niks
best. Ook investeerders gaan staan
wachten dan… Dat doet de groei instorten
in een vicieuze cirkelbeweging. Dus tracht
hij die inflatie op 2% te houden…maar ai,
die viel in de EU met terug op 0,7% en in
Portugal zelfs op 0,3%. Dus deed hij de
rentevoet zakken naar 0,25% tot grote
verbazing van experts. Helaas dat
ontneemt hem ook zijn laatste kogel en
doet ook de banken en pensionfondsen
geen plezier… Deze geniale man werkt
zonder persoonlijk adviseur en zonder

WONEN EN HUREN IN EU
In Paris is de maandelijkse huur 25 euro per
m2, in Berlijn is dat 6 en in Bordeaux 12… In
alle grotere provinciesteden in Duitsland is
het 8 euro.
Kopen in Parijs doet 8300 euro/m2 in Berlijn
is dat 5000. In Duitsland kun je van een
maandinkomen van 1000 euro nog redelijk
wonen, dat is in Frankrijk niet te doen. Ook dit
feit maakt Frankrijk minder competitief. Het
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privé-secretaresse in de oren in Frankfort op
de 35e etage. En hij heeft al een ijzeren
reputatie!

de spaanse bank Santander doet het
uitstekend ook in het buitenland. Nr 4 in de
EU-economie komt er weer boven op?
Zeker, er is veel goeds maar het
begrotingstekort is nog steeds 5,8%, de
WW nog 26% de staatsschuld staat op
99,1% en de R&D is maar 1,3% van het
BBP wat te weinig is. En de groei is een
beetje: 0,1% recent maar de beurs schoot
naar +20%. Bill Gates nam zelfs 20% van
de aandelen in een spaans bouwbedrijf en
Jeroen IJsselbloem beval al investeren in
Spanje aan! Het klinkt in Spanje overal:
“Espagne es barrata”= Spanje
is
goedkoop… En ook de buitenlandse
investeerders komen terug. Slim kocht ook
al Telefonica en Warren Buffet kocht een
verzekeraar in Spanje op. Spanje ging van
plek
52
naar
plek
44
op
de
investeringslijst… Maar het gaat nog even
duren want de interne consumptie is nog
zwak maar de nodige hervormingen zijn
gedaan. Dus gaat het geluk daar toenemen
zegt Brussel. En FFC de treinbouwer kreeg
de contracten in Saoudi-Arabië en Brazilë
ook al voor 4,1 miljard. Het herstel zit dus
voralsnog in het buitenland in de export…
Maar Rajoy is er blij mee het tij keert…
Wie zich verbaast moet zich realiseren dat
de inkomens ruim 10% daalden en de
pensioenen nog meer en de staatsuitgaven
liepen een stevige deuk op: want in de
economie bestaan geen wonderen.

TEVEEL
BELASTING
DWINGT
TOT
FRAUDE
“Teveel belasting kilt de belasting” is een
Frans gezegde en dat lijkt nu dus te worden
bewaarheid: de belastinginkomsten zakken
nu scherp na de vele belastingverhogingen!
De rijken vluchten naar het buitenland en de
minder bedeelden betalen in cash en
“besparen zich een deel van de BTW”. Men
ziet nu bijvoorbeeld dat er ook veel minder
gewerkte uren in de thuiszorg worden
gedeclareerd; een scherpe daling van 5%!
Ook pakken de douaneboys veel meer
mensen met cash en de locale systemen van
ruilen zijn ook sterk in opkomst. Dus zowel
het officiële BBP stagneert in groei als ook de
geïnde belasting; terwijl dat BBP gedijt in “het
zwarte circuit”.
Het gebeurt al lang in
bijvoorbeeld Griekenland is dat al lang zo en
ook fors. Idem in Italië in resto’s en hotels en
zeker ook in Spanje. Want ook daar was de
belastingdruk hoog geworden… Mede
daarom zeggen experts is er geen echte
sociale explosie gekomen in Z-Europa! Nu
gaat ook Frankrijk dat flink meemaken in
2013 e.v. en dus gaat dat begrotingstekort en
die staatsschuld niet omlaag. Dit heet in
vaktermen “schuldinflatie” en was er al in de
30-er jaren in de VS. Vroeger was dat ook
veel sterker omdat de ouders vaak bij de
kinderen woonden en hun ook financieel
hielpen wat je niet in de statistieken zag.
Later ging dus ook het BBP omhoog omdat
die gewoonte verdween. Dus zakt het BBP
overal in de EU terwijl het opspringt in de
aankomende landen. Op deze manier komen
die beide elkaar dus binnenkort op de
economische snelweg tegen.. Regeren dat is
50% psychologie.

DE EuropESE BANKENUNIE
De eerste stappen worden gezet en men
begon
met
afstemming
over
de
reglementen, wat redelijk is gelukt. Nu
moet het toezicht op banken naar de ECB
en voorafgaand komt er een echte
stresstest. Het instellen daarna van het
toezichtorgaan zal nog best gedonder gaan
geven… Én er zullen in deze test zeker
ook pijnlijke zaken worden blootgelegd en
ook pijnlijke ingrepen volgen! Want die
“maskerade-test” van 2010-2011 wordt nu
niet herhaald… Men gaat op weg in een
proces van vele jaren en dat is ook niet
anders denkbaar. Het centrale toezicht zou
er in herfst 2014 moeten zijn en dan komt
de rest: het mutaliseren van de

SPANJE MAG WEER DROMEN?
De export steeg in een jaar met 7% en er
kwamen enorm veel toeristen: wel 58 miljoen.
Want de prijzen daalden en mede omdat de
uurtarieven met 10% daalden… En nu
passeert het land de super-autofabrikant
Spanje met zijn 2,2 miljoen auto’s nu al. En
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bankrisico’s. Dus na dat moment in 2014 zal
er een grote herstructurering in de
bankwereld volgen, ai! Pas veel later komt
men dan tot een centrale garantie van
risico’s…
Een volledige bankenunie vereist ook een
centrale budgetregeling.. Dat weet iedereen
en we zien nu hoe het verloopt met het eerste
jaar
van
budgettoezicht:
de
eerste
rapportcijfers worden uitgedeeld nu. Bij het
verdergaan, waarbij de Engelsen zich al
buiten deze bankenunie houden (!), zal nog
veel politieke strijd volgen. En wat
verontrustend is nu te zien dat de banken
zich terugtrekken op minder risicovolle
terreinen wat de financiering van een aantal
projecten verder zal belemmeren.
Het project is nodig voor een sterker vereend
Europa en ook om het vertrouwen in banken
te herstellen… Maar het gaat lang duren en
het risico van mislukken is er ook nog altijd.

jaarlijks dus.. Zou je die miljarden in
lastenverlaging stoppen dan schep je snel
400.000 tot het dubbele aan banen! Het is
als steeds weer een “experts-politici strijd”
met een (te) sterke ideologische inslag
ook. Jammer voor de werkelozen!
Idem met “de gesubsidiëerde arbeidscontracten” om werkgevers aan te zetten
tot werving van jongeren. Dat werkt maar
vooral in de overheidssector. Dit jaar al
100.000 haalbaar denkt men. Dat zal “het
afbuigen van de versnelling in de WWcurve” het toverzinnetje van Hollande dus
best bevorderen… (Let wel: de WW blijft
dus doorstijgen maar minder snel…). Het
zijn echter overheidsbanen en geen vaste
echte plekken en het aantal sociale
plannen (ontslag/sluitingen) neemt helaas
nog snel toe. Dus het gaat helaas om korte
termijn succes en weer in de toch al grote
overheid. Parijs gokt fors op groeiherstel
maar lijkt ernaast te gaan. Want voor groei
moet je eerst lasten verlagen en niet de
staatsuitgaven verhogen!

DIVERSE EU-NIEUWTJES
-DE RENTE OP STAATSLENINGEN
De verlaging van Parijs naar AA is nog niet
panisch van betekenis, maar wel een signaal.
De agencies en co zijn teleurgesteld over de
hervormingen, maar gaan nog wel uit van
“stabiliteit”. Dat zou nu kunnen veranderen,
met de onrust in het land. Het verschil in
renteniveau met Berlijn is nu 0,6% (op stand
van 1,7% voor DU en 2,3 voor Parijs). Dat is
overigens bijna nog nooit zo klein geweest!
Vanwege de eurobinding wordt het risico voor
beide landen gelijk geacht. Maar de
waarnemers staan nu wel op scherp dus is
het oppassen geblazen, zeker voor de
Franse regering!

DE ECOTAXTROEBELEN
De ecotax-herrie in Frankrijk staat haaks
op de situatie in Duitsland waar men 30
miljard in 8 jaar ophaalt met deze
belasting! In 2012: 4,4 miljard. De
systemen verschillen tussen beide landen:
Du heeft hogere heffingen per km (14-28 c
resp. Fr. 8 -14 c) en Berlijn begint pas
boven de 12 ton vrachtwagen gewicht (Fr.
Al bij 3,5 ton). Ook geldt het daar voor de
verder gratis autowegen: 1000 km. In
Frankrijk zijn het de departementale en
nationale routes. De firma die het runt Toll
Collect neemt maar 13% van de recettes,
Ecomouv in Frankrijk wil 20%! Toll Collect
is eigendom van Deutsche Telekom,
Daimler en het Franse Cofiroute… Maar of
ze verder mogen is de vraag: er loopt een
claim van 3,3 miljard
euro vanwege
vertragingen en een claim van 1,7 miljard.
De rechter buigt zich er nu over. De staat
wil het mogelijk overnemen en wil het ook
gaan toepassen op > 7,5 ton en meer
wegen. Ecologie en taxes moeten samen
ook wat, maar lekker loopt het niet. “De
vervuiler betaalt” is goed voor de mentale

DE CICE VAN PARIJS VERMINDERT NIET
DE WW
De CiCE is een aftrekpost op de gemaakte
winst bedoeld om de bedrijven aan te sporen
tot meer arbeidsplaatsenschepping. Men
koos hiervoor en niet voor een directe
vermindering van de loonkosten… Experst
vinden het grotendeels een foute keuze
omdat het effect veel te lang op zich laat
wachten van die CiCE die eerst winst
veronderstelt en waar dan pas middelen
verschijnen. Jammer van die 20 miljard
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bekering maar niet zo zeer voor de lieve
vrede. Want de high-tech systemen zijn best
complex en duur. Even wennen dus. En
Frankrijk ligt nu weer heel ver achter: de
Ecotax ligt stil nu…

importgetal. En dat betekent ook voor de
Europese handelspartners van Duitsland
dat hun export achterblijft!
Want wat
zeggen de cijfers? Wel de interne
consumptie in Duitsland blijft flink achter:
dat heeft te maken met “lage salarissen/te
weinig koopkracht (naast veel ouderen die
niet veel consumeren net als in Japan).
Dus
roept
Brussel
op
tot
salarisverhogingen in Duitsland! Dat
natuurlijk dat overschot gebruikt om haar
staatsschuld snel af te lossen: men heeft
namelijk daar een begrotingsoverschot!!!
En let op ook het IMF, de VS en ook ZEuropa riepen dat al naar Berlijn. Nu zijn
de ministers van Fin. Van de EU aan zet
op de Eurogroep en dan komt de Ecofin bij
elkaar.
Angela,
midden
in
de
coalitievorming nu, krijgt het van alle
kanten warm.
Deze kwestie heeft ook alles van doen met
de euro de EU-munt, want zonder deze
zou Duitsland een stikdure mark hebben
en niet profiteren van de “relatief zwakke
euro vanuit Duits zicht”!

