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AMUSE GUEULE
Frans onderwijs in wat cijfers. 20% van de lagere school schrijven en lezen onvoldoende, 30% is niks in
wiskunde en 81% van de leerkrachten zijn volledig gediplomeerd. De franse onderwijzer (lagere school)
verdient 33.000 in Duitsland doet zijn collega 59.000 en in de VS is het 46.000. Maar in Zweden 34.000…
Vervolgonderwijs: Duitsland scoort 65.000 Frankrijk 36.000, VS 46.000… Uitgaven in % van BBP: VS
7,3%, UK 6,5%, Zweden idem , Frankrijk 6,3%... Italië 4,7% en Nederland 6,3%. OECD-gem.: 6,3%.
Uitgaven per leerling voortgezet onderwijs: VS 12.000, Nederland 11.800 (!), Frankrijk 10.800. Italië 8600,
Spanje 9600 en Japan 9960. De ww-% bij “geen diploma” liep de laatste jaren op van 29 naar 40% (2000
tot nu); de ww bij gediplomeerde van 17 tot nu 14%...
Het wordt in 2017 in de UMP kiezen uit Fillon, Juppé of Sarkozy, zegt de wijze Valerie Pécresse. Zij was
minister onder Sarko en blijft de “vrije vrouw”met haar 46 wijze jaren.
De franse export bestond vroeger uit drie pijlers van ongeveer gelijke omvang wat handelssaldo betreft.
10 miljard overschot per jaar. Voor auto´s, luchtvaart en agrarische produkten. Dat is drastisch veranderd.
Luchtvaart zit op nu op 23 miljard, de auto´s vielen naar min 5 miljard saldo en de agrariërs bleven rond
10 miljard aan saldo. Ziju zijn met 60 miljard export ook nog de grootste direct na de luchtvaart met 50
miljard en auto´s 40 miljard…
Keolis is internationale dochter van SNCF en die doet 2,5 miljard van de hele omzet van 5 miljard, buiten
Frankrijk! Dat moet hoger en naar 7 miljard in 2017 waarvan 55% buitenland. Want in het binnenland loopt
het op verlies uit… Men exploiteert daar treinlijnen/-diensten en won nog pas een groot contract in de VS
en doet ook veel in Canada en het UK. Want de groei in Frankrijk is er uit… due het buitenland moet het
doen.
22 van de 170 burgervaders van de grootste steden zijn dames…
Franse dames gaan met pensioen rond 61 jaar + 8 maanden en de heren rond 62..
Het gemiddelde pensioen is 1117 euro per maand voor een franse man en 917 euro per maand voor de
vrouw.
De tijd dat de stroomvoorziening is onderbroken steeg in 2013 met 30%! En kwam uit op 97 minuten per
jaar per inwoner… De vele stormen en wateroverlast waren er zeker debet aan. Dus zijn de verschillen
per regio enorm..
Het accent van Hollande als hij engels spreekt is volgens George Clooney, best lollig. Het woord “united”
komt er nog steeds grappig uit maar hij maakt vorderingen. George begreep alles wat hij zei.
De hypotheekverstrekking steeg met 12% in 2013 en bereikte een volume van 134 miljard. Reden: de
rente bleef laag en de huizenprijzen zakten..
In 800 jaar was Frankrijk betrokken in liefst 185 oorlogen en ze won 132 keer… Dat is 70% wat het
resultaat aanging en betekent ook een oorlog in gemiddeld elke 4 jaar…
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Solliciteren vereist ca 27 brieven nu als je jong bent en werk zoekt…
Zo’n 60% voelen zich in een “sociale regressie”hier in vergelijking tot hun ouders. De sanjaarden zeggen
dat voor 48% en de duitsers voor 7%!
Frankrijk verloor 60.000 arbeidsplaatsen in de industrie waarvan 25.000 in de bouw. In de dienstverlening
kwamen er 20.000 bij…
In 2013 vertrokken 150.000 fransen met pensioen en in 2012 waren er dat 85.0000 . Dat schiet omhoog
dus…
Overheidsbijdragen aan het wonen zijn in Frankrijk 2% van het BBP. In de eurolanden is dat tussen 0,5 en
1%.
De 5 rijkste franse families bezitten ruim 100 miljard; de 5 rijkste in het UK zitten slechts op 33 miljard.
Het ziekteverzuimcijfer van de marseillaanse ambtenaren is hoog maar niet recent bekend gemaakt. Dat
van Montpellier wel: 17,5% = 40 dagen per jaar ziek… (er zijn daar 4100 ambtenaren). Strassbourg doet
het ook niet gek: 14,3% = 32 dagen per jaar (6900 ambtenaren). Toulon doet 11% = 24 dagen en heeft
4000 ambtenaren en Nimes doet 7% (!) en dat is 17 dagen…(2500 ambtenaren). Aix dan maar? Wel:
12% en dus 28 dagen… (2450 man sterk)… Hoezo “ze werken niet in het zuiden”?
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MONDIALE POTPOURRI
Vrouwen van 30-34 jaar zijn in de EU voor 40% hoger opgeleid; bij mannen is dat 31%!
Estland heeft zelfs: 50 tegen 28%!; Oostenrijk ligt op 26 en 26% en Luxemburg zit heel anders met
48 tegen 50% dus omgekeerd. Frankrijk doet 48 tegen 38,5%... Die emancipatie is aan het
lukken: vrouwen rukken op!
75% van de aardbewoners hebben nu een mobieltje.
Een Amerikaan zit per dag 11 uur op de “media”waarvan 5 uur TV is en 3 uur radio.
Zo’n 20% van de duitse landbouwgrond staat vol met asperges.
In de komende 5 jaar zal 90% van de groei BUITEN Europa plaatsvinden. De EU doet dan 25%
van de wereldeconomie.
Cote d’Ivoire heeft zijn eigen tabletfabrikant en de baas Thierry N’Doufou wil gaan exporteren naar
heel W-Afrika. En waarom ook niet naar Frankrijk zegt hij olijk!
In Parijs zijn er 3 taxis per 1000 inwoners, in Londen 11 en in New York is dat 12!
Nu zijn er ook “touristentaxi’s” autohuren met chauffeur heet dat dan. In Parijs zijn er 19000 echte
taxidrivers en 2500 van “die andere”, in Londen is dat 2500 en… 67.000 (héél anders!) en in New
York 46.000 en 56.000. Kijk je naar de prijzen dan zijn beide vervoersmethoden ongeveer even
duur. Behalve in Parijs waar het verschil wel 20% is. Maar daar is ook grote ruzie hierover en daar
moet een “touristcar” 15 minuten wachten voor die na een call mag wegrijden! Daar zijn de fransen
dus nog niet klaar én niks blij mee.
Sinds 2004 is de productie van de grote olieboeren met 25% gezakt… En zijn hun investeringen
met een factor 3 gestegen. De energieconsumptie wereldwijd zal van nu tot 1935 ca 35% hoger
worden.
In 20 jaar nam in Duitsland het autotransport toe met 25% maar de investeringen in wegen daalde
met 25%...
In de EU werkten 50% van de ww. ers al 12 maanden niet meer…
Bij de 37 start-ups die nu meer dan 1 miljard waard zijn vinden we 3 europese, 8 chinese en 26
amerikaanse.
Recht op een tweede poging na een eerste faillissement is een van “de recepten” in Silicon Valley,
Israël en Azië… Risico nemen wordt veelal beloond op den duur..
In Indonesië gaat het aantal miljonairs omhoog met 23% in 2014, in India met 17% en in Nigeria
(!!) met 10%. De VS blijft nog even kampioen met 5,7 miljoen miljonairs, net voor Japan met 2,2 ,
China met 1,4 , Duitsland met ook 1,4 en Frankrijk met bijna 600.000.
Een kaartje voor de Superbowl kostte op de zwarte markt in de VS 3300 dollar in 2014. De Golf
Masters zijn nog duurder met 3600 dollar. Sport is soms luxe.
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De duitse bierconsumptie is in 2013 met 2% gezakt. Tot 95 miljoen hectoliters en dat is het laagste
nivo sinds de hereniging. Veroudering?
De wereldmarkt voor reclame is 118 miljard dollar groot (2013). Google pikt daar 32% van in en
Facebook 6%....
Fraude met bankkaarten kostte de wereld in 2013 11 miljard dollar waarvan er 50% werd gescoord
in de VS!
Zo’n 15% van de europeanen ging naar Spanje met vakantie, daarna kwam Frankrijk met 11% en
Italië met 10%...
Apple en Samsung deden samen 96% van de verkoop van smartphones en hun winstaandeel was
nog hoger daar!
VS-bedrijven maakten buiten hun land 2000 miljard aan winsten. Dat was in 2013 12% meer dan
in 2012!
Onder de 10 rijkste Internetbedrijven zijn er 5 amerikaanse, 4 chinese en 1 japanse… De
Amerikaanse zijn niet zelden van aziatische kom-af.
De deviezenreserve van China steeg in 2013 met weer 509 miljard en wel tot totaal 3800 miljard
dollar…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

economisch sterk boomt in een continent
met oorlog én groei.
De EU blijkt ondanks die wilde Poetin nog
steeds geen eenheid, ook niet op
energiegebied en In Frankrijk loopt de
interne politieke spanning naar een climax.
Duitsland neemt nu naast het economische
ook het politieke voortouw tot grote schrik
van Parijs.De nieuwe PS-ploeg moet het
daar nu gaan doen terwijl de president nog
18% populariteit scoort. Oos-Europa
ontdekt de Russische beer met een
radicaal rechte en ook religieuze pels en
De Nato moet er nu zelfs helpen.. Het blijft
zeer roerig in het MO, waarbij Iran weer
wat lijkt open te gaan, Turkije in de knel
raakte en Egypte roerig blijft net als Libië.
Syrië wordt hét bloedbad van de 21e eeuw
terwijl Assad lijkt te gaan winnen.
De technologie raast voort en de mode is
top in alle opzichten.
Het klimaatprobleem wordt enerzijds
steeds dramatischer geschetst maar
anderzijds is het politiek bijna van tafel.

*VOORAF
Beste lezers,
Het gonst van de nieuwe inzichten en zelfs
economische theorieën. Ene Piketty legt het
aan met good old Marx! De economische en
financiële crises verdwenen uit de koppen: nu
is er een politieke crisis van formaat in OostEuropa! De groei is er uit, de euro kraakt en
de ww loopt nog steeds omhoog in de EU.
Op het internet gonst het van de nieuwigheid,
miljarden worden besteed aan kopen van
nieuwtjes. Verwarring in energieland waar het
schaliegebeuren, de kolen verdrong in de VS
waardoor de kolen weer in de lift zitten.
Duurzaam blijkt ook vooral duur te zijn,
kernenergie lijkt niet af te lopen en gas werd
tot een politiek drukmiddel. Religie blijkt ook
weer echt politiek: in het MO zijn alle religies
in de strijd gemengd waarbij de vele
islamfracties zeer opvallen door onenigheid.
In Afrika blijft het roerig in het “de landen van
het
religieuze
kruis”,
terwijl
Nigeria
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Migratie blijft een topper vooral door
oorlogen, geweld en armoede.
De geopolitiek is inderdaad multi-polig
geworden tegelijk met een ferme toename
van conflict-achtige regio’s. De VN is sterk op
de achtergrond gedwongen terwijl “leiding” op
de aardbol schaarser is dan ooit tevoren.
Kortom een hele wereld in transitie,
losgeslagen zoekend, wanhopig vechtend
voor gelijk en zonder mensen die breed
gezag oproepen. Boeiend, onzeker maar ook
wat angstig. Niet echt nieuw maar wel weer
“one of those times”!
Veel leesplezier en eruditie toegewenst,

0-1700
17-2012
--1820
--1913
--2012

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS
DE ECONOMIE VAN THOMAS PIKETTY
Zijn boek “Capital in the 21e Century” viel
weer zeer op in economenland. Zeker door
zijn studie van de relaties tussen demografie,
economische
en
inkomensongelijkheid.
Economische groei komt van twee bronnen:
meer productiewerkers en meer produktiviteit
(efficiency). Een tabelletje ( van jaar 0 tot
2012) toont dat beide ongeveer even
belangrijk zijn.
Populatie

0,0%
0,8
0,1
0,9
1,6

Maar vooruitkijkend lijkt de groei van de
bevolking af te zwakken : 0,7% tussen
2012-2050 en dan naar 0,2% van 20502100. De enige plek waar de bevolking
groeit is Afrika. Zelfs Azië valt terug
evenals Europa. De laatste zakt zelfs af na
2050.
Dus zijn er de nodige experts (zij die niet in
productiviteitswonderen
geloven)
voorspellen
een
terugvallende
economische groei die zal blijven.. Piketty:
“Er was geen enkel land ook niet een op de
“grens van techno-vooruitgang” dat in
productiviteit boven de 1,5% kwam over
een wat langere periode”. ldeDus als
opkomende landen gelijk komen met de
“toppers”zakt ook hun groei terug. Zie
China. Dus Piketty vreest dat een herhaling
van de groei van de 50-er en 60-er jaren
op een niveau van 3 à 4% niet kan worden
verwacht.
Piketty zegt dat je, als econ. Groei sterk
toeneemt, vooral moet rekenen op wat
jezelf kunt verdienen en sparen omdat wat
je ouders c.s. achterlieten al snel meer
weinig voorstelt als welvaart sterk stijgt.
Dus in een stagnerende groei en bevolking
zal de invloed van vergaard vermogen net
wel groot verschil gaan uitmaken.
Dus als, de opbrengst van vermogen
sneller stijgt dan de economische groei, zal
de inkomensongelijkheid verder gaan
toenemen. Voortdurende groei, ook al is
die bescheiden, betekent dat nieuwe
functies en vaardig-heden vereist zijn voor
elke generatie. Omdat vaardigheden en
mentaliteit
slechts
partieel
overerfd
worden, zal blijvende groei dus de sociale
mobiliteit doen toenemen. En kunnen kids
uit lagere milieu’s opklimmen.

Leon
Theo

mond. prod.

0,1%
0,8
0,4
0,6
1,4

Dit toont dat de laatste 400 jaar en speciaal
de 20e eeuw zeer opvallen omdat toen
econ. Groei veel hoger was dan ooit
tevoren.

LEON en THEO

Jaren

0,1%
1,6
0,5
1,5
3,0

Outp/kop
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Hoe zit het dan met de inkomensongelijkheid? Op de helft van de 20e eeuw
zagen we dat verschil snel verminderen: de
Grote Compressie heette dat. Maar dat kwam
door het effect van de oorlogen, zegt Piketty
die privé-rijkdom vernietigden. Wat heel
anders verliep in de 19e eeuw toen het
redelijk rustig was… Toen kon je dus nog
echt rentenieren..

experiment”. Na Thatcher en Blair kwam hij
op de “Big Society”. Na drie jaar werd er nu
door onderzoekers daar een balans
opgemaakt.
De idee was om “de relatie Staat=overheid
en burgermaatschappij” drastisch aan te
passen. Hij ging verder weg van de
extreme Tatcher-filosofie ( die enkel nog
individuen zag). Hij wil de Staat weer ten
dienste stellen van de maatschappij en
daarbij sterk steunen op burgers,
verenigingen en ook charity. Dus moeten
ook
de
overheidsdiensten
en
de
“verzorgingsstaat” sterk veranderen.
De balans levert een succes op bij de “free
schools”. Scholen van en door ouders met
eigen programma’s en overheidsubsidie.
Nieuwe pedagogische aanpakken daar
bleken zeer succesvol maar bij de
religieuze scholen lukte dat niet. Een
tweede idee “de social impact bonds”
waarbij de financiële sector sociale actie
financiert en een bonus krijgt als de
gestelde sociale doelen worden bereikt.
Zoals dat lukte bij de gevagenis van
Petersborough. Daar bleek de recidive
door projecten met ex-gevangenen, met
12% te verminderen. Terwijl in het land die
met 14% steeg in dezelfde periode van
2010 tot nu!
Cameron moest door de crisis gas
terugnemen hier. En de bezuinigingen
stelden zijn project ook in twijfel in de
publieke opinie. Toch lukte een ambtelijke
andere aanpak bij de overstromingen
waarbij burgers sterker werden betrokken
en ingezet best goed. Maar de noodzaak
om de EU om geld te vragen was geen
opsteker hierbij.
Toch is het principe “dat je bij
veranderingen van de verzorgingsstaat
primair de verantwoordelijkheid van de
burgers moet aanspreken” .
Een franse journaliste zij dat Big Society
als model voor Frankrijk niet minder of
meer is dan het “Schröder-model”. Elke
natie moet zijn model uitvinden in relatie tot
zijn geschiedenis. Maar men kan ervan
leren dat “de politieke en collectieve
innovatie hand in hand moeten gaan” als
we het sociale model willen redden. En dat

Piketty bedacht een ratio: kapitaal/inkomen.
Die was in 1910 toen was nationaal bezit zo’n
zeven keer het nationale inkomen! In 1950
was deze ratio naar 3 keer terug gevallen en
nu zitten we weer rond 5 à 6. Frankrijk is
overigens nog hoger!
Dat laatste komt zegt de econoom omdat we
nu weer zijn aangekomen in een situatie die
lijkt op die in de 18e eeuw. Namelijk lage
groei… Deze en de gedaalde bevolkingsgroei
zijn daar debet aan.
Dit doet denken aan de Tyler Cowen
discussie in “Average is Over”. Waar in staat
dat een nieuwe tech-savyy elite gaat
domineren over “laag–opgeleide massa’s”.
Maar dat houdt geen rekening met de
opkomst van de democratie.
Mogelijk gaat dus nu toch de macht weer
terug naar de plutocratie waarin ook de
regering door rijken wordt gecontroleerd. Zie
de dikke campagnes in de VS en zie de
opkomst en lange carrière van Berlusconi.
Dat was ook zo in de 19e eeuw en kijk ook
eens naar het romeinse Rijk. Daar kochten
rijken zich ook in de regering in en ze
zorgden tegelijk voor brood en spelen voor de
arme massa.
Zijn dat op vandaag mogelijk junk food en
reality TV? Dat denken sommigen.
NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE MODELLEN?
Nieuwdenken is in ook bij ( bezuinigende en
vernieuwende) politici. In Nederland spreekt
men nu over “de participatie-maatschappij” in
deze. Vooral ook in het kader van de grote
“zorg-reorganisatie”. We kenne ook al “het
duitse model” (zie Schröder en Peter Hartz)
en ook Cameron kwam er met zijn “brits
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is ook het beste middel tegen het zo foute
populisme.

