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AMUSE GUEULE
Europa is niet het probleem van Frankrijk maar Frankrijk zou wel snel hét probleem van Europa
kunnen worden (zei ex-premier Fillon)
In Frankrijk is iets essentieels veranderen politiek gezien zelfmoord. Zegt nu een bekende
hoofdredacteur die Valls ziet opereren met zijn -50 miljard pakket…
Half april was de populariteit van Hollande gezakt naar 18% en die van premier Valls zat op
44%! Het laatste cijfer bestaat uit: 63% van de PS-ers, 60% van de kiezers voor Modem, 39% (!)
van die van de UMP en zelfs 36% van de FN-stemmers. Die regering Valls kan alle maatregelen
doorvoeren, met steun van UMP en Modem (en FN?)… Hij heeft de PS niet voor 100% meer
nodig, laat staan de Verts of radicaal links. Er gloort dus hoop!
De franse onderwijsorganisatie is de DERDE GROOTSTE “onderneming” ter wereld! Hamon
moet die nu gaan hervormen en zou nu even “Jules Ferry moeten herlezen. Die zei: “Ik verfoei
die politiek van uit het venster kijken, waarbij het zien van de werkelijkheid wordt vermeden”. De
OECD meldde het ook al: het franse onderwijs is het minst sociaal mobiele ter wereld!
Frankrijk heeft 34 afgevaardigen méér dan India. Een land met 1,3 miljard moet het doen met 34
afgevaardigden mínder dan een europees land met 64 miljoen.
“Wat er zeker in deze wereld? Wel, de dood en de belastingen” dat zei ene Benjamin Franklin in
1789. Zou hij van franse komaf zijn? Familie van ene Colbert misschien?
Parijs neemt op vandaag 46% in van wat er verdiend wordt en men kent hier 460 fiscale niches
(aftrekposten) die goed zijn voor 80 miljard euro per fiscaal jaar.. En de algemene tekst van
belastingwet kent 4000 artikelen…
Sinds 2013 waren er in Frankrijk 23.000 fiscale spijtoptanten die om regularisatie vroegen. Er
werden er pas 1300 van behandeld tot op vandaag.
De marges in de franse industrie liepen terug naar 23% (ze waren ca 40% in 1970!). Die in de
bouw liggen op 35% en die in de dienstensector op 36%... De fransen kunnen de
industriemarges niet hoog houden omdat zij de prijs niet hoog kunnen neerzetten: hun
produkten zijn niet zo enorm goed en uniek als de duitse. Dus u begrijpt wat er loos is met de
investeringen in de franse industrie: zeer laag dus.
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La Poste draait nog voor 40% op zijn oude product de post, wat 63% was in 2008…De
banksector liep op naar 36% (2008: 17%) en de colli-sector zit nu op 24% (was in 2008 20%)..
Tante Pos is niet meer.
Vaak is de te betalen vermogensbelasting gelijk aan de rentabiliteit van de onderneming voor
familie-aandeelhouders… En een arts zei: Alles wat ik verdien na 4 dagen werken is voor de
belastingen van de staat.
Het kabinet Valls telt 50% vrouwen. Derig jaar geleden waren er dat 13% onder het kabinet
Fabius.
Er werden in 2013 1,8 miljoen auto’s in Frankrijk verkocht maar ook 2,8 miljoen fietsen!
De fransen verliezen 24 uur per jaar met wachten op antwoord bij klantservice-afdelingen. Bijna
4 dagen werktijd dus en dat betekent 1,8% van het BBP!
Het aantal stagiairs in franse bedrijven steeg van 600.000 in 2005 naar nu 1,6 miljoen.
In Parijs werd de eerste 3D-shop geopend met scanners en 3D-printers en ze heet Cubeek. Je
kunt er apparaten kopen, info krijgen en ook hulp.
Als je 50.000 investeert in een kunstwerk en je totale bezit zit net boven 1,3 miljoen dan levert
dat ca 2225 minder aan vermogensbelasting op. Jaarrendement 4,4%!
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