DE AMBTENAREN IN DE EU-LANDEN EN
ELDERS
Allereerst het % ambtenaren in de totale
workforce van de landen. Denemarken heeft
30% gevolgd door de Fransen met 22%... UK
volgt dan met 18, de VS met 15 en Duitsland
met 11%... Maar pas op: Du en de VS zijn
federale staten met daaronder Länder en
States met ook nog ambtenaren..
Dan de personeelskosten en we nemen de
uitgaven voor de secretaresses. De VS komt
dan op 75.000 euro/jr; Frankrijk op 65.000;
Denemarken op 62.000; Duitsland op 60.000
en UK op 45.000.
Dan hun salarissen: VS op 50.000;
Denemarken op 45.000; Duitsland op 40.000;
Frankrijk op 35000 en UK op 30.000.
Frankrijk is, vooral in de lagere rangen, best
genereus met salaris blijkt. Ook met zijn
middenmagement zit het best lekker hoog.
Maar bij de onderwijzers zit Frankrijk erg
laag: de 840.000 van hen zitten 10% onder
het EOCD-gemiddelde. Maar men heeft er
dan ook het meest! Er is overigens al jaren
een bevriezing van deze salarissen met 0,8%
koopkrachtdaling. Maar zo kan het niet
doorgaan weet Parijs: de salarismassa van
de ambtelijke werkers stijgt jaarlijks met liefst
1,3 miljard in het land. Opnieuw blijkt ook het
verschil in historie en zeker ook de zwaarte
van de rol van vakbonden in het Franse
ambtenarenrijk!

BELGIË JAAGT OP FOUT GELD!
Het bankgeheim werd er opgeheven en
mede onder buitenlandse druk jaagt de
fiscus daar nu op foute centjes. En de
kassa rinkelt!
Want men schat de fraude op 25 miljard:
6,5% van het BBP, wat het dubbele zou
zijn van Frankrijk. De omvang van de
ondergrondse economie wordt op 63
miljard geschat en dat is zelfs 16,4% van
het BBP. Frankrijk denkt dat het daar 10%
is,
en
nu
zou
dat,-door
de
belastingsprong-, wel eens drastisch
kunnen gaan stijgen! De foute belgen met
cash in het bankloket rennen nu naar
Zwitserland, denkt men… België heeft
hoge belastingen, hoort daarmee bij de
Europese toppers, maar is zeer coulant
voor
de
rijken.
Want
de
vermogensbelasting ontbreekt…
Veel
belgen kruiden hun te verbergen geld uit
verzwegen
inkomen
naar
buurland
Luxemburg en Zwitserland. Het opheffen
van het bankgeheim was een ferme strijd:
belgen vonden dat iets vanzelfsprekends

BRUSSEL KAPITTELT BERLIJN OVER
EXPORT
Ja Brussel waakt over evenwichten en ziet nu
Duitsland over de 6% handelsoverschot
zeilen; terwijl Frankrijk naar -3,7% toegaat
wat zijn begrotingstekort betreft. Beide dus “in
de fout” en dus moet Brussel tekkelen! Maar
de Duitse media waren furieus: zij die het zo
goed doen met export krijgen daarvoor nu
straf? Ja dat lijkt er op… Maar het is natuurlijk
niet
het
hele
verhaal
want
dat
exportoverschot komt ook door een laag
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en al jaren. Nu mag de staat toegang eisen
“als er sprake is van zware verdenking”. De
voet zit dus tussen de deur maar het valt
zwaar te veranderen. En belgen blijven kleine
fiscale oplichters en nemen het niet al te
zwaar met de regels: de BTW-fraude was
liefst een miljard en liep terug naar nu 20
miljoen! Dit jaar werd er al 3 miljard
“gereguleerd” wat liefst 800 miljoen
opleverde.
Op
12
juli
sloot
de
“regelingsregeling” en een dag tevoren
spoeden clienten en hun advocaten zich naar
de kantoren van de fiscus… Waaronder een
diamantair die, zegt men, zeker 2,5 miljard
verzwegen had en die “wegkwam met 160
miljoen aan regeling”! Maar er zijn ook veel
klachten van kleine fraudeurs die niet zo
lekker wegkwamen en die levenslang op de
zwarte lijst staan.. Maar nog veel belgen
vrezen om in het buitenland te maken te
krijgen met een verrader van een
bankemployé en foute USB-sticks! Het is nog
niet voorbij…

geesten in het westen”, doet geen recht
aan historie, gerechtvaardigde belangen en
belangen op de lange termijn. Deze strijd
van de EU en Moskou om de gunst van dit
complexe land, vereist meer denken en
een voorzichtigere benadering. Want het
oosten was eeuwenlang een deel van
Rusland en het westen werd heen en weer
getrokken tussen Polen en het Austrohongaarse Rijk.
En daarna in 1945 door de russen
ingepikt.. Daarna mixte men hier stevig en
gingen er ook veel oekrainers naar
Rusland. De russen zien Kiev als een van
hun historische plaatsen want ene Vladimir
hield hier het Russische land in 988 ten
doop wat 1000 jaar later in de Sovjettijd
uitbundig werd gevierd!
En het in 1654 ging het land op in Rusland
waardoor Rusland eigenlijk zijn Europese
etiket kreeg; zeker ook na eeuwen van
mongoolse invallen. Eltsine gaf Oekraïne
zijn autonomie in 1991 Maar nu is er weer
sterk sprake van toenadering maar meer in
een kader als dat van een Commonwealth.
In het kader van de Euro-aziatische Unie..
Wie dit alles en daarop lijkt het nu bij de VS
en de EU, willen ontkennen en
wegpoetsen, vergissen zich deerlijk. Dus
Moskou zal er alles aan doen om het in
zijn invloedssfeer te behouden….
Het land ligt tussen Rusland, Witrusland
en Bulgarije en aan de Zwarte Zee. En lijkt
nu te worden gerund door rijke oligarchen
en hun pionnen. Zoals de rijke Akhmetov
(39-e plek = 16 miljard dollar, op
wereldlijst) met zijn winnende voetbalclub
en zijn grote industriële belangen in het
oostelijke deel van het land: het “Russische
deel”. Nu eisen de EU-aanhangers van de
premier en president in de straten dat ze
wel
dat
EU-samenwerkingsakkoord
tekenen. Dat was net geweigerd en men
had meer zin in een douaneverdrag met
Rusland… Want Poetin eist zij oude
invloedssfeer
terug…
De
beide
machthebbers zijn pioneen en moeten
dansen volgens de regels van de
oligarchen. Als Akhmatov maar ook andere
als Pintchouk, 52, 4 miljard zwaar die de
jaarlijkse Malta-conferentie doet en vriend

FRIS JONG LINKS IN ITALIË?
Matteo Renzi kreeg 68% van de stemmen bij
de primaires van de linkse PD een
afscheiding uit de Democratia Christiana in
Italië. Hij won eerder volop in Florence en
ene Cuperlo, de oude gedoodverfde
kandidaat, vaagde hij weg. Charismatisch,
verleidelijk en met veel humor belooft hij “de
oude garde” bij de kassa te ontbieden. Hij zit
voortdurend op TV en staat in de glossies en
is uiterst kritisch over de vakbonden. Hij trekt
zelfs rechtse stemmen en weigerde ook niet
te lunchen met Berlusconi… Daarom heet hij
ook wel gekscherend: Berlusconi van links..
Wat hem nauwelijks deert. Deze vernieuwer
voor links in Italië?

Terug naar inhoud
OOST-EuropA
OEKRAÏNE LAND VAN OLIGARCHEN
Dit land werd een speelbal van oost en west
tijdens de nu “nieuwe lauwe oorlog”? Het lijkt
er sterk op maar de eenvoudige idee van “het
rijk van het kwaad=Rusland” tegen “de goede
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is van Brussel maar ook Firtach die 1 miljard
in het gas vergaarde en die voor banden met
Moskou pleit. En pas op met sommige die
omhoog kwamen met machinegeweren in
maffiamilieu’s.
Akhmetov
rolt
via
voetbalgedoe en een relatie met een andere
maffioso in de wereld van de steenkool, het
gas, banken en verzekeringen etc. En zo
belandt hij ook na jaren in het duurste
appartement in Londen, als een van zijn
verblijven. Naast de emir van Qatar en met
zijn twee privé Airbusvliegers. Zijn favoriete
maaltijd is veel kaviaar en visfilets en
granaatappeljus… Zo’n fraai hapje kost ca
1000 dollar per keer. En men strooit hier met
geld en koopt iedereen: de hele politieke top
is draaiend op geld van de oligarchen. Maar
de blonde Loulia Timochenko nu in het
gevang, gooit flink roet in het eten. Tot het
lukt haar eind 2010 aan de kant te schuiven.
Maar nu lijken er twee zich tegen de nieuwe
machthebbers te gaan keren… en zouden
de westersen wel weer eens boven kunnen
komen. Brussel en de VS manoeuvreren er
flink en de opstand is wekenlang en houdt
stand ondanks veel politie. Het werden
spannende dagen..
In een spel dat zijn wortels vindt in zowel de
oude historie van dit deel van Europa als in
de nieuwe tijd. Waarin de EU zijn grenzen erg
slordig aanwijst (zie ook elders!) en waarbij
het spel in Brussel bepaald niet slim en
handig wordt gespeeld gezien vanuit de
positie van het zich opblazende Rusland. Dat
lijkt op een slachtoffer in het midden: het volk
van Oekraïne..

OOST-AZIË
WAT BEWEEGT CHINA MET DAT
EILANDENGEDOE?
China werd steeds agressiever daar aan
de Chinese zee en begon dat te tonen met
die ruzie met Japan over die eilandjes
Diaoyu. En nu riep het zelfs eenzijdig een
Defensiezone uit die het vliegverkeer van
Japan en Z-Korea aardig hinderen zal. En
de VS met hun verdedigingsverdrag met
Japan, trachten te sussen. Maar pas op:
China is geobsedeerd van zijn routes voor
het binnenhalen van al zijn energie en
grondstoffen en investeert ook daarom zo
enorm in zijn vloot en in havens elders…
Het lijkt enigszins op een nieuw soort
“Chinese muur” die het risico van te grote
afhankelijkheid moet beperken. China heeft
last van het “syndroom van het opkomende
land”, zoals ook Duitsland dat had eind 19e
eeuw en later in de 30-er jaren ook Japan.
Peking is er zeker van dat het westen hun
niet zal toelaten tot de hogere zetel op het
wereldtoneel. En men is, na de Koude
Oorlog, nu de “grootste vijand” van de VS
geworden. En de oude zeer beledigende
periode van 1842 met dat verdrag van
Nankin en die nederlaag tegen de britten.
Daarna liep het Chinese aandeel in de
wereld-economie terug van 25 naar 5%!
En
nu zit men weer op 20% en wil de oude
plek terug! Die eilanden zijn ook een uiting
van een nieuwe sterke stroming het
nationalisme nu de groei terug zakt.. Een
wat zorgelijke ontwikkeling, al viel China
nooit eerder een land binnen. Maar werd
wel vaker zelf bezet in de opiumoorlog en
ook door de jappen. En ook die Vietnamoorlog zit Peking niks lekker.
En psychologisch gezien kan ook een
interdependentie worden gevoeld als een
afhankelijkheid. Zie naar de relaties in de
jaren 1900 tussen Duitsland en Engeland.
Dat liep ook heel vervelend af. Dus geen
paniek zegt de politicoloog Robert Kagan,
maar men moet ook niet naïef toekijken en
passief blijven…

CHINA INVESTEERT IN O-EuropA
Na Afrika nu centraal Europa zegt men in
Peking: en er gaan een dozijn miljardjes naar
toe. Roemenië is de poort. Er komt een
nationale spoorweg in het land aangelegd
door China voor 11 miljard euro. En er komen
ook twee kernreactoren uit China… Nu komt
er ook de top China-Centraal Europa in
Boekarest en liefst 16 regeringsleiders ook uit
de Balkan en het Baltische komen er heen
met 200 businessmen. China wil erg graag
zaken doen hier en komt zo het verzwakte
Europa binnen. Ziet dat iemand in Brussel?