1930 . Zij die denken dat het over is
moeten zeer oppassen. Luister naar wat
dreigt:
De groei stagneert op 0,2 à 0,5%
afhankelijk van demografische ontwikkeling
en tech-nologische vooruitgang. En remt
ook door energieproblemen, schulden en
gebrek aan investeringen. Het foute teken
is: de stop op de productiviteit die we zien.
De ww die klem zit tussen mondialisatie en
technologie. Ook een probleem van
kwantiteit en ook kwaliteit van het werk.
Het vele werk van hoge kwaliteit
compenseert niet het rotwerk van het
nieuwe proletariaat. Enkel de persoonlijke
services doen het nog goed…
De krimpende middenklasse die snel
wegkwijnt door WW, achteruitgang in
inkomens en hun bezit. Er komt nog een
verloren generatie aan…
De hervormingen van de overheid in de
vrije staten die blootgesteld zijn aan veel
kwaad nu. En die nu in Big Brothers
veranderen. In het zicht van een
toenemend
extremisme
en
een
vijandigheid tegenover de publieke orde.
Maar er zijn ook tegenkrachten. Betre
opleidingen, meer middenklasse in het
zuiden (vooral Afrika), inhalen van
technologische
achterstand
en
onvoldoende infrastructuren. Zie de nieuwe
grote steden die 60% zijn van de 9,5
miljard inwoners in 2050. Ook de nieuwe
Big Data business en de betere energie
opslagcapaciteit.
En let op: die technologische revolutie is
meer dan techniek! Het is ook pure
economische en sociale vernieuwing.
Andere manieren van produceren, werken,
politiek bedrijven en regeren/besturen. Dus
op naar groei die niet op schuld is
gepasseerd, betere countervailing power
en betere opleidingen om de zwarte kanten
van de nieuwe techno te beheersen.
Andere staten die arme beschermen en
sterken laten concurreren en een meer
participatieve democratie. De toekomst van
de democratie ligt niet in handen van de
staten maar bij de vitaliteit van de burgers.
Oude Pericles zei: “ Het zijn de burgers en

STIJGING VAN OCTROOI-AANVRAGEN
De wereldorganisatie voor “de intellectuele
eigendom”meldt dat er in 2013 205.300
octrooi-aanvragen waren. Plus 5,1% ten
opzichte van 2012. VS weer voorop met
57.000, dan komt Japan met 44.000 en dan,
jawel, China met 21.500! Meer dan Duitsland
met 18.000 en Frankrijk met magere 7900..
INTELLIGENT
STEMMEN
VOOR
DE
GEMEENTEN?
Dat beveelt Attali ons aan en hij wijst op de
enorme kansen voor verbeteringen die de
technologie in petto heeft
voor de stad. En zegt nog eens dat er nog
véél meer mensen stedelijk zullen gaan
wonen dan nu al het geval is! Dus zou je
verwachten dat vooral daarover de debatten
zouden gaan bij de nadering van de
gemeenteraadsverkiezingen. In Nederland en
in Frankrijk… Over nieuw vervoer en wonen,
ecologischer en goedkoper. Over meer
veiligheid en levenskwaliteit dus steden die
sociaal en qua duurzaamheid beter worden.
Science fiction? Gelukkig niet helemaal: vele
steden zijn al begonnen op deze weg. In de
VS: zie Seattle, Boston, Portland, Chicago,
etc. In Europa ook: zie Vigo, Santander,
Amsterdam,
Edinbourg,
Southampton,
Helsinki etc. Elders: Masdar, Dubai,
Yokohama..
En
in
Frankrijk:
Lyon,
Angouleme, …
Dus moet je hopen dat er bestuurders uit de
bus komen die hierin competent zijn. Daarop
zouden de kiezers nu moeten letten. Wie is
dé beste bestuurder voor mijn “intelligente
stad” van morgen? Maar dat vereist allereerst
genoeg kiezers die al zo denken, en daar zijn
er te weinig van. En het vereist ook grote
opruiming onder de tapijtklevers en de
superconservatieven die enkel hun bril en
kapsel moderniseerden. Maar dat zien we
toch?
OUR FOUR THREATS IN SHORT AND…
De oude democratieën kruipen slechts
langzaam uit de grootste crisis sinds die van
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niet
de
stenen
die
de
beste
verdedigingsbarrières zijn van de steden”!

Frankrijk komt ook in de buurt van
dergelijke oplossingen nu . De keus lijkt te
worden: óf men hervormt zeer grondig in
de uitgaven, in de staatsstructuur en doet
alles aan omscholing, óf men gaat nog
meer schuld oplopen en hogere ww… Tot
de revolutie of het failliet er uiteindelijk
komt…
Dus iedereen kan het zien aankomen, het
is duidelijk zat.

GROEI NUL IS NIKS POPULAIR MEER?
In de jaren 70-tig was “groei nul” best
populair in groene, linkse kringen. Want de
grondstoffen raakten op en het milieu kwam
vol met foute stoffen. Nu snappen we pas
weer
goed
dat
niet
de
groei
“an sich” vervuilt maar dat het de wijze van
produceren de boosdoener is! En er is zelfs
groei nul en tegelijk hogere produktiviteit en
betere en zuinigere produkten door digitale
technologie. Het ware slachtoffer van “een
groei nul” blijkt nu echter onze toekomst te
zijn! De financiering van onze giga-schulden,
genoeg werk en ook goede pensioenen.
Want die zijn nu niet meer te garanderen met
“overdrachten van rijkdom en inkomen”
tussen groepen en generaties. Japan is
daarvan het allerbeste voorbeeld: met zijn
groei nul sinds bijna 20 jaar! De
verminderende bevolking kon voldoende
koopkracht behouden in een redelijk “gelijke
maatschappij”. Veel geld lenen en een hoog
spaartegoed maakten het ook mogelijk om
innovatief te blijven en een redelijk leidende
plek in te nemen in de wereld. Omdat
bezuinigd kon worden op werkkracht en
energie-consumptie.
Nu ervaart het europese westen aan den lijve
wat het betekent als de groei op iets van 1%
blijft hangen. Daarbij gaat het BBP per
inwoner nog jaarlijks 0,5% omhoog wat ca
190 euro is. Maar de verdeling van de
koopkracht gaat snel schever en schever en
daardoor is een groei nul eerder een verlies
in koopkracht van 0,5% jaarlijks én een
hogere schuldenlast én een zeer hoge ww.
Dus moet het anders: het begrotingstekort
moet onder het groeicijfer blijven en de
heropleiding van ww-ers moet sterk worden
aangepakt. Door ook geld te pakken in de
diverse “bezittingen” in plaats van bij de
inkomens.
In Japan zou je de staatsschuld weg kunnen
poetsen door het bezit in een belasting om te
zetten en dat zou de welvaart nauwelijks wat
doen. Of je zou die schuld compleet kunnen
laten opkopen door de japanse Centrale
Bank al zou dat inflatoir kunnen werken.

(mede naar Attali in L’Express febr, 2014).

MOET DE EURO ZAKKEN?
Inflatie in de EU bijna op nul en de deflatie
lijkt te komen.. Een zwakkere euro zou de
export kunnen aanjagen, dus kijkt een
ieder naar de ECB terwijl minister
Montebourg al devalueren wil. Al jaren lijkt
de euro wat hoog ten opzichte van de
dollar maar het is niet dramatisch. Ook niet
als je het surplusvan 2,8% van het BBP in
de export ziet. Maar ja die inflatie en die
nuttige hogere export dan? Maar er zijn
ook nog andere manieren om te stimuleren
voor de ECB: herfinancieren van de
banken en directe kredietverlening aan de
middenbedrijven bijvoorbeeld. Maat 10%
tijdelijke devaluatie zou ook een plus van
7/8% export kunnen opleveren. Tja, de EU
is geen echte federatie dus houdt de ECB
zich gedeisd zeker ook omdat Berlijn
scherp toeziet niet weinig nu ook vanwege
die uitspraak van het duitse Constitutionele
Hof. Maar het laatste woord hierover is
nog niet gezegd… Politiek in de EU én de
ECB verlamt ook.
HET PIEPT AL BIJ DE HERKAPITALISATIES
De bankentest zijn aanstaande in de
Eurozone en dus rekent eenieder zich al
suf. Maar wie weet alles van dat rommelige
actief? Dus komen er zeer verschillende
sommetjes op de proppen nu. Maar de
franse banken staan er niet lekker bij…
Met name de Credit Agricole lijkt veel geld
nodig te hebben. Tussen de 70 tot 90
miljard? Dat is drie keer meer dan de Soc.
Generale en nog veel meer dan Paribas.
De bank zelf houdt het op 30 miljard… We
gaan het zien.
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ARGENTINIË: STRAF VOOR EEN WANBETALER
In 2001 ging het land failliet en het wilde geen
hulp van IMF onder zijn president Kirchner
die door zijn vrouw werd opgevolgd. Maar nu
moet deze ondanks eerdere beweringen de
peso met 13% devalueren tov de dollar. De
inflatie is officieel rond de 10% maar in het
echt eerder 25%! Sinds 2007 was het 330%!
De groei viel terug naar 2% (was ooit 85!) en
de valutareserves zijn terug naar 30 miljard
(was ook 50 miljard eerder). Het land krijgt nu
geen goedkoop geld meer: de rente schoot
naar 15% (3 x wat Urugay en Bolivië betalen
en 6x dat van Chili). De club van Parijs
(schuldeisers) eisen 10 miljard aan niet
betaalde schulden op en nu komen er nog
wat Amerikaanse speculatiefondsen ook in
de weer. Oude schulden die men met alle
middelen op blijft eisen en met succes dus.
Nu kan enkel nog de Heer de Argentijnen
echt helpen en er blijkt weer eens: je
schulden niet betalen en niets regelen kom je
later tegen. Want die schuldenaren verkopen
de schuld aan : “echte jagers op foute
crediteuren”. Niemand ontsnapt en dat zijn
wijze lessen voor Parijs en andere
hoofdsteden…

PROFETEN VAN DAVOS EN DE AUTO'S
Davos 2007, net vóór de crisis: geen woord
over de direct erna uitbarstende subprimecrisis en de instorting van de markten…
De verzamelde bobo’s zijn liever niet bij
wereldonheil betrokken, laat staan dat ze
het zouden aankondigen! Maar sinds 1971
al is het jaarlijks weer te doen in Davos:
duizenden politici, ondernemersbazen,
financiers, economen en sterren (als Bono,
Sharon Stone, Angela Jolie en Richard
Gere) zijn er om zich over “des werelds
economie” te buigen. Deze keer zagen
44% een lichte verbetering in de komende
12 maanden en dat is beter dan de 18%
van de vorige keer. In 2007 was het echt
hoog halleluja en 92% zagen het helemaal
zitten… Inclusief ene Frenkel baas van de
verzekeraar AIG die even later failliet ging.
Hij zag toen zelfs “meer stabiliteit dan ooit
tevoren”! De economisch adviseur deed
toen wat vreemds. Ook zij was zeer
optimistisch maar zei ook: “ soms zit het
boze beest in het struikgewas en wordt
door ons economen niet gezien!” Ze had
een enorm gelijk bleek even later toen
Lehman Brothers onderuit ging.
Elk jaar stellen duizenden experts een
“stuk op” dat Global Risks heet. Wat
schreven ze in 2007? Wel over dure olie en
een harde landing van de chinese
economie. Beide zeer onjuist. De OGzeepbel in de VS werd niet eens genoemd!
De waarheid is dat niemand, in de huidige
complexe wereld, in staat is catastrofes te
voorzien. Daarover bestaat die theorie van
ene Nassim Nicholas Taleb die het “de
zwarte zwaan” noemde. Hij bedoelde een
evenement met een kleine kans van
optreden dat enorme gevolgen zou
hebben… De beurskrach van 1987 (ik
verloor ook toen) had in theorie een
piepkleine kans, maar was er wel! Ene
Benoit Mandelbrot een franse geleerde
vond een theorie uit waarin hij sprak over
“de turbulenties van de zonnevlekken en
de kolkwerking van een grote rivier”. Als
voorbeelden van “wilde toevallen”. Vlak
voor zijn recente dood zei hij dat hij die
subprime-crisis wél op zijn “rampenlijstje

PANIEK IS HET GROOTSTE RISICO!
Dat zegt The Economist over de
valutaschommelingen in de opkomende
landen. De Argentijnse peso donderde van
100 naar 80 (tov de dollar) paniek dus daar!
Straf voor zijn failliet van 12 jaar geleden.
De Z-afrikaanse rand dook van 100 naar 95
en de turkse lira van 100 naar 93 de reaal uit
Brazilië ging ook lichtjes mee naar index 96…
Toch is er, behalve dan in Argentinië, niet
echt veel aan de hand. Want hun centrale
banken deden met opzet wat aanpassingen,
maar beheersen het spel niet alleen… De
VS draait immers ook aan de geldkraan nu :
men spreekt al over “het morfinekraantje” in
de VS. Maar als de markten niet panisch
worden zal het gaan meevallen… Dus die
moeten nu aan de hasj? Het is een wiebelige
wereld met een hoog tempo en veel
cowboys.
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had staan” maar dat er toch niemand waarde
aan zou hechten. Dus zweeg hij… Want die
wiskundige modellen van die economen zijn
nogal lineair en trekken “lijnen en trends
door” En gaan natuurlijk niet uit van
plotselinge explosies “uit het niets”.
Samenlopen met kleine kansen… Zoals een
rotte lichtschakelaar in een appartement een
enorme fik kan veroorzaken die alles
vernielt… Wel, dat soort narigheid paast echt
niet bij de champagne, de alpenkaas en de
Grisonbiefstuk en zelfs niet bij de “koude
baden” van Davos!
Nee, het verloop van de autoproduktie in een
land, is een veel betere voorspellende
waarde! De autoproduktie in een land brengt
namelijk essentialia samen: industriële
ambitie, hoogwaardige technologie en
concurrentievermogen! Als een land goed
gaat , gaat het uitstekend met de eigen
autoproduktie en als de eigen autoproductie
achterblijft zal het gauw fout gaan lopen…
Dat “ontdekte” ene Lenglet een franse
econoom van enige faam. En wel verdulleme:
als je nu kijkt naar de franse eigen
autoproductie, die van Duitsland en die van
de VS en zeker ook die van China, frappeert
deze idee je niet weinig! En het blijkt ook nog
dat zelfs het UK nu bijna evenveel auto’s zelf
produceert als Frankrijk! Want de engelsen
verkochten bijna al hun oudere eigen merken
aan de andere grote autolanden én werden
zelf topproducenten van Nissan en andere
japanse auto’s! Kijk ook even over de
Pyreneeën en zie hoe het beter gaat in
Spanje waar Renault en PSA ook flink auto’s
gingen produceren! En de saga van GM in de
VS dat volledig instortte en bliksemsnel
herrees is ook zo’n opmerkelijk voorbeeld.
Alle grotere europese landen, behalve Italië
en Frankrijk, krabbelen weer op nu. Renault
gaat het uitstekend: dank zij zijn producties
buiten Frankrijk en zelfs Citroën gaat het
goed met zijn DS-serie in.. China! Er is enige
hoop te ontlenen aan de recente
overeenkomsten van Renault en PSA met de
franse vakbonden: grotere flexibiliteit en
lagere uursalarissen als tegenhanger voor
een hogere productie… En voorkomen van
het sluiten van nog meer fabrieken ook die
van toeleveranciers. Dus zegt Lenglet:

misschien is het herstel van Frankrijk in
zicht, want er is een eerste zicht op een
ommekeer in de …. eigen franse
autoproductie!
Dus u voelt het nieuwe tij echt niet in uw
oude botten en ziet het ook niet aan de
oude kat die opleeft, nee, u ziet het enkel
in nieuwe mooie eigen auto’s en schepen
vol met ”export-auto’s” die uit de eigen
havans wegvaren….
Economie is dus toch gewoon eenvoudig.
En die uitspraak over economen uit de
zestiger jaren: zie het boekje “Die stomme
economen met hun heilige koeien” is dus
toch waar!
We moeten autobazen als Goshn c.s.
gewoon tot wereldleiders benoemen en
alle crises zijn “gone forever”!
ZET OOK WAT GELD OM IN BITCOINS!
In 2010 was de bitcoin 0,25 dollar waard
en nu al 700! Kwestie van vertrouwen in dit
nieuwe geld of mogelijk ook kwestie van
speculanten in dit nieuwe gebied? Hoed
dan ook al 13.000 websites en nog andere
bedrijven accepteren betalingen in bitcoins!
Maar pas op hij viel ook al eens van 30
terug naar 3 dollar in enkele weken. Het is
dus net zoiets als het goud? Want bitcoins
en goud zijn beide in “omvang” gelimiteerd.
De bitcoin bestaat al vanaf 2009 en is
virtueel geld: maar omwisselbaar in dollars
en euros. De Cypruscrisis deed de
populariteit fors stijgen: vele vluchten hierin
toen de overheid zwaar begon te pakken
van banktegoeden. Veel restaurants en
bars accepteren ook al bitcoins en op
vandaag zijn er 11 miljoen van in omloop.
In 2035 zullen het er 21 miljoen zijn. Dat
heeft het gekozen “algoritme” bepaald: net
als er een grens is voor de hoeveelheid
goud! Bernanke was een aanhanger van
de bitcoin! Die zou de uitwisseling van
valuta verder kunnen bevorden, vond hij!
De bitcoin kent ook geen centrale bank en
geen overheidsmanipulatie maar helaas,
ook hier wordt er steeds meer witgewassen
en fout geld in omgezet! U kunt ook
meedoen als “miner” . Dan moet u een
zeer krachtige computer kopen die in staat
is snel een transactie (die met een sleutel
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verloopt) te valideren en dan krijgt u als
beloning voor deze arbeid enkele bitcoins.
Want zo werkt het U betaald in bitcoins en
wordt betaald in bitcoins: het is een ruilmiddel
voor hen die het accepteren.
U kunt er ook uw spaargeld mee verstoppen
en dus ook de waardewinst onbelast mee
laten… In Frankrijk bestaat nu ook al
Paymium dat handelaren aanbiedt betalingen
in euro’s via bitcoins te laten verlopen
waarmee ze de 2 à 3% van de bankkosten
die ze normaal betalen kunnen ontlopen.
Dus wat is die bitcoin eigenlijk? Wel het
“geld” van een stel mensen dat enkel zijzelf
kunnen “manipuleren” en geen enkele
overheid. Dus de money van de free people
die genoeg hebben van rommelende
bankiers. Maar ook hier geldt: de waarde in
de reële wereld hangt af van “het vertrouwen
er in bij zijn discipelen”!
Er zijn ook al Litcoins, Peercoins, Namecoins,
Amazon coins etc. De nieuwe bankwereld?
Waar de algoritmen de bazen zijn en de
waarde enkel wordt bepaald door “de toeloop
op deze “munt” dus enkel
op het
consumentenvertrouwen! Een echte nietgemanipuleerde markt? Inderdaad als u
speculanten maar geen manipulatoren
noemt.

enkelen maar ze kunnen enorme schade
aanrichten in een “open maatschappij”.
Nu wordt het in democratieën moeilijk met
hun grote vrijheden: vrije circulatie, privacy
en grensoverschrijdende communicatie per
Internet en mobieltje. Hun families hebben
de macht over hun verloren en vaak heren
die niet meer van hen dan hun
overlijdensbericht per SMS. Het lijkt op een
romantisch avonturisme met jeugdige
inslag en gemixed met radicalisme
gebaseerd op een fanate religieuze
interpretatie
van
de
islam.
Het
multiculturele sociale geheel komt er door
ter discussie te staan. En helaas op een
populistische en ook een sterk bevooroordeelde manier. Die zich ook tegen die
broodnodige immigraties keert…
FED EN ECB DOEN NIET HETZELFDE
De monetaire volumes in VS en EU
verlopen totaal verschillend. De FED deed
de geldhoeveelheid stijgen van 1000
miljard in 2008 tot nu 4000 miljard! De ECB
van 1000 tot nu 1100 miljard na een korte
piek van 1600 miljard. De VS hebben weer
een hogere groei dan tevoren en Bernanke
remde al aan de geldcirculatie wat zijn
opvolgster Janet Yellen ook wil gaan
doen… Dat is zeer delicaat weet iedereen:
het kan het nog fragiele herstel doen
terugvallen… De aankoop van obligaties
door de FED gaat op de bon naar ca 80
miljard per maand en de inflatie die nu op 0
zit moet naar ca 2%. Er is intern in de FED
een strijd gaande over de rentevoet die
sterk bepaalt wordt door de visie op het
herstel, dat volgens sommige zeer fragiel
is. Er zijn er die vrezen dat de VS is
ingetreden in een langere periode van
stagnatie… En de ECB wil niet door de
achterdeur de hoge schulden financieren
die dardoor hoog zullen blijven, ze wil ook
niet worden volgestopt met “rotte activa en
ze wil ook geen latente houding blijven
uitlokken bij de banken die ze geld leent.
De crisis is echt niet voorbij: de storm is
even gaan liggen, dat is alles. (Naar The
Economist)

DE NIEUWSTE VIJFDE COLONNE: TBV DE
DJIHAD
Al zo’n 2000 europese jonge moslims lijken
nu te vechten in Syrië. Zo’n 700 fransen,
honderden britse, 300 duitse, en nog 250
andere (Nederland, Italië, België, Spenje,
Zweden, Denemarken..). Vele komen uit de
moeilijke milieu’s en radicale groeperingen
die zeer goed georganiseerd blijken. En die
met gemak hun discipelen via Turkije naar
Syrië (vaak Al-Nostra) en Irak (EIL) loodsen.
Het doet denken aan Afghanistan waar ooit
4000 vreemde helpers kwamen voor de
taliban tegen de amerikanen. Die daarna
terugkeerden naar de VS en Europa! Op het
Internet stikt het van de dreigementen uit die
hoek en gericht op Europa en de VS. Deze
rondreizende fanaten met vaker ook een
dubbel paspoort die in de strijd in de
oorlogslanden uitstekend zijn opgeleid in de
techniek van bommen etc. . Het zijn er maar