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

“SUPERBRONNEN”
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
OVERIGE
euronews (engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)
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MONDIALE POTPOURRI
Mensen kiezen niet zomaar een monster of een gek. Maar wel graag iemand die
overtuigend of verleidend is. Hitler is ook ooit verkozen en dat voelt toch wel griezelig.
VOOR DE PVV+FN BRUSSEL-BASHERS:
Het aantal personeelsleden van de Brusselse EU-organisatie is minder dan het aantal
ambtenaren van de mairie van Parijs!
DE EU-ERE-DIVISIE: DUITSLAND-FRANKRIJK
R&D uitgaven (in % van BBP): Du 1,9% en Frankr. 1,4.
Uurkosten in 200 en 2013: Du 26 resp. 33 euro en Frankr. 24 resp. 36 euro…
Aandeel industrie in BBP: Du 21% en Frankr. 10%
Aantal robots in industrie: Du 17.000 en Frankr. 2900…
Dit in het jaar dat zich het drama Alstom afspeelt..
Voetbal heeft ca 300 miljoen beoefenaren op de wereld waarnaar ca 1 miljard mensen
graag kijken.
De Bilderbergbezoekers bijeen in Kopenhagen die nu al sinds 1954 bestaat waren redelijk
panisch. Over de weer gebleken grote zwakte van Europa (Oekraïnse crisis) dat ook
economisch zwaar pruttelt. De verzwakkende middenklase baart hun veel zorgen… Hun
agenda en deelnemerslijst is openbaar maar hun deliberaties zijn geheim. Twee fransen
waren er namens de regering om het droevige franse imago wat op te poetsen. En ook
Christine Lagarde van IMF mocht er wat doen aan haar campagne om naar Brussel te
gaan..
De franse bank BNP Paribas moet lappen aan de VS. Omdat men systematisch en vele
jaren een reeks van embargo’s hielp omzeilen. Van Cuba via Iran tot Soedan.. Hun
Zwitserse filiaal waas daarvoor het centrum en zij is een kei in de olie-business sinds vele
jaren. Ja ze betaalden al meer boetes dar en ontsloegen ook een dertigtal
personeelsleden maar het was niet “genoeg”. Deze bank loopt veel hogere boetes op dan
eerder bij HSBC en Standard Chartered (2 miljard en 700 miljoen), maar Paribas weigerde
mee te werken met de VS-justitie en het ging hier om heel grote transacties! En nu wil de
VS bloed zien vloeien: zo er niet wordt betaald en snel loopt de bank de kans op intrekking
van haar Amerikaanse licentie…
De produktie van frambozen is in Frankrijk met 30% gedaald en in Duitsland met 70%
gestegen. In 10 jaren…
Zonder Oekraïne zal Rusland nooit zijn Euraziatische droom kunnen beleven. Dit land van
52 miljoen is daarvan een hoeksteen. Daarom doet die Poetin nu zo wild. Brezinsky, de
grote raadgever van president Carter zag dat toen (1980) al…
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In Duitsland rijdt 30% van de gezinnen in steden van meer dan 500.000 inwoners op de
fiets voor het kleine verkeer!
Zo’n 20% van de europeanen gebruikten nog nooit het Intermnet…
Zeker 29% van de wereld is te dik! De VS leveren 13% van dat aandeel, China en India
doen samen 15%...
Piketty de franse econoom schreef zijn boek Capital en verkocht in Frankrijk al 100.000
exemplaren. Toen kwam de engelse vertaling en hij verkocht er nu al 400.000. Zeer
handige timing, goede publiciteit (“het groeiende inkomensverschil in de wereld”) en de
suggestieve verwijzing naar “Das Kapital van ene Marx” deden nu hemzelf rijk worden.
Zijn bijdrage aan de theoretisiche economie is onbestrijdbaar: hij bewees nu wat vele
economen al aannamen. Maar dat de overheid via belastingen moet corrigeren is dachten
we al zeer oude praktijk. In Frankrijk zie je nu wat er gebeurd als er teveel belasting wordt
geheven. Trop d’impot tue l’impot”, zegt men hier….
De wereldbevolking gaat in 2030 naar 8,3 miljard (+15%) en dan eten we 35% meer,
gebruiken 40% meer water en 50% meer energie.
Het aantal kilometers weg per vierkante kilometer is in Tokyo: 18, in NY 16 en in Peking
3…. Andere stad nog steeds dus.
Zo’n 57% van de verkochte sigaretten in NY is contrabande.
De VS hebben de grootste goudvoorraad zo´n 8000 ton. Ver voor de duitsers met 3400
ton en Italië met 2500…
De middenklasse in Europa nam nog toe met 14% sinds 2009. Met 7% in de VS en in ZAmerika en met 60% (!) in Azië.
Een auto huren kost in de VS 67% minder dan in Frankrijk! Maar is daar 27% duurder dan
in Duitsland..
Harvard neemt 6% aan van zij die willen komen en bij de kids van oud-leerlingen is dat
cijfer 30%. Hoezo clientelisme?
75% van alle Rolls Royces ooit gemaakt loopt nog steeds.
Het geld stroomt in grote stromen overal. De Beurs slaat weer records en de bonussen
stegen in 2013 weer met 15%... Hoezo crisis?
De verkoop van zeer luxe producten, een speerpunt in de franse export, verschuift nu …
westelijk! Naar de VS nu terwijl de groei in China afneemt. Cartier renoveert zijn boetiek in
NY ook Kering ziet de omzet stijgen en Richemont draait ook veel beter in Japan.. De
groei van deze uitgaven in de VS was explosief daar haalt men nu zijn achterstand in.
Want de VS hebben 39% van de ultra-rijken (=miljardairs is > 30 miljoen) in hun gelederen
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én 29% van de miljonairs.... Azië groeit nog maar nog met 3 à 6% terwijl Amerika van =7
tot +15% loopt..
Sinds 2003 kwamen er in het UK ca 114.000 nieuwe miljonairs bij en er vertrokken er
32.000 uit Frankrijk…
Zuckerberg van Facebook verdient maar 1 dollar salaris… Maar men betaalde ook
653.000 dollar voor zijn vliegreizen in zijn privé-jet.
Wal-Mart bekende dat een vermindering van de voedselhulp in de VS een effect zou
betekenen voor zijn omzet. Want veel armen leveren daar nu hun foodstamps in en nu
blijkt hoe sterk deze keten daarvan profiteert.
De chinese internetpiraten kosten de Amerikaanse bedrijven nu al 1 miljard dollar per jaar.
Een code van 8 posities allemaal in kleine letters kost een hacker 4 dagen kraakwerk. Als
er hoofdletters bij zijn is dat 3 jaar…
Skype doet 40% (van de 760 miljard wereldwijd) aan telefoonomzet in 2013.
Sinds 1588 werden er 1804 personen heilig verklaard in de kerk van Rome. Franciscus
heeft er daarvan al 804 op zijn record staan.
De EU heeft 7% van de wereldbevolking, 25% van zijn BBP en 50% van de sociale
uitgaven. Hoezo arm Europa?
De burgers betalen per kop per jaar 3,10 euro aan het europese parlement. De duitse
Bundestag kost de duitser 8,20 euro, de fransman is er 8,10 euro aan kwijt en het engelse
Lagerhuis kost 7,30 euro… Dus europa + eigen land kost de burger parlementair gezien in
totaal ca 11,50 euro… Dat is per gezin van 4 personen dus zo’n 45 euro/jaar. Is dat (te)
veel?
Op de 36 miljoen burgervluchten in 2013 gebeurden 81 ongelukken. Dat is 2 incidenten
per miljoen vluchten… Daarbij vielen 210 doden, dus 100 doden per incident en ook 100
doden per 500.000 vluchten.
De video-spelen doen nu al 35% van de downloads en zijn 75% van de inkomsten van
Apple!
China bouwt nu 29 kernreactoren en dat is 40% van alle op de wereld (totaal is 72 nu).
Een eurocomissaris verdient 255.000 euro, Dat is 21% meer dan Angela Merkel doet en
30% meer dan Hollande…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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REDACTIONEEL.

tour is ook al aan het freewheelen.
Een wereld vol contrasten, zonder
leiding of richting… Of beter gezegd
meerdere richtingen die zich los van
elkaar ontwikkelen. De unfreeze lijkt
nu wel compleet en de move is
uiterst veelkleurig en nauwelijks
gecoör-dineerd en wanneer de
freeze , de nieuwe stabiliteit komt
weet geen mens meer.
We moeten dus kennelijk leren leven
met een grote chaos, een wereld van
uitersten, zowel in perspectief als in
(on)menselijkheid. De vredige ¾
eeuw van het westen is nu definitief
voorbij..

*VOORAF
De wereld heeft nog meer schizofreens
gekregen. Vroeger was er dat enorme
verschil noord-zuid maar nu is het
eerder de doorrazende technologische
kant van de wereld tegenover de
stagnerende, vastgelopen en uitgebluste kant. Tegelijk worden we
meegenomen
naar
de
meest
adembenemende nieuwe mogelijkheden en de grote aftakeling. Een
wegspurtend VS die alle regels aan
zijn staart lijkt te lappen gezien weer
een groot spionageschandaal met de
duitsers. En een verbrokkelend Europa
waar weliswaar het Europarlement
eens wat won maar de landen eigenlijk
steeds meer elk hun gang gaan. Enkel
die strijd van zuid tegen noord
(eigenlijk Italië + Frankrijk tegen “de
rest”) over de 3% lijkt nog te bestaan.
Verder is Europa, zeker na dat droeve
optreden van Cameron, totaal op drift
geraakt. IMF vertelt nu dat het herstel
wereldwijd hapert en dat de groei in de
EU nog meer stagneert. Waarmee het
gapende gat tussen Duitsland en
Frankrijk
nog
verder
toeneemt.
Rusland lijkt in Oekraïne gekalmeerd
maar die hele gaskwestie bleef… En
daarmee ook dat ontbreken van een
energiebeleid van europese allure. De
veelbelovende wereld van morgen
gloort en de decadente oude wereld
tracht het vege lijf te redden. Onderwijl
is er na 800 jaar weer een kalifaat
midden in de olieregio, neemt de
tereur in Afrika ook toe (Kenya,
Oeganda vanuit Somalië) en vormt
zich kennelijk toch die radicale boog
van Nigeria tot in Irak/Syrië. Terwijl nu
kindermoord hét onderwerp werd in de
haatverhouding Israël-Palestina. En
het WK verrukte bijna iedereen en de