LUXE EN ANTI-CORRUPTIE
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De corruptie koste in 20 jaar al 95 miljard
euro, ca 5 miljard per jaar. En Xi-Jinping
vecht er nu tegen en vooral in de partij! Nu
verstoppen de ministers hun dure horloges
die 40% van de corruptie blijken te zijn…
China doet alleen een derde van de
wereldluxemarkt van 175 miljard. Nu zakten
de omzetten met bijna 1 miljard in ca 53%
minder dan vorig jaar… maar het zakt al
enkele jaren zeggen insiders. Terwijl het
internetdeel stijgt van nu 2,3 miljard naar 5,5
in 2015. Toch zijn de Franse groten op dit
gebied niet echt ongerust en ze bouwen er
nog flink op los daar. Want de chinezen
kopen ook steeds meer luxe op hun reizen en
ook buiten de politiek wordt steeds meer luxe
gekocht. Met 15500 euro in Parijs (gem.
besteding per bezoek) zijn de chinezen veruit
de baas van de indiërs en de russen. Er zijn
zo’n 80 miljoen Chinese toeristen per jaar…
Dus de overheidscorruptie moge dan minder
worden, daarbuiten lopen de zaken ook
prima. Men is in de Franse luxe-industrie niks
ongerust…

XI JINPING DEED GROTE MOVE
Het Congress was als altijd taai en wat
ondoorzichtig maar Jinping deed een stap
van het btype Deng Xiaoping in 1978. De
“markt” wordt nu veel meer toegestaan om
“de gelden te verdelen”… en dat betekent
een veel beperktere rol van de
staatsinstellingen in die verdeling. Ook
komt er een klein Hoog Comité dat op de
invoering van maatregelen zal toezien en
op de vermindering van burocratie. En nog
een voor “de staatsveiligheid” lijkend op de
nationale veiligheidsraad van de VS. Het
bemoeit zich zowel met buitenlands beleid
als met de politie. Natuurlijk is de oppositie
niet tevreden en wilde meer: politieke
vrijheid, onafhankelijkheid van justitie.. Xi
wil
het
gegroeide
conservatisme
aanpakken en ook iets doen aan die
remmende één-kind-politiek en aan
economische hervormingen voor het
platteland. China vernieuwt zich en sneller
dan experts dachten: het moderniseert
snel.

PEKING: LINK GROEIMODEL
China wordt wat duurder zeker ten opzichte
van andere in O-Azië en zijn 30%
exportaandeel in zijn BBP staat onder druk.
Het stijgen in het betere exportsegment blijft
achter en zijn export met Japan blijft achter.
Zijn concurrentie vermogen is dalende… en
steeds meer Chinese bedrijven gaan naar…
Indonesië, Thailand en Vietnam. Een
textielwerker in Vietnam kost 50 cent waar
zijn Chinese collega a 7 dollar krijgt… Dus
moet de interne consumptie worden
opgepept en let wel: nog ruim 40% van zijn
bevolking leeft op het platteland. Dat moet
naar 10% terug dus moet er worden gebouwd
voor deze nieuwe consumenten en ville.
Maar China zal zo ook niet meer motor 1 zijn
van de wereldeconomie en –groei. En
riskeert zelfs zijn handelsoverschot te
verliezen mede door zijn vergrijzing. Na 2020
valt het mogelijk terug op groeicijfers van
3%? Dus moet nu de “beton” zijn model
redden maar sinds Spanje weten we al
waartoe dat kan leiden. China gaat “onze
weg” en heeft ook het Duits-Japanse
probleem van veroudering onder de leden…

CHINA VEELVRAAT
Er werden in 2013 liefst 18 miljoen nieuwe
auto’s verkocht in China dat is bijna 16%
meer in een jaar! Al een op de vier op de
wereld gemaakte auto’s wordt in China
verkocht nu ; 4 miljoen ook meer dan in de
VS wordt geleverd en 10 keer meer dan de
Franse producenten wereldwijd maken.
China koopt nu 60% (!) van alle buiten zijn
land geproduceerde auto’s en is al de
grootste klant van GM. Een-derde van de
verkochte auto’s in China waren “eerste
auto-kopers”. Toch zijn er “maar” 70 auto’s
per 1000 inwoners nu: In Europa is dat nu
600! Maar ai: de auto is dé grote vervuiler
in China vooral in de grote steden. Daar
zoeken de autoriteiten wanhopig naar
beperkende maatregelen… Een giga-land
groeit razendsnel en botst nu ook met de
beperkingen van ons allen..
JAPAN ZOEKT ARME SLOEBERS
Fukushima moet worden gecleand door
Tepco, maar dat is linke soep met die
straling. Er moet eigen personeel bij voor
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onderzoek en toezicht maar ¾ dat is “gewoon
poetsen”… Natuurlijk met dosismeter op je
overall want bij “rood” moet je effe stoppen.
Om de plant is er een zone van 20 km radius
waar je niet mag komen maar dit gigantische
karwei moet aangepakt worden en jarenlang.
Dat vereist 20.000 cleaners die voor hoge
vergoedingen worden gerecruteerd. Veelal
arme of ook domme mensen die ook stiekem
hun dosismeter even weglaten om te kunnen
overwerken. Dan wordt je dus niet of later op
non-aktief gezet. Er blijken genoeg armen te
zijn die dat willen doen dus dalen de
salarissen al weer… Japan dat zo’n angst
had voor straling na de atoombommen is
alles vergeten. Maar ja die kernenergie is de
goedkoopste dus moeten er weer nieuwe
kernreactoren komen om niet die dure olie te
hoeven kopen en vanwege het wereldwijde
fatsoen moet je natuurlijk ook de rampsite
cleanen. Nu niet met kanonnenvlees maar
met stralingswerkers…

en zeker niet op checks aandringen. En
niemand doet iets en het gaat maar door…
En nu zette de saoudi’s in een klap vele uit
het land: want de eigen mensen moeten
aan de bak. Want de olie gaat opraken…
Pensioen krijgen de werkers echt niet mee.

Terug naar inhoud

NOORD-AMERIKA
VRIJE CANABIS IN DE VS
Er was in Colorado, staat van 5 miljoen
inwoners, begin 2012 een referendum over
vrije canabisconsumptie en het werd een
succes in deze staat die al eerder canabis
vrijliet als voorgeschreven medicament. Al
ruim 100.000 mensen hadden de
beroemde rode kaart voor vrije consumptie
van hun huisarts gekregen. Dat is hier nu
niet meer nodig net als Washington State.
Iedereen mag nu maximaal 56 gram
canabis (two ounces) bezitten.
De
verzachtende werking van dit product bij
kanker, chemotherapie en aids is al lang
bekend. Maar ook de staatsopbrengst van
200 miljoen dollar die zegt Denver nu gaat
verdrievoudigen. Want er komen ook
jaarlijks 16 miljoen toersiten naar de skistations hier en 20% van hen kopen ook
canabis. Nog 13 andere staten kijken zeer
geïnteresseerd mee, zoals Californië,
Arizona en zelfs New York. Men kreeg in
Denver bezoek van een stel deskundigen
uit Urugay die de hele aanpak door
checkte: in dat land is canabis geheel vrij
en een groot exportproduct… In de
“dispensers” in de steden koop je joints
voor 5 doller, eet je boterkoekjes en drinkt
men bocalen met thee met namen als
Ingrid, Blue, Fream, Sour Diesel etc. . Een
zakje thee van 28 gram kost 120 à 200
dollar!
Er zit 35% BTW op dit spul en de
opbrengst gaat voor een groot deel naar
schoolbehoeften. Onder de 21 mag er niets
gekocht worden en rijden ermee is
verboden dwz meer dan 5 nanogram in het
bloed betekent een verbaal. Net zoals bij
meer dan 0,8 gram alocohol in je bloed.

ZUID-AZIË
DE SLAVEN VAN NEPAL
Ze vertrokken uit Katmandoe elk jaar 400.000
waarvan 9% vrouwen, en nu zijn er al 2,5
miljoen van hen in het buitenland (India niet
meegeteld). Elk jaar 13% meer en ze komen
na drie jaar terug nadat ze meehielpen aan
25% van het BBP van hun land waarheen ze
hun geld stuurden. Maar vaak komen ze niet
terug of in hun doodskist in een jaar bijna 800
en de meesten uit de Golfstaten. Van de
bouw voor het wereldkampioenschap Voetbal
in Qatar kwamen 54 kisten terug, van Maleisë
212 en vanuit Saoudi-Arabië 300. Zelfmoord,
arbeidsongeluk wordt er meestal gezegd.
Daarnaast komen er de nodige zieke en
uitgeputte nepalezen retour en van de 1200
die elke dag vertrekken zullen er 100 grote
problemen ervaren. Soms kunnen ze niet
terug door de rare toestanden rond hun
papieren in de Golflanden. Er zijn wel 700
recruteringsburo’s in Katmandou en die willen
per emigrant 1000 dollar incasseren
+
kosten: samen meestal 2000 dollar. Hun
beloften komen nooit uit, vele weten het,
maar in Nepal is geen werk. De buro’s zijn
van enkele politici die liever niets willen weten
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Maar pas canabis staat nog op de federale
lijst van verboden stoffen: Washington bekijkt
nu het experiment en wil daarna definitief
besluiten hoe verder te gaan. Colorado voelt
zich dus als voorloper nu. De vergunningen
voor productie en verkoop kosten 18.000
dollar en worden slechts uitgereikt aan hen
die al actief waren in de medische cannabis.
Om maffioso te weren. Investeerders moeten
VS-ingezetene zijn en al twee jaar in de VS
wonen. Toeristen moge maximaal 7 gram
kopen maar dat wel in vier keer en in
specifieke boetiekjes. Zo moet de export naar
andere staten in de hand worden
gehouden… En een verkoper moet 70% van
zijn omzet zelf produceren. Dat produceren is
niet goedkoop: er is veel ruimte nodig en veel
elektriciteit voor de lampen dus moet er zeer
efficent worden gewerkt.
Er waren al “fumois voor toeristen”en er zijn
zelfs
touroperators
die
canabisreizen
organiseren: Green Tours, Weed tours heten
ze. Niet zelden zijn de businessmen hier van
juridische komaf en ook oud-ICT ers zijn er in
geïnteresseerd nu. Ze denken dat deze
business wel 10 miljard groot kan worden. In
de apotheekbrache “koopt men” nu al oude
ervaren mensen uit de medische business
om bij hun te werken. En er wordt hard
gestudeerd op nieuwe marihuana-producten
als chocolade, biscuits, bonbons, soda’s en
zelfs olie. Vele zien hier een soort substituut
voor alcohol zeker in de meer intello-middle
classes. Maar in de bankwereld ligt het nog
best lastig zolang het federatief is verboden.
Daarom zijn openen van rekeningen,
cheques gebruiken heel lastig. En dus is er
een enorme omloop van cash in deze
business
met
veel
kluizen
als
bewaarplaatsen. En belastingambtenaren
klagen dat de biljetten die ze krijgen om de
licenties te betalen ruiken naar hash!

interraciale huwelijken stijgt gestaag: nu
zijn dat er 8,4%. Californië heeft al van
2011 38% niet-blanken, Texas idem,
Florida 23% en de staat NY zit op 18%. En
de verkoop van Salsasauce overtreft nu al
de verkoop van ketchup. In het Congress
zijn er al 38 afgevaardigden van spaanse
kunne en 14 aziatische. Zonder latino’s zou
er geen aardbei of tomaat meer verbouwd
kunnen
worden
en
ook
geen
wolkenkrabber tegen goede prijs kunnen
worden gebouwd. En liefst 60% van de
Motels wordt gerund door indiërs. Slachterij
Cargill verving bijna alle blanken door
Mexicanen want die trekken nu ook weg
van de grote steden naar het platteland.
Ook om op het land te werken in 10 jaar
nam het spaanse deel van de bevolking in
Nebraska toe met 77%, in Indiana met
82% en idem in Iowa. Niet weinig zijn
klandestien en de politie vangt er vele bij
razzia’s in fabrieken. Ze hebben vaak valse
papieren… Er zijn ook steeds meer
Afrikanen met een visum “divers” waarvan
er jaarlijks 55.000 worden uitgegeven voor
landen waar weinig immigranten vandaan
komen.
Er
zijn
nu
vaker
ook
Franssprekende Afrikanen bij vaak uit
Kongo en Togo: leraren, ingenieurs etc.
ook. Maar er gaan nu ook regelmatig
Mexicanen naar huis terug: wel 1 miljoen
klandestienen denkt men. Sinds 2009 bleef
het totale aantal klandestiene gelijk
ondanks de jaarlijkse “deportatie van
400.000 naar Mexico terug en de hardere
grensbewaking in vele staten. De stad
Bearstown werd in de 19e eeuw door
Duitsers gesticht en was tot voor kort een
echte “sundown town”, dus stad zonder
blanken maar nu zijn er een veel
immigranten van paar dozijn soorten. Dat
ging in 2006 nog niks lekker maar nu gaat
het overal en zelfs in de kerken prima. De
dienst wordt soms in drie talen gedaan nu ,
op de school zijn +50% gekleurde kids en
er kwamen meer jobs. In de fabrieken
wordt
nu
ook
in
drie
talen
gecommuniceerd. De stad is sterk
opgeleefd, de winkeliers zijn blij en de
afstervende stad kreeg een opschudder
van + 7% in 10 jaar. De immigranten kopen