MOODY’S FRANKRIJK EN FRANÇOIS H.
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Deze “agency” die overigens franse
aandeelhouders heeft (!) liet de rating van
Parijs nog staan op Aa1 maar veranderde
“het perspectief in “negatief””. En zo werd
Frankrijk ook hier tot de “zieke man in de
EU”. Men zegt: dat de volgende beoordeling
afhangt van de realisatie van het beruchte
“Pacte de responsabilité” waartoe Hollande
iedereen opriep.
En men wijst op de
staatsschuld die de 100% nadert… Het
profiteren nu van de lage leningsrente omdat
de VS en Japan zo stevig aan de geldmolen
draaiden (en de VS nu afremt!) en omdat de
spanningen rond de euro wat afzakten, lijkt
aan zijn limiet te komen.
De rij van negatieve factoren die Moody’s
opschrijft is een knappe samenvatting van de
uiterst linke franse positie! Nu moeten we
hopen dat Hollande c.s. die realiteit goed
begrijpen en dat ook zijn Conseil strategique
de la Depense publique, die volzit met hen
die deze schuldenberg maakten, het ook
snapt. En: Frankrijk moet nog bijna ALLES
doen wat anderen al jaren deden…
Ça ne sera pas du tout facile! En nu ook
maar hopen dat “la rue en les syndics” ook
snappen dat het echt 3 voor 12 is.

pakje “leeg moest”! Stel je voor dat je
ouders het zouden te weten komen! Wie
deed er niet ooit iets flinks in het bijzijn van
de kameraden om hun vriendschap te
behouden of “bewondering” te oogsten? In
de oude steenfabriek tegenover ons huis
veroorzaakten we zelfs een ongeluk met
een
wagonnetje
dat
klei
moest
transporteren. We kropen erin en lieten het
de helling afschieten wat sommige van ons
niet goed bekwam. Het ziekenhuis most
ons oplappen. De ouders waren ziedend..
En dan die stiekeme afspraakjes met de
eerste vriendinnetjes die mijn zussen niet
mochten te weten komen! Kortom allemaal
“normale dingen in een jeugdig leven” zou
een pedagoog zeggen. Hoor nu wat een
Amerikaanse pedagoge Danah Boyd in
een boek “The social lives of networked
teens” aan opvoeders te zeggen heeft. Ze
volgt gewoon pedagogische principes en
zet die in een “internet-smartphone” verfje!
Dat levert het volgende op.
1.Die sociale sites zijn de moderne
ontmoetingsplaatsen. Het is “een moderne
publieke ruimte waarin de jongeren
oefenen” met hun vrienden. Instagram,
Snapchat, Twitter, etc. zijn dat mede
geworden door de beperkingen elders.
Zeker in de VS waar scholen vaak ver weg
zijn van huis, waar soms geen geld is om
elders te ontmoeten en hun is vaak het
bezoek zonder ouders van winkelcentra
ook verboden. De toenemende angst voor
“buiten het huis” en ook “het onbekende”
vergroten de eenzaamheid.
De moderne media werden HET antwoord
en via contacten van diverse soort worden
ze volwassen.
Via de intimiteit van hun mobieltje en hun
PC
etc.
kunnen
ze
onderling
communiceren; ze houden niet zo van
contacten met vreemden. De jongeren
willen hun vrienden en vooral met hen
praten over alles en liefst afgeschermd van
de ouders.
Dat maakt hun ouders best vaak bezorgd
die ook nog vaak weinig idee hebben van
die nieuwe manieren. Wat veel conflicten
door misverstanden oplevert.

INTERNET/MEDIA
WEB 2.0 EN CHINA 2.0
Alibaba gaat in Wallstreet op de beurs en
verwacht daar 200 miljard waard te worden.
Zo’n 20% meer dan Facebook! De omzet
van dit internetverkoopbedrijf is hoger dan die
van Amazon met zijn bedrijf Taobao (een
soort van e-Bay).Het heeft ook 18% aandeel
in Weibo (chinese twitter) die ook naar de
beurs wil en denkt aan 500 miljoen “ophalen”.
Dit noem ik China 2.0 dus… Idem met zijn
electro-industrie Lenovo (PC’s) en Haier (TV
en witgoed). En zijn Xiaomi (lijkt op Apple)
plus Changhong een TV-gigant. Dat is niet
niets… Yahoo in Frankrijk een internetprovider zit niet slecht want het heeft 24%
aandeel in Alibaba. Goed gezien dus..
China op Wallstreet alsof er daar een bom
valt!
DIE RARE SOCIALE MEDIA JEUGD?
Vroeger rookte ik met vriendjes stiekem in
een bosje en we werden ziek, omdat het
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Boyd komt tot een aantal raadgevingen.
1.Opvoeders blijf kalm. De Neiging bestaat
om te controleren en veel te verbieden. Dat
kan het vertrouwen doen verliezen. Kids
vinden dan andere stiekeme manieren ook op
het net, die ouders echt niet kennen.
Praat open met de kids en probeer om hen
heen ook “enkele ouderen” te hebben waar
ze een eerste vraag aan kunnen stellen.

5.Die selfies zijn geen narcisten.
Selfies, foto’s nemen van jezelf is niks
nieuws. Vele kunstenaars en anderen
deden dat al vóór internet. Zo wil men
simpelweg een moment “vieren” en het is
een zelfbevestiging in de “eigen wereld”.
Het kunnen retoucheren van een “selfie”
was ook het succes van Instagram. Exit
Photoshop dus… En nu met smartphones
met apps erop kun je alles “aanpassen
naar wens”. Zo hoef je voor nuances ook
geen tekst te gebruiken!
6.Jongeren zijn internetters als de anderen.
Die jongeren zijn gewoon net als de
volwassenen. Maar de jongeren van nu
moeten hun identiteit opbouwen met veel
meer beperkingen en Internet is hun
manier om die weg te nemen. Zo
onderscheiden ze zich ook van de
volwassenen, nemen ze afstand van
autoriteit etc. Net als vele volwassenen
doen.

2.Het prvéleven is niet verdwenen.
In tegendeel: de jongere zijn zelfs
geobsedeerd met hun privéleven en willen
daarover oper sé de controle houden. Zich
ontwikkelen zonder “die ouders in hun nek”.
Daarom weten zij ook zo precies al die
trucjes van de social sites om zaken af te
schermen. Ze nemen ook daarom “andere
valse identiteiten en pseudo’s ”aan..
Als hun ouders hun “vrienden werden” op
Facebook of hun op “Twitter volgden” gingen
ze meteen over op ander medium. Met je
ouders om je heen, dat is niks “cool”!
Daarom werd Snapchat zo populair waarop je
ook foto’s kunt “zetten” die maar enkele
seconden zichtbaar blijven… Zo voorkomen
ze dat die foto’s later ooit “tegen hen kunnen
worden gebruikt!”. Dus dat “alles maar tonen
op dat Internet” dat doen veel jongere al niet
meer permanent, maar eerder de volwassenen op het internet!
4.Dat “like-en” doet hun goed!
Liken is zeker ook iets waardoor de jongere
zich belangrijk gaat voelen. Ze zoeken graag
bevestiging van wat ze denken en willen via
het net. Die like’s etc. zijn vooral tekenen van
attentie van anderen die hun goed doen. Het
ligt in het vlak van een simpel compliment of
een “duimpje omhoog”. Hoe meer “like’s” hoe
eenzamer kids zijn want het vervangt een
“hug”! Liken is dus een manier van erkenning
verkrijgen of geven.
Dus Snapchat is zo’n succes omdat het
voldoet aan de behoefte aan attentie. Een
trucje daar is ook dat het enige seconden
duurt voor een foto verschijnt en je moet ook
op het scherm blijven “drukken” om die te
kunnen bekijken. Dus Snapchat deed iets
“tegen dat rondzwemmen in die duizenden
foto’s etc. wat Instagram nog heeft. Het
verandert dus het gedrag van de gebruiker!

Een aardig antwoord op “hoe technologie
helpt om beter modern te kunne leven”
maar ook “ hoe technologie ons gedrag
aan doet passen”. Niks nieuws dus onder
zon, enkel dat verrekte vreemde “apparaat
en al die trucjes”. Die jongeren altijd al
bedachten om te kunnen opgroeien mét
hun zorgzame ouders.
HOMO TECHNO
De mens zit in een eeuwige evolutie en zo
zou je de mens van nu nadat hij Homo
sapeins heette het beste de homo techno
kunnen noemen. Zo’n 5 cm groter dan 30
jaar geleden, dikker ook (15% heeft
obesitas) en veranderende handen door
het gerommel met toetsenborden. Ook
minder vruchtbaar…
Ene Bouvet zette het op een rijtje onder de
titel: Waarop zullen we morgen lijken?
DIE LINKE MOBIEL
Merkel afgeluisterd en nu ook Sarkozy en
zijn advocaat? Wie zijn privacy wil moet
met zijn mobieltje echt oppassen op
vandaag. Waar je wanneer bent, met wie je
belt (en waarover) zijn niet zomaar veilig
meer. Dus wat nu te doen; er is een keus
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uit 4 methodes. 1.Bel uit telefooncellen met
kredietkaarten voor bellen. Maar waar vind je
nog een cel? In Marseille zijn er vele Taxitelefoon bedrijfjes waar je in een cel tegen
cash kunt bellen over het internet.. Speciaal
voor immigranten zonder telefoon of genoeg
geld…
De tweede is een telefoon maar één keer
gebruiken en er dan een nemen die”2e
hands” is waarin u dan een SIM-kaart stopt.
Daarna dus weggooien… Duur en niet erg
milieuvriendelijk. Maar officieel moet je een
adres opgeven alvorens de kaart wordt
geactiveerd… Maar dat is simpel te omzeilen
via telefoonverkopers die eenvoudig zaken
doen (zwart dus).
De derde is goed en dus duur: koop een
Blackphone. Uitvinder Phil Zimmerman die
een cryptage-expert is…
De vierde is een apps gebruiken voor bellen
en SMS-en (als Chatsecure, Textsecure, Offthe-Record, etc.). Maar pas op meestal
maskeren die NIET de metadata dus wanner
u belde en met wie en van waar…
Experts zeggen: “Veiligheid is een preces en
geen simpel product”. Dus u bent
gewaarschuwd: Big Brother will march with
you ferever!

benodigde 12 miljard wil ophalen. Hun plan
is om een eerste satelliet te testen in
2015… Allemaal, overal aan het Internet
en… dus voor NIETS! Arme providers met
hun draadjes en vezeltjes?
MERKEL EIST EUROPEES INTERNET
NSA werd gekakt op afluisteren en nog
steeds zouden zo’n 3000 politici in
Duitsland dit lot ondergaan. Ze wil dat
Europa echt iets onderneemt om `zijn data`
te beschermen zei ze in Parijs en ze wees
erop dat mailtjes via Gmail altijd een rondje
maken langs de VS… En ze begrijpt ook
dat Europa achter ligt op numeriek gebied
wat mogelijk even erg is. Dus weer±
Europa wordt wakker men pakt u aan en u
verdedigt zich niet! Monopolies zijn
gevaarlijk zeker op communicatiegebied.
GOOGLE GAAT NU IN TAXI’S!
In Frankrijk is een hevige taxi-ruzie die zich
vooral richt op de VTC-auto’s. Dat zijn
auto’s met chauffeur maar een vergunning
daarvoor kost bijna niets; en een taxivergunning kost tonnen! Een van oudsher
zeer gesloten markt; de regering moest het
uitgeven van vergunningen stoppen na de
blokkades in Parijs… Maar nu loert ook de
Amerikaanse firma Uber op deze markt en
ook Transdev wil wel meedoen. Zeker na
zijn succes in Londen (Green Tomato
Cars). En investeerde al 260 miljoen. En
nu komt ook… Google er aan; die wil zich
met de auto bemoeien in al zijn
verschijningen. Zelfs met de auto zonder
chauffeur… En als Google er aan komt dan
zit er geld in!,

WHATSAPP DOET 19 miljard!
Jan Koum uit Oekraïne is 39 en schatrijk nu.
Hij kwam in 1992 naar de VS met zijn
moeder, een poetsvrouw. Daarna ging hij bij
Yahoo werken. Hij kwam met Brian Acton op
dat Whatsapp idee en zij zijn twee, wel twee
hele grote, in een lange rij. Een japanner van
35 verkocht Androïd Colopl en cashte fors, en
een australiér van 16 jaar kreeg 30 miljoen
voor Summly van Yahoo… Mark Zukerberg ,
de baas van Facebook die het kocht, zegt dat
Whattsapp veel meer waard is dan die 19
miljard en hij is 30 jaar. Hij wijst daarbij op het
chinese WeChat dat hij als grote concurrent
ziet. Hij kocht dus net vóór de concurrentie
uit!

HET
EINDE
IN
ZICHT
VOOR
FACEBOOK?
Volgens onderzoekers in de VS zal
Facebook voor 2017(!) 80% van zijn
gebruikers verliezen. En ze baseerden dat
op de hits die je krijgt als je “Facebook”
intikt in Google… Het leven van de social
sites lijkt op dat van “de stars” en zelfs op
het komen en gaan van “de pest” in
Europa. Leuk cadeautje voor Zuckerberg
die op 4 februari 2014 zijn 10-jarig bestaan

GRATIS INTERNET VOOR ALLE!
Dat kan met een paar honderd satellietjes
daarboven met de grootte van een baksteen.
Dat is een plan van Media Devellopment
Investment Fund in New York dat nu de

16

viert met nu 1,2 miljard klanten… We leven in
een vluchtige wereld.

men en Afrika is zelfs overbezet geraakt! In
LA en Azië is de groei nog enorm en wordt
gedragen door numerieke TV en mobiele
communicatie. Er wordt natuurlijk ook naar
Brazilië 2016 gekeken met hun nieuwe
satelliet Botafogo. Men innoveert veel:
hoge snelheid Internet bijvoorbeeld en
gebruik van een litium-ion batterij… En
men zoekt nu naar goedkopere manieren
om satellieten omhoog te krijgen: het moet
minder gaan kosten dan nu met de Ariane
5.
Dit over “een stille” in de wereld van de
communicatie van TV, internet en mobiele
telefonie.. Er is meer nodig daarvoor onder
de zon dan vele denken..

DE MOBIELTJES RAT-RACE
De verkoop van de “klassieke mobiel” liep
terug van 1200 miljoen in 2011 naar 800
miljoen in 2013 (-10%). De smartphone
schoot omhoog naar 1000 miljoen in 2013.
Samen 1800 miljoen in een wereld van 7
miljard inwoners. In een jaar..
Apple (groei nu nog magere 13%) de oude
kampioen staat nu op plek 2 en werd
weggeduwd door Samsung met 43% groei.
en wordt gevolgd door Huawei met 67%, LG
met 81% en Lenovo met 92%. De leiders van
eergisteren: Nokia, Ericsson en Motorola
hebben de boot gemist. En RMI (Blackberry)
de oude champion is bijna verdwenen. Voer
voor vakbondsleiders…

DIVERSEN
FIAT-CHRYSLER EN DE 500
Na 4 maanden fusie was er de auto-salon
in Geneve en moest de baas Marchionne
zijn strategie aangen. Met name hoe hij af
ging komen van die super-afhankelijkheid
van het wondertje de Fiat 500! De luxere
500 CLUB is ook een succes en dus
komen er ook de Panda-cross en
Freemont Cross ook luxe versies. Alfa
komt in 2015 met 4C Spider en Crysler
gaat een nieuwe Jeep, de Renegade
uitbrengen met toevoeging 500X. Zal in
Italië worden gemaakt want de zes
fabrieken daar moeten open blijven. Dan
komt er nog een Maserati van minder dan
100.000 euro. Zal dit genoeg zijn om de
strategie te verleggen? Daar wordt
vooralsnog aan getwijfeld..

MICROSOFT GAAT VOOR “THE CLOUD”
Hij volgt Steve Balmer op Satya Nadella die
al op 24 jarige leeftijd bij de firma begon. Hij
komt van India en een heel ander type dan
Balmer. Hij is een teamworker en werkte in
de divisies Windows en ook aan de
zoekmachine Bing. Daarna ging hij naar de
servers waar “the cloud” de omzet deed
stijgen van 16 naar 20 miljard. Hier in de
“infrastructuur van het net” ziet Microsoft
vooral zijn plek. Een ingenieur dus nu aan de
top bij het machtige Microsoft.
EUTELSAT ZOEKT HET IN LA EN AZIË
Men richtte zich tot voor kort op europa en
Afrika bij dit satellietbedrijf met 34 satellieten
daarboven en 1,3 miljard omzet. Zo’n 1000
medewerkers en nu ook op nog 6 meer
steden van Singapoer tot Mexico. Zijn grote
teleport staat in het franse Rambouillet waar
100 man 34 satellieten besturen en beheren.
Men kocht de mexicaanse operator Satmex
in 2013 en komt zo L-Amerika binnen. Ook
kocht men van GE een satelliet GE-23 die
Azië en de Pacific dekt. Men investeert
jaarlijks 550 miljoen wat 43% van zijn omzet
van 1,3 miljard is, om satellieten naar boven
te sturen en ze te verhuren en te beheren.
Let wel: de operationele marge is 77,5% en
netto blijft 27% over! In Europa is er de
concurrentie van de digitale radio/Tv zegt

DE STAAT EN HET ROKEN
Vanaf 2000 tot nu viel het aantal tonnen
geconsumeerde tabak terug van 90.000 tot
55.000 en de bijbehorende accijns van 8
miljard tot nu 11 miljard. Dus de staat ging
het goed en ook de dokter was wat blij, in
Frankrijk. Een terugval in volume van ruim
6% nu een pakje Marlborough 7 euro’s
kost. Prijs en e-sigaret deden het…
Het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan
“tabagisme” is hoog: 12 miljard kosten de
zieken waarvan er voor 1,1 miljard aan
longkanker kosten. Dus er valt vooral daar
wat te verdienen voor de staat.
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In Californië bespaarde de overheid intussen
86 miljard dollar en sterven er 1 miljoen
mensen minder aan roken. Dus zonder rook
gaat het iedereen wat beter…. Ik moet echter
zo’n drie keer per week mijn ene cigaretje
roken: oude gewoonte… Gaat vanzelf over.

niet bij passen.. En het fraaie systeem van
vervroegd pensioen doet de oudere
fransen vroeg vertrekken… Economie in
een kapitalistisch systeem is iets complex
blijkt
weer
eens.
De
eenvoudige
sommetjes en redeneringen doen het dus
niet… Dus het systeem is te moeilijk voor
de ´gewone politicus´ hij snapt het
mechaniek niet!