LEON

Leon
Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS
AI: WÉÉR EEN CRISIS EN AL IN 2015?
Ach de crisis was nooit meer weg of moet
je zeggen de ee kleine volgt nu op de
andere? Who knows? Wel, Attali, de franse
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econoom wijst ons fijntjes op “de zevenjaarse
crisis” die ook bestaat. Voor de kenners zie:
in 1987 toen de Dow 23% verloor in een dag;
december 1994 toen in Silicon Valley vele
failliet gingen en daarna de aziatische crisis
ook naar Rusland en Brazilië ging (de FED
greep fors in); april 2001 toen de beurs weer
8% instortte en de FED weer moest optreden;
zomer 2008 kwam de subprimecrisis en dat
leverde wereldwijd bonje op…
Tja en 2015 is 7 jaren na 2008 dus en
zeepbellen zijn er zat. Ook aan potentiële
wereldconflicten is er nu geen gebrek
(Oekraïne, China en Brazilië bijvoorbeeld..).
Helaas zal het redresseren dan heel wat
moeilijker zijn want vele zijn flink uit vorm.
Ook zijn alle jokers al gebruikt en nog meer
schulden is ondenkbaar.. en er is nu nog
meer wrijving op vele plekken in de wereld.
Dus zal er niets anders op zitten dan.. de
schulden te betalen, maar dat betekent vaak
die dus.. te annuleren! En daarbij moeten
spaarders goed oppassen en denken aan
Cyprus. Waar zij een deel van de klap uit het
spaartegoed moesten lappen! Let wel: dat
staat ook bij de uitgangspunten van de
Bankenunie die in de maak is!
Attali gebruikt dit broeierige verhaal ook om
zijn aanbevelingen kracht bij te zetten:
1.Bijstellen van de verhouding euro-dollar
door actie van de ECB
2.Herlanceren van de investeringen met grote
publieke projecten in de energie, de telecom
te financieren met eurobonds of door de
europese Investeringsbank of de diverse
nationale depots..
3.Snellere structurele hervormingen
met
name in Frankrijk. Die mooie nieuwe
mogelijkheden openen kunnen: zie eerder in
Duitsland, Zweden en Engeland.
4.Investeren in vredesacties met name ten
zuiden en ten oosten van de EU.
Dus aan het werk zegt hij: om de klappen van
over 18 maanden niet te zwaar te laten zijn…
Valse profeet, overtrokken pessimist?
Niemand kan dit gelijk ontkennen of
bewijzen. Mogelijk is de voorspelling van het
móment niet zo precies, want de analyse is
onweerlegbaar. En zwarte zwanen zijn er ook
genoeg…

ALARM
ANTI-GOOGLE
VAN
DE
SPRINGER GROEP?
Brieven zijn uit maar de open brief van
Matthias Döpfner van de machtige Axel
Springergroep aan Eric Schmidt van
Google gaat snel rond en is zelfs met…
googelen te vinden! Nog wel dus?
“We zijn bang van Google” kopt de baas
(ook van Bild!) boven zijn brief. En het is
nog moedig ook voor iemand die weet dat
zijn omzet via Internet ook in belangrijke
mate via Google komt… In Duitsland komt
men via 91% der zoekopdrachten via
Google dus “bij Springer”! Als Google nu
en uit nijd, zijn “algoritme (dus het stelsel
van criteria dat de volgorde van presentatie
van zoekresultaten –de hits- bepaalt), zou
aanpassen kan dat Springer TIENTALLEN
procenten van zijn omzet kosten! Want
niemand kent die criteria en niemand weet
wanneer en waarom Google ze aanpast..
Niet zelden blijken dan ook “de producten
van door Google aangekochte bedrijven”
hoger in de zoekresultaten te scoren…
Misbruik dus van eigen positie! Wat met
het “compromis van Brussel” waarbij “men
zich een hoge plek kan kopen” ook
bepaald niet werd opgelost! Dat lijkt wel
”crimineel gedoe” schrijft Döpfner zelfs.
Google verdient veel geld via “inhouden”
die komen van de Springer-persgroepen
die daarvoor slechts wat kruimeltjes
toegeschoven krijgt…
Zoiets van 300
miljoen voor Duitse bedrijven en 3 miljard
voor Google.. Frankrijk bedong dat Google
een deel in een fonds stort van 60 miljoen
en in Duitsland moet Google licentierecht
lappen… Als Google méér gebruikt dan
extracten. Maar dat werkt nog van geen
kant nu.
Naast de info van uitgevers wordt door
Google ook zwaar verdiend aan de
verkoop van data van de googelaars (= de
eigen klanten van Google). Zoals wat
Google in de G-mails vindt wat onmiddellijk
leidt tot het sturen van publicity per mail
aan de PC’s waar die mails van werden
verstuurd! Scmidt zei het in 2010 zl zelf:
“Wij weten waar u bent, waar u van houdt
en weten ook wel wat van uw gedachten.
En dus van wat u nog gáát doen”! Via de
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Google-brillen en de Google auto-zonderchauffeur weet men nóg meer. Erger nog: u
surft naar een site over “hoge bloeddruk” en
Google ziet ook (via uw Googlewatch of
armband) dat u te weinig beweegt… En meldt
dat aan uw verzekeraar. Die u vraagt om
nadere gegevens om eventueel uw premie
aan te gaan passen conform uw polis… En
NSA informeren dat deed men daar ook al!
Zuckerberg van Facebook verdedigde zich
met: “Wie niets te verbergen heeft hoeft ook
niets te vrezen”! Wat echt een ongelofelijk
statement is een totalitair regiem waardig
zelfs.
De rij worst snel lnger: Döpfner van Springer
en diverse auteurs ook al (Bellanger, Tucker
en anderen) wezen nu al op de gevaren.
Maar Döpfner is de eerste partner van
Google die dat “openlijk” ook doet nu.
Monopolies breken meestal op den duur hun
nek en gaan dan vaak zelf “minderen”. Maar
vele
“slachtoffers”
laat
alles
nogal
onverschillig. Dus zegt Döpfner nu: “Wij
hebben geen andere keuze dan publiek op
het gevaar publiek te wijzen”. Google gaat nu
superboten of platforms bouwen en die
“buitengaats” gebruiken als werk- en
woonplekken die onder geen enkel land dus
regering ressorteren… Maar enkel onder wat
dun internationaal zeerecht vallen. Daar
bestaan enkel wetten en regels die dus niet
democratische kunnen worden gecontroleerd.
Dat gevoegd bij het bovenstaande begint nu
vele ongerust te maken. De VS is al een hele
machtige en wil dat blijven. Maar nu lijkt men
van methode te veranderen. Niet een forse
defensiemacht moet de power geven om “te
regeren” maar de “digitale soft power” via een
internet dat ook al stevig in VS-handen is.
Belachelijk? Wat we nu al zien, wat we nu
horen van de plannen wijst akelig in deze
richting. En, niemand anders gaat ook die
richting en te weinige durven te protesteren
vanwege te grote afhankelijkheid. Een
akelige cocktail? De brief van Döpfner van
Springer toont dat dit alles geen geopolitiek
geneuzel van naïeve politieke radicalen meer
is…

De ondergrondse economie is er ook:
Bulgarije doet 32% (!) bovenop het officiële
BNP, Roemenië 29, Letland 28… Maar
Italië die eerst dacht dat ze daar 11% was
moet dat bijstellen naar 22% (=338 miljard
euro). Zuid-Europa ook: de grieken doen
24%, Spanje 20 en Portugal 19. Opgeteld
in de EU dus 2000 miljard in 2012 volgens
het boek: The shadow economy in
Europe”(Schneider).
De
economen
baseren hun schattingen op data van
politie en justitie, de verkoop van
condooms, de hoeveelheid liquide geld in
omloop en zelfs de electra-consumptie! Nu
besloot Renzi in Rome dat zwarte er bij te
gaan tellen: en het UK volgde meteen. En
volgen daarmee ook de nieuwe europese
regels die lijken op die in de VS. Dat geeft
best pep aan de index schulden/BNP!
Nederland doet dat al jaren met hasj-omzet
en hoererij die daar redelijk staatsgecontroleerd zijn. Ook zwartwerken in de bouw
en sigarettensmokkel tellen mee. Maar ai:
de EU-bijdrage gaat zo ook omhoog!
Opmerkelijk was het om het FN te horen
protesteren! Maar
het behoort er
economisch gezien echt toe: omdat “beide
betrokken partijen het eens zijn over de
(zwarte) transactie” en daarom heet het
“de verborgen economie”. En zo wordt het
BNP een betere meting van de
“economische gezondheid van het land”.
Terwijl die arme staat sappelt want we zien
dan
hoeveel
miljarden
buiten
de
belastingpot blijven…. Maar we zien ook
hoe vals het spel wordt gespeeld en dus is
het ook vooral pep om dat zwarte gedoe
harder aan te pakken. Niet door hogere
belastingen zoals in La France, want dat
doet het zwarte circuit flink groeien…
“Teveel belasting kilt de belasting”: zo luidt
een Frans gezegde.
WAT ZEGGEN DE BELEGGERS?
Drie ontwikkelingen leiden tot een lagere
groei, zegt Mme Maisonneuve van
belegger Pimco. De wereldbevolking stijgt
van 7 naar 9,6 miljard en daarvan zit 98%
in de opkomende landen. De ontwikkelde
landen, en zelfs China, gaan terug in
bevolkings-omvang, door vergrijzing en