OBAMA C.S. WILLEN GRAAG IMMIGRANTEN!
De blanken in de VS zijn in 2042 in de
minderheid: nu zit de gekleurde bevolking op
37%.. En nu zijn er ook al 353 staatscounties
van de totaal 3143 waar gekleurd een
meerderheid is. En 50% van de kids onder de
5 jaar is al niet-blank nu. Het aantal
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de leegstaande huizen, knappen ze op en
men verkoopt zelfs afrikaanse maniok op de
markten en ook crême’s om de huid blanker
te maken. Men is in de stad ook zeer voor de
regularisatie van de illegalen die dat wil doen
voor bijna 12 miljoen. Wat de repu’s nu
blokkeren… De zaken liggen nu dus heel
anders dan vroeger dan 2006!

verloor: prijs van de redding in 2009. Ook
op het moment van de vierde baas bij GM
een dame, ene Mary Barra. Wilde men
daar voor haar “schoonmaak houden in
Europa?” Dat zat ook achter dat stoppen
met Chevrolet om meer plek te maken voor
Opel. Stop dus met die eerdere massieve
investering voor Chevrolet samen met
Daewoo (eigendom van GM). De
Chevroletdealers zijn zwaar de pineut en
moeten het nu doen met wat meer
Cadillac… GM zwaait de laatste jaren
enorm: men wilde ook Opel verkopen wat
niet lukte. Toen een samenwerking met
Renault-Nissan die afbrak, enkel de
aandelenruil met Fiat bleef. Vijf jaar later
weer verkoop Fiat-aandelen… GM blijft nu
al 15 jaar geld verliezen in Europa en
niemand snapt meer wat de lijn is.
Verontrustend zeggen de aandeelhouders
nu. Barra krijgt het moeilijk. PSA zit op
11% marktaandeel in Europa, Opel op 8%
en Chevrolet is 1%.. Het aantal nieuwe
auto’s op de weg daalde in Europa met
2,7% in een jaar..

DE
VS-BANKEN
BLAKEN
VAN
GEZONDHEID
Top 5: fenomenale winsten, Wells Fargo
+627% tov 2009; JP Morgan +280%;
Goldmann Sachs + 252%; Bank of America +
0,5% en Citigroup +7,5%. De Fed greep in de
VS snel in en deed aparte dingen en slaagde
er perfect in de zaak weer op peil te krijgen.
De ECB heeft minder armslag en de EUbesluitvorming is de andere belemmering.
Ook hun activa peil steeg enorm: half 2013
stonden de top vijf op 10.000 miljard aan
assets en dat is +25% tov 2008. De EU deed
lang over Bazel I t/m III en liet elke bank voor
eigen opruiming zorgen. Dat werkte wel maar
was zeer langzaam daarom loopt men veel
achter op de VS. De verschillen binnen de
EU zijn ook belachelijk groot: de prijs van het
geld is een grote chaos geworden tot schade
en schande voor de economie. De
bankenunie kruipt voort en komt ook veel te
laat: de EU betaalt fors voor zijn gebrek aan
tijdigere “integratie”! Ai!

GUANTANAMO
Guant loopt tergend langzaam leeg…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
ARGENTINIË:
DE
GROTE
WAARSCHUWING
Hun valuta schoot onderuit en de grote
inflatie dreigt. Het land dat ooit de IMFdeals weigerde en “op eigen kracht uit het
slop wilde kruipen” en via een faillissement,
bleef zitten met vele niet-betaalde
schuldeisers. Die nooit stoppen met het
ophalen van hun geld… Maar die dat niet
zelf doen maar die schulden verkopen aan
de echte hunters. Intussen krijgt zo’n land
bijna geen cent meer los en voert tientallen
processen.
Levenslessen voor hen die via faillissement
willen
ontsnappen
aan
hun
schuldenbergen!

GM VERLAAT EuropA
GM verkocht eerst zijn 7% aandelen
Peugeot/Citroen en kondigde toen aan dat
Chevrolet uit Europa zou vertrekken. Op het
moment dat PSA vergaderde met het
Chinese Dongfeng… dat over 30% aandeel
dacht. Men deed het via Goldmann Sachs
onder privé-cover en niemand weet wie ze
kocht… Een lange-termijn belegger of wat
speculanten? Ook verkocht men direct na
een kleine plus in de aandelen op de beurs;
toen werd aangekondigd dat Carlos Tavares
de baas bij PSA zou worden…
Dat
bespaarde GM die verkocht best miljoenen
en dus denkt men nu na over manipulatie van
de koers… Na die verkoop daalde PSA op
de beurs met 30%... Net ervooor stapte de
VS-overheid helemaal uit GM die 10 miljard

BRAZILIË WIL EEN ANDER INTERNET
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Dilma Rousseff is erg boos na alles wat
Snowden haar wijzer maakte en wil nu op 23
april een top organiseren over “het besturen
en beheren van het internet”. Dat nu vooral
door de Icann met veel VS-invloed wordt
“bestuurd”. Zij werd met Merkel brutaal
afgeluisterd door NSA en bleef daar woedend
over. Ze is een kind van de Latijs
Amerikaanse revolutie en weet veel van “de
vroeger “Big Stick Policies” van de VS in
Latijns Amerika”. Als je een eeuw geleden
niet snel luisterde naar wat Washington van
je wou, stonden er in een mum van tijd een
bosje marines op je stranden en werd de
regering afgezet of weggeknald… Zij is dat
nog niet vergeten en ziet nu dat het herrijst in
een andere moderne vorm dus “met een
high-tech jasje aan”. De marines zijn
daarvoor ingeruild, dat is de nieuwe “Big
Stick” geworden!

800.000 m3 water gaat maken. Nu gebruikt
een arabier hier 280 liter water per dag en
daarmee zit men 91% (!) boven het
wereldgemiddelde!
De Spanjaarden gaan de TGV leveren hier
voor 9 miljard dollar. Van Mekka naar
Medina dus 2400 km lang. Het grootste
spoorwegcontract ter wereld ooit! Er komt
de Landbridge tussen Dammam en Djedda
(trein) en ook de lijn Koeweit en Oman
(2000 km). Er zijn nu ook fosfaat en
aluminium fabrieken hier: projecten van 20
miljard dollar. Nu is er ook de idee om een
toren te bouwen van 1 km hoog in Djedda
om de Burj Khalifa van Dubai (828 meter)
te overtreffen.
De groei zit op 4% en daalde van 5,2% een
jaar eerder door de lagere olieprijs.
Begroting is boven uitgaven voor 7%. In dit
land met 28-30 miljoen inwoners en wel 4
keer Frankrijk qua oppervlak. Met zijn
oliereserves van 700 miljard dollars…
Er komen nieuwe steden in de woestijn ook
voor buitenlanders zoals King Abdullah
Eco-city (Kaec) aan de Rode Zee met zijn
haven. Total, Mars, Pfizer en Sanofi komen
er fabrieken neerzetten. Er moet wat af van
dat cijfer: 90% van de export is olie en dat
is dus ook het aandeel van olie in de
staatsinkomsten! Het handelsoverschot is
23% van het BBP en bij 75 dollar per vat
olie zal het budget in evenwicht zijn. De
prijs is in sinds 2006 verdubbeld! Ai!
Het gaat hier dus prima mede dank zij de
oude Koning Abdullah nu 90 jaar oud. Hij
bleef een veranderaar en nu is het
weekeinde op vrijdag en zaterdag en niet
meer op donderdag en vrijdag! Ondanks
grote tegenstand van de “gelovigen”.
De positie van de vrouw verandert ook in
dit land waar de koning 18 vrouwen heeft
en 32 kinderen. In 2015 mogen ze
stemmen voor de gemeenteraden en 30
mogen er nu ook parlementslid zijn (totaal
150 leden). Er mogen ook vrouwelijke
advokaten procederen nu en je ziet ook
vrouwen als kassières én ze mogen nu ook
verkoopster zijn in lingeriewinkels. Eerder
mochten ze enkel werken in kunst,
onderwijs en geneeskunde… Nu mag er
ook bij de banken worden gewerkt. Maar

Terug naar inhoud
OCEANIË
Te stil voor veel nieuws….

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DAT WONDERLIJKE SAOUDI-ARABIË
Het meest “gesloten land ter wereld” dat
tegelijk toch ook supereHet land gaat “beter
dan goed”zeggen experts en dat is overal te
zien. Men wil af van die te smalle “olieeconomie”! In Ryad met zijn 6 miljoen
inwoners is her verkeer een enorme chaos.
Er is geen enkel openbaar vervoer nu enkel
mini-busjes
gereden
door
de
vele
gastarbeiders ( meestal uit Z-azië) die hier
de weg weten.. Maar er komen nu ook
bussen en een metro: 170 km lang met 87
stations. Om 3,6 miljoen passagiers per dag
te kunnen vervoeren. Ook Mekka en Djedda
krijgen hun metro’s en ook Medina denkt er
over.
Het land is nu een enorme bouwput: men is
hier al de 50% producent van zoet water via
ontzouting maar er komt nu nog een gigafabriek er bij. In Jubail waar men per dag
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officieel moeten vrouwen en mannen nog
gescheiden werken en de zedenpolitie ziet er
op toe. Ze mogen niet autorijden…. Maar
zegt een sjeik “ze hebben allemaal een
chauffeur”!
Vrouwelijke
ontrouw
en
homosexualiteit daar staat hier de doodstraf
op! Het hele land is echter nu wel voorzien
van scholen en ziekenhuizen en in 20 jaar
kwamen er ook 20 universiteiten bij. Er zijn
ook studiebeurzen en er studeren 150.000
saoudi’s in het buitenland. Er is ook een
vrouwenuni voor 50.000 studenten naast de
Kaust, een uni voor techniek en wetenschap
aan de Rode Zee, die al gereputeerd is nu!
Aramco de grote olieboer kan 12 miljoen
barrel per dag produceren en heeft nog grote
reserves (23%). Ze heeft de grootste onshore en off-shore productieplants ter wereld.
De nieuwe superraffinaderij van Jubail samen
met Total gaat 12 miljard kosten. Aramco is
een staat in de staat: eigen ziekenhuizen en
een
uni,
scholen,
voetbalvelden,
golfterreinen, paardensport, restaurants, en
winkels… Kijk even rond in Aramco-city in
Dharan. Hier mogen vrouwen autorijden, er is
een bioscoop met Amerikaanse films en de
eigen muziekstudios + radio fm. In het land
waarin muziek slecht te boek staat. Hier alles
dus van rock tot blues en country. Want er
zijn al die Amerikanen, venozuelanen, zuidafrikanen en andere hier… Aramco moet ca
180 miljard omzet draaien nu!
Het is ook gek op schaliegas en –olie in zijn
zuiden en langs de grenzen met Oman en
Jemen. En hier is niemand tegen exploitatie.
Want, over 20 jaar is de olie (misschien) op,
het gas is nu al bijna voorbij. Met een
bevolkingsgroei van 2,9% wordt de eigen
energiebehoefte ook snel groter. Van de nu
9 à 10 miljoen barrel per dag worden er al 3
miljoen intern opgebruikt. Ze worden voor de
spotprijs van 5 dollar per vat door Aramco
verkocht. Ook aan de electraproducent SEC
dus ook goedkope stroom hier. Maar ook een
enorm verlies bij een externe prijs van 100
dollar per vat: 80 à 100 miljard per jaar. Hoe
moet dat nu met die energie straks? Wel het
gaat toe naar zonne- en windenergie (54
gigawatt) en kernenergie (16 gigawatt) in
2032. Dus er is een gigahonger naar alle
apparatuur om dit waar te maken.
De