HET GEHEIM VAN DE LAGE WW
Als iemand u zou zeggen dat in Frankrijk die
ww zo hoog blijft omdat er te weinig mensen
werken, zou u dat gek kunnen vinden. Maar
toch.. Maar toen Aubry die 35 uur invoerde
zakte de productiviteit in, het concurrentie
vermogen daalde en Frankrijk verloor in zijn
export. Een hooggeleerde kwam nu met slim
nieuws in een boek, `Liberaliseer de arbeid
en redt de pensioenen`, heet het. Hij toont
eerst aan dat landen waar weinig jongeren ,
15/19 jaar, en ouderen, 60/64 jaar, aan het
werk zijn een hoge ww hebben! Frankrijk
heeft minder dan 10% jeugd aan het werk, in
Duitsland is dat 26% en idem in de VS.
Denemarken doet 46% en Zwitserland zelfs
50%! Deze toplanden hebben dus alle weinig
jongeren aan de studie!
En zie nu bij de ouderen, Frankrijk kent daar
22%, Duitsland 46%, de VS 52%, Zwitserland
58% en zelfs 60% in Zweden. Een lage
pensioenleeftijd in Frankrijk is een der
verklaringen. Maar het zit ´m vooral in de
deeltijdarbeid! Die is in landen met een lage
ww het verst ontwikkeld. In Frankrijk is dat
maar 14%. Duitsland kent 22% en Nederland
38%, Men denkt hier dat deeltijd te
beperkend zou zijn maar de praktijk toont wat
anders.
Dus de politiek zit fout te sturen, niet de
arbeidstijd is het punt maar het aantal
werkenden, het % deelnemers aan het
arbeidsproces dus. Dus het aantal gwerkte
uren per werkende! Nederlanders werken
100 uur per jaar minder dan fransen en
duitsers 80 uur. Ter vergelijking, `op een
boot is niet de kracht van de individuele
roeier het punt maar meer het aantal roeiers!`
Waarom werken de jongere en de oudere
fransen minder dan elders. Wel dat komt
omdat de scholen niet zo gericht opleiden
voor het werk wat aangeboden wordt!
Ondernemers willen geen te hoog opgeleiden
die het werk niet kunnen doen omdat ze er

MENSEN BEGIN UW EIGEN FABLAB!
“FABLAB”
komt
van
“fabrication
laboratories” die zo passen biju het nieuwe
digitale tijdperk waarin de zin in innovatie
samen gaat met “samen wat ondernemen”!
De kreet was: “Do it yourself, do it with
others” en het was ene Dougherty van
Wen 2.0 die er eerst mee kwam. Hij stond
even later verbaasd van de echo die hij
hoorde en zag: om te beginnen op MIT in
de VS. Waar een prof het college gaf: “Hoe
maak ik bijna alles zelf”. Je moet een
snijmachientje hebben op laserbasis, iets
om vinyl te snijden, 3D-printers en wat
handgereedschap en natuurlijk PC’s. In
het begin waren er enkele tientallen vooral
in de VS nu zijn het er al vele honderden
van Amsterdam, via Toulouse tot in vele
VS-steden. De meeste beginnen het “als
een probeersel” en al doende leert men, is
het motto. Ook in Fab Folk in Amsterdam
dat een zwitser oprichtte en runt. Hij is in
Europa nu redelijk bekend en is ook de
promotor van het “herfabriceren van
onderdelen van oudere apparaten”, die
zonder deze aanpak op de vuilnishoop
belanden zouden. Iemand anders richtte
de vereniging op: Jerry, Do it Together. Die
begon met het monteren van oude PConderdelen in een jerrycan en maakte er
een lopende PC van. Dank zij dit initiatief
worden er al een zestigtal machines
gemaakt, ook in Afrika. In een dorpje van
360 inwoners in de Jura begon ene Pascal
Net-Iki en fabriceert intussen van alles voor
de dorpelingen. Die ook graag een kijkje bij
hem komen nemen. Hij lijkt wat op “die
oude smidse van vroeger” zeggen oudere
inwoners. Dat was “het vroeger manusje
van alles” in een dorp: de MaréchalFerrand zeggen de fransen. In Besancon
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maakt nu een chirurgie-student van een
ziekenhuis een 3D-onderkaak en oefent
daarop zijn operatie-techniek… De kracht van
de Fab-labs is dat ze voortdurend “op het net
zitten” waardoor de vele fablabs wereldwijd
communiceren en veel ervaring uitwisselen
en software en ideeën. Hele internationale
netwerken
ontstaan met
punten op
tienduizenden kilometers onderlinge afstand.
De universiteiten en hun studenten spelen er
een grote rol in en sommigen runnen nu al
bedrijfjes met een budget van enkele
honderdduizenden euro’s per jaar. De fablabs
krijgen steeds meer de rol van “couveuses”
voor start-ups nu zoals de uitvinder van de
hoes voor de I-pad die zelfs Obama van hem
kocht! Dodocase werd in weken opgericht en
doet nu 10 miljoen dollar omzet. In Frankrijk
bouwt Naïo Technologies een kleine robot
om… onkruid uit te doen en die heet “Oz”. Er
werken er al enige dozijnen op de velden en
nu zoekt men 500.000 euro kapitaal voor het
vervolg wat veelbelovend lijkt. Airbus helpt
ook een kleine Fablab net als Orange dat
doet. Ook Renault heeft een bestaand Fablab
gevraagde er een voor hun zelf op te
richten… in zijn Technocentre in Guyancourt.
De minister van Industrie Fleur Pellerin startte
ook: nu zijn er al 154 dossiers in behandeling
in 23 regio… Het zijn alle winnaars van
laureaten en elk krijgt 200.000 euro voor de
eerste drie jaar.
Eigenlijk is de geestelijke vader ene Karl
Marx in 2.0 versie. Immers hij zei ooit: “De
macht
behoort
aan
hen
die
de
produktiemiddelen bezitten”…

nog geen storm lopen want een 23-jarige
verdient hier 130 euro/maand… In
Marokko is dat het dubbele en in
Roemenië het viervoudige!
VLUCHT IN DE EDELE METALEN
Beleggen in goud is al zeer oud en werd
ook weer zeer populair: de goedprijs
schoot in indexcijfers gemeten, naar 400 in
2011. Terwijl dat in 2004 100 was: dus X 4!
Maar zie nu dat zilver: 100 in 2004 en 700
in 2011 om nu weer terug te vallen naar
300 net als het goud van vandaag.
Palladium zit ook op deze index nu, terwijl
platina wat achterbleef op nu 150.
Speculaties en profetische uitspraken
vergezellen deze zeldzame aardkluiten.
Zoals deze: “Als de wereldeconomie zich
herneemt zal de vraag naar platina en
palladium flink stijgen en dus ook hun
prijs”. Maar weer een ander weet:
Beleggen in goudmijnen is beter dan goud
kopen! En weer een ander zegt: Zilver
wordt nog steeds nauwelijks herwonnen,
gerecycled dus. Omdat het zo snel uitgeput
zal raken gaat de prijs van zilver over
dertig jaar steigeren! En over de “echte
zeldzame grondstoffen” zegt weer een
ander: “De markt daarvoor is uiterst
ondoorzichtig. Je vind ze overal maar in
kleine hoeveelheden: daarom heeft China
nu 97% van “alles”! Dus beleg liever in
veelbelovende mijnen bijvoorbeeld in
Lynas in Australië dan u te storten in de
mineralen zelve”.
En u weet het: beleggen met een
speculatief kantje kan u ook veel geld
kosten!

(Meer vindt u in: “Makers”, van Chris Anderson,
Uitgever: Ed. Pearson, 2012. 300 blz./ 25 euro).

Terug naar inhoud

DE AUTO ONDER 5000 EURO IS ER!
In India rijdt ie van de groep Tata en kost
3000 euro maar het mislukte nogal… Beter
een eenvoudige auto voor de rijken dan een
lelijke voor de armen, dat is daar de les!
Renault wil het nu wel in India proberen via
Datsun die lijkt op de GO. De prijs blijft laag
door af te nemen van de locale
toeleveranciers
die ook al leveren aan
Suzuki en Hyundai. Die verkopen hier auto’s
van 2600 en 4500 euro. Bezuinigen op
plaatdikte en beveiliging dus… Het zal dus

OLIE (energie), WATER
HET SCHANDAAL FUKUSHIMA
Nu 3 jaar na het tsunami-incident is de
zaak daar nog steeds niet onder controle.
Het afbreken van de puinhoop gaat 40 jaar
duren en het voortdurend afkoelen van de
reactoren zorgde voor 400 ton besmet
water per dag! Tepco maakte en maakt er
een potje van: en weet niks beter dan de
opslagcapaciteit van dat water op te
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voeren tot liefst 8880.000 ton nu… Maar het
blijft daar lekken en dus loopt er water in de
Pacific en tot welk niveau van radio-activiteit
zal dat gaan leiden? De regering doet er van
alles aan om binnenkort een van de
stilgelegde reactoren weer op te starten, want
de energie-rekening is veel te hoog! Iedereen
kan zien wat de kwade kant is van
kernenergie dwz onvoldoende beveiligde
centrales tegen rampen. En ook zien hoe
incompetentie vervolgens leidt tot een drama
op termijn: en de wereld kijkt toe?

Nucleaire energie bleef veruit de grootste.
Thermische centrales gaan steeds minder
doen met gas en olie en steeds meer met
goedkope steenkool. Het wordt hoog tijd
alles eens goed te overdenken! Die wind
en zon hebben ons toch wat al te
onbesuisd doen zijn! Weer een euforie die
het gezonde verstand verstilde?
NIEUWE BRANDSTOF: BOEING EN
ABOU DHABI
Etihad en Boeing stapten samen in het
testen van een 777 die op biobrandstof
vliegt. En die doet 50 à 80% minder CO2
ontstaan zegt het Sustainable Bioenergy
Research Consortium (Etihad, Boeing en
Honeywell) dat ook een instituut Masdar
heeft in Abou dhabi. Het test nu het
verbouwen van twee velden met groen met
de naam Salicornia bigolovii dat prima
groeit met zoute bodem en zout water
bijvoorbeeld op een zee-boerderij. Het is
slechts één project van de honderden die
goedkopere en schonere brandstof zoeken
in biomassa’s en houtverwerking.

SCHEIDING
VAN
DE
AFRIKAANSE
GELOVIGEN
In Centraal Afrika leiden de steeds bloediger
gevechten tussen moslims en christenen in
toenemende mate tot fysieke scheiding. Vele
“enclaves” worden opgeheven : de moslims
gaan van zuid naar noord… We zagen dat al
in Soedan waar Zuid-Soedan zich zelfs als
aparte staat afscheidde. Niet lang nadat ze
waren verenigd.. In Nigeria zijn de religieuze
spanningen N-Z fors en ook bloedig, idem in
de Centraal Afrikaanse Republiek. En we
weten al lang van Eritrea en het christelijke
Ethiopië. De religieuze radicalisering, mede
opgefokt door economische nijd slaat weer
eens toe. En wij Europeanen weten wat dat
is! Zie Frankrijk met 200 jaar (intrachristelijke) religieuze rellen rond het Edict
van
Nantes,
Zie
de
Nederlandse
Beeldenstorm en later de Schoolstrijd, zie
ook Noord-Ierland: katho versus protestant
met een oranje kleurtje. En ja zelfs België
maar daar is de taal de cover-up voor een
economisch-historisch ressentiment. Afrika
leerde van ons en nu leren wij weer van
Afrika?

CHAOS OP ELECTRAMARKT
De duitse RWE zit in de rode cijfers (bijna
3 miljard in 2013!) voor het eerst in 60 jaar.
Ook GDF-SUEZ is dat nu gebeurd (9
miljard!)… Oorzaak: de ingestorte e-prijs,
die van 80 euro per Mwatt terug liep naar
nu 38 euro… De vraag werd lager omdat
groene stroom (met subsidie) goedkoop is
en omdat de oude kolencentrales
goedkoop draaien. De steenkool kost niets:
er is zat van op de wereld. Dus de
gascentrales zijn duur en liggen stil…
Terwijl kolen stoken 50% meer CO2 geeft.
EDF zit nog goed met zijn betere prijs voor
kernstroom. Japan wil weer centrales
openen, Frankrijk wil ze langer open
houden en zelfs Duitsland lijkt te aarzelen.
Terwijl in Fukushima het besmette
koelwater in de oceaan loopt… Het kan
verkeren.

WE GINGEN TE SNEL OVER OP GROEN!
Een franse commissie constateerde dat de
energiefactuur in 5 jaar steeg met 27% voor
de particulier. De race naar het “tegen elke
prijs” kopen van groene energie heeft tot
gekkigheid geleid. Duitsland betaalde 20
miljard in 2012 voor de aankoop van groene
energie. En nu is daar voor de armen de
rekening niet meer te betalen. Frankrijk
beperkte de “schade” tot 18% stijging: het
aandeel bleef op 20% van het totaal.

JACHT OP GRONDSTOFFEN
Het franse Instituut voor onderzoek van de
exploitatie van de zee stuurt zijn
vlaggenschip de IFREMER op de missie
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Bicose. Men steekt de Atlantische Oceaan
over en onderzoekt de bodem op ca 3500
meter
waar
vele
thermale
bronnen
ontspringen. Daar weet me weinig van terwijl
deze wateren 70% van het aardoppervlak
zijn. Men bestudeert zowel de fauna als de
geologische aspecten. Rond die bronnen lijkt
het een eldorado te zijn voor vele mineralen
en men zoekt naar nieuwe voorraden. Koper,
zink, lood, kobalt, zilver… De exploitaties zijn
niet echt moeilijk want de technologie is ver
voortgeschreden. Dus nu op naar de bodems
van de oceanen: planten en beestjes pas dus
op!

ook zeer kien op herstel van het terrein na
de stop op de exploitaties want er zijn al
dozijnen duizenden boorputten in dit land.
Een groot canadees bedrijf wil zeer graag
aan het werk in Frankrijk waar fracturatie is
verboden maar dat zalk niet morgen
veranderen. Ondanks het steeds vaker van
opinie veranderen van ook linkse politici
zoals Montebourg die ook weer een
Mijnbouwinstituut
in
Frankrijk
deed
oprichten… Een lastig dilemma bij een
vitaal economisch onderwerp, waar tot nu
toe de angst regeert en men niets wijzer
wordt
door
het
100%
verbod..
Wantrouwen van de industrie door hen die
haar niet kennen.

DE SCHALIE INDUSTRIE VAN CANADA
Canada wordt groot in energie via zijn
schaliegas en /olie. Zo´n 20 jaar geleden
werd er voor 285 miljard dollar verdiend
daarbij kwamen 317.000 banen te pas. Nu is
dat bijna verdubbeld! Alberta en ook
Brits/Colombia zijn dé provincies hiervoor.
Canada is nu nr. 3 op natuurlijk gasgebied,
na Rusland en de VS. Al 85% van de 750
putten in Br/Columbia was schaliegas. Nu zit
men op 15% van het verbruikte gas en dat
gaat naar 50% in 2020. In Quebec is het
fervent verboden… Greenpeace krijgt echter
de bevolking nauwelijks achter zich. Soms
loopt een put al na drie weken en dat voor 15
of 20 jaren. Om grondwaterschade te
voorkomen wordt op minder diepte met
betonnen wanden gewerkt en men doet de
rots kraken met zand in het water onder
druk.. Het zand blijft zitten en doet het
methaangas naar boven stijgen. Het
overheidstoezicht is hier zeer sterk, hier is de
grondeigenaar niet ook de eigenaar van wat
in de diepte zit zoals in de VS. Links en
rechts zit in het toezichthoudend orgaan hier
en er is in Br. Colombia nog geen enkel geval
van vervuiling gemeld. Het grondwater zit hier
veelal op 100 of 200 meter diep en men
fractureert op 2000 meters diep en meer.
Driedubbele wanden van de pijpen en een
zeer restrictieve lijst van additieven wordt hier
vereist. In tijd van droogte wordt het
benodigde water met vele tankwagens
aangevoerd. Hier is in totaal zeer veel water
dus het verplaatste water was slechts 0,01%
van het totaal al was het 7 miljoen m3! Men is

Terug naar inhoud
RELIGIES / ETHIEK
OVER KATHOLIEKEN…
Een franse politica zei het: “Soms vraag ik
me af of sommige katholieken enkel hun
verschillen
met
anderen
willen
benadrukken, zonder ook maar naar een
argument of uitleg van die andere te willen
horen… En gewoon hun wil willen
opleggen”.
Wel, dat eerste werd al eeuwen ook
gezegd van de joden en nu ook van
sommige moslims. Dat krijg je als je “de
ware God” hebt, natuurlijk. Logisch.
DIKKE HERRIE ONDER DE RIJKE
MOSLIMS
Saoudi-Arabië, Bharein en de Emiraten
riepen boos hun ambassadeurs terug uit
Doha, Qatar. Want dit land speelt zijn
eigen rol in de Arabische landen met name
die van de “revoluties”! Ze doen dat door
steun aan de Moslimbroederschap aldaar.
Zie Egypte en Tunesië vooral. Qatar
begreep dat deze broederschap de
verkiezingen
zou
winnen
en
hun
geloofsopvatting bevalt in Doha. Want dat
stokoude wahabitisme is voor hun maar
niks! Nu hebben de conservatieven dus
vrees dat Qatar ook bij hun de revolutie
naar “een modernere, gematigde islam”
gaat stimuleren…
Vandaar deze felle
reactie nu. Eerder werd in Jemen de
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revolutionaire Saleh verwijderd door de
saoudi’s, in Bharein werd militair ingegrepen
tegen de sjiieten daar en in Egypte krijgt Sissi
en co veel geld van de Saoudi’s nu hij Morsi
afzette. De laatste streek van het rijke, halfmoderne Qatar is dat het de jongere prins op
de troon liet. Hij is 33 jaar en volgt zijn vader
van 61 op. En dat is schrikken bij de saoudi’s!

gevoelens oproepen blijft. Tot veler
verbazing wordt de strijd hierover steeds
heftiger lijkt het en het verschil in denken
hierover lijkt zich te verscherpen.
Symptoom van veranderende tijden met
veel onzekerheden: dan klampt men zich
vast aan oude “zekerheden”.
DE GEHEIME OORLOGEN VAN HET
VATICAAN
In een boek over de periode van
Benedictus XVI worden de duistere
praktijken van kardinalen en de Curie
belicht. De curiekardinaal Sodano moest
zijn bureau verlaten en kreeg een andere
lage functie. Benedictus had besloten de
macht van deze man in de Curie te breken.
Maar hij weigerde zijn buro en appartement
maandenlang te verlaten..
Terwijl zijn
opvolger wachtte.. Een demonstratie van
wie echt de baas was! En hij kreeg een
mooi buro als deken van het Heilig
College: Benedictus moest zijn move
betalen!
De nieuwe commandant van de Pauelijke
gendarmen heet Domenico Giani en is
afkomstig uit de financiële brigade van de
italiaanse fiscus. Hij doet het Vaticaan lid
worden van Interpol (wat het niet was!), hij
laat honderden camera’s installeren,
verbiedt alle hoge jongens de toegang tot
de kantoren waar de agenten achter de
cameraschermen zitten en start ook met
het doen volgen van kardinalen buiten het
Vaticaan. Om de ontmoetingen daar ook te
kunnen controleren… Hij kwam er ook
achter dat de persoonlijke secretaris van
de paus tot een complot van stoute
kardinalen behoord en dat deze “helper”
een zeer geduchte manipulator was. Ook
kon hij bewijzen dat de sovjets stevig
spioneerden in het Vaticaan in hun dagen!
Nu beschikt deze politiechef over zeer veel
chantagemateriaal
van
nogal
wat
kardinalen en liet Benedictus zien wat een
deel van deze hoge heren uitspookten!
De schrik daarover deed B. besluiten te
vertrekken: hij kon niet meer verder. En nu
is er Franciscus die met deze Big Brother
de stallen van het Heilige der heilge
schoon gaat vegen.

DRIE OUDERS PER KIND?
In de VS is dit hét debat voor het moment in
de sector IVF en dat kwam door een
onderzoeker uit Oregon. Als je een “perfect
embryo” wil “maken” terwijl de moeder zelf
afwijkingen heeft, dan kun je dat verhelpen.
Je neemt wat deeltjes van een gezonde
vrouw om die defecten van de moeder op te
lossen. Daarna doe je de eicel in de uterus
van de moeder. Dus het kind is biologisch
een verwant van drie “ouders”… Zo kun je ca
4000 minder zieke kids krijgen per jaar dat
wezen tests uit. Een expertise-comité van de
American Agency for Medicine zegt echter
dat het procedé niet met zekerheid safe is…
En intussen circukeren er al dozijnen petities
op het Internet. Weer een voorbode van een
hete discussie over “onze voortplanting”.
RELIGIE EN HOMOFOBIE
In Oeganda krijg je als homo levenslang! Een
wetenschappelijk comité adviseerde de
president over deze kwestie en verklaarde: “
Homosexualiteit is een gedrag dat sommigen
vertonen om er geld mee te verdienen”.
Obama liet weten dat hij hier van zeer schrok.
Al 36 van de 55 afrikaanse landen hebben
het zeer moeilijk met homosexualiteit. Zelfs
Nigeria deelt nu 14 jaar gevang uit aan
homo’s die praktiseren. En als je meedoet
aan het organiseren van homo-activiteit wordt
je daar nu 10 jaar opgesloten. Er zijn timide
anti-betogingen in dit continent… De
discussie loopt ook hier. Poetin en de zijnen
weten dus waar hun voorbeelden te vinden
zijn en zelfs in Frankrijk worden homo’s
gezien als zeer ongewone mensen die je niet
“alle rechten kunt geven”. Zoals een recht op
het huwelijk… Dit schrijf ik onder religies
omdat de mono-religies vaak de dragers zijn
van anti-homo ideeën. Maar het is nog vaker
de cultuur en de volksaard die deze anti-
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Een oud, machtig instituut raakte de weg
kwijt. Door onvoldoende openheid en
controle… En werd een echt hel waarin de
macht niet van “boven” kwam maar meer
“van onderen”! Weer een les van formaat:
wat scheef kan gaan gaat ook scheef…, niets
menselijks is vreemd aan hoge prelaten en
“zonder checks and balances” en publieke
verantwoording zal het niet “leuk en eerlijk”
blijven. Ondanks hemels toezicht en veel
geprevel. Natuurlijk heeft dit niets met “het
geloof” van doen. Dus is de vraag: wat moet
je er dan mee? Het staat geheel buiten de
essentie van de christelijke levensopvatting.
Dus is het te hopen dat Franciscus het kwaad
gesloopt krijgt. Lees het boek: “De man die
geen paus wilde zijn”, van Nicolas Diat.

leeft dan niks rustig en dat willen die
fanaten nou ook net!