ZWARTE PEP VOOR HET BNP!
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ontgroening.
Verder
zal
de
klimaatverandering leiden tot een andere
vorm van groei. Door de snelle opkomst van
de middenstand in de opko-mende landen zal
de consumptie van niet-duurzame soort nog
verder toenemen.
Die lagere groei zal als goede kant hebben
het verminderen van de aanslag op schaarse
zaken. We zullen onze economische
modellen moeten aanpassen en de banken
zullen hun rentevisies moeten aanpassen.
Renteniveaus met reeële rente NUL
(nominale rente – inflatie), moeten geaccepteerd worden. Zie de VS waar dat al vaker zo
was…
Pimco verwacht lagere rentes mede door
lagere inflatie en leegloop in de fabrieken.
Zeker in Europa waar de ECB ook de FED
achterna zal moeten gaan… Idem in Japan.
De aandelen worden weer een betere
belegging mede door de lage rentestanden.
En er zal een golf van nieuwe bedrijven
komen door de vele innovaties. In de
energiesector, de gezondheidszorg, het
transport en de nieuwe materialen. Daar
zitten de beloften voor de beurs maar men
moet wel op kwaliteit letten. Dus op solide
bedrijven met gezonde balansen die de bocht
veilig kunnen nemen… Op dit moment zit de
beurs op zijn tax na een sterke stijging sinds
2009. Maar pas op verrassingen à la
Oekraïne en inzakken van China. Het vele
geld in omloop zal leiden tot nieuwe stijging.
China zal structureel terugvallen naar ca 5%
en niet zijn 7,5% blijven halen. Maar na de
aanpassingen die al zijn begonnen (bestrijdinf
vervuiling,
anti-corruptie
en
betre
schuldenbeheersing) zal het weer beter
kunnen gaan daar. Met Japan moet men
voorzichtig blijven ook met de bedrijven daar.
Europa moet zich voorbereiden op negatieve
zaken, groei zal moeizaam worden. Frankrijk
zit fout en Duitsland zal gaan lijden van de
chinese afremming. Het herstel van Spanje
en Italië is zeer zwak. Dus de toppers dat zit
in de VS waar vele indicatoren op groen
staan.
Doe er uw voordeel mee: ook als u geen
belegger bent. En constateer wat er in
beleggersland wordt gedacht van de
continenten…

VERDIENEN
INDUSTRIEBOSSES
TEVEEL?
De toppers zijn voor hun beloning
afhankelijk van hun raden van Toezicht die
nauw
luisteren
naar
wat
de
aandeelhouders er van denken. Voor zover
de staat aandeelhouder is weten we dat
die om matiging vraagt. Montebourg in
Frankrijk had het vaker over “indecente
beloningen” zeker als hij ziet hoe weinig
financiering er kan voor het MKB in zijn
land. Hij acht deze financierinsomvang ook
een element bij het bepalen van de
beloningen van bankbobo’s. Het heet hier
al: “de Montebourg-index”. Maar uit een
gedegen enquete bij de aandeelhouders
onder de franse beursbedrijven bleek dat
bij de meeste zo’n +95% van hen tevreden
zijn over de beloningen van de toppers!
Maar bij een vijftal op de 25 grote
ondernemingen waren de aandeelhouders
voor minder dan 85% tevreden…. Dus zij
die praten over redresseren van de
inkomensverschillen moeten oppassen:
zelfs de aandeelhouders zijn het niet echt
eens. Maar ja daaronder vindt je ook
weinig armen, want de beurs is ook geen
plek voor armoedezaaiers.
BBP’S EN MINIEME GROEI
De VS zijn veruit de dikste: 16.700 miljard
dollar en dan komt de eurozone met
12.700. China volgt met 9317, dan Japan
met 4928, Duitsland met 3641, Frankrijk
met 2729, UK met 2556 en dan zien we
Brazilië met 2188 gevolgd door Rusland
met 2133, dan Italië met 2027 en dan India
met 1924. Spanje doet 1354 en Z-Korea
volgt met 1235. Let ook op Nederland met
zijn knappe 806! Hoger dan de zwitsers
met 648.
Maar de eurozone ww zit vast op 12%...
En dan nog even dit: Italië kwam nu weer
op zijn BBP van 2004! Dus na 10 jaar
gedoe. Vele anderen zijn nu weer op het
nivo van 2007 net vóór het gedonder
begon.
Dus als u hoort: het gaat beter is dat vaak
waar. Maar ook waar is dat we pas daar
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komen waar we al bijna 10 jaar geleden ook
waren..

dat zich uitstrekt van de grenzen met China
tot aan die van de EU is niet zonder meer
wat China apprecieert. Een concurrerend
blok tegen de EU maar ook een barricade
voor het oprukken van China west-waarts.
Dus speelt China het spel zijde-zacht met
de EU en denkt niet teveel terug aan de tijd
van samenwerken, vóórdat Mao al afstand
nam van zijn Russische vrienden en op
eigen wieken ging vliegen. Poetin krijgt het
dus nogal lastig… Op langere termijn ziet
het niet fraai uit voor zijn politiek van de
vuisten!

TERRA NOVA: EEN FRANSE DENKTANK
Ze adviseert de regering Hollande/Valls en
vergeleek Frankrijk met de andere EU-landen
in crisistijden. Ze zijn zeer te spreken over de
EU-redding in het begin in 2009. Waar Sarko
Merkel moest meetrekken.. Maar over wat
daarna gebeurde zijn ze minder positief:
enkel Frankrijk kwam op de idee van de
“austerité par l’impot” en niet die door
uitgavenverlaging! Dus daar komt het
vandaan, wat Valls nu weer terug draait met
zijn eliminatie van de lagere inkomensgroepen UIT de laatste
belastingverhogingen. En nu blijkt de groei nul te zijn in
het 1e kwartaal in La France! Terwijl die
terugkomt in de “gesloopte zuid-europese
landen”. Twee werelden in een muntzone?
Als dat maar goed gaat!

DE VS STRAFFEN DE BANKEN
De eigen banken maar ook de
buitenlandse ontkomen niet aan hun straf!
Foute banken moeten boetes betalen voor
fraudes, witwassen etc. en als ze het niet
doen wordt eenvoudig hun licentie om in
de VS te mogen werken ingetrokken. En
een bank die niet in de VS bestaat kan zijn
faillissement
wel
aanvragen
als
international! Dus regende en regent het
nog miljardenboetes… JPMorgan 13
miljard (subprimes), Bank of America 8,5
(ook subprimes), Credit Suisse 2,6
(belastingfraude), JPmorgan 2,6 miljard
(Madoff affaire), HSBC 1,9 (witwassen),
Deutsche Bank 1,4 miljard (subprimes),
UBS 1,3 miljard (Libor schandaal), Morgan
Stanley 1,2 miljard (subprimes), UBS 0,8
(belastingfraude) en Standard Chartered
0,7 miljard (overtreding internationale
sancties)… Dit lijstje komt al op 33 miljard
totaal: hoezo de banken zijn onschuldig?
De minister van Justitie houdt het scherp in
de peiling zegt hij, maar hij (en Obama)
weten dat het probleem niet is opgelost.
Fiscale paradijzen met de dozijnen,
vrijhavens overal ter wereld etc.: de fraude
verandert van kleur en plek en blijft. En hoe
het met dat falende bankentoezicht zit?
Wel daar zijn wat koppen gerold en dat
was het wel. Een droeve lijst dus: banken
en de overheidstoezichthouders in de fout
en natuurlijk miljoenen burgers en
bedrijven, dat is de trieste realiteit. Dus wie
is “het allemaal schuld?”, wel verbeter de
wereld en begin bij uzelf. Als je zou willen
tellen
hoeveel
aardbewoners
“fout