chinezen,
de
Z-Koreanen
en
de
Amerikanen staan in de rij… Nog niet de
russen en de jappen. En Frankrijk (Areva
en EDF) zijn er nu ook present: de EPR
moet hier ook worden gebouwd!
Maar hoe ga je deze grote bocht nemen in
een door en door verwend land waar de
olie voor electra 5 dollar per vat kost?
Waar iedereen in een grote slurpende 4X4
rijdt? Waar electra, water, reizen,
basisvoeding, huren
zeer laag zijn?
Ziekenhuizen gratis zijn en ook scholen.
Men betaalt hier geen BTW en geen
belasting.
Enkel
de
zakat
de
armenbelasting bestaat maar is bijna niets
op die rendementen hier. Zo’n 2,5% voor
de saoudi’s en 16,5% voor de
buitenlanders!
En men is hier best ongerust over de
Arabische revoluties want men stopte 120
miljard in subsidies (20% van het BBP).
Ook in eigen land deed men alles om
armen en werkelozen (24%!) vol te
stoppen. Maar nu moet er weer… gewerkt
worden. En er komen jaarlijks 300.000
jongeren op de arbeidsmarkt bij : 60% is
hier jonger dan 25 jaar! Maar 85% van de
banen zijn nu bezet door buitenlanders: 8 à
10 miljoen! Maar hoe moeten de niet hoog
opgeleide saoudi’s deze jobs overnemen?
En de kleine eenvoudige jobs dat zijn nu
aziaten! Men is hier erg verwend en lui,
zeggen experts. Men is nu wel begonnen
met immigranten van clandsetien soort uit
het land te zetten en controleert nu ook
overal. Er zouden sinds maart 2013 liefst
900.000 immigranten het land zijn uitgezet!
Wat ook hier en daar forse rellen
opleverde, die men uit de pers hield. Daar
vielen ook doden bij… Vele kwamen via
de pelgrimsroute naar Mekka.
Je kunt het land qua geslotenheid best met
China vergelijken: hier denkt men namelijk
ook “dat de wereld zich aan hun moet
aanpassen”. De arme klandestienen zitten
hier ook in ghetto’s en zijn in de handen
van werkgevers die hun paspoorten
innamen. En de gefortuneerden leven in
hun compounds met alles wat ze willen.
Het is in vele opzichten een schizofreen
land. Dat veel problemen wacht…
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En Defensie dat is nu 40 miljard dollar en
vooral uit de VS….

protesterende aanhang: er vallen nog
regelmatig doden in dit land…

HOE KOM JE AF VAN CHEMISCHE
WAPENS?
Die in beslag genomen chemische wapens
van Assad moeten worden vernietigd.
Daartoe moesten de VS een schip
ombouwen tot vernietigingsbedrijf op zee.
Maar die 500 ton uiterst link spul op die “oude
boot” dat doet diverse mensen nu de schrik
om het hart slaan! De russen leverden de
geblindeerde
trucks
met
verzegelde
containers om veilig te vervoeren naar de
haven van Lattaquie. De containers gaan dan
met noorse en deense schepen naar een
geheime italiaanse haven en dan komt het
amerikkanse schip die ophalen… Deze “Cap
Ray” is oud en nogal riskant bij aanvaringen
en brand, zeggen experts. En het hydrolyse
procedé wat is ontwikkeld roept ook twijfels
op. Het vertraagde vernietigen kan bijna
beginnen en dat levert zelfs 800 ton afval
op… Niemand weet men daarmee gaat doen.
Nu heeft het UK aangeboden daarvan 150
ton te zullen “door behandelen”…
Vele houden hun hart vast bij deze zeer
riskante operatie met mosterdgas en sarin de
smerigste giften die er zijn. Die Assad is een
echte problemenmaker.

ERDOGAN MET RUG TEGEN DE MUUR
Na 11 jaar aan het roer gaat het niks meer
goed nu zit deze arrogant geworden
premier met een groot politiek-financieel
schandaal. In de lente al eisten betogers
met grote miljoenen aantallen zijn aftreden.
Nu zit de pijn in eigen kamp in de APK en
de nodige afgevaardigden verdwenen al en
4 ministers twaren gedwongen af te treden.
Corruptie en witwasserij… Hij verloor al de
liberalen, de democraten en de proEuropeanen en ook de VS nemen nu
afstand. Zelfs de duistere club van de
imam Fethulla Gülen staat niet meer achter
hem. In het leger wordt om eerherstel
gevraagd
van
ontslagen
officieren:
Erdogan poetste het hem té onafhankelijke
leger ook al schoon… Het is de vraag of
hij nu de gemeenteraadsverkiezingen van
maart
en
de
algemene
presidentsverkiezingen
van
augustus
overleeft. En het halen van 100 jaar
cTurkije in 2023 dat is helemaal niet meer
zeker. Iedereen wacht er op dat ook
president Gül zich terugtrekt die zeker de
steun zou krijgen dan van de duistere
imam..
Erdogan vecht hard terug, maar heeft erg
veel tegenstanders. Hij lijkt ook te ver te
zijn gegaan voor de wat modernere en niet
ver genoeg voor de religieuzen.
Ten tweede Erdogan is een krankzinnige
bouwer van de duurste zaken:
De
treintunnel van 1,4 km onder de Bosporus
naar Azië is er en die kostte 4 miljard, hij
fundeert nu ook een giga-moskee met zes
minaretten van 50.000 oppervlak voor
37.000 gelovigen die heel veel kosten gaat.
Plus dat nieuwe grootste vliegveld ter
wereld: dat 22 miljard moet kosten en dat
zes pistes krijgt en 150 miljoen passagiers
per jaar kan verwerken. Dan is er ook nog
het kanaalproject, de tweede “Bosporus”
dus van Mare Nostrum naar Zwarte Zee…
De man wil onsterfelijk worden maar
riskeert nu dat hij dat wordt door een OGzeepbel à la Spanje en een bouwfraude à

HET TANENDE TOERISME IN EGYPTE
Men voert nu een campagne uit die 600.000
dollar kost om weer meer toeristen naar het
land te halen. Want het aantal liep terug nu
naar 11,5 miljoen en dat was 14 miljoen in
2011. Vóór de revolutie begon… Dat was
toen 11,3% van het BBP. Vooral de 700.000
Fransen van vroeger bleven weg: er durfden
er nu maar 200.000 te komen hier. De Franse
regering heeft het land ingedeeld in vier
risicogebieden van rood tot groen. Het begint
al weer wat op te lopen, zeker in de wat
afgelegen gebieden van de grote steden en
de echt grote attracties. Maar de experts
weten het zeker: voor er weer een neutrale
situatie is gaan vele jaren voorbij. Een echt
weer groeiend massa-toerisme dat gaat 5 à
10 jaar duren. Áls het vanaf nu rustiger
worden zal, wat er echt nog niet op lijkt. Met
een gevangen
Morsi en een luid
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la nooit vertoond! Want daar zit het enorme
corruptieschandaal: in zijn OG gekte..
Het turkse pond viel naar 2,6 voor de dollar;
6% lager dan voor het schandaal en het
zakte 1%% sinds jan. 2013. De meutes in
hert voorjaar waren daar ook debet aan. De
BIST 100 beursindex viel ook in twee weken
17% en de rente op leningen liep op van 9,7
naar 10,3%. Om de speculatie te
ontmoedigen moest de turkse bank 6 miljard
injecteren : wel 450 miljoen per dag…
Hun tekort van 7% dreigt nu op te lopen dat
voor 80% op korte termijn is gefinancierd. De
besparingen zijn te laag en mede daardoor
ook de investeringen die bleven steken op
20% van het BBP.
Men is helaas ook zeer afhankelijk van
energie-import en dat zit nu ook niks mee.
Men moest al grenzen stellen aan de interne
kredietverlening en daardoor viel de groei
terug op 5%. De politieke onzekerheid prikt
nu zeer en de investeerders kijken hoe snel
het schandaal is opgelost en hoe groot het
zal blijken te zijn. Erdogan zit flink in de
problemen.

R&D-ers, de uni’s én de industrie. De uni
Technion is een waar symbool van deze
werkwijze. Hier volgen jaarlijks 600
ingenieurs ondernemerscursussen en dus
zijn 40% van de 6000 start-up bazen
afkomstig van Technion! Tsahal is zeer
hoog gekomen in high-tech en kent de
fameuse unit 8200. Veel veelbelovende
jongeren komen hier een tijd tijdens hun
drie jaar militaire dienst. En er bestaat die
“technologische gordel” hier: de staat die
zijn economie wereldwijd opende, want in
de regio is er geen afzetmarkt! In het
ministerie van economische zaken is er
sinds 1990 een “chief scientist” en die
beheert
het
programma
Yozma.
Gedurende 5 jaar verschaft de staat 50%
van de investeringen voor high-tech
starters.
Daarbij
is
er
intensieve
samenspraak tussen staat, Tsahal, uni’s en
de industrie en dat levert hier dat “legertje”
aan jonge briljante pragmatische en
energieke ondernemers op. Met veel
“chutzpah” een mix van stoutmoedigheid
en judgement. En mislukkingen dat is hier
geen enkel probleem: het is gewoon de
andere kant van risico-nemen! En levert
maximaal aan ervaring op! Dat zegt Youssi
Vardi de 70-jarige oprichter van ICQ dat hij
na een paar jaar voor 400 miljoen aan AOL
verkocht. Hij had in zijn leven 22
successen en… 27 mislukkingen geeft hij
graag toe. Hij spreekt ook graag over het
paradigma van de joodse moeder en haar
zoon: die bouwt aan zijn ego en
minimaliseert zijn tekortkomingen. Waar?
Ene Abrahami liep in het begin met zijn
bedrijf WIX drie keer vast. Nu is het op
Nasdaq genoteerd voor 650 miljoen dollar.
Hier is “exit” een toverwoord: start op scoor
hoog en verkoop… En begin opnieuw!
Dat trekt nu ook veel chinezen aan naast
de vele Amerikanen. Waze ging naar
Google, Onavo naar Facebook en Prime
Sens naar Apple… Peking stopte nu 75
miljoen in het fonds Catalyst en gaven 120
miljoen aan de uni Technion. Als men ook
een dochterbedrijf oprichtte in China!
Er is hier ook kritiek: er zijn maar weinig
grotere bedrijven in Israël van het type
Nokia: men is hier zeer shortterm gericht

ISRAËL: DE START-UP NATIE
Van Tel-Aviv tot Haïfa is het start-up country
in Israël en investeerders uit de hele wereld
zijn hier aktief. Hier zie je de combinatie van
excellente researchers en ondernemers die
het allemaal willen schoppen tot Google’s en
Apple’s! Men spreekt hier dan ook van Silicon
Wadi in navolging van Californië. Er zijn
duizenden
kleine
bedrijven
die
met
fantastische ideeën aankomen en die dan
vervolgens
voor
veel
geld
worden
weggekocht door investeerders. Hier zijn
IBM, Intel, HP, Microsoft, Apple en Facebook
zeer actief: kijk op de Avenue Rothschild in
Tel-Aviv waar zeker 700 start-ups aktief zijn.
Op totaal 1000 firma’s. Op gebieden als
veiligheid, biotech, medisch en ook media. Dit
komt niet van niets: hier is het overleven en
overeind blijven dagelijkse zorg: en het land
heeft geen enkele grondstof als olie of gas.
Daarom is hier de high-tech het product om
te overleven: economisch maar ook letterlijk,
het aan de top blijven met wapen- en
veiligheidsvoorzieningen. Er wordt zeer nauw
samengewerkt tussen Tsahal (het leger), de
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en op snel geld. De overheid tracht daar nu
iets aan te remmen en probeert er meer
“thuis te houden en uit te bouwen”. En nu
komen ook de buitenlandse bedrijven die
eerst enkel hier wegkochten op het idee om
hier een bedrijf te stichten. Zoals nu e-Bay.
En deze sector neemt nog maar 10% van de
jobs voor haar rekening. Hier overheerst de
servicesbusiness en ook blijven ultraorthodxen,
en
Israëlische
Arabieren
uitgesloten. Er is teveel sprake van een
“digitale breuklijn” en daar moet wat aan
gedaan worden. Op den duur zal dat “exit
gedoe”, deze positieve dynamiek op den duur
niet overleven.