Terug naar inhoud
AFRIKA
HET GELD IS OP IN DE CAR
De ambtenaren krijgen geen salaris meer
van hun nieuwe presidente Catherine
Samba-Panza want de kas is leeg… De
buren, Congo, Tsjaad, Gabon en
Euquatoriaal Guinée beloofden te helpen,
maar er is nog niets ontvangen. Dit laat
zien waar dit land is terecht gekomen: dit
kun je geen land noemen ook al zijn er nu
duizenden soldaten daar om te trachten
moord en doodslag te voorkomen. Parijs
krijgt het steeds moeilijker daar en heeft
ook een lege kas…

RELIGIEUZE SEKTEN EN DOLLE DINGEN
Europa schrok op diverse pleken van die
burka’s; in Frankrijk gaf dat ook al politioneel
gedonder en boetes. En de islamofoben
onder ons zagen overal totaal gesluierde
dames lopen. Ene Dunia Bouzar die zelf een
hoofddoek draagt windt zich daarover op. De
goeroes van de radicale islam, zegt ze, en
sommige jongeren willen nu de vrouwen
buiten onzichtbaar maken. Maar gedurende
1400 jaar ging het in de islam enkel om
hoofdoeken en nooit over burka’s! In de
Koran staat daarover NIETS! Deze gewoonte
komt van enkele stammen in Afghanistan en
enkel de wahabieten van Saoudi-Arabië
gingen daar in mee. Deze extremiteiten
hebben niets van doen met de islam als
religie. En als iemand schrikt van een totaal
gesluierde vrouw heeft die groot gelijk. Want
dat past niet en er is geen enkele religieuze
regel wat dit aangaat.
De dame die het zegt is lid van de Franse
Centrale Raad voor de Islam en zij houdt van
duidelijkheid. Wij zien hier in Marseille met
zijn honderdduizenden moslima’s af en toe
een burka-dame: eens per maand? Is het
dezelfde of zijn het er meerdere? In bruin en
in zwart zagen we er al. Wel dat is dus iets
van een dame op de 25.000 of zo? Wat
neerkomt op 0,04%?
Tja, als je bent opgejaagd… dan zie je hier
s’avonds overal ratten en burka-dames. Dat

NIGERIA: KWETSBARE REUS
Nu 100 jaar oud, ex-engelse kolonie in
West-Afrika, 170 miljoen inwoners (2x
Duistand), afrika’s 1e olie-exporteur en met
de grootste gasreserves van het continent
en over 25 jaar even groot in bevolking
als…. De VS!
Olie is 36% van zijn bbp en 97% van zijn
export: Frankrijk importeert voor 3,7 miljard
aan olie en Parijs exporteert voor 1,3
miljard daarheen: vooral machines en
apparatuur).
Het land hielp meteen Frankrijk in Mali met
1200 man mede omdat ook zij een
probleem kennen van de radicale islam.
Die hier Boko Haram heet en die tekeer
gaat in de
12 noordelijke regio in het
noorden. Dat grenst aan Niger, Kameroen
en Benin.
Dus was Hollande daar om de banden
verder aan te halen: economisch en
militair. Ook al is het land anglofoon en
heeeft geen oude koloniale banden met
Parijs. Goodluck Jonathan is er president
en hij heeft het dus best lastig met de
veiligheid in zijn noorden. Waar ook veel
ontvoeringen plaatsvinden en recent nog
aanslagen op christelijke kerken en
scholen.
Het land wil zijn imago
verbeteren en hoopt daarbij op de hulp van
Frankrijk. En Parijs doet alles om in Afrika
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medestanders te krijgen ook voor zijn
operatie nu in de CAR. De operatie in Mali,
Misma geheten, staat wat het internationale
deel betreft ook onder een nigeriaanse
generaal. Nigeria wordt Afrika’s grootste
economie en militaire macht: dat ligt in de lijn
der verwachtingen.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
HET NIEUWE DUITSE LEIDERSCHAP
Twee Stichtingen in Duitsland en de VS
(Wissenschaft und politik en German
Marshall Fund) deden het boek: “NIEUWE
WERELDMACHT,
NIEUWE
VERANTWOOR-DELIJKHEID”
verschijnen.
Het
internationale
engagement van Berlijn komt immers
terug…
Afgevaardigden,
journalisten,
ambtenaren, wetenschappers droegen er
aan bij. Het roept Berlijn stevig op om zijn
nieuwe leiderschap te aanvaarden. Om zo
“een liberale orde te bewaren, te
beschermen en zo aan te passen dat ze
berusten blijft op normen van een open en
vrije wereldorde”. Aanbevolen wordt om
daarvoor ook in de Bundestag een
commisiie op te richten. Die studeert op
crises en interventies en ook op
diversificatie van de energie import…. Ja,
die oosterburen weten waar Abraham de
mosterd moet zoeken en halen. Niet meer
alles uit Rusland bijvoorbeeld?

ATTIAS IS OOK EEN AFRIKA-FAN
Zijn bedrijf Richard Attias and Associates is in
Afrika zeer aktief. Hij organiseert in
Brazzaville het Build Africa Forum, waar ook
e 25e verjaardag van het protocol van
Brazzaville over de vrede, wordt herdacht. In
Gabon is er in april “het internationale Albert
Schweitzer
symposium”.
Dan
diverse
conferenties van de Afrikabank in mei en dan
nog het 3e New York Forum Africa in
Libreville , Gabon. Daar is ook de African
Citizen Summit en dan nog in nov. “De Top
van de francofone landen” in Dakar.
Attias zegt: “er is al een nieuwe afrikaanse
burger. Hij is goed opgeleid, goed ook in
technolgie. Hij heeft toegang tot alles via
smartphone en wil heel graag slagen in het
leven. En hij is gek op groei”.
Attias is verre van naïef over Afrika. Hij weet
dat de vrede een van de pijlers is voor
vooruitgang
hier.
Dat
regeringen
transparanter moeten worden, dat er meer
tegen de corruptie moet worden gedaan en
het vertrouwen moet worden hersteld. De
investeringen moeten duurzame ontwikkeling
stimuleren, en zo komt men ook aan meer
werkgelegenheid. Ook ziet hij een snel
groeiende rol voor de afrikaanse vrouwen.
Zie nu de stevige groei in de anglofone
landen als Kenya, Ethiopië, Nigeria en
Angola waarover de Boston Consulting
Group zeer te spreken is. De infrastructuur
moet veel gedaan worden, ook aan meer
universiteiten en zo zal er snel een groeiende
middenklasse ontstaan. En het zal zijn
schitterende bezit aan flora en fauna moeten
beschermen en wijs gaan exploiteren. De
rijke van origine franse zakenman Attias (die
de ex van Sarkozy huwde) is een Afrika-fan
van het eerste uur. En hij roept Parijs op veel
meer te doen en sneller om de franse plek in
dit continent weer groter te maken.

EU RUZIET OOK OVER ENERGIE
Dat gedoe op de Krim en die herrie met de
russen is ook al niet goed om het eens te
worden over “energie morgen in de EU”.
Terwijl dat zeer nodig is. Maar Frankrijk en
Duitsland wijken steeds verder af: nucleair
al: Fr. 73% tegen Du 15% (electriciteit);
kolen-gas-olie Fr. 8% en Du 61% en met
duurzame energie is het ook apart: Fr.19%
en Du 24%. Dat wordt in 2030: Nucleair
47% ten 0%; kolen-gas-olie: 5 tegen 36%
en Duurzaam: 48% (!) tegen 64%... De
electricteitsvraag daalt én de goedkope
kolen uit de VS kwamen dus stortte de prijs
in en kwamen producenten in het rood! In
beide landen dus miljarden verliezen. Het
doel van Baroso over de CO2 uitstoot zal
dan ook niet worden gehaald: niemand
geloofde het al. En hogere prijzen voor
CO2 uitstootrechten ( 40 in plaats van de
10 euro/ton nu) dat zou de kolen kunnen
verjagen. Maar wie denkt daar nu aan? Nu
de russische beer met de gaskraan speelt?
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VERSTOORDE MEDICAMENTEN LOGISTIEK
Zo’n 70% van de westerse medicamenten
komen uit India en Azië; dat was 20% zo’n 30
jaar geleden. In 2013 kwam in Frankrijk 600
keer (twee keer per dag) een geval van niet
leveren voor. Wat meestal kon worden
opgelost via “even lenen bij een ander in de
keten”. Lukt dat niet dan zoekt men samen
met de arts een vervangend medicament…
Het leidde al tot veel narigheid bij patiënten
vaak zeer zieke mensen. Ook tot meer
agressie bij patiënten die het niet pikken.
Geïmporteerde medicamenten moeten na
basisproductie in Europa worden “geconditioneerd en aangepast” wat alles nog meer
compliceert.
De apothekers in Frankrijk
hebben veel problemen: ze moeten
goedkoper worden, namaak verkopen
vanwege besparingen en hun aantal zakt ook
nog
want
het
volume
zakt.
Zo’n
leveringsprobleem is dan nog een extra stuk
ellende. Europa moet meer nadenken om zijn
grote afhankelijkheid van import: bij olie en
gas, maar ook bij medicamenten. Zeker nu
de wereldvraag enorm toeneemt: meer
mensen, meer oudere en rijkere…

Brussel, de ECB en het IMF zeggen dat
het in Griekenland vanaf nu beter zal
gaan… Nee, zegt de griekse topeconoom
die hoogeleerd is in de VS, ene Yanis
Varoufakis. Mister Doom geheten omdat hij
het echec voorspelde… Hij ging diep
teleurgesteld na zijn pogingen naar de VS
terug en zegt nu: Griekenland had gewoon
failliet moeten gaan; dat was veel beter
geweest! Zeggen dat het nu beter gaat is
een gotspe! De investeringen vallen nog
steeds, de ww stijgt nu nog en de banken
lenen nul…
Het land is leeggebloed en een minderheid
is via corruptie in goeden doen. En Europa
doet in Athene nu nog de was… En hij
spreekt over stilte voor de storm. En wat
die storm is? Daarvoor zegt hij enkel: zie
1930…
Ook ziet hij de deflatie nu
aankomen en hij zegt: de eurozone moet
snel zijn grote probleem oplossen maar hij
ziet ze daartoe niet in staat. Enkel de VS
kruipt uit de crisis dank zij een moedig
FED-beleid en het schaliegas.
En over China is hij positief: daar heeft
men de problemen echt onder schot en
doet er ook echt iets aan. Met name door
te investeren in de infrastructuur. Nu moet
men daar oppassen met “zeepbellen” weet
hij en men reageert nu ook al. Wat het
geheel betreft: “De crisis is helemaal niet
voorbij maar is enkel van “gezicht”
veranderd”! Daarmee moeten wij het dus
doen wat deze diep teleurgestelde Griek
betreft. Die in zijn land ook werd bedreigd
evenals zijn familie. Daarom is hij nu
Amerikaan.

1 MILJOEN KANDIDATEN IN FRANKRIJK!
Een op de 50 volwassen fransen is kandidaat
voor een locale bestuursfunktie! En het zijn
ook mannen/vrouwen voor 50/50! Hoezo “de
democratie en de politiek creperen”? Wel
een prachtig democratisch potentieel, jubelde
Attali in L’Express! Ze zouden zich na de
verkiezingen ook bij een nationale politieke
partij moeten aansluiten zodat die verfrist
worden en meer positie krijgen. Ook zouden
zij moeten worden gestimuleerd om na te
denken over hergroepering van gemeenten
en hun diensten. Attali is blij maar weet niet
zo goed hoe dit potentieel om te zetten in
effectieve politieke kracht. De vraag is wat de
motieven zijn van deze grote pool aan
mensen. Maar zeker is dat dit toont dat er
belangstelling groeiende is voor de (locale)
politiek. Door de groeiende onvrede? Dat zou
ook zijn om blij van te worden. Vernieuwing
van de politiek moet beginnen in het volk!

IERLAND KRABBELDE OP
Zijn BBP groeit weer na zware zakkers,
meer dan 2% nu. Zijn ww daalt en gaat
naar 12% en zijn staatsschuld daalt ook
naar nu 115% van het BBP. De Keltische
tijger staat op na zware bezuinigingsjaren
en sanering van zijn banken. Met veel hulp
van ECB, Brussel en IMF die zorgden voor
een lening van 67,5 miljard waarmee
vooral de Aglo/Irish Bank moest worden
gered. Het5 land leent weer geld tegen
3,5% en dat was ooit bijna 15% en ook de
OG/prijzen klimmen weer na een forse

DE FOUTE REDDING VAN GRIEKENLAND
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duik. Maar er is nu ook veel armoede en veel
Ieren vertrokken naar elders. De ambtenaren
kregen een salaristik van bijna 20% en er
werden er 10% van ontslagen. De sociale
uitkeringen moesten omlaag, de BTW
omhoog en er kwam een OG/tax. Recept
dus± uitkeringen omlaag en belasting
omhoog…
zo
kwam
men
nu
op
begrotingstekorten van 4,5%.. Ierland deed
in alle opzichten mee en slaagde. Zijn model
berustte op export en men profiteert daar nu
van bij het herstel. De lage winstbelasting ,
van 12,5%, trekt hier veel hoofdkantoren aan
van grote internationale bedrijven. Maar
sommigen zien bij de banken weer dat
lichtzinnige terug keren en vrezen een
herhaling… Zij die hypotheken kregen op te
lage salarissen weten wat er wordt bedoeld.
Zouden die banken weer niets hebben
geleerd, vraagt men zich af.

begrotingstekort
van
3%
en
een
staatsschuld van 134%! Hij zeht: dat moet
door uitgavenverlaging en nog niet welke…
Een moedige koers die lijkt op de franse
maar hij doet het direct na aantreden. En
hij speculeert op lagere leningsrente voor
zijn staatsleningen én hogere BTWopbrengst door meer consumptie.
Om te beginnen geeft hij enorm veel
vertrouwen aan het land, deze exburgemeester.
WIE KOMT ER NA BARROSO?
Hij vertrekt eind 2014 als voorzitter van de
Commissie en ook van Rompuy zal gaan.
Wie komen er na hun? Politiek beladen
keuzes en een wat andere stijl zou te
prefereren zijn. Iemand als Lagarde, IMFbaas nu zou het kunnen, maar zij lijkt geen
kandidaat die het kan halen. Ook wordt
gedacht aan Verhofstadt en aan Juncker.
En er werd zelfs de naam van ex-premier
Monti genoemd. Maar ook de naam van
Martin Schulz van het wat chaotische
Europese Parlement gaat door de gangen.
Maar
eerst
moeten
de
europese
verkiezingen komen met het nieuwe
Europarlement. Wint links dan is Schulz
kandidaat zo niet dan zijn Juncker en
Verhofstad kanshebbers. Maar Lagarde ligt
niks slecht bij Cameron, Merkel en zelfs
niet bij Hollande. Dus wie weet? Ze zei in
Davos zelf desgevraagd: “Ik naar Brussel?
Waarom dat niet gevraagd aan de
Aartsbisschop van Parijs?”.

DE ITALIAANSE POLITIEKE CHAOS
Groei 0,1% na negen semesters negatief,
Moody’s deed er een puntje bij, maar de
industriële produktie zakte in, de ww schoot
naar 12,7% (42% voor 15-24 jarigen) en de
armoede neemt toe. Vele achten de
economische toestand hier ernstiger dan die
in Spanje! Na jaren Berlusconi kwam de
positieve Monti die het niet haalde. En zijn
opvolger Letta moest nu ook al weer weg.
Dank zij de grote chaos in de PD-partij en de
machtige vakbond CGIL. En zie nu ene
Matteo Renzi die met 30% van de stemmen
in de stad Florence het nu op landelijk niveau
mag proberen. Deze rotomattore = bulldozer
heeft haast met zijn jonge jaren. Maar ook hij
zal eerst een stabiele meerderheid moeten
halen. Tegenover een M5S van ene Beppo
Grillo die 25% aankan. Nieuwe meesters
nieuwe kansen… Een poetspartij in Italië is
hard nodig: het land is compleet geblokkeerd.
Renzi haalde het en begon met zijn aanpak
op economisch gebied: hij shockte vriend en
vijand met zijn voorstel tot belastingverláging!
En voor de lagere inkomens, want de
consumptie moet omhoog nu de recessie lijkt
te stoppen. Ook verlaagde hij de
professionele belasting voor de bedrijven. Dat
gaat de overheid samen 10 miljard kosten!
Maar hoe dat te financieren met een

HERSTEL EN DE KNIJP IN DE EU
Griekenland zag de beurs in Athene
omhoog gaan! Maar de internationale
investeerders komen er dan ook weer aan:
van Coca-Cola, Nokia tot Ryanair. Na zes
jaar crisis een ww van 30% maar ook een
groei van +0,2%! En nu komen ook Hewlett
Packard kijken en Cosco en Philip Morris…
Ook kwamen de israëli’s en de mensen uit
Qatar buurten. Er is licht aan het einde van
de tunnel gezien…
De skandinaven zitten echter ook in de
knijp nu. Men gaat in Denemarken de
publieke energiegroep verkopen tegen de
zin in van de Denen zelf. Maar dat bedrijf
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heeft geen geld meer voor zijn ontwikkeling,
dus… Ook in Zweden zijn er zwarte wolken
en stapt de overheid ook uit de publieke
sectoren. Zelfs de noren moeten gaan
bewegen en zien hun model schuiven. In
deze landen is de fiscaliteit gelijk aan
Frankrijk, maar zijn de publieke uitgaven
lager en zeker de belastingen voor de
bedrijven. Ook Scandinavië ziet de nieuwe
realiteit van de magere verzorgingsstaat
aankomen.. Parijs is gewaarschuwd!

omdat “het vrije verkeer van mensen en
goederen” gaat worden afgestopt? Een
economische ramp “gewild” door net 50+%
van de bevolking. Een typisch populistisch
soort resultaat: alle die niet nadenken
samen kwam net over de magische 50%
grens… En nu? Niemand gelooft echt dat
het gaat lukken… ook al schreeuwt men al
in Berlijn en Brussel. En zijn ook veel
fransen bevreesd geworden die daar
werken.. Europa wordt bijna kleiner?