CHINA, TUSSEN EU EN RUSLAND
Poetin gaat weer tekeer terwijl China zich
steeds meer voor de EU lijkt te interesseren.
Peking is aardig en bezoekt ons met veel
egards zelfs op het hoogtepunt van de herrie
Rusland-EU toen Xi Jinping in Frankrijk was.
En ook daarna op de 3e top China-EU in
Brussel. Honderden chinese zakenmensen
spraken er met 16 regeringsleiders.
Roemenië opende voluit zijn deuren: voor de
industrie en voor zijn vlees-export. Ook voor
de energiemarkt. De O-Europes landen zijn
de ware poort van binnenkomst voor China
aan het worden.. Nu de EU economisch in
een “rijke, dure” en een “arme goedkope”
zone lijkt te bestaan.
Dus is China niks blij met dat gedoe van
Poetin aldaar: en in toenemende mate. En
die Krim dat doet teveel denken aan Tibet…
en ook aan Taiwan. Ook nu was China niet
mét de russen in de VN zoals het dat ook niet
was in dat conflict in Georgië!
Hun filosofie is meer “om de vijand te
overwinnen zonder oorlog” . Dat is verre van
die brutale infiltratie in Oekraïne, die
gasprijsknevel en dat “landje-pik” van de
russen.
En dus dat grote project “Eurazië” van Poetin
waarin Moskou het centrum moet worden en
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waren/zijn” en hoeveel er “onschuldig”
bleven, dan kun je beter gewoon het
percentage armen nemen. En dan krijg je
zeer ruw benaderd: 2 miljard mensen “in
betere doen” en 5 miljard “niet veel te
makken”. Dus “30% foute” (min de paar
eerlijke U en ik) en 70% “zuiveren” als we
naar geldzaken kijken. Dus is de conclusie
niet moeilijk te trekken: waar men redelijk wat
geld heeft, is zoiets als 80% of zo niet netjes
gemeten aan de wetten. De beroemde 80/20
regel geldt ook bij de fraude dus…

worden niet positief en bewust beleefd.
Want er blijven nog steeds armoede,
honger en terrorisme. Dat heeft alles van
doen met onze educatie. We moeten nog
veel beter leren “aan onszelf te werken”
daar zit de crux.
Het begint dus met “de dingen anders
zien”. We hebben geen behoefte aan grote
bankgebouwen maar aan meer vertrouwen
in de banken. We hebben geen behoefte
aan meet schoolgebouwen maar aan
goede mentoren die ons begeleiden. En
om beter te worden heb ik niet altijd een
dokter nodig maar een adviserend
iemand… De mens moet de greep op het
eigen leven vergroten.
De technologie kwam vooral uit de VS
maar nu is die overal grijpbaar. Het
Amerikaanse systeem van superkorte
levensduur is niet meer houdbaar dat kon
nog voor 300 miljoen mensen maar niet
voor 8 miljard. De beste mensen werken
nu om de problemen op te lossen van de
rijken en niet voor die van de armen.
Bangalore is het “back-office” van de VS ,
maar waarom is niet India het back-office
van Bangalore?
Die run op de grote steden is belachelijk:
internet maakt het net mogelijk meer te
decentraliseren. Wij denken te ferm in het
Amerikaanse model. We moeten ons werk
dichtbij onze woonplek scheppen en niet
verder weg. En zo moeten we op meer
terreinen gaan denken.
Hij werkt met anderen aan een ander
levensmodel wat hij “Ghandisch” noemt.
Gefundeerd
op:
eenvoud,
toegankelijkheid, bevrediging, vertrouwen
en geweldloosheid. Niks van doen voor
hem met kapitalisme of socialisme dat doet
er niet meer toe. We moeten leren leven
met meer schaarste en meer ongelijkheid.
Laten we focusseren op een innovation
frugale????? Zoals die VS-arts die nu
hartoperaties aanbiedt in de Caraibic voor
6000 dollar in plaats van in de VS voor
75.000.
In India stopte een local een lek in mijn
radiator met wat curcuma…
Die had
geleerd om zichzelf te helpen. Het bestuur

DE INNOVATIE IS EEN …..ZEGEN?!
De opinies over innovatie zijn divers en dat is
te snappen, maar tegenhouden dat zal niet
lukken. Dus moeten we er mee leven én er
richting aan geven. Dat zegt ene Sam Pitroda
adviseur van Rajiv Ghandi en nu ook van
Premier Singh van India. Hij is als uitvinder
en ondernemer groot geworden in de VS. Hij
begint sterk met te zeggen dat de invloed van
het Internet sterker is dan… die van WO II!
Als het gaat om de impact van de
verandering: dat is een intersante benadering
dus. Want hij bedoelt: de omvang van “de
destructie” en de “reconstructie” als
vergelijkingspunt. Ook het Internet is in deze
“dwingend en niet te stoppen”!
Het gaat hierbij niet om nieuwe grote
uitvindingen, maar om de vraag hoe we al dat
nieuwe wat kwam nu inzetten in onderwijs,
gezondheidszorg en bestuur. De armoede in
de wereld heeft als oorzaak “te weinig
“toegang” tot informatie”. Innovatie is de
manier om de wereld opnieuw op te zetten!
Hij wijst op de jeugd die op veel plekken
totaal anders opgroeit en dat zij 115 jaar
gaan
worden.
Daar
zit
de
grote
veranderingspower. Hij zegt: in plaats van die
banken te redden hadden we ze moeten
laten zakken. Want fysiek geld heeft zijn tijd
gehad. Het zit straks in uw mobieltje.
Diploma’s om een baan te krijgen? Het werkt
ook niet meer. Niemand leerde de mensen
hoe jezelf je eigen “werk” kunt bouwen;
daarom is er die massa-werkeloosheid ook.
Gaat de technologie niet “de mens
vervangen”? Zie wat de techno ons al bracht:
langer leven, betere communicatie en
transport etc.
Maar deze verbeteringen
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moet decentraler en de mensen moeten meer
macht krijgen over hun eigen leven.
Creatief zijn is vooreerst zichzelf goed
kennen, weten wat je kunt en vertrouwen
hebben in wat je zelf kunt. Dat vereist ook dat
je kunt samenwerken met zeer verschillende
anderen. Dat vereist het omgekeerde van wat
een businessschool biedt…

ongerust… Want het gaat hier niet enkel
om “eenvoudige fraude” maar ook
goederen uit de criminaliteit en spullen
voor terroristen. In Geneve, in de vrijhaven
La Praille, mag de douane aanhouden en
transporten inspec-teren… Maar er zijn
weinig mannen en men is nauwelijks
fanatiek. Bij de poorten van de vrijhavens
is het een drukke en ongehinderde boel.
Dus heeft u iets te verstoppen wat nu “hot”
is geworden bij een bank waar u het
deponeerde in de kluis, dan versleep het
naar een van de vele vrijhavens. De
nieuwe fiscale paradijzen midden in de
grote steden van de “beschaafde wereld”!
Zij die nog denken dat je de fiscale fraude
kunt plat krijgen zijn naïef ; de mens is te
vindingrijk. En de regeringen zijn te
“begrijpend en te coulant”, want “hun volk”
wil brood en spelen en niet mínder maar
net méér! Daar zit de crux…