instituties, maar wat te doen met de
alouitische minderheid en hun veiligheid
die nu de Assad’s garanderen? En zij
hebben best veel topfuncties ook. Dus
Syrië daar is nog lang geen winnaar in
zicht… Een dikke zorg dus voor iedereen
en zeker de Arabische landen en hun liga!
BIG BUSINESS IN IRAK
Het is er verre van rustig met die
burgerkrijg tussen vooral sjiieten en
soennieten. Maar de business past zich
ook hier aan en tracht door te gaan met
veel beveiliging om zich heen. En veel
angst voor geweld.. Op de laatste beurs in
Bagdad bleek dat de Fransen wel voor 22
miljard aan orders zagen liggen. Energie
en transport sector zijn er voor beide
enkele miljarden euro en men werkt hard
aan het verbeteren van het vliegveld in
Bagdad. En die zes uur stroom in Bagdad
dat moet ook anders…
De metro in
Bagdad moet met 1,5 miljard worden
verbeterd en de treinlijn Bagdad-Bassora
moet er komen voor 10 miljard. Renault
verkocht al 2000 trucks, Eurocopter
verkocht er 31 helicopters en Total boert
niet slecht in Kurdistan en Halfya in het
zuiden. Lafarge produceert er 6 miljoen ton
cement. Maar de dood is hier nooit ver en
dat probleem is nog lang niet opgelost. De
periode na de oorlog nu al langer dan 10
jaar bracht een grote politieke chaos, vele
emigranten en dagelijks tientallen doden
en gewonden. Tienduizenden en meer per
jaar…

MET DE ASSAD’S GAAT HET PRIMA
Het leger van Assad neemt weer de
overhand met name te zien aan positiewinst
in Homs en Aleppo. En de djihadisten,
geholpen door wel 1000 man uit Europa,
nemen ook de overhand op de andere
rebellen. Daardoor werd een conferentie over
Syrië steeds lastiger… Het opruimen (?) van
de chemische wapens staat in de steigers:
maar wat is de garantie? Iran gaat vrolijk door
met moderne wapens en leveren van
paramilitairen “om de sjiietische heilige
plaatsen in Syrië” te beschermen. Ze
versterken
ook
de
sjiietische
gemeenschappen in Bosra, Lattaquié en
Idleb. En er zijn ook nogal wat “militaire
instructeurs” die in de commandolijn van het
syrische leger opereren. Zij zijn de
coördinatie met Hezbollah uit Libanon. Iran is
meer dan ooit een helper van de Assad’s! De
president en zijn broer Maher doen hun job
goed en overleggen ook met de bondgenoten
: de Baathpartij is bijna uitgesloten. Hun
geheime diensten zijn door die van het leger
vervangen en Maher speelt daar een cruciale
rol. Eigenlijk nemen de broers Assad en de
bazen van de geheime diensten de grote
besluiten in overleg. En de Assad’s zijn goed
in het uitspelen van geheime diensten tegen
elkaar om het evenwicht te bewaren én
veiligheid te garanderen voor zichzelf. Denk
ook niet dat het enkel alouieten zijn of veel
sjiieten: hoge posten worden ook door
soennieten bezet! Zonder de Assad’s zou het
land kunnen overleven met zijn sterke

MAROKKO VANDAAG..
Het is nog een land van grote rijkdom
naast grote armoede: nu nog leeft 15% van
het land met minder dan 2 dollar per
dag.Veel marokanen werkten in Spanje en
Italië maar er komen er steeds meer terug.
Zij die in Europa bleven sturen nu minder
geld waardoor het platteland meer lijdt.
Maar tussen Tanger en Casablanca
explodeert de upswing alsook in Rabat en
Kenitra. Daar staan de 4X4 ’s met zwarte
ramen en is men blij dat de Arabische lente
hier niet kwam. We zijn hier geen
losgeslagen revolutionairen heet het daar.
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Maar er is oppositie die, -vooral de beweging
van 20 februari-, een parlementaire
democratie eist… Bij de laatste verkiezingen
kregen de islamisten (de PJD) net geen
meerderheid en zij leverden de premier: de
koning had het benoemingsrecht. En
Benkirane kwam op die stoel en ze kunnen
het met elkaar vinden. De moderne koning is
ook geestelijk leider van de alouieten hier en
dat al sinds de 17e eeuw! De koning is veel
weg, spreekt zelden met de pers maar is zeer
aanwezig bij alle grote besluiten. Maar hij
reist ook veel rond in het land en bezoekt
vele kleinere projecten. De premier is handig.
Wat ook nodig was want hij zeer negatief
ontvangen in regerings- en hofkringen. En
draagt zelfs de gehate stropdas: een
concessie zegt hij. De PJD heeft het lastig in
de hoge kringen meer macht te verkrijgen en
de mister van Communicatie die meer
religieus wilde op Radio en TV lukte dat niet.
De koning zelf eiste “verscheidenheid”! De
grote dossiers bleven “in het paleis”:
buitenlandse zaken, defensie en veiligheid…
En hij weet de arme ongeletterde bevolking
goed zijn visie uit te leggen omdat hij ook het
oude Arabische dialect tegen hen spreekt en
niet het intellectuelee arabisch van de
bovenlaag. Dus moet de PJD werken en
geduld betonen en meewerken aan het
vorkomen van extremisme en aanslagen; die
er zijn geweest. En nu het ook stroef gaat
met de islamisten in Egypte en Tunesië moet
hij dubbel oppassen. En hij moet regelmatig
interveniëren in conflicten bij de toppers in
zijn partij. Hij liet enkele uit de regering
verdwijnen en moest er liberalen voor
terugnemen en ook anti-islamisten. De PJD
heeft nog maar 11 van de 39 ministers en
maar een topministerie dat van Justitie.
Nu komt er een lastige periode mede omdat
de kassen leeg zijn en hervormingen
verwacht worden. De premier weigerde al om
de salarissen te betalen aan ambtelijke
stakers en weigert ook de toegang tot
ambtelijke functies zonder deelname aan het
algemene concours. De koning werkt aan de
TGV-lijn van Tanger naar Casablanca, drie
stuwdammen en de nieuwe haven van
Tanger. En aan het nieuwe station van
Marrakech.. Dit moet het land in de komende

dertig jaar hoog optillen op de zuidkust van
de Mare Nostrum.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
HET TABLET DAT TTT HEET IN HET
FRANS
Het is voor architecten, avonturiers, offshore people dit robuuste tablet. Dat kan
tegen regen, stof, zand en vocht en
extreme temperaturen. Met alles “er op en
er
aan”
goedgekeurd
door
het
Amerikaanse leger en 500 gram licht. Kost:
1920 euro, dat wel, en u krijgt het bij
Panasonic als u het model FZ M1 vraagt.
DÉ BELANGRIJKSTE ONTDEKKINGEN
VAN 2013
Wel: een nieuwe onbekende van Goh die
sinds 1908 op een zolder lag.
Dan: 28 kosmische neutrino’s die getuigen
van de meest energetische evenementen
in het heelal. Miljarden jaren geleden. Dit
gaat veel nieuws opleveren over onze
herkomst.
Ook die supergrote vulkaan onder de
oceaan is dit massief Tamu ten oosten van
Tpkyo op 2000 m. diepte. De laatste
uitbarsting was 145 miljoen jaar geleden.
Hij is even groot als de berg Olympus op
Mars en nu zijn er dus twee ontdekt!
De blauwe walvis met de witte neus en ook
wij stammen af van een klein insect van 25
centimeter dat ontstond net na het
verdwijnen van de dino’s. Dat had u niet
gedacht!
Een vette ijsberg in de riolen van Londen
die wel 15 ton woog en alles verstopte!
Uit de analyse van een oud stuk hout kon
nu de leeftijd van Boeddha worden
vastgesteld. Hij werd geboren in Nepal zo’n
zes eeuwen voor JC!
De olinguito een kleine vleeseter die in
Ecuador is ontdekt bwijst dat we nog niet
eens alle dieren kennen.
PARTICULIERE
OPSLAG
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COMMERCIËLE

De “aandeel-economie” floreert en nu is er in
Frankrijk ook de site Jestocke.com en die in
de VS heet iStock.com. Daar kun je
bergruimte vinden en huren voor van alles
van 2 m2 tot 150 m2 en er is een aanbod nu
van 4000 m2. En 300 garages, parkings etc
voor caravans, boten en campers. Als
aanbieder kun je gratis op de site gaan staan
en je betaalt via de site verzekering inclusief
en de
site neemt
20%
van de
transactiewaarde…

maar 50 euro! En u houdt uw planten in
leven!
HIGH-TECH PILLEDOOS
In Franrijk zijn er 8 miljoen mensen, ze
heten hier octopussen, die meer dan 10
medicamenten gebruiken. En daardoor
gaat het vaak fout: 1 miljoen extra-ziekenhuisdagen per jaar door medicatiefoutjes!
En
waarshijnlijk
1
miljard
extra
ziektekosten, Ai! De firma Medissimo
leende nu 2,4 miljoen om een echt goede
electronische
pillendoos
door
te
ontwikkelen die aan het internet komt te
hangen. Er zitten sensors op, een
barometer, een versnellingsmeter en een
GPS… En zo kan deze doos ook alarm
slaan als er iets erg fout gaat. En je kunt
vrijwel zonder extra-kosten het aantal te
bewaken patiënten (ook bij een tijdelijke
medicatiekuur), verhogen van 61 naar
91%. De directeur, een dame gaat nu ook
in de VS haar product verkopen. Intussen
tracht Hollande c.s. om de veelheid aan
medicatie structureel te verminderen in dit
pillenland!

DE FRANSE GOOGLEGLASS IS ER!
De bretonse firma Optinvent ontwierp een
eigen “Googleglass”. Met een betere camera
die ook mails etc. kan versturen. Want dat is
essentieel zegt het marketingburo Crucial
Research en die schat deze brillenmarkt ook
op 10 miljoen stuks in 2018! Dat gaat nog wat
moois opleveren, behalve als je al een echte
bril op móet! Dan ben je outcast dus.
EN OOK DE SKI-“GOOGLE”-GLASS
Smith Optics in Ohio levert ze en ze zijn
gebaseerd op de beroemde “Google-glass”.
Maar nu met temp.meter, hoogtemeter,
sprongmeter. Ook sms-sen kan, muziek
luisteren, foto maken en telefoneren.
Natuurlijk ook met GPS. Anti-mistglazen ook
en natuurlijk leest u alles IN het glas! Maar nu
zonder beperking van het “kijkveld”. Er kan
ook een helm bij..
Smith Optics I/O Goggles kosten 700 euro.

FRANSE E-FIETS MET SUBSIDIE
De Franse fabrikant Moustache Bikes
bracht een mooie retrofiets uit met een
Bosch E-motor van 250 Watt een
autonomie van minimaal 60 kim en max
speed van 20 km/uur (als de bestuurder
max 70 kilo weegt). Schijfremmen, 26
versnellingen (derailleur) en ballonbanden.
Kost 2539 euro (ai!).
Maar nu geeft de Metropool Marseille en
Omgeving bij wijze van experiment max.
400 euro subsidie bij wijze van 4 maanden
experiment… De fiets in Frankrijk MOET
nu ook een succes worden!