IMMIGRATIESTOP IN ZWITSERLAND
De rechtse UDC hier “won” het referendum
met 50,34% want ze vonden die immigratie
gevaarlijk worden voor werk, vrijheid,
veiligheid en de schoonheid van ons
landschap: het werd hen “te vol”! Dit land
kent nu ruim 27% inwoners van buitenlandse
komaf: Duitsland zit op 15, Frankrijk op 12,
UK ook op 12 en Zweden zit op 13%. Dus
veelal dubbel zo veel. Maar hun aandeel
werkende is ook het hoogste in de OECD:
liefst 76% (Frankrijk 575)! Maar 78% van hen
komen uit de EU… Jaarlijks 80.000
immigranten in totaal er bij op een bevolking
van 7,4 miljoen in 2028… dus +1,5%. Dat
betekent 34.000 woningen meer, 42.0000
auto’s er bij en ook 194.000 personenkilometers met het spoor! Er komen volgens
de UDC te veel “te laag geschoolde
immigranten” . Maar dat gelooft niet iedereen.
Wel dat het OG uit de pan vliegt: dat zie je
aan de prijzen hier. Zo’n 25% van het
bankpersoneel is buitenlander, soms zelfs
32% zoals in Geneve. Idem wat de horlogeindustrie betreft… wel 53% van de europese
immigranten zijn namelijk universitairen.
Deze groep levert een bijdrage van 1 à 2%
van het BBP, ná aftrek van sociale
overdrachten. Dus spreken de industriëlen
over “een ramp” en gelukkig sprak de UDC
over een drie-jaarlijks plafond” en daarna
contigentering van de immigranten. Ook
moeten er dus weer grensbewakers komen
wat ook veel geld zal kosten, terwijl de
overheid al in het rood staat. En dan komen
ook nog vele van de 156 overeenkomsten
met de EU op de tocht te staan en er werken
1 miljoen EU-ers hier. Dit land verkoopt voor
100 miljard aan de EU en nu komt er bonje

DE KOOPJES IN DE EU!
De chinezen waren er al en kochten
havens in Portugal en Griekenland,
aandelen van PSA en nog veel meer! Maar
ook een grote algerijnse zakenman van
Cevital zit niet stil. Men heeft veel zin in de
fabriek Fagor-Brandt die te koop staat in
Frankrijk. Met zijn omzet van 2,6 miljard
zijn 13000 werknemers en zijn persoonlijke
vermogen van 3,2 miljard dollar wil de baas
Issad Rebrab best een gooi doen. Hij ziet
“de crisis in Europa als dé gelegenheid van
de eeuw” om voor “een krats fabrieken te
kopen”! Deze man is een van de rijkste
afrikanen en is overal daar zeer aktief in
Soedan,
Djibouti,
Tanzania
en
Mozambique.. Hij is groot op agrovoedingsgebied, huurt veel landbouwgrond
en doet ook het nodige in de
mettal/constructie industrie. Hij wist de
verdenking dat hij nauw gelieerd is met de
militairen die hier veel bedrijven in handen
hebben, steeds weer te weerleggen. In zijn
land zijn er in 2020 10 miljoen extragegadigden op de arbeidsmarkt en er
moeten zeker 1 miljoen plaatsen snel bij
komen hier. En bij 50 miljoen inwoners in
2050 kan men niet meer enkel op olie en
gas verder komen. Dus moet er industrie
komen: en waarom dus niet eea opgekocht
in de EU?
BEZUINIGEN “BUITEN” PARIJS
Het gem. aantal inwoners per gemeente is
in Frankrijk 1763… In Spanje 5648, in
Duitsland 7268, Italië 7473 en in Zweden
32.338! Frankrijk is dun bevolkt maar houdt
ook van veel burgemeesters! De locale
uitgaven zitten op 12% van het BBP en ze
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stijgen veel sneller dan dat BBP zelf… Meer
dan 1/3 van de stijging in aantal ambtenaren
komt van de samenwerkingsverbanden
tussen gemeenten.. Dus kijkt Parijs hoe je
kunt opruimen en denkt al aan het opheffen
van de ruim 100 departementen (ten voordele
van de regions). Dat zouden er ca 7 tot 12
grote moeten worden die treinvracht
bevorderen en de groei van het MKB. Plus
drie grote metropolen: Parijs, Lyon en
Marseille; een dozijn grote agglomeraties
(Bordeaux, Toulouse en Nantes…) en zo
langzaam naar een 50-tal. Zo moet het aantal
gemeenten van nu (36.000) terug naar 7000.
Wat 150.000 ambtenaren zal uitsparen en 15
miljard euro aan uitgaven. Dus houdt u zich
vast: Parijs wordt lichter maar uw locale taxes
gaan uit de pan vliegen!

zijn tweede woonplekken en 80.000
hotelkamers zijn vier sterren of hoger.
20% van de jobs zijn winkelbanen,
restaurantjobs of servicejobs. Op zich niets
fout aan maar je ziet op zondag gesloten
winkels en s’avonds krijg je geen taxi meer.
Of je wordt er in de metro bestolen waar
niemand een woord engels spreekt.
Mastercard topsteden zet Parijs op plek 3,
na Londen (2) en Bangkok (1)! En Istanbul
en Singapoer zitten haar op de hielen.
Parijs leeft op zijn verleden en dat is
gevaarlijk voor morgen…
FRANKRIJK WERKT ZWART
Als je zwart werken berekent in % van het
BBP staat Bulgarije met 31% bovenaan
gevolgd door Kroatië met 28%, Italië 21%,
Spanje 19, Duitsland 13 en Frankrijk nu
10%... Gelijk met UK. De Zwitsers en de
Oostenrijkers zitten op 8%.
Zo’n 220 miljard zwarte omzet… waarin
schuil gaan 54% van het geld voor
kinderoppas en 24% van het geld voor
ouderenhulp. Ook 400.000 zwartwerkers in
de civiele/bouw sektor werken. Daar doen
sommige 50 à 70 uur per week werk voor
maar 400 à 500 euro per maand aan cash.
Je ziet ze op plekken in grote steden vroeg
al staan wachten: deze zwarte dagwerkers
die worden opgehaald… In Marseille ken ik
ook diverse plekken. De overheid pakte al
12.000 bedrijven op de 65.000 die het
controleerde . Dus 18% waren fraudeurs.
Bouw, landbouw, hotels, restaurants zijn
de grote boosdoeners. De overheid mist zo
een hoop geld. En dit is de aangekondigde
werkelijkheid die ontstaat als je de
belastingen té hoog opschroeft! “Trop
d’impot tue l’impot” is het oeroude franse
gezegde.

WAT IS ER MET PARIJS?
Anne Hidalgo (PS) en Nathaklie KosciuskoMorizet
(UMP)
vechten
om
het
burgemeesterschap van Parijs en willen
beide dat de stad zich herneemt. De ene wil
de Tour Montparnasse doen slopen en de
ander wil de Avenue Foch helemaal groen
maken. Want de stad zakt af, dat zeggen ook
drie experts in koor. Parijs blijft achter bij
andere grote franse steden wat KLonden echt
niet gebeurt! In Frankrijk heeft het zuiden en
het westen de meeste banen: Parijs doet nog
maar 6% van de produktiejobs. Lyon en
Nantes doen 14%. Het aantal jobs in de stad
liep terug naar 30% can het totaal en dat was
in 1982 nog 40%. De nieuwe economie zie je
hier ook nauwelijks. In 40 jaar verloor de
stad ook 60.000 inwoners en het zakt verder.
Van 2003 tot 2008 kwamen er 816.000 en
vertrokken er 900.000. Jongeren komen er
studeren en om hun eerste job en…
vertrekken dan. Internationaal zit Parijs ook
niks beter: mede door de mondialisatie die
“geen Frans spreekt”. Parijs is niet meer de
plek waar je een business begint maar wat je
heen gaat om je te amuseren. Mastercard
zegt dat Parijs terugzakte naar plek 29 wat
business klimaat betreft. Parijs is de
consumptieplek van externe rijkdom en niet
meer de productieplek van rijkdom. Het wordt
een soort gigantisch hotelbedrijf voor rijke
toeristen. Bijna 20% van de appartementen

FRANKRIJK IS UIT IN HET BUITENLAND
De directe investeringen vielen terug op 6
miljard: dat was in 2007 nog 96 miljard! Het
aantal investeringsprojecten dat hier wordt
gestart zit nu onder de 500. Het UK zit op
700
en
Duitsland
op
600.
Beursinvesteringen zitten negatief op -25%
tov van 2005 en in 2007 scoorde men
+180%... De rentabiliteit viel terug op 6% :
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dat was 10% in 2006. Duitsland, UK en ook
Spanje zitten ruim boven de 10%.. Daarom
nodigde Hollande vele industry-bosses uit
naar Parijs om hen te verzekeren dat
Frankrijk hun graag ziet komen. Zij wisten
hem uit te leggen waarom ze waren weg
gebleven… Nu de daden dus nog.

maximum van 8% in 2010 en daarna daling
naar 7%. De hervatting na de top van de
crisis is in de ww’s van Duiitsland en UK
goed te zien en ook dat Frankrijk niks fit is
om de groei te hervatten. Het heeft alles
van doen met het verschil in flexibiliteit in
de arbeidsmarkt, de starre hoge en
langdurige ww-uitkeringen in Frankrijk: de
verschillen zijn kortweg enorm. De nieuwe
policy van Hollande gaat ook hierover maar
de onderhandelingen zijn nu pas van start
gegaan in een uiterst negatief klimaat en
met een president en regering die weing
klaarspeelde en –speelt. Een drama voor
het tweede land in de EU voltrekt zich:
gevaarlijk voor EU en de euro!

50 MILJARD ZUINIGER: NIET GENOEG!
De overheidsuitgaven stijgen nog naar nu al
133 miljard, het BBP vlakt af op 122 miljard…
en de belastinginkomsten schoten omhoog
tot 129 miljard maar stagneren nu ook… Dus
die 50 miljard zijn bij lange na niet genoeg die
Hollande aankondigde. Ook de Rekenkamer
riep op tot méér en.. wie al niet? Het
onderhandelen tussen werkgevers en
vakbonden liep rustig aan en werd toen luid…
Men wil de ww-uitkering omlaag en de
bevriezing van de ambtenarensalarissen. Het
zal moeten en we gaan de straat nog vol
krijgen!

.COKE VOO
wel zeker.

Terug naar inhoud

FRANSE
BOEREN
HULP
VAN
DISTRIBUTIE
De prijs van het varkensvlees viel naar 1,20
euro per kilo en dat was even geleden nog
1,60 euro! Vele weten dat boeren en
grootgrutters hier zelden vrienden waren…
Maar nu besloten Carrefour, Intermarché en
Systeme U om met hen lange termijn
contracten af te sluiten. Van drie tot vijf jaar
dus wordt hun produktie opgekocht. Om te
voorkomen dat er ooit aanvoerproblemen
ontstaan. En ook om goede afstemming te
krijgen tussen de eisen van de kritische
consument en de producenten. Met name
over dat frauduleuze vlees en twijfelachtige
kwaliteit. Ook wil men samen een nieuw
kwaliteitslabel gaan introduceren voor de
achterdochtige consument… De tijden
veranderen ook hier.

OOST-EUROPA
HANDELSTROUBLES MET DE RUSSEN
De russen zijn grote gasboeren: Litauen
haalt zijn gas voor particulieren voor 33%
van daar, Oekraïne voor 28%, Turkije 15%,
Italië 8%, Duitsland 6% en Frankrijk 2%..
Qatar is de grote leverancier van Parijs
hier, maar..
Wie leveren er aan Rusland? Wel China
doet 16% van de import daar, Duitsland
12%, de VS 10, Oekraïne 6, Japan 5 en
Frankrijk 4%...
Wie investeren er in
Rusland? Zweden liefst 16% aandeel,
Frankrijk 15, Duitsland 14, Finland 5,
Oostenrijk 3 en Japan doet 2%... Dan de
russische tegoeden: Frankrijk is goed voor
20%, de VS voor 13, Italië voor 11,
Duitsland voor 9, Nederland voor 7 en
Japan voor 6%.
Maar de russen zijn giga-groot in olie met
hun 10 miljoen barrel per dag! Zou die
export stoppen dan zou in Parijs de olieprijs naar 300 dollar gaan…., 8% BBP
verlies optreden en minstens 1,4 miljoen
ww-ers er bij krijgen. En Renault-Nissan zit
met 30% in de Russische autoboer
AvtoVAZ…, de Soc. Generale bank is

DE WW IN DE EU
In
Frankrijk
verloor
Hollande
zijn
“weddenschap” dat de ww-stijging zou
verminderen voor einde 2013. Ze steeg door
naar zels 3,3 miljoen! Sinds 2004 zie je in
Duitsland de ww scherp dalen van 11,5%
naar nu 5,1! In de UK zagen we een ferme
sprong omhoog vanaf 2008 met een
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eigendom van Rosbank, Dat leverde 165
miljoen op en dat was 4% van de winst. Dus
gaat Poetin op het nationalisatiepad dan… ai
voor Parijs en andere. BNP Paribas is
eigenaar van Ukrisibbank in Oekraïne. Daar
gaat het om 700 filialen, 10.000 werknemers,
2 miljoen particuliere klanten en 4000 grote
bedrijven en 270.000 MKB-bedrijven als
klanten…
Maar ook Moskou zit met 18 miljard in de
banken van Oekraïne… Het spel en de vele
knikkers!

Wat historie en cijfers uit dit land:
In 1921 wordt de autonome republiek de
Krim door de URSS ingepikt… De
oorspronkelijke bevolking de Tateren
(moslims) werd door Stalin gedecimeerd
via zijn kampen in Siberié… Nu is nog 12%
van de inwoners tartaar en zeer antirussisch ook. In 1954 gaf Kroetsjev dit
schiereiland aan Oekraïne in een
opvlieging. In 1991 ging de URSS op de
fles en bleef de Krim bij Oekraïne en in
1997 kreeg Rusland verlenging van zijn
vlootcontract aldaar. Tot 2017 en in 2010
werd dat tot 2045… En nu maken wij mee
dat het parlement koos voor inlijving bij
Rusland
in
afwachting
van
een
referendum..
Want Poetin viel binnen op de Krim en in
Oost-Oekraïne… net als hij eerder (na echt
oorlogsgedoe!) in Georgie in Abkhazië. Dat
ook half is ingepikt nu… Landje pik is
terug.
Oekraïne is een leeggestolen land met een
enorme corruptie wat je ook ziet aan de
jaarlijkse groeicijfers van 1992 tot 2013.
Kiev vertoonde over deze jaren 1,7%
groei… Georgie 8,3, Armenië 8, Polen 6,3,
Roemenië 5 etc. . De achtereenvolgende
machthebbers , zeker ook in het parlement,
stalen op zeer grote schaal. Dit land dat
iets kleiner is dan Frankrijk en dat nu 46
miljoen inwoners kent (liep terug van 52
miljoen!)… heeft een fraai klimaat.
Toegang tot de zee, veel vruchtbaar land,
veel koren, steenkool en ijzer en in het
oosten ook veel industrie. Een meederheid
lijkt Europa te verkiezen maar zal daarbij
fors moeten worden geholpen: het is
failliet. Het moet nu 13 miljard aan
schulden aflossen… en moet al snel 25
miljard bijlenen. Enkel de clan van de
gevluchte president jatte al 8 à 10 miljard
bij elkaar wat ook te zien was aan zijn 130
hectaren landgoed van grote luxe. Hun
valuta de hrivna zakt weg, ook door
regeringsspeculatie.
Dus
inflatie
en
kapitaalvlucht bij de vleet… Betalen dus
weer voor de EU en het IMF: dat wil
zeggen, lenen… De VS doet ook 1 miljard.
Vooralsnog was het een groot diplomatiek
gekrakeel en alles toont dat Moskou beter

BERLIJN EN MOSKOU
Merkel en Poetin kunnen het goed met elkaar
vinden en nu de nieuwe coalitie er kwam is
ook de SPD/er Steinmaier een goede
kameraad met de PM van Rusland. Duitsland
is de belangrijkste handelspartner voor
Rusland en er is over en weer veel respect.
Maar Poetin is lastig dus zwabbert Berlijn
tussen `vriendelijk zijn en ferm optreden. De
fout die Brussel maakte met zijn losse
Oost/Politiek die ook geheel mislukte maakt
Berlijn niet. Duitsland heeft hier ook wat
traditie met die Schròder bij Gazprom en dat
vele gasgebruik via Nordstream.. Ook Willy
Brandt en Breznjef vonden elkaar al in 1970
ook al met dat gas. Nu buiza Westerwelle
weg is loopt het beter en dat was bij die
Oekraìne crisis niet slecht. Want Rusland is
voor de duitse export best interessant, vooral
auto´s en werktuigmachines, en Gazprom
doet jaarlijks veel procenten meer zaken met
de duitsers. Maar Poetin deed de populariteit
van Rusland in Duitsland die ooit 40% in de
plus zat dalen naar nog maar 20% nu.
Maar iedereen weet dat Merkel de ware ´real
politiker´ is en dat zij weet waar ze haar
spullen kan kwijtraken. Beide landen zijn ook
grote wapenleveranciers ook dat verbindt…
DE GELUIDEN UIT OEKRAïNE
Yanukovitch en zijn kliek zijn echt te ver
gegaan. Ze schieten nu op onze kinderen…
Poetin wil een nieuw russisch rijk en doet er
ook niet geheimzinnig over. Hij re-koloniseert
het land en maakt het totaal afhankelijk van
zijn geld en opdrachten aan de industrie.
Gaat het land in een federatie “vervallen” met
een russisch en een “europees”deel?
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snapt waar de wereld heengaat dan “het
westen”. Dat nu wel wakker schrok!

Oekraïner en dronken toen hij dat deed,
heet het…
Dus zitten de Tartaarse moslims nu met
12% naast 60% russen (orthodox) en 35%
oekrainers (RK en orthodox) op de Krim als
deel van Oekraïne. En zo kwam het dat
Poetin in de lijn van Iwan de
Verschrikkelijke, niets moet hebben van
mongolen en turken en moslims…

OEKRAÏNE EN DE TARTAREN
Op de Krik zijn her er nog maar 12% nu en ze
vrezen de russen. Hun leider riep al in de
pers dat hij “een genocide vreesde” als
Poetin de Krim zou inpikken. Want de
tartaren zijn hier de oorspronkelijke
bevolking… als je maar durft te beginnen in
de 13e eeuw, bij ene Djengis Khan. Deze
Mongoolse veroveraar kwam naar deze
streken en ontwikkelde een enorm rijk,
waartoe ook Rusland en China behoorden.
En die tartaren zijn sinds 1250 wat op zichzelf
verder gegaan, werden ook moslims en in
1420 stichten ze een khanaat op de Krim. Ze
mixen zich nergens met het bezette volk en
koloniseren en verkopen 2 miljoen russen als
slaven aan de Ottomanen! Nog in 1571
staken de mogolen van Khan Moskou in
brand! Tegen 1783 enkele jaren voor de
franse revolutie, na de tweede russischottomaanse oorlog krijgen Catharine de Grote
en Potemkin een ommekeer te pakken en
heroveren hun gebied. De Russische
kozakken vermoorden en deporteren de
tsartaren op grote schaal. Wraak! De Krim is
dan weer de Russische oostelijke deur naar
de Middellandse Zee en de ottomanen willen
3het Russische expansionisme stoppen…
Daarbij krijgen ze de hulp van de … europese
grootmachten! Daarna wordt de Krim “de
Russische rivièra”.

OPSTAND IN BOSNIË
Vanuit Tuzla kwam de onrust over vele
steden en het werd zeer gewelddadig: 150
gewonden
en
vele
brandende
overheidsgebouwen. Voor het eerst na de
oorlog met zijn 100.000 doden (1992-1995)
ging men hier de straten op om massaal te
demonstreren
tegen
werkeloosheid,
armoede en onkunde van hun leiders. De
opstand was het sterkt in het moslimkroatische deel en minder in de Servische
enclave, deze “indeling” maakt het land
ook onregeerbaar. Deze groepen blijven
elkaar bestrijden 19 jaar na de akkoorden
van Dayton. De investeerders zijn hier
vertrokken en ook dat EU-lidmaatschap ligt
in de lades. Een daverende corruptie
ongebreideld natio-nalisme en onderlinge
herrie. Er komen weer verkiezingen maar
niemand hier geloofd nog in “een verenigd
Bosnië”! Weer zo’n les over wat er gebeurt
ná felle bloedige etnisch-religieuze rellen…
En voor generaties.
OOST-AZIË
CHINA: MEER LUXE UIT DE VS?
De fransen zijn de grote leveranciers van
luxe-producten maar zien nu in dit land de
groei van hun verkopen terugzakken.
LVMH zakte naar +4%, maar Vuitton en
Gucci daalden zelfs! De VS is het nieuwe
El Dorado geworden voor de miljonairs op
de wereld: die uit China maar ook die uit de
VS zelf.. Hier zit 23% van het wereld BBP
en ook 40% van de miljonairs op de
wereld. Andere tijden.