DE VRIJHAVENS REDDEN DE ONTDUIKERS
Zwitserland en anderen werden gedwongen
het bankgeheim op te geven, wat vele wat
geruster stelde. Maar niemand had het over
die vrijhavens, die nu overal opduiken of
worden uitgebreid. Een vrijhaven is een
gebied waar je goederen kunt brengen en
halen uit een gehuurde opslag, die soms een
echte kluis is. Je huurt dan tegen 300 à too
euro per m2 per jaar voor gewone opslag.
Kluisachtige opslag kost 2500 à 4000 euro
per m2. Er zijn geen BTW en geen
douanerechten en sommige vrijhavens
bestaan al langer dan een eeuw. Zoals in
Geneve waar hij al begon in 1888! Volgens
experts zit er van alles in: van kunstschatten,
oudheidkundige schatten tot diamenten
verkregen op twijfelachtige wijze. Zwitserland
schatte ooit de waarde in het land die er ligt
op 80 miljard dollar: gebaseerd op
verzekeringspremies… In Geneve alleen al is
er 155.000 m2 vrijhaven, dus naar niemand
weet echt voor hoeveel er is opgeslagen…
Let wel: je kunt een plek huren met een salon
erbij, zodat jij en je klanten prettig kunnen
zitten met versnapering om naar de goederen
te kijken! En er wordt zelfs van eigenaar
gewisseld in zo’n vrijhaven zonder de
goederen te verplaatsen; ze blijven na
verkoop gewoon daar liggen maar het
huurcontract gaat over op de koper. Overal
ter wereld schieten nu deze “zwarte gaten”
als paddestoelen uit de grond. En daar
worden ook duizenden bankrekeningen
gesloten en gewone bankkluizen geleegd.
Luxemburg opende er een op het grote
vliegveld, Singepoer deed dat ook, Peking
maakte ook een begin en ook Sjanghai volgt.
Het
GAF
een
intergouvernementale
organisatie spreekt al over 3000 plekken in
135 landen! En nu wordt ook het IMF

MAKE LOVE NOT WAR (Vermeng u en
wordt sterker)
Dat geldt bij de immuniteit van volkeren tot
bij die van alle levende organismen. De
volkeren maken vaak oorlog en daarbij
sterven vaak vele. Daarna zorgt ieder volk
beter voor zijn defensie met steeds betere
wapens. Op den duur verandert dat
doordat de volken hun conflicten
verminderen door te fusioneren en zo
oorlogen te vermijden.
Frankrijk is een sprekend voorbeeld van
volken die elkaar bevechten en dan toch
maar “integreren”. Eerst waren er die
Kelten met die zuid-Grieken, toen de
galliérs en de romeinen en toen nog de
germanen. Vervolgens de franken en de
gallo-romeinen
en
zelfs
arabische
indringers. De laatste golven waren die van
de Italianen, Spanjaarden, Antillianen, de
pied-noirs en de mensen uit de Magrheb.
Daaruit kwam het huidige Frankrijk voort.
Organismen, dus ook de mens reageren
een beetje hetzelfde op gevaren, door het
vormen van anti-lichamen die hen immuun
maken tegen de indringers. Als ze dan
weer komen worden ze verslagen… In de
laatste tien jaar werd ook gevonden dat
groepen organismen ook weerstand boden
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doordat ze de genen van de invallers
overnamen. Een deel van de groep overleeft
de aanval niet, een ander deel leefde met
hen samen. En de nakomelingen hebben ook
de genen van de “aanvaller van eerder”. En
die kan hen dus niet meer aanvallen.
Dit werd eerst bij de bacteriën ontdekt en
later ook bij andere organismen. De mens
heeft ook al hier en daar de “retrovirusen” die
lijken op het AIDS-virus. Zonder onze
medicatie zou de mensheid intussen door
Aids zijn gedecimeerd. Maar enkele zouden
het hebben overleefd door de genen van het
virus over te nemen en die door te geven aan
hun nageslacht.
Zie bij de koala-beertjes die nu in getale
overlijden aan een virusinfectie à la Aids.
Maar een deel van hen nam de virussequensies in de genen over. En gaf ze door
aan het nageslacht, waardoor er nu koala’s
bestaan die resistent zijn.
Dus de les hieruit is dat onze immuniteit is
gebaseerd op het integreren van elementen
van buiten. Dus via de raciale , sociale en
sexuele vermenging. Dat is zo bij de
microben maar ook bij andere organismen
zoals de mens…
Dus kun je zeggen dat de beste manier om
immuun te worden tegen microben zou
kunnen zijn, dat we ons vermengen met de
anderen.. Aldus de hooggeleerde Raoult
Didier...

Wallonië naar Frankrijk wil? Hij wijst op
1938 toen Hitler de sudetenduitsers inlijfde:
wil het westen nu die fout vermijden? Maar
we zijn nu in 2014 en niet in 1938, net na
Weimar en Versailles. De EU deed niets
om de russen na de val van de muur
dichterbij te halen. Waarom niet Rusland
aangeboden in de EU to komen of
minstens met hen een vrijhandelszone te
beginnen? Dus moet je nu ook niet de EURusland-top afzeggen en ook niet Moskou
uit de G8 gooien. Hij acht dit een heel
domme aanpak. De grote energieleverancier van en in Europa gaan we nu
bevechten? Hij wordt er ongerust van om
niet te zeggen… bang. Europa verzwakt
zich zo weer, het allerlaatste waar we op
zitten te wachten. De ratio is weg en we
reageren
uit
de
onderbuik.
Uit
ressentiment…
Een columnist schrift: Moeten we weer
naar Yalta? Want daar werd ooit vrede
gesloten.
Europa volgt nu teveel de VS in dat conflict
met de russen, die veel minder afhankelijk
van hen zijn. Fout dus! De oude vrienden
VSen Europa samen weer “tegen”
Rusland? Dat wilde Poetin echt niet maar
dat is nu een feit. Ook Obama is weer naar
Europa gekeerd…
En de chaos binnen de EU is weer eens
overal te zien. De britten wilden vooral
militaire sancties: want ze zijn”dik” met de
rijke russen. Maar de fransen leveren
wapens dus… zoals die twee grote boten
in aanbouw. En Duitsland zeer gasafhankelijk en ook met zijn export wil de
sancties wat “milder maken”.
Dus het a.s. topje Rusland-Frankrijk
afezggen is niks slim en dat Russische
culturele centrum in Parijs wegdrukken ook
niet. Dus is het niet beter Poetin wat
anders aan te pakken en zijn isolement niet
te verergeren?
Poetin verzwakt nu zijn politiek aanzien
met die Krim-manoeuvre. Wat hij “won met
Libië en Syrië” droogt nu snel weg.
Europa miste ook de grote kans om met
Poetin eens stevig te praten over zijn rol in
Syrië en niet te smijten met sancties.

ZIJN
ZE
(we)
HELEMAAL
GEK
GEWORDEN?
Dat schreeuwde Attali bijna uit boven zijn
recente column. En hij bedoelde “Wij, de
europeanen oost en west beide dus”. Want in
plaats van dichter naar elkaar te groeien, -wat
voor beide hoognodig is-, maken we ruzie.
Met de VS als arbiter? Hij zegt waarom lieten
we de Krim die weg wilde niet vertrekken? De
schotten mogen dat toch ook kiezen? En zie
ook Catalonië in Spanje. Straks gaan ook
delen van Moldavië, Wit-Rusland en
Kazakhstan aansluiting bij Rusland vragen…
Gaan we er dan weer zo mee om? Hij volgt
hierbij de opvatting van ene Helmuth
Schmidt! We lieten dat toch ook in TshechoSlowakije gebeuren, in Joegoslavië en in
iraaks Koerdistan? Wat doet Parijs als

15

En nu bereiken “we” nergens wat met die
agressieve Poetin!
In 1945, op de Krim in Yalta, werd de
democratie hersteld in Europa en we hielden
er twee nieuwe blokken aan over… Moet dat
nou nog eens?

echt bang worden voor morgen. Wilt u
mee-griezelen dan lees: Les voix des cités,
van Gilles Kepel (Gallimard). Want hij heeft
bewezen in het verleden een waardevolle
analyse te kunnen geven van wat in “subFrankrijk” echt leeft.