UW JASJE MET OORDOPJES?
Bestaat ook al: oordopjes en een ingeweefde
kabel in een jas waaraan u uw I-Pod aansluit.
Er zit natuurlijk ook een capuchon op: u lijkt
dus weer op Mark Zuckerberg zo!
UW 3D-SCHOENEN
Er komt nu een programma voor uw 3Dprinter dat uw schoen exact naar uw voet,
kan fabriceren. U loopt als nooit te voren!

FIETSEN MET AIRBAG
Auto’s hebben airbags, skiërs ook al en
ook motor- scooterrrijders. Maar nu kwam
nog hét idee om de nare helm te
vermijden: de helm-airbag dus. Het is een
band om uw nek die bij linke soep zich
opblaast tot een echte helm. Druk op de
knop of als er kracht komt op het touwtje
waarmee u aan de fiets vastzit en hup hij

ALS UW PLANTEN U OPBELLEN
Een klein stokachtig apparaatje wat u in de
pot steekt en het heet Power Flower. Het belt
met uw smartphone als hij droog staat, beter
gezegd, de plant in de pot. Of als die te
weinig lucht of licht ontvangt… Het kost u
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springt óm uw hoofd! Een zweedse uitvinding
en hij kost 399 euro. Dat is niet veel om een
schedelbasisfractuur te voorkomen…

Drie torens van elk 150 meter naast elkaar
van Koolhaas die dat wil bouwen naast de
kades van zijn stad op een terrein groot als
een voetbalveld. Bureaux voor 60.000 m2;
240 appartementen, 285 hotelkamers,
restos en boutiques en 5 niveau’s parkings.
Er kunnen 500 mensen in en het pruceert
zijn eigen elektriciteit. Een soort van
paqueboot op zijn kant..

UW ZONNEMETER
Het is een armband die heel nauwkeurig
bijhoudt hoeveel zon u consumeerde op uw
huid
en
u
adviezen
geeft
over
huidbescherming. Netama maakt het fraaie
ding en u hoeft dus nooit meer kreeftrood te
zijn.

EEN KANKERTEST VIA UW ADEM
Hossam Haïck ging na MIT naar Israël
terug en hij is scheikundig ingenieur. En
vond nu op zijn 38e de ademtest voor
kanker uit. Die voor 95% voorspelt of u dat
wel/niet hebt.. No kost die nog 3000 dollar
maar dat kan naar 300 terug weet hij nu al.
Het berust op nanotechnologie: het ding
ruikt moleculen met zijn vijf sensors en
haalt er de kankermoleculen feilloos uit.
Zeer belangrijk omdat het bij kanker altijd
gaat om tijdige ontdekking en als
onderzoek eenvoudig is kan dat ook veel
frekwenter. Hij ziet ook mogelijkheden
voor het ruiken van andere ziekten…
U blaast op een slang die aan het apparaat
Na-nose vastzit en die ruikt en ziet of er
foute moleculen zijn én in welk stadium
hun kanker is… Dat gaat in een PC die een
kerig verslag maakt. Vele biopsies zijn niet
nodig want ook de ontwikkeling van een
kanker kan je er mee vaststellen. Nu is hij
bezig gegaan met de huid en hij wil het
huidgevoel gaan meten voor van alles:
vocht, temperatuur etc. Op afstand via de
huidreacties te meten.. We hebben straks
geen enkel geheim meer.

UW URINEBATTERIJ
Uw plasje dat is 95% water , 2% ureum en
nog 3000 andere stofjes. De uni van Bristol
(VS) met geld van Gates laten nu nagaan of
je uit uw plasje een beetje energie kunt halen.
Ja, er uw mobieltjesbatterij mee kunt vullen!
Via bacteriën die urine opeten en er energie
mee maken echt waar. Een uitkomst in arme
landen met weinig stroom. En nu zijn er
andere researchers die ook een robothart dat
op urine loopt. Dus allez een pipeline’tje van
uw blaas naar uw hart en u loopt weer als
een kievitje!
UW EIGEN DROONTJE IS ER
U gaat ze nu overal zien vliegen want er zijn
er vele en voor weinig geld ook. De Franse
wet maakt het u niet moeilijk: u mag bijna
overal vliegen waar het niet link is lager dan
150 meter maar dan mag er wel geen camera
op die drone zitten. Want dan mag u niks
meer… U moet dan een profvergunning
hebben. Ik zag een kleine zeer platte met drie
“wielen tegen elkaar”: dus drie propellers in
horizontaal vlak. Hij vliegt met een tablet en
kan vrij lang vliegen. Hij suurt u ook alle
vluchtparameters… en heeft een camera. De
videokwaliteit is wat slapjes. Kost 349 euro
en met Flightrecoder 100 extra.

DE SUPER - NIEUWE E-PORSCHE
Hij heeft twee electromotoren: 129 pk voor
en 156 pk achter samen goed voor extra
power naast de V8 motor van 608 pk… De
batterij doet het voor 16 à 31 km.. Hij gaat
naar 100 in 2,6 sec. met zijn carbonchassis
en zijn verstelbare vleugels. En zijn
uitlaatgassen gaan direct de lucht in… om
geen
oververhitting
in
het
motorcompartiment te krijgen. Er komen er
918 van en elke kost 775.000 euro. Hij
heet dan ook Porsche 918..

APPS VOOR RADIO OP UW TABLET ETC.
Er bestaan al internetradios die alle
wereldzenders vinden en nu kwam er ook die
apps voor uw tablet en Iphone waarmee u dat
kunt. Welk een gemak: uw lokale radio in uw
oren via uw smartphone: wherever you go!
XXL BOUWEN IN ROTTERDAM
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TWEETALIGE EN ALZHEIMER
Het lijkt statistisch waar te zijn: tweetaligen
krijgen later Alzheimer! Dat vond een indisch
onderzoeksinstituut en dat werd gepubliceerd
in het tjdschrift Neurology. Als je tweetalig
bent krijg je vier jaar later de ziekte welke ook
andere
indicaties
zijn!
Verklaring?
Tweetaligheid doet het gebied voor attentie
en redeneren meer gebruiken… Dat levert
ons vijftaligen (!) dus minstens 8 jaren
vertraging op?

ICECUB ONTDEKT NEUTRINO’S
Hij staat op de Zuidpool en bestaat uit
5000 onderdelen van 50 cm diameter die
op een diepte van 1400 tot 2400 meter in
het ijs hangen… En daarmee doet men…
ruimteonderzoek! Daar zitten de geheimen
van de supernova’s, de pulsars, de zwarte
gaten etc. uit onze galaxies. Dat had u niet
gedacht niet?
ZINK IS BETER DAN SILICIUM
Er ging veel silicium in onze chips maar nu
vond men op Stanford dat zink maar dan
wel maar een dunne laag van atomen
elektriciteit kan geleiden met 100%
rendement. Bij gewone temperaturen en tot
wel 100 graden als je er wat chloor aan
toevoegt. Dus dat is puik voor de nieuwe
microprocessors die niet meer zullen oververhit raken! Zeer belangrijke uitvinding:
nog meer power per mm2!

3D-PRINTEN MET ALGEN
De meeste voorwerpen die men maakt met
een 3 D printer zijn van plastic of metaal. Nu
vond het bretonse Fabshop en Algopack uit
om te printen met… een product op
algenbasis. Bio-afbreekbaar dus echt een
alternatief.
ROBOTJES ALS ONDERWIJZERS
Twee kleine robots die Bo en Yana heten
spelen xylofoon en kunnen zelfs op de
glijbaan meedoen maar leren kids ook
programmeren! Twee ex-Google werknemers
vonden hen uit. Als de kids commando’in
Java of Python (progr. Talen) opschrijven
veranderen ze van gedrag en dat is grappig.
En dus leren de kids graag…
In Estland leren kids ook al programmeren op
de lagere school en er is ook een school in
Seine-Saint-Denis waar dat al gebeurt. Ook
in Zweden en in Montrueil en binenkort in
Aubervilliers; geholpen door Altran en
Microsoft. Ook in Dakar is het begonnen
daar kun je mobieltjes leren programmeren,
dus je eigen apps maken. En ik zag een lijst
met nog wel 10 namen van steden die het op
scholen doen… Andere tijden en vanaf je 4e
jaar. Dat helpt!

HET ANTI-INFARCT HORLOGE
Oxitone heet het en komt uit Israël. Het
meet de hartslag en het zuurstofgehalte in
het bloed en stuurt dat door via Bluetooth
naar uw smartphone. Die geeft een alarm
af aan uw arts de dichtstbijzijnde dus voor
een hartinfarct als er iets mis is met die
data. Zo wordt er kostbare tijd gewonnen
en dat voorkomt soms de dood. Binnenkort
is het te koop voor 150 euro.
EEN HIERARCHIE IN HET DNA
De Uni van Washington ontdekte dat er
een “hierarchie zit” in het DNA. Het eerst
werd in de jaren 60 ontdekt en bestuurde
de aanmaak van proteïnen. Het tweede
verstopt in het eerste, vertelt de cellen hoe
de genen moeten worden gebruikt. Het is
een soort van controletoren dus. Deze
ontdekking is van groot belang voor beter
begrip van genetische ziekten. Hieruit
bliojkt weer dat er elke dag opnieuw
ontdekkingen zijn van groot belang in dit
veld. Nu dus dat “super-dna”.

DRONE TEGEN VERDRINKEN
Een lab in Theran maakte een drone voor de
redders op de stranden van de Kaspische
Zee. Hij brengt razendsnel reddingsboeien
naar drenkelingen bestuurd vanaf de
hulppost en is ter plekke in 20 seconden. Dat
is veel sneller dan de gewone helper.. En hij
kan van de een naar de ander in zeer korte
tijden met 7,5 meter per seconde. Een rayon
van 4 km2 is er gemakkelijk mee te bedienen.

Terug naar inhoud
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schatrijk mee. Link werk: in 1772 kwamen
er maar 20 vrachten van de gestarte 400
aan in Montpellier… De eerste koelkast
arriveerde in 1920… Om de Ventoux vond
je (en vind je nog) de nodige glacières.
Koepelvormige bouwsels ¾ in de aarde
met een dikke deur. Daarin zat het ijs voor
de zomer om de pastis te verfrissen…
Mensen, klimaat en mode is een grillige
mix.

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
CO2: ONDER DE GROND ER MEE!
In Estevan in Canada op de grens met de VS
gaat men nu een giga-kolencentrale bouwen
om stroom te produceren; want die kolen zijn
pas echt goedkoop! Maar dat maakt nogal
wat CO2 ook en dus… is men gereed 90%
ervan in de grond te stoppen. En dat zou men
, zeggen de Canadezen, met zeker 95% van
de kolencentrales in de wereld ook zo kunnen
doen. Die centrale kost wel 870 miljoen
euro’s en kan 110 mWatt produceren. Want
in Saskatchwan waar het boomt is de
vervuiling een der hoogste in de wereld, per
kop. Dat CO2 wordt weggestopt op 3,4 km
diep in poreuze rotsen waar eerder olie is
gewonnen; overigens pompt men er nog wat
op nu en vult zo de lege ruimte. En
verhoogt die olieproductie, omdat het gas de
viscositeit van de olie vermindert! Is dat niet
slim? De experts zeggen dat nu ook veel
wordt voorbereidt van deze techonolgie in de
VS, China, Noorwegen en Australië en
nauwelijks iets in… Europa! Men waarschuwt
Brussel hardop met het doorgaan met die
CO2-quota en niet deze vernieuwing te
volgen…

SUPER-CO2 EN DE LAAGSTE TEMP
OOIT
Fabrieken die elektronicaproducten maken
stoten PFTBA uit (perfluortributylamine)
wat liefst 100 keer schadelijker is voor het
serre-effect dan “gewoon CO2”. Dat is
geen goed nieuws en wat moeten we daar
nu weer mee? Niemand verbood het
wegduwen ervan in de luchten tot zover…
En op de zuidpool werd het liefst -93,2 C
recent in de buurt van Argus en Fuji. In
Nederland werd 2013 ook het meest frisse
jaar van recentere datum met minder regen
en meer zon. Niet zo beroerd deze
klimaatverandering. Maar ook hier gingen
de extremen nog extremer waar het om
(on)weer-incidenten gaat.
DE SAHARA DENATUREERT?
Studies tonen dat ca de helft van de toch al
kleine dierenpopulatie in de Sahara
verdween sinds een eeuw of zo. Ook
grotere als de antilopen en de gazelles en
ook de luipaard. Maar sommige overleven
goed. Verontrustend? Niet zeker want de
verandering van se Sahara is al eeuwen
gaande. En een van de zeer oude
klimaatveranderingsprocessen op de
wereld ook. En veranderingen, ook in het
klimaat, stonden nooit stil. Bijna alle
migratie had een klimaatverandering als
oorzaak en zie de mensheid leeft nog! En
steeg in omvang tot het dubbele in goed
één eeuw…