Hitler komt aan de macht en werkt graag
samen met de moslimbewegingen zeker ook
die in de communistische USSR. De tartaren
zijn ingepikt door deze USSR na de revolutie
in 1917. Men zegt dat Hitler echter de
tartaren, die hij stiekem autonomie beloofde,
verried toen hij met Stalin een deal maakte
en hem in 1944 200.000 tartaren liet
deporteren naar Siberië, die niet meer terug
kwamen. Daarom nu maar 12% van de
bevolking in de Krim..
In 1945 wordt de Krim weer deel van Rusland
en in 1954 geeft Kroetsjev de Krim aan
Oekraïne omdat dat land toen 300 jaar bij
Rusland hoorde…
Hij was zelf een

ZUID-AZIË
INDIA VERDIENT AAN TOERISME
Shekawati ligt op 250 km van New Delhi
en is een mooi toeristisch oord met veel
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heilige koeien. Het ligt aan een oeroude
handelsroute waar de mondialisatie ooit
begon… De komst van de spoorwegen onder
de britten maakte een einde aan de betekenis
van deze stad voor de wereldhandel. Maar nu
komen de mondiale toeristen massaal kijken
daar onder meer naar de oude paleizen die
weer worden gerestaureerd daar door
buitenlanders. Men wil het verval van dit
museum stoppen want het is toeristisch zeer
waardevol. Dit giga.land dat China zal
voorbijstreven groeit traag met name door
teveel corruptie en door gebrek aan
adekwate infrastructuur.

Het enige wat hier bloeit is de drugshandel
via Zuid-Amerika. Daarom noemde iemand
dit eiland “het Griekenland van de VS”. En
dit eiland heeft ook alles van een
“betoverend paradijs” ondanks zijn 15%
ww, -12% zakker van hun BBP, een
inkomen per hoofd van 15.000 dollar (=
50% van dat in Missisippi), 25% is zwart in
de locale economie en er zijn liefst 70
miljard aan staatsschulden. De obligaties
zijn ingedeeld bij de “junk-bonds”! Wat
Washington best wat nerveus maakt.
Maar na WOII werden de suikerplantages
vervangen door moderne industrie en veel
farmacie. Maar intussen hebben Singapoer
en Ierland die welvaart gesloopt hier. Dus
de crisis deed de rest… De gouverneur
Padilla
startte
flinke
bezuinigingen,
verhoogde
de
pensioenleeftijd
en
verhoogde de belastingen. Maar meer dan
wat stakingen kwam er niet van. Een derde
leeft van federale centjes hier en men kan
vrij naar de hele States, Zo’n 2% van de
bevolking ging dan ook weg. Men is hier
niet echt ongerust: moeder Amerika is er
toch? Al is er ook politieke tweespalt over:
of een gewone staat van de VS worden óf
onafhankelijker willen zijn van die VS. En
de VS weten eigenlijk niet wat ze met dit
eiland moeten doen. En na de
bankenellende wil Washington ook niets
meer weten van “reddingsplannen”.
Inderdaad dus: het Griekenland van de
VS…

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
WAPENS OP DE VS-SCHOLEN
In 2013 waren er al weer 13 scholen in de VS
met wapenincidenten: 3 per maand ongeveer. We weten nog van de 28 doden in dec.
2012… Obama doet zijn best maar het lukt
nauwelijks. Steeds opnieuw zijn er scholieren
die met wapens van thuis leraren en
leerlingen dood schieten en daarna veelal
zichzelf ook. De vraag is ook waar dit geweld
vandaan komt? Of is het de amerikaanse
manier om op het schoolpesten te reageren?
Hoe dan ook wat minder wapens zou helpen,
al is het opruimen van die enorme massa
wapens niet echt eenvoudigjes… De
stemming om naar minder wapens te gaan is
intussen niets verbeterd in de VS… In
tegendeel.

GUANTANAMO

De stilte blijft rond dit onrecht van Obama’s
eerste uur.

PUERTO RICO: HET GRIEKSE AMERIKA?
Het ligt naast de Dominicaanse Republiek en
dichtbij Guadeloupe en het “hoort” tot de VS!
Die erfden het in 1898 van Spanje en het
kreeg toen een soort van Commonwealthstatus waardoor het geen gewone VSstaat werd. Het heeft een eigen Grondwet,
een gouverneur en stuurt eigen sporters naar
de OS. De 3,6 miljoen bewoners stemmen
ook niet bij de presidentsverkiezingen in de
VS ook al spreekt men hier engels en speelt
men ook baseball. Maar hun lot hangt sterk af
van Washington dat niet veranderen kon dat
45% van de bevolking hier straatarm is.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
HET CUBA-EMBARGO MOET WEG…
Het bestaat nu meer dan 50 jaren en lijkt
achterhaald. Fidel is stokoud en Raoul
voert een steeds liberalere koers aan. De
macht van de cubaanse immigranten in de
VS houdt eea best tegen met name die in
Florida. Raoulo roept nu ook om
buitenlandse investeerders en Fabius was
er ook al! De venezuelaanse crises van nu
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is een extra-reden voor change en dit land
zou wel eens de normale olieprijs kunnen
gaan tellen voor Cuba. En dan is er enkel
Rusland nog om hun te plezieren! Dus tijd
voor het Congress in de VS de bakens te
verzetten. De helft van de cubanen in de VS
stemde op Obama en zelfs een verbannen
oppositieleider is nu voor buitenlandse
investeringen in zijn oude vaderland. Brazilië
maakt er een haven en ook de EU praat nu
daar over handel… Dus weg met dat
embargo?

DE IMAM TEGEN DE SULTAN
Erdogan is 11 jaar aan de macht en dreigt
die nu te gaan verliezen. Hij pakte het leger
en de politie aan (die staat in de staat),
ruimde fors op in de rechterlijke macht,
rommelde wat veel met “de scheiding van
religie en staat” en kreeg toen flink ruzie
met een naar de VS gevluchtte imam. Die
Fethulla Gülen heet, die in Wisconsin
woont op 10.000 km van Anatolië; maar die
wordt vereerd door miljoenen soennieten
van de VS tot in Mongolië. Hij is dé
geestelijke vader van de beweging Cemaat
( gemeenschap) die men ook graag Hizmet
(”dienstbaarheid”) noemt. In Turkije is er
een soort van wergeversbond die zeer
actief is tot in de gangen van de EU in
Brussel. Er zijn ook veel aanhangers te
vinden in leger, justitie en politie zegt een
woordvoerder die baas is van een
journalistenclub. En die ergeren zich zeer
aan de opgekomen corruptie, de
grootheidswaan van de premier en zijn
despotisme. En nu liep hij hard op tegen
“de Gülen galaxy” waartegen in 1996
onderzoek begon dat leidde in 2006 tot
een bijna-veroordeling van Gülen die toen
naar de VS vluchtte. GÚlen en Erdogan
waren het ooit eens over “ontgrendelen
van het militaire bolwerk en vasthouden
aan scheiding van religie en staat”. De
beweging is aardig ondergronds maar zeer
breed aanwezig en al 40 jaar bloeiend in
stilte. Met een privé uni in Istanbul,
ziekenhuizen, TV-stations, week-bladen,
verzekeringsbedrijven en filantropi-sche en
culturele instellingen. En er is de
werkgeversclub
Tuskon. Een “soft
powerclub die Erdogan ook aanpakte met
fiscale en administratieve aanvallen. U
vindt deze beweging al in 160 landen tot in
Afrika en veelal via de diplomatie. In de
VS kent men zelfs 130 afdelingen en
onderhoudt ook contacten met de
jesuïeten… Het turkse Congress kent
30/40 Hizmet-leden. In de Washington
Post stond er recent een advertentie: “De
islam keurt geen enkel terrorisme goed;
een ware moslim kan gen terorist zijn”. De
Turks-amerikaanse Alliantie Turkic kent

Terug naar inhoud
OCEANIË
Stilte, afstand tot de wereld? Of ook genoeg
eigen problemen..

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
Zie ook W-Europa: de koopjes in de EU!
PARIJS WIL BUSINESS MET IRAN!
Ze zijn niet de enige die graag terug willen
daar en recent waren liefst 116 franse bazen
in Teheran want de concurrentie zal, na
heropening en afzegging van de sancties,
bijzonder stevig worden. Tja, niet alles viel
plat: reservedelen voor vliegtuigen die bleef
Boeing daar leveren aan Iran Air. Andere
mijen met Airbus mochten dat niet… Rohani
was in Davos en maakte het ongeduld
duidelijk van de verarmde 75 miljoen iraniërs.
Want de sancties troffen zwaar hier in dit
olieland dat bijna niets meer exporteren kan.
Nu staat de hele businesswereld te trappelen:
chinezen, russen en alle europeanen. De
franse export is nu nog 0,5 miljard en was
ooit bijna 2,5… Peugeot was hier een grote,
idem Total maar veel is ingenomen door
Peking en ook India. Dus wie terug wil zal
moeten vechten… De onderhandelingen over
het nucleaire vorderen langzaam, Syrië vormt
nog een struikelblok nu maar alle mensen
van de business hebben de koffers gepakt. In
1979 weerden er gijzelaars genomen in de
Amerikaanse Ambassade in Teheran, nadat
ene Khomeiny Parijs had verlaten… Bijna
een halve eeuw van conflict ligt achter ons.
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honderden educatieve en culturele afdelingen
en sommige turken denken zelfs dat Gülen
ooit voor de CIA werkte. Omdat hij ook lid
was van een anti-communistische groep in
1950.
Gülen werd in 2008 tot “meest invloedrijke
intellectueel op de wereld” gekozen door het
blad Foreign Policy. Gülen houdt niet van
Erdogans avonturen met Iran, tegen Israël,
niet van zijn flirt met de moslimbroederschap
in Egypte en de verslechterde relaties met de
VS. Gülen is afkomstig van het gedachtegoed van ene Said Nursi een turk van
koerdische afkomst uit begin 20e eeuw die
sterk een complementariteit propageerde
tussen islam en de westerse wetenschappen.
En die fel tegen de Moslimbroederschap
ageerde die van Arabische komaf is. Gülen
wordt ook zeer gewaardeerd door de nietreligieuze partijen van sociaal-democratische
huize en de linkse-midden oppositie, die geen
leider kan vinden, die in het parlement zitten
en ook Gülen-gestemden lijken. De enige
rechtsen zijn nu die van de religieuze AKP
van Erdogan. Hizmet, die weigert een
politieke turkse partij te worden, steunt in de
volgende locale verkiezingen de … linkse
(niet-religieuze) kandidaten! De grote krant
Zaman met 1,2 miljoen oplage die dicht bij
Hizmet staat gaat stevig in oppositie tegen
Erdogan. Daar schreef men: Turkije moet
kiezen of voor een democratie of voor een
soort van Ouzbekistan”. De mix van politiek
en religie van Erdogan wordt afgewezen.
Geen politieke islamu, de rechten van heet
individu staan boven die van God zegt ene
Bülen Kenes, hoofdredacteur van Zaman, die
Gülen regelmatig ontmoet. Maar er zijn er
ook die de Gülenisten” beschuldigen van een
staatsgreep vóór het leger tegen de huidige
regering. Het blijft wat mysterieus en wazig
maar het rammelt stevig in de turkse politiek
zo dicht bij de EU! Een oud gevecht van het
type “Kerk en Staat” of een ander soort strijd
om de macht, eerder van het type “wij rijken
machtigen die willen blijven heersen op de
achtergrond”? Een soort van aardige maffia
met ook een godsdienst. Maar deze keer niet
RK dus.

De Gronwet werd aangenomen door de
Raad en het parlement…. Met 200 voor op
de 216 totaal. En ook al is de islam daar de
nationale godsdienst de charia staat er niet
in als leidraad ondanks grote tegenstand
bij de imams. De preambule spreekt over
“de universele rechten van de mens” en de
gelijkheid van man en vrouw in de
assemblees… Maar de werkelijkheid moet
de teksten nog gaan testen. Want er staat
ook dat de president moslim moet zijn en
mag twee mandaten tegelijk hebben, een
tunesier kan zijn nationaliteit nooit
verliezen…
Nu gaat de “zakenregering” aan de slag
om het land uit de zware economische dip
te halen. Het is een relatief grote stap in dit
land dat nog flink labiel is, maar de lange
weg begint niet al te slecht. Vele kijken toe
en dit land is nu een lichtpuntje als je het
plaatst naast Egypte, Libië en Algerije.
Waar de president die zeer ziek is zich
weer wil laten verkiezen.
LIBIË: WAPENVOORRAAD EN SCHUILPLAATS
Niemand weet wie nu daar de algehele
controle heeft sinds Kadaffi 2 jaar geleden,
verdween. De milities pakten alle wapens
en willen die niet meer afgeven. Er zijn er
ook gekocht met geld van Qatar door de
malinese rebellen! Gelukkig ruimden de VS
en de libische regering stilletjes de hele
voorraad aan gifgassen op
al drie
maanden lang. Het lag vooral ten zuiden
van Tripolis in de woestijn. Men was al
begonnen tijdens de Kadaffi-periode: dat
was geluk hebben dus!
Veel rebellen, Al-Qaida-people, Ansar al
charia zijn in het zuiden en willen olie- en
water controleren. Aqmi heeft een echte
achterliggende basis in Z-Libië. Ook in
Misrata (400.000 inwoners) niet ver van
Tripolis heerst chaos. Als men er moet
optreden worden daar de gewapende
milities voor gevraagd tegen betaling! Vaak
zijn ze ook nog pro-Kadaffi… Die werden
eerder vanwege de vele ontvoeringen uit
Tripolis verjaagd. Hier stoppen ze mensen
zonder aanklacht in het gevang en vele
“gevangenissen” zijn klandestien hier. Vele

TUNESIË HET VOORBEELD?
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mensen verdwenen zonder een spoor achter
te laten.. Er wordt gesproken over 200
vermoordde na marteling en 1100 nog in
arrest. En dat in een buitenwijk. Vele hier
verlangen terug naar de “rustige tijden van
Kadaffi”. Beter Kadaffi dan helemaal niets
meer: geen overheid, geen plitie, geen wetten
en geen economie..
Het zou, -zeggen de fransen-, ideaal zijn om
met een internationale operatie en in overleg
met de libische regering daar een
poetsoperatie te houden. Maar het ligt niet
eenvoudig zoals vele zaken hier.

defensiebudget is. Er wordt stilletjes samen
opgetrokken op militair terrein ondanks de
toenemende wrijvingen…

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
LEVE DE GEOGENEESKUNDE!
De geochemie bestond al langer: ze richt
zich het ontstaan en de ontwikkeling van
de aarde de maan etc. . Het is een sterk
scheikundige bezigheid die veel werkt met
isotopen. Dat zijn delen van verschillende
massa-atomen van eenzelfde element.
Koolstof heeft bijvoorbeeld een stabiele en
een radioactieve isotoop. De geoboys
richten zich enkel op de stabiele. Als je nu
een isotoop (zwaar of licht) teveel aantreft
in het menselijke lichaam weet je dat
elders de andere tekort is. Want de som is
constant: de wet van het behoud van
massa geldt ook hier. Dus gaat het om het
zoeken naar “het ontbrekende “broertje”:
de zware of de lichte dus. Er bleek enkele
jaren geleden dat bij vrouwen de zware
ijzerisotoop in het bloed teveel zat en bij
mannen net te weinig. Dat veroorzaakte
best opschudding! Als u zich moe voelt zal
de dokter u al gauw zeggen dat u een
ijzertekort heeft maar nu kan hij doen
vaststellen dat u dit tekort heeft en dus
“binnenkort moe zult worden”. Dus kan dat
met medicatie voorkomen. Isotoopjes
jagen doe je met een apparaat een
spectrometer, in de urine van de patient.
En zo kun je dan het calcium 40 en het
calcium 44 meten en zit er dan meer 40 in
dan 44, dan weet je hoe het staat met de
osteoporose bij deze mens. En kun je “de
remineralistie” van zijn botten beginnen…
Idem met koperisotopen die kunnen
zeggen of iemand TBC heeft of kanker
men zoekt nog de verklaring nu. Ook vond
men dat platinum dat in chemotherapie
wordt ingezet niet de kankercel in kan
komen als er teveel koper aanwezig is.
Dus als je kunt voorkomen dat dat koper in
die cellen komt is de kanker zo genezen…
Ook is er veel onderzoek naar het lithium
dat alles van doen heeft met manischedepressiviteit bij mensen.

ISRAËL IS DÉ WAPENLEVERANCIER
Het land is numero 5 in deze sector met 7
miljard dollar aan export. Was nog de helft
daarvan in 2003. De drones waren en zijn
hier de grote vernieuwing en hier is het land
zelfs nr. 1! Klanten zijn steeds meer de
opkomende landen als India en die in latijns
Amerika en zelfs ook Turkije, Algerije en
Pakistan! Het land heeft zijn continue
“oorlogspositie” ook weten om te zetten in zijn
grote exportbusiness. Het leger werd de
grote ontwikkelaar van ideeën en de
militairen van de beroemde eenheid 8200
werden de start-ups voor latere fabricage van
moderne wapens. Want Israël doet 5,7% van
zijn BBP aan defensie-uitgaven! Men
ontwikkelt hier razend snel omdat het
voortbestaan van het land afhangt van de
voorsprong op wapengebied. Dat leerde men
in 1973 (kippour-oorlog) toen men 40% van
de vliegtuigen verloor door te weinig
Inlichtingeninfo… Daarom dus die drone’s nu.
Hun drones gaan van een van 13 gram (!) tot
een van 5 ton…en er is ook een
zelfmoorddrone die vele uren kan zoeken en
wachten op zijn slachtoffer.. Ook in de
ruimtevaart ontwikkelt zich nu business: zoals
in de ruimtehelmen van de astronauten en
straaljagerpiloten. De Iron Beam , een
laserwapen dat iets met haar stralen kan
vernietigen (à la Star Wars) komt binnenkort
op de markt. Israël heeft een soort van
“afspraak over marktverdeling” met de VS .
Het blijft af van de jagers maar doet wel “de
rest die vliegt”, daar exporteert de VS dus
niet. De VS geeft het land=het leger tsahal
jaarlijks 3 miljard wat 25% van het
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Er zijn al zo’n 5000 geochemici ter wereld en
ze komen vaker samen. In Europa zijn er zo’n
9-tal laboratoria waar men hier leading is.
Onder meer op een Universiteit in Lyon, maar
ook in België, de VS, Singapoer en ook ,
Londen. Het loopt nu nogal snel in deze
nieuwe tak van de medische wetenschap en
het is verstrekkend en veelbelovend: als
diagnose zeker ook van het preventieve type.
Het bloedonderzoek is nu geen onzin
geworden maar met deze analyse is er veel
meer extra te zien. Het completeert dus nogal
wat via bloedchecks wordt gevonden.
Weer dus dat nu vaak voorkomende effecct:
de nieuwe kennis en ook de apparatuur +
onderzoekmethoden uit science A blijken
grote stappen vooruit te kunnen veroorzaken
in science B… Onderzoek en technologie
gaan hierbij hand in hand en dus wordt er
straks van u een complete geochemische
“kaart” gemaakt waarop vele kwalen staan
aangekondigd. Naast uw DNA waar ook van
alles uit blijkt, ook aan ziekterisico’s. Weer
een vak compleet op de kop dus… Dag ome
dokter; weer een vak dat zwaar verandert
door weer een revolutie! De stethoscoop
wordt echt antiek.

bouwt er nu een voor 50 ton vracht in 2015
en dat wordt een hybride! We krijgen die
vrachtauto wel klein!
DE VLIEGENDE WALVIS
Zo ziet de volgende dikke vlieger à la A380
er uit volgens Oscar Vinals, een spaanse
artiest met technische kennis. Gebouwd
van lichte composieten, verplaatsbare
motoren (hybriden: kerosine en electriciteit)
dus ook met zonnecellen. Er in: 755
passagiers en hij moet heten de : AWWAVA. Durft u er straks in?
PAS OP: DE ROBOLUTIE KOMT OP!
De revolutie kan beter robolutie gaan
heten:
Van drones tot automatische
auto’s, van robotdokters tot huisrobots… In
Frankrijk schieten de bedrijven op dit
gebied ook uit de grond want de
wereldmarkt schiet nu via 17 miljard naar
100 miljard.. over 4 jaren. Veel grote
bedrijven investeren in kleine met een
robotspecialisatie nu via fondsen. Er is al
een fonds met 45 projecten van elk iets
rond de 2 miljoen. Dat geld ging naar Delta
Drone, Medtech, Parret etc. De nieuwe
industrie is coming up.