HET DRAMA VAN ULTRA-RECHTS IN DE
EU
Zie deze lijst van recente verkiezingsscores
in de EU voor ultra-rechtse politieke partijen:
Zwitserlan 26,6%, Oostenrijkn25%, Finland
19%, Hongarije 16,7%, Noorwegen 16,3%,
Frankrijk
13,6%,
Denemarken
12,3%
Nederland 10%, België 8,3%,Italië 6,5%,
Zweden 5,&%, UK 1,9%, Spanje 0,2% en
Portugal 0,3%... Frankrijk heeft in totaal 74
zetels in het Europese Parlement en vanaf 25
zetels ben je een groep met speciale
faciliteiten. Vorige keer kreeg het FN er drie
maar nu rekent Le Pen op plek 1 in de
rangorde met UMP (Rechts) op plek 2 en de
PS(links) op plek 3… De samenwerking
tussen FN (nu 3), de PVV (nu 4), Vlaams
Belang (nu 3) de Echte Finlanders en de
Deense Volkspartij en de FPÓ zou genoeg
voor 25 zetels kunnen worden. De britse
UKIP (13) wil niet vanwege de anti-semitsche
FN maar (joodse) vriend Wilders maakt het
niet uit?). Dan zijn er nog: de italiaanse Liga
van het Noorden en de kleine duitse AFD…
Er moet worden gevreesd dat ultra-rechts de
25 zetels haalt en dat we dan met ca 45 felle
anti-europeanen zullen zijn in het Europarlement. Zie hoe snel dit soort zaken kan
opkomen…

INTERNET/MEDIA
OVER WIKIPEDIA FRANKRIJK
Het kent wel 70.000 redacteuren, in 280
talen waarvan er 5000 werken voor de
franse versie. Dagelijks komen er ca 160
aanvullingen binnen,
al bijna 600.000
sinds 2004. En elke dag zijn er ca 1000
pogingen de zaak te fnuiken in de franse
versie
Er staan 1,5 miljoen artikelen op wat
neerkomt op 487 encyclopedieboeken van
klassiek type. En er zijn 4,5 miljoen
pagina’s discussie op te vinden. De
bladzijden over religies en ideologieën zijn
het meest kwetsbaar voor manipulaties. En
er bestaan nu al enkele “automatische
weigeringen” van bijdragen. Zoals de
opgave van een overlijden… als er niet
minstens twee bevestigingen zijn. Ook
moeten er regelmatig pagina’s worden
verwijderd die zuivere reclame zijn. Zo’n
250 accounts werden recent om die reden
gedumpt. En het goede nieuws is dat er
steeds meer serieuze mensen bij komen
wat de kwaliteit ten goede komt. In de
engelse versie werd het aantal personen
dat bijdroeg minder en ging van 56.000
naar
35.000
terug.
Na
forse
controlemaatregelen.
Het grote probleem van dit superdemocratische medium is dat er nogal wat
misbruik kwam. Maar dat is het risico van
alle goede dingen, zelfs van de democratie
zelf!
Wikipedia leeft dank zij het net en is een
waar wereld fenomeen geworden dat bloeit
en groeit. Ten dienste van het menselijke
weten.
Het is ook voorbeeld van de “nieuwe
organisatievormen”, de coöperatieve en als
zodanig ook een element van de Big
Society filosofie van Cameron c.s. en de
participatieve maatschappij van het
Nederlandse kabinet..

DE TIJDBOM VAN SALAFISME EN DRUGS
Ene Kepel is experts in integratie-problemen
en hij deed een onderzoek bij 400 kandidaten
voor de locale verkiezingen en die ook van
“immigranten-afkomst” waren. En wat hij daar
vond deed hem flink schrikken..
De steeds sterkere rol en positie van de
drugsbazen en dat in een generatie, maakt
ongerust. Die zijn nu eigenlijk ook “de bazen”
in de buurten en vervangen er de publieke
diensten. En daarnaast zijn er de “predikers”
van de radicale islam die een breuk
betekenen met de democratische waarden.
De mix van beide deed deze echte expert
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Dus op naar “smart-power”, via smartcities, smartgrids, smarteconomieën en
smart windows. En op naar smart-tv met
zijn “hard en soft power” en nu ook al met
zijn (Nwe Yorkse) smart police-squads!
Smart is de nieuwe term voor kennis en
territorialisatie van het internet.
De wetten daarvoor zijn: die van Moore (de
snelheid van de microprocessor verdubbelt
elke 18 maanden); die van fototechnische
wet (alles circuleert straks met lichtsnelheid
op het net; en de hoeveelheid data
verdubbelt hier elke 9 maanden).. In 2013:
31 térabits per seconde over een afstand
van 7200 km… Dat is de hele Congress
bibliotheek die met 300.000 km/sec
rondvliegt! De exponentële groei is
vooralsnog onze toekomst.
Mevr. Sandberg de baas van Facebook
wordt ontvangen als een president van een
land van 1,2 miljard. Ze is voor vele de
vijfde machtige vrouw ter wereld naast
Roussef, Obama en Merkel. In de VS staat
ze vaak naast Condoleza Rice en Beyonce
en ze ijvert zeer voor meer vrouwen aan de
macht. Ze was in Parijs zeer enthousiast
over
de
vrouwenstrijd
voor
het
burgemeesterschap ! En zij geeft richting
op de route van de kunstmatige
intelligentie bij Facebook via het betreden
van de mobiele-telefoon sector. Ze koopt
nu alles op wat daartoe kan dienen.
Facebook met 153 miljard omzet op weg
naar de 361 miljard van Google… Ze was
ooit chef van de FED-afdeling voor
vermindering
van
schulden
voor
opkomende landen. Maar nee, zij wil geen
kandidaat zijn in 2016 in de VS…

HOERA VOOR HET INTERNET?
Internet mondiaal bestaat niet: mondialisering
leidt helemaal niet tot uniformering wat het
Internet betreft. Dat zegt een kenner die een
pakkend boek schreef. En hij zegt: Internet
zal dat zijn wat wijzelf er van maken. Na een
reis door 50 landen komt hij met zijn vondst
dat Internet zeer gefragmenteerd is, zeer
territoriaal ook en dat zijn globale dimensie
beperkt is. Hij spreekt graag van “internetS”
dus, meervoud dus. De elite is vaak “tegen
het internet” maar dat komt simpelweg omdat
de elite weinig begrijpt van het digitale. Het
Net kan de macht aan het individu terug
geven en de objecten en de steden via
“inteligentie” het leven doen terug geven”. In
2025 zullen 7 miljard mensen zijn
aangesloten; nu zijn het er 2,7 miljard.. Er zal
een andere geopolitiek ontstaan door het
Internet.
Zijn
onderzoek
toont
het
omgekeerde van wat Schmidt van Google
beweert: de grenzen, nationale reguleringen
zullen niet verdwijnen en de homogenisering
van culturen zal ook niet plaatsvinden.
Integendeel! En , de hulpmiddelen zijn nog té
amerikaans:
dat
is
nu
het
echte
internetprobleem! De gevreesde balkanisatie
die de VS vrezen is al lang gepasseerd door
een grote fragmentatie. De “inhoud” reist
helemaal niet zo gemakkelijk over de hele
wereld. Zelfs de indiers in de VS Facebooken
vooral in hun groep. En zie China die vele
zeer eigen tools ontwikkelt en gebruikt!
Weibo, Baidu en Renren zijn zeer stevig
gevestigd daar. En minder Facebook, Twitter
en Google! In Europa is alles voor 86%
“gegoogeld” allews wat europees was
ontwikkeld kocht Google op (Skype,Nokia en
Meetic bv). De gegevens van europeanen
zijn een schat van 315 miljard en er zijn
nauwelijks regels voor… Luxemburg en
Ierland, met hun lage belastingen zijn de
toegangspoorten tot Europa… En Europa
beseft te weinig zijn macht met 500 miljoen
consumenten. Maar we lopen voorop bij de
cloud, verticale zoekmachines, beveiliging en
ook muziek-streaming.
Als Baroso pleit voor een “europese
renaissance” moet hij beseffen dat die enkel
lukt via een ë-renaissance” in Europa!

RATJETOE OP HET INTERNET?
Voor Snapchat wilde Facebook wel 3
miljard betalen aan de makers (samen 50
jaar). Google deed toen een bod van 4
miljard wat ook werd geweigerd… Het
nieuwe is dat hier foto’s die men op de site
zet na 10 seconden worden gewist…. En
nog wat “trucjes”. Dat was genoeg om 70%
van de Amerikaanse studenten en vele
elders te verleiden daar ook een account te
nemen. Het doet denken aan dat
retoucheergeintje dat Instagram bracht. De
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nieuwste site is nu Pinterest waar men
autonummerborden uitruilt.. en dat zou nu
3,8 miljard waard zijn. Er wordt nog geen cent
winst mee gemaakt… Er is een gekte aan het
ontstaan in netkringen waar een giga-gevecht
om de (publicity?)-marktaan-delen aan ten
grondslag ligt.
Netexplo 2014 een forum van Unesco
bestudeert nu deze ontwikkeling. En zij
volgen 200 “hotspots”van HEC Parijs, tot
Technion in Tel Aviv tot MIT Boston tot Keio
Uni in Tokyo… waarna men nieuwe
veelbelovende ideeën op een rij zet. Wibbitz
(dat tekst… omzet in foto’s en video: dat al
The Guardian en Forbes interesseert!), Clic
and Walk en Jelly (een soort Wikepedia voor
beeld waarin Al Gore en Bono aandelen
hebben!) zijn de nieuwste namen… Hun
ontwerpers zijn alle rond de 25 jaar en enkele
deden al eens iets zeer succesvols.. Er zijn
er nog veel meer in de pipeline: Kenyan Brck
dat universele access tot Internet mogelijk
maakt, Soma uit Duitsland dat voorspelt,
Digital Lollypop dat smaak uitwisseling
beoogt, Simsei voor kunstmatige intelligentieopzetjes. Daarnaast nog de 3D-applicaties
als het Zwitserse 3D scanner en het
Nederlandse Skinprint dat het printen van
huid mogelijk maakt… En pas op als u wil
glimlachen: bedrijven als Ikea, SFR en
Renault volgen al zo’n 100.000 clickwalkers
op de wereld. Wilt u overmorgen nog ergens
over meepraten dan volg een beetje wat er
gebeurt: niet om de kreten en de
hebbedingetjes maar om de trends te zien. Ja
de wereld verandert maar dieper dan u denkt.
Ook al blijft u wat ongelovig. Als bij mij de
twijfel weer toeslaat denk ik terug aan een
discussie 25 jaar of zo geleden met een
goede vriend. Die me achter zijn hand zei:
“Leon vindt jij dat gedoe over dat Internet ook
niet gewoon belachelijk?”. Hij zit nu op
Facebook en Twitter en God weet ook al op
Pinintrest!

Nou er is een maartje: u moet ook de
Chroom Navigator van Google gebruiken
als u onder Windows draait op uw PC of
tablet of Apple…
En u moet eerst de video’s eerst op uw PC
etc. registreren voor het kan werken. Ook
heeft de stick een aparte voeding nodig..
Commercieel nam het aantal bekeken
items nu al enorm toe: dat weten ze nu al
bij Google. De TV men zijn er minder
happy mee: zij moeten op de wereld 260
miljard samen verdelen… En nu heeft men
ook nog een uitgebreidere versie van
Android gebracht waardoor het mogelijk is
ook de producten van andere leveranciers
die “draagbaar” zijn aan te sluiten. Diverse
fabrikanten met digi-horloges werken al
met hen samen… Google wil de grootste
blijven en steeds meer van ons weten.
DE R&D-RACE
De CNRS (Overheidsreaerch-organisatie)
in Frankrijk waarschuwt: 20 jaar lang gaf
het land 2,24% van zijn BBP uit aan R&D
maar de fransen gingen omlaag van plek 7
naar 15… Het aantal onderzoekers daalt:
CRNS – 800 man. Dat is ook zo bij de
andere: Inserm, Inra, Inria, IRD etc. . En
het aantal doctoraten daalde dus ook: met
5,9%.
Duitsland dan: groei naar 3% BBP en
tussen 2006 en 2013 steeg de
overheidsbesteding hier met… 60%. En nu
roept Melenchon (Radicaal links in Fr.) dat:
“de franse neergang vooral de schuld is
van… Duitsland”!
DIVERSEN
WIE HELPT DE KLOKKELUIDERS?
Snowden’s visum loopt af en hij wil wel
naar … Frankrijk. De journalist van de
Guardien vertelt rond hoe zijn vriend tot
een paria werd. Hij blijft ook waarschuwen
over de NSA-praktijken die slechts
ogenschijnlijk minder worden, zegt hij. Ook
in zijn boek: “no place to hide”. De
Amerikaanse giganten van Google tot
Facebook via ook Microsoft nauw
samenwerken en “spyware” inbouwen in
hun producten waar NSA van weet… Ook

GOOGLE DOET AAN CHROMECAST
Deze grote stick kost 35 euro en loopt zeer
goed in de VS. U prikt hem op de HDMI-port
van uw moderne TV en dan kunt u alles wat
op uw smartphone, tablet of PC staat, ook
video’s, zien op groot scherm. Klein kunstje?
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de machtige media daar zijn betrokken in dit
vuile spel, zegt de journalist. En hij is
overtuigd van het idealisme van Snowden,
die zijn land gek zag worden en begreep dat
het de wereld wilde beheersen…
De moedigen creperen en komen daarna als
helden in de geschiedenisboeken te staan.
Maar het franse weekblad Express bracht
een manifest uit dat door 50 franse toppers in
politiek, culturele kringen, wetenschappelijke
kringen werd getekend. Verder hoor of zie je
niets van steun aan Snowden zelfs niet van
de kant van de afgeluisterde Merkel? Niets
doen is echt te weinig nu…
JAPANSE TREIN SNELLER DOOR DE
CHINEZEN
Maglev de snelle japanner die zich optilt door
magnetisme liep al 581 km/uur! Nu zegt de
chinese uni van Jiaotong dat het nog wel
zeker 5x (!) sneller kan… Dan moet hij wel
door een tunnel “vliegen” waar de luchtdruk
tot 1/10 is teruggebracht van normaal. Je
weet niet wat je hoort! Zo’n beetje
windwrijving remt dus lekker af. Maar
vooralsnog is het theorie. Maar toch! Straks
supersonisch reizen met de trein maar wel
onder de grond!

verandert? Ook over maatschappelijke
problemen? In Europa zijn er nu te weinig
geïnteresseerden en dat is best schadelijk
voor de langere termijn.
LUXE CHAMPAGNE EN WIJN
Dom Perignon dat is de beste en dat laat
ook Emirates weten. Liefst 110.000 flesjes
gingen open in 2012-2013 op hun
vluchten. Maar die 8 miljoen flesjes
superwijn deden het helemaal. De franse
luxe-industrie doet het ook daar prima!
EUROSTAR GAAT EUROPEES
Nu gaat al 80% van de passagiers tussen
Londen en, Parijs en Brussel met Eurostar.
En dat gaat nog verder nu naar
Amsterdam, Keulen en Frankfort. Een
reismarkt van 20 miljoen mensen per jaar
die nu door de lucht gaan. Men mikt nu op
5% aandeel en de reisduur Londen-A’dam
is 4 uur + 15 minuten en die naar Frankfort
5 uur. In Frankrijk test men nu de reis
Londen Lyon met een verlenging naar
Avignon en Aix. Londen-Provence was al
eerder een zomerhit en in de winter ook
Londen-Alpen.. Dit alles speelt voor 2015
en 2016. Men krijgt een heel nieuwe
treinvloot, die Siemens