KLIMAAT EN MODE
Van ca 1750 tot 1960 was de zon eerder een
bedreiging dan een plezier! Wij mensen zijn
grillig in ons idee en gedrag, staat te lezen in
het boek: La pluie, le soleil et le vent (Alain
Corbin; Aubier, 246 blz). Tot in de 19e eeuw
was de mist “een zeer verafschuwd, ja
dodelijk” verschijnsel. Het Franse woord
Brume voor mist komt ook van het latijnse
bruma. Van de solstice van de winter het
moment “waarop de werelden van de levende
en de doden elkaar raakten” heette het
vroeger. In de 2e eeuw was men gek op
sneeuWWater: Nero deed het zelfs in zijn
favoriete wijn. En in het warme Bastia legde
men diep in de grond sneeuwputten aan!
Bedoin waar ik vlak bij woonde heet zo naar
de familie Bédoiun die handelde in sneeuw
en ijs dat op de Ventoux lag. En xze
verkochten het naar Carpentras, Beaucaire,
Montpellier en Toulouse en werden er

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
FRANSEN VERTREKKEN
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In de historie vertrokken er eerder Fransen
naar verre buitenlanden: vooral in de jaren
rond het gehannes met het Edict van Nantes
dat ging over ja/nee tolereren van de
protestanten. Honderdduizenden waaronder
vele rijke fabrikanten vertrokken toen…
Frankrijk bleef gespaard voor de massaemigratie tussen 1850 en 1913 toen 40
miljoen Europeanen en masse vertrokken;
vele naar de VS.
Maar nu is het allemaal anders geworden: al
2 miljoen Fransen leven in het buitenland nu,
ongekende aantallen. En de groei is 4 à 5%
per jaar. Het zijn de beter gesitueerden die
vertrekken vanwege het nare belastingklimaat, zo’n 35.000 stevig belastingplichtigen vertrokken naar betere oorden. Het
zou 60% zijn gestegen recent! Maar voor de
rest zijn het eerder de jongere en werkeloze
Fransen die gaan. Enquetes geven aan dat
27% van hen naar het buitenland willen.
Vooral ook de andere zuid-Europese zien
massal mensen vertrekken: men spreekt
zelfs van leegloop! Spanje verloor al 400.000
jongeren in enkele jaren. En de oudjes
blijven… ook niks goed voor die lege
pensioenkassen! Al komen er ook wat beter
gesitueerde ouderen de zon zoeken en geld
besteden.
Toch berekenen experts in Frankrijk de tol
van het stijgende vertrek op snel 1 miljoen
werplekken!
Vooral
omdat
“de
ondernemende” die voor business zorgen het
eerste weg zijn… En zie Griekenland dat arm
achterbleef terwijl zijn rijke elite elders de zon
vond. Is het dus ook hier vooral somberen
geblazen? Niet helemaal: op kortere termijn
slaat het gaten maar op langere termijn
draagt het zeker ook bij aan dynamisering
van het vaderland!
Want dat verlies aan “hersens” is enerzijds
bedroevend, maar heeft ook een andere kant.
Meer Fransen dan ooit, vertrekende én
achterblijvers, ontdekken andere landen en
gewoonten. En ideeën! En dat bevrucht
elkaar zeker positief: de zaak komt wat
sneller los dus.. De Chinese diaspora die
vooral ontstond van 1850 tot 1950 bleek ook
een enorme push te zijn voor het vaderland
niet zelden vanwege het verdiende geld wat
terugvloeide. De meeste Maghreb landen zijn

erg blij met het geld dat in Europa
immigranten naar huis sturen. In Marseille
hebben we wel 10 zaken die zijn
gespecialiseerd
in
“goedkoop
geld
transfereren! En nu zien we in China ook
een gewilde emigratie van studenten en
jongeren, die na studie en relevante
ervaring wer terugkeren. En veel bijdragen
zo.
Zie ook de rijk geworden, succesvolle
indiërs in Californië! Ze maakten groot
fortuin in internetbedrijven daar en
sommigen hielpen daarna niet zelden
collega’s en hun vaderland.
Nu is het wachten op de periode van
“hereniging”van het oude Frankrijk en het
nieuwe geëmigreerd.. In China liep die
samensmelting vreedzaam en succesvol
af. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
In magazines is emigratie een steeds vaker
voorkomend onderwerp: ik zag rijen van
foto’s met stories van geslaagde Fransen
in het buitenland. Uit Londen (waar nu al
400.000 Fransen zouden zijn!), China, de
VS, Australië, Japan en zeker ook Canada
met zijn honderdduizenden. Ook Moskou
en Saoudi-Arabië kwamen voor..
De
tijden zijn definitief veranderd, Frankrijk
moet er nu echt rekening mee houden en
het fenomeen gaat een steeds belangrijker
factor worden. Positief en negatief, dus met
een saldo! 6

-DEMOGRAFIE
DE MENSELIJKE BOM IN IRAN
In 1979 telde Iran 37 miljoen inwoners en
Komeini die geestelijk daar de baas werd
besefte dat hij met dit handjevol sjiieten
thuis (+ de rest elders) niet veel voorstelde
gezien
die
honderden
miljoenen
soennieten. Dus startte hij een Aktie om
snel te groeien in bevolkingsomvang door
o.m. een fatwa tegen voorbehoedmiddelen
uit te spreken. Alle “dictatoren” deden
zoiets al op eigen wijze zoals Hitler en ook
Mussolini in de 30-er jaren en ook Franco
was van de partij toen.
Khomeiny wilde “een extra-leger van 20
miljoen
mannen”
zei
hij.
De
huwelijksleeftijd van de dames ging van 18
naar 13 jaar en er kwamen extra-dozen
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eten per persoon in een gezin! Ook werd er
gesubsidieerd voor huishoudelijke apparaten,
TV’s en zelfs auto’s. Wat ook een enorme
zwarte markt opleverde toen. Tijdens de
oorlog met Irak vloog de bevolkingsomvang
omhoog: ondanks de 1 miljoen soldaten die
Saddam toen vergastte op het slagveld. In
1986 waren er liefst 50 miljoen iranezen: +13
miljoen dus. Dus de wens van Allah van
Theran, kwam snel tot zijn vervulling. Maar
daarna werd het nog mooier. Want de
mensen van de gezinsplanning schrokken
zeer van dit succes omdat het land na het
einde van de oorlog met Irak werk moest
hebben voor alle en ook “te eten”. En de
economie was een ravage geworden.
Khomieiny kwam onder druk te staan van
andere politici en geestelijken en de mensen
van volksgezondheid en budget kregen
gehoor. In 1988 direct na de oorlog moest
Khomeiny een opdracht uitvaardigen weer
aan gezinsplanning te gaan doen… Er kwam
een grote publieke campagne daarvoor : Een
baby is prima en twee is genoeg” heette het.
Khomeiny stierf een jaar later: 1989 en het
aantal kids per vrouw van 9 (!) liep snel terug.
Iedereen mocht nu vrij kiezen en was
“gewaarschuwd voor teveel kids”. Twaalf jaar
later kreeg de iraanse minister van
Gezondheid
een
VN-prijs
voor
hun
gezinsplanning! En in 2000 was het aantal
inwoners 64 miljoen.. want de vrouwen
hadden zelfs geen toestemming meer nodig
van hun ega om de pil te nemen en de
meeste stopten al snel bij drie kids. Zo’n
100.000 vrouwen lieten zich steriliseren en de
meesten wilde nog maar twee kids. Een
ongelofelijke
curve
van
bevolkingsontwikkeling: 1979: 37 miljoen,
1986 50 miljoen (+13 miljoen = +35%!) en
2000 64 miljoen (+14 miljoen tov 1986=
+20%). Wat aantoonde hoe je er mee om
kunt gaan als je maar voldoende vruchtbare
vrouwen hebt én een dictatuur. Dus Duitsland
en Japan nu kunnen dit kunstje niet herhalen:
die moeten aan de immigratiekraan draaien…
Als ze haast willen maken.

inwoners. Ierland met 4,6 miljoen inwoners
doet als nu enige nog 2,01 kids en Portugal
met 10,5 miljoen zit op 1,28… De laagste
van Europa. En nu viel Frankrijk in 2013
terug op 1,99, met zijn 66 miljoen inwoners
er kwamen er in 2013 280.000 bij (+0,4%).
In 2000 mat Parijs nog +0,5% dus er is een
keerpunt bereikt. De EU zit overigens op
0,2% bevolkingsgroei per jaar .
Frankrijk had nu minder geboorten
(810.000 = -1,3%) en meer overlijdens
(572.000 nu, een piek). Dat heeft ook iets
te maken met veel doden door de griep,
zeker bij de ouderen. Maar er komen ook
steeds meer ouderen op sterfteleeftijd (86
voor mannen, 92 voor vrouwen).
Het aantal vruchtbare vrouwen (20-40 jaar)
daalt sinds 1995 en dus zit Parijs nu op
een telling van 1,99 kids per vrouw. In
2010 was het nog 2,03! Daar is de
economische crisis zeker ook debet aan,
zeggen experts. Dus is Ierland nu bijna het
enige land in Europa nog dat groeit zónder
immigratie. Dus Europa, het oude
continent, moet nu kiezen…
In Frankrijk trouwden in totaal 238.000
paren en deze keer waren daar 7000
verbintenissen bij van mensen van gelijk
geslacht. In september 2013 was er de
piek van 1500 direct na de invoering van
de wet. Drie van de vijf huwelijken betreft
mannen. De homoparen zijn gemiddeld 50
en 43 jaar; bij paren van verschillende
sexuele voorkeur was dat 37jr = man en
34 jaar=vrouw). In 2900 gemeenten en in
25% van meer dan 200.000 inwoners werd
minstens een homohuwelijk gesloten. Daar
waren 9% van alle huwelijken voor
homostellen. De achterstand wordt dus
snel ingelopen.
Maar er blijven nu nog burgemeesters
weigeren homostellen te trouwen. Een
beroep op het geweten werd door het
Constitutionele Hof afgewezen. Enkele
willen nu verdergaan bij het Europese Hof
voor de rechten van de mens… Een
gemeente nam in de raad een overweging
aan waarin een andere wet werd geëist die
men beschreef als: “een natuurlijke wet
die superieur is aan de menselijke wetten”!
Het blijft in Frankrijk dus nog steeds een

DE FRANSE DEMOGRAFIE
Duitsland is het Europese zorgenkind met
1,38 kids per vrouw en net nog 82 miljoen
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omstreden iets terwijl het in Spanje en ook
elders (ook in Z-Europa), een makkie was.
Maar in Spanje probeert nu de rechtse
regering de abortuswet te wijzigen..

.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog ee
n “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat
staat, op voorraad. Laat even weten dat u die
wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

LEVENSVERWACHTING IN AZIË
In Boethan, het gelukkige land, in Nepal 68
en in Noord-Korea 69 jaar… Bangladesh 70,
Cambodja 71, China 75 en Z-Korea 81.
Japan scoort het hoogst met 83 jaar. Er lijkt
een duidelijk verband met het BBP en
natuurlijk is de sofistication van het medische
systeem van essentieel belang in deze. Een
waarschuwing voor westerse landen die hun
BBP zien afremmen of zelfs zakken. Welvaart
en geluk zijn sterk gecorreleerd. Zowel aan
ongeluk (verslavingen) als aan geluk (oud
worden). En dat westen worstelt nu op vele
plekken met… euthanasie aanpak!

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

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