DE ELECTRONISCHE BRANDKAST
Een parijse wethouder van het VIII-e arond.
Weet dat er in zijn gebied 40 ambassades
zijn en vele 5 sterren hotels. Hij spreekt nu
met Bouyges (provider) om voor de toeristen
een echte “electronische brandkast” aan te
bieden, die er ook in voorziet om alles wat in
je smartphone zit (en dat je mét die
smartphone kunt verliezen!), te dubbelen bij
de provider via een prepaid abonnementje...
Best slim van die man!

DESTRUCTIEVE TELEFOONS
Telefoon kwijt mét al uw data? Geen nood
u
Vanaf een andere telefoon blaast u die van
u gewoon op. Via een enkel sms-je met
een plofcode. Boeing heeft er een voor
politici en ook Bull en Thales zijn op de
markt. U moet dus wel effe back-uppen in
uw cloud vóór o ploffen gaat. De telefoon is
na de plof niet meer bruikbaar ook, dus dat
mobieltje jatten is straks voorbij!

DE ZEPPELIN KOMT WEER IN
Airlander is nu de grootste met zijn 91 meter
lengte langer dan een A380. Maar kleiner dan
die van vroeger in de jaren 20… Het zijn
eigenlijk drie grote ballons samengevoegd
met een paar vleugels en enkele motoren. Er
zit in dit UK-beest 38.000 m3 helium..
waardoor er 1,2 ton mee kan die drie weken
lang permitteren automatisch en non stop te
vliegen…
Dat betekent: 70% goedloper
transport dan een vrachtvliegtuig. Airlander

VLIEGTUIGSTOEL VAN 4 KILO!
Hij is van titanium deze Expliseaut van een
Frans bedrijf die nu gaat leveren aan
vliegmij… xxxx. Het is nog geheim. Hij is 4
x lichter dan zijn voorgangers en dat
scheelt in gewicht. Zo´n 3 tot 4% minder
kerosine zegt men. Het duurt niet lang
meer
dan
worden
ook
de
passagiersgewichten betrokken in de
prijzen van de tickets!
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nog niet perfect. Maar straks zien we ze
eerst bij aardbevingen waar ze opruimen,
op plaatsen waar alles onderliep en later
zien we zo ook huizen bouwen… Niets
ontgaat straks onze dubbelgangers.

HOTELSLEUTEL IN UW SMARTPHONE
Sesame Techno maakt dat ingecheck bij
hotels veel eenvoudiger: u houdt uw
smartphone voor de “kassa” en hup u bent
geadministreerd…
En
sleutels
en
plastickaarten voor uw deuren? Overbodig
doordat er iets is ingeladen in uw smartphone
dat alles opent en dat ook direct
communiceren met de receptie mogelijk
maakt en ook zelfs tot strand etc. in de
hotelomgeving. Straks hoeft u enkel uw
smartphone te verliezen om een berooide
zwerver te worden…

EEN DRONE EN GEEN SCHOOLTAS!
De Australische firma Zook-al gaat nu zes
drones inzetten om de schoolboeken voor
een school in Sydney te bezorgen. De kids
hoeven niets meer te slepen zo. Camera’s
zitten er niet op ze vinden zonder ook hun
weg
en
hebben
daarnaast
antibotsingsapparatuur om bomen en vogels te
ontwijken. Aan die krom groeiende
kinderruggetjes komt nu eindelijk een
einde…
En waarom geen schoolboeken als ook de
Wehkamp van morgen uw bestelling zo bij
u thuis af gaat leveren?

DE ULM-BUGGY: VLIEGT EN RIJDT!
Twee slimme ingenieurs lieten hem zien: hun
buggy die op de aarde de 100km/uur haalt en
in de lucht 80 km/uur na een aanloop van 50
meters.. Zijn ontwikkeling kostte 120.000
euro althans hun prototype dat samen met
enkele andere experts tot stand kwam. Het
ding voldoet al aan de buggy en ULM-normen
maar dat is nog geen echte toelating in de
luchten… Daar moet nog veel meer voor
gebeuren. Maar er is veel belangstelling ook
in militaire kringen, omdat het ding 1/10 van
de kosten van een heli doet! Ook de politie is
belangstellend en nu zoekt men commerciële
partners in vele landen. Dat wordt straks druk
in de stadsluchten…. Zou je ook een
parachute moeten dragen straks?

DE NIEUWE (WIJZE-GEKKEN” VAN
SILICON VALLEY
Creativiteit is in en innovatie is goud waard:
de motor van onze groei. Dus moest er ook
die Singularity University komen en dat kon
alleen in Silicon Valley gebeuren. Ray
Kurzweil die sinds 2012 bij Google werkt is
de oprichter. Hij weet zeker dat in 2029
één op de twee babies onsterfelijk zal
blijken te zijn…!
U kunt er 10 weken op cursus voor 29.500
dollar. Zeven dagen “speedcursus” kosten
12.000. De profs zijn “zeer merkwaardige
mensen door niets geremd” en de lijst van
leerlingen is indrukwekkend. Oprichters
van Fox, Linkedin en Buzz Aldrin
(astronaut) en rapper Will-I-Am studeerden
er ook al. Prof Avi Reichental is expert in
nanotech en numeriek fabriceren. Hij is
baas van 3D systems en denkt veel over
fabriceren van spullen en voeding in de
ruimte na… Robin Farmanfarmanaian
denkt na over gezondheid en weet dat we
binnenkort
alles
lichaamsonderdelen
kunnen 3D-printen. Neil Jacobstein denkt
na over kunstmatige intelligentie en weet
dat uw smartphone in 2045 slimmer is dan
uzelf én meer kan dan 1 miljard mensen
tegelijk kunnen! Prof Raymond McCauley
is biotechnoloog en bio-informaticus en hij

STUUR ALLES MET JE HERSENS
Iemand laat een kleine helicopter vliegen
Met een helm op die vol zit met electroden op
zijn hersenen. Hij denkt en bestuurt zo dit
apparaat. Geen knopjes of toetsen dus. Het
gaat perfect via een programma op een PC
die de signalen omzet in vliegcommando’s.
Dat wordt dus weer beter voor motorisch
gestoorden die straks van alles kunnen door
het “gewoon te willen”!
DE TERMIET-ROBOT
Een onderzoeker in de VS maakte robots die
op de bouw kunnen zijn en die stenen
kunnen transporteren, hout kunnen zagen en
waarom straks ook niet metselen? Natuurlijk
worden hun wegen bestuurd vanuit de
tekeningen en werkvoorbereiding en zijn ze
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is gespecialiseerd in “do it yourself
gezondheidszorg”. U ontwerpt en produceert
namelijk
straks
al
uw
benodigde
medicamenten zelf. Dag ome dokter!
Hijzelf eet al 150 vitamines per dag en
beweert 800 jaar te gaan worden!
U denkt dat het knettergekke zijn? Dat u
wordt opgelicht? Dat is uw goede recht. Maar
als u om u heen kijkt kunt u al bijna niet meer
ontkennen dat “bijna alles (op techno-gebied
dan) lijkt te kunnen én dat dit innovatieve
gedoe onze hele economie en leven lijkt te
gaan worden”. Waarbij het “do it yourself (wat
o zo goedkoop is!)”ook weer voorop staat.
Dus u gaat terug naar vroeger toen de mens
“zelfverzorger was” maar moet dat bereiken
via “de hightech-wereld”. Wij worden allemaal
Hanzeburgers dus… Snapt u?

genen-reisverhaal zoals er vele zijn. Zo
werd de evolutie een handje geholpen?
WISER UW ENERGIEREGELAAR
Hij bestaat uit een centrale en diverse
draadloze elementen die vast zitten aan uw
verwarmingselementen,
uw
centrale
electra-doos en andere appraten. De
centrale communiceert met een tablet of
uw smartphone. Dit systeem meet alles in
uw huis wat energie verbruikt en kan ook
alles besturen op afstand. Dus u kunt 15 à
30% energie besparen of, beter gezegd, u
stelt die 30% oprijsverhoging die er komt in
de komende 15 jaar dus 15 jaar uit… Met
als prijs de installatie van WISER . Maar
die kost ca 650 euro voor een 2-kamerappartement en 1100 voor een 4-kamerwoning. Installatie inclusief zegt men. Wel
dat is goed te doen… en dus een “wijze
oplossing”!

WONEN OP DE BLUESEED
Er wonen straks enkel geeks zeggen Max
Marty en Dan Dascalescu die een
gigantische boot willen doen drijven op een
half uur varen van Half Moon Bay in
Californië. Dus buiten de territoriale wateren.
Daarop moeten dan 400 mensen werken en
wonen en zonder visum! Hoera, zegt ene
Zuckerberg van Facebook! Want belasting
betalen is “à la carte hier”! In Europa gaat
Yahoo met alles naar Ierland (12,5% tax),
hier wil men “de zee op”! U ziet het : de mens
wil het proberen zonder “de dure staat”: of
eigenlijk er wel van profiteren zonder er voor
te willen betalen”? Dat is het nieuwe denken
waaruit de minachting voor de staat blijkt.
Eigenlijk is het een emigratie naar kleinluilekkerland.. Een trend.

DE SUPERHELM OM TE SPELEN
Spelen is ontsnappen aan de werkelijkheid
en het californische Oculus Rift maakte
een prachthelm met groot scherm om
virtueel te keer te gaan. Grote
gezichtshoek, grote resolutie HDMI en met
USB-entry die minder dan 370 gram weegt.
Voor 500 euro heeft u er een maar er moet
vooralsnog een draadje aan. Dat beperkt u
enigszins in uw wilde bewegingen, maar
stil maar: hij wordt al snel draadloos!
DE AUTOMATISCHE FYSIOTHERAPEUT
U trekt het over uw benen als een soort
kunstbroek met zijn vier “spieren” die op
luchtdruk functioneren. Dat imiteert uw
echte spieren en dus wordt uw been
bewogen zonder die in te spannen net
zoals een fysiotherapeut dat kan doen. De
bwegingen zijn voorgeprogrammeerd en zo
moet uw been en voet bewegen zonder
inspanning van binnenuit. Mooie uitvinding
voor “automatische revalidatie” of net
uitgepakte benen uit het gips. Een VS-uni
vond het uit en het is iets uit het nieuwe
“vak
van:
Bioinspiration&biomimetics”.Paramedici opgepast : de robot komt er nu ook voor u aan.

REIZENDE GENEN
Tibetanen ademen zonder moeite op 4000
meter hoogte omdat hun genen die rode
bloedlichaampjes beter doen functioneren. ce
Deze genen waren er al 30.000 jaar geleden
toen afstammelingen van de sherpa’s op de
hoogvlakten aankwamen in de Himalaya.
Enkele duizenden jaren later vertrok een deel
van hen naar de valleien om zich te mengen
met de chinese Han’s. En daarna vertrokken
er weer mannen omhoog om dragers te
worden voor de Himalaya-expedities. En zij
werden de Tibetanen van nu… Dit is dus een
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Maar het was al eerder begonnen met die
vele apparaten….

concept van “co-living= samen leven”. Het
doet denken aan de studentenflats van
vroeger… Er ontstaan nu ook bedrijven
die
deze
woonidee
promoten
en
organiseren. Ze hebben plannen ooit ook
in Europa te beginnen. Nieuwe leefwijze of
bevlieging? We zullen het zien..

HET FLEXMOBIELTJE
De gebogen mobiel bestaat al, hij valt minder
snel stuk. Maar de concurrentie dwingt tot
verdere ingrepen in de vormgeving, nu is `de
flexibele mobiel` aan de beurt. De een wed
op horizontaal kijken op het scherm, de ander
blijft op vertikaal. Maar de nieuwste idee is
om de mobiel de vorm van het menselijke
gezicht te geven. En men wil sterkere
materialen toepassen en dat zou de prijs
kunnen opstuwen naar 800 euro! De mobiel
is HET nieuwe gadget van de mens en de
race blijft on.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE WOUDEN VAN DE ZUIDPOOL
Zo’n 15 miljoen jaren geleden groeiden er
beuken en coniferen op de zuidpool. Het
was toen een toendra waar de temp. Wel
15 graden kon worden in de zomer. Dit
alles volgt uit gevonden fossielen van hout
en bladeren gevonden en bestudeerd door
de uni van Zuid-Californië. Over
veranderen gesproken! Die klimaat
verandering is dus een permanent iets…
en het kan dus ook vriezen en dooien daar!

DE ROBOTVIS
Hij zwemt als een sardientje en stuurt met
zijn roerstaart. Zijn huid is van siliconen en de
voortstuwing doet hij met zijn “heen-en-weerstaart”. Die zijn energie krijgt van
samengeperste stikstof in reservoirs aan zijn
zijkant. “Robotfish” van MIT kan nu nog maar
kort in het water blijven men werkt nog aan
een beter voortstuwingssysteem. Deze “soft
robot” maakt gebruik van de natuur, wat heet
“biomimetisme”. Soepeltjes en handig als de
natuur is. Straks zwemt hij rond tussen de
echte vissen om nog meer van ze te leren.

AFRIKA DE VERVUILER
In 2030 al zal enkel Afrika al evenveel
luchtvervuiling veroorzaken dan… de rest
van de wereld! Door zijn economische
ontwikkeling die ook weer komt door
verdubbeling van de bevolking tussen 2000
en 2030! Dat komt door het koken en
verwarmen en hun transport wat veel
vervuiling veroorzaakt (diesel, kolen en
hout..).

CO-LIVING VOOR DE BOBO’S
Het is “in” in Californië vooral in San
Francisco. Samen in een groot huis wonen
met “gelijk-gestemden”. Chic en minder duur!
Samenwonen maar niet helemaal als in de
communes. Want een twee-kamerappartement in SF kost 3000 euro/mnd! Grote
huizen met soms wel 15 kamers met een
eetzaaltje, een muziekzaal, een keuken en
ook een grote salon. Wil je erin dan moet je
“solliciteren te beginnen via het internet”.. ,
Google laat al busjes rijden tussen
stadscentrum en zijn kantoor in Mountain
View. Er reizen per dag zo 30.000 personen!
en Twitter heeft zijn kantoren naast het
centrum. Hier wonen advocaten, architecten,
ingenieurs, etc. en medewerkers van Google
c.s. . Deze idee van leven doet flink opgeld
onder de bobo’s. Niet primair vanwege de
economie er achter maar vooral vanuit het

HOOGWATER EN DE KUNSTSCHATTEN
Als het zee-niveau zo door blijft stijgen
komen er wel 136 kunstwerken van de
Unescolijst onder water te staan. De Opera
van Sydney, de Tower van Londen, die van
Pisa, het Vrijheidsbeeld, Pompeï ook en
natuurlijk ook Mont Saint-Michel…
GETEMDE WOESTIJNEN
Je kunt zand ondorrdringbaar maken voor
water zegt het japanse Panasonic. Zij doen
behandelde zandkorreltjes op de bodems
van hun kookpannen. Nu kwam men op
het idee met zo’n behandeld zand het
water op te sluiten in de woestijn zodat je
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een voorraad behoudt. In 2016 gaat men dat
ook doen langs de japanse kust…

opriep… Als dat dus 160 miljoen jaar
geleden niet was gebeurd had de wereld er
heel anders uit gezien.

LEVEN DE VULKANEN
Vulkanen zijn killers maar ze hielpen ook vele
stukken natuur overleven. Met name in zeer
koude periodes. Dat leerden australiërs toen
ze ontdekten dat dicht bij vulkanen in het
zuiden van de aardbol meer planten en
dieren te vinden zijn dan elders. Daar
verwarmden die vulkanen als het te koud
werd..

VAN WAAR KOMEN DIE INDIANEN?
In 1968 vonden werkers het skelet van een
kind in Montana, dat 13.000 jaar geleden
was overleden. De uni van Kopenhagen
analyseerde nu het DNA en deed
magnifieke ontdekkingen. Alle indianen uit
Amerika kwamen van over de Beringstraat
zo’n 15.000 jaren geleden! Daarvoor, zo’n
60.000 jaar gelden, verlieten ze als
emigranten Afrika richting Azië. Een deel
van hen ging richting Cambodja, Australië
en China) en andere gingen richting
Siberië… Zo’n 24.000 jaren terug kwam
een deel uit het Aziatische zuiden ook naar
Siberië en mixte zich met hen ten noorden
van het Baïkal meer. Deze “gemixten”
gingen via de Beringstraat naar Amerika
waar ze de familie van vroeger
tegenkwamen voor ze naar Alaska
vertrokken. En daarna zakten ze af naar
Chili via de kust van de Pacific Ocean. Een
hele tocht. Columbus c’s, kwamen veel
later deze wilden tegen en wisten echt niet
dat het broeders van heel vroeger waren.
Want wij allen zijn Oost-Afrikanen van
afkomst.

DIE SLIMME BLADEREN!
De natuur heeft ook haar “standaards”
ontdekten nu weer de phyllotaxisten, Ze
stelden vast dat de bladeren de voorkeur
hebben voor het vormen van een hoek van
137,5 graden ten opzicht van de tak.
Spiraalachtig of volgens het kroonidee.
Daarom zien we in de natuur zo vaak gelijke
motieven in de beelden die ze voor ons
schept. Nu rest nog te weten waarom dat zo
is.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
DENGIS KHAN EN HET KLIMAAT
Men dacht dat deze grote veroveraar kwam
omdat er grote droogte ontstond in Mongolië
in de 13e eeuw. Maar onderzoek bewijst het
tegendeel: het werd in zijn land toen net
natter en warmer! Waardoor er ook meer
eten was…. Nu is het intussen weer koud en
droog geworden daar tot in 1980 alles weer
omsloeg… Twee wijsheden dus: deze keer
veroverde iemand niet omdat het thuis niks
goed meer was, én, dat klimaat ging altijd al
over de kop!

NOG MEER OUDE MIGRATIES
Een instituut in Aix klaarde een oud
mysterie op rond botten gevonden in
Turkije in een steengroeve. Men vond er
een stuk van een menselijke schedel in
2002.
Uit
onderzoek
bleek
de
verwantschap met fossielen uit Ethiopië die
van 1 à 1,6 miljoen jaar geleden dateren.
Van de eerste Homo Erectus dus en dus
was deze mens op weg van Afrika via
Turkije naar Europa. Want 1 à 1,3 miljoen
jaar geleden was die er ook in Spanje,
Italië en Frankrijk. Men weet nog te weinig
van deze migratiegolven: hoe ze verliepen
en in welke omvang en daarom moest het
instituut in Aix ook zo precies deze vondst
dateren. Daar studeerde men al op resten
uit de zuidpool, Zuid-Amerika en nu dus
Turkije. Waar men kijkt op atoomniveau en
met spectrometers. Dus veel verder dan

MIGRATIE
DOOR
SCHUIVENDE
CONTINENTEN
Afrika was heel vroeger aangeplakt aan ZAmerika en samen heette dat grote continent
ooit Gondwana. Dat kwam omdat een
aardscheur van Libye naar Nigeria het won
van die waaruit de Atlantische oceaan
ontstond. Toeval, dat eigenlijk ook die hele
slavenhandel van Afrika naar Amerika later
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met C14 technieken die beperkt zijn tot
50.000 jaar. Weer een wapenfeit van niveau
voor dit instituut CEREGE in Aix: in 2008
ontdekten ze al het oudste menselijke fossiel
uit Tsjaad, wat 7 miljoen jaren oud bleek te
zijn… Langzaam maar zeker worden we
wijzer en steeds blijkt dat mensen op sjouw
gingen over zeer grote afstanden. We waren
en blijven avonturiers dus!

150%, is het kolommen “leesprobleem” eigen-lijk
ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te helpen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog ee
n “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat
staat, op voorraad. Laat even weten dat u die
wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

-DEMOGRAFIE
DNA, KANKER EN LEVENSVERWACHTING
John Craig Venter is een echte DNAonderzoeker en wil nu de schaal waarop je
dat kunt doen gigantisch vergroten. Hij wil
jaarlijks bij 5000 mensen die aan kanker
lijden hun DNA onderzoeken om de
genetische oorzaken van kanker te vinden.
En over tien jaar wil hij gaan tot 40.000
onderzoeken per jaar. Hij weet zeker dat we
zo de genetische oorzaken van kanker
vinden en dat dus kunnen genezen!

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

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

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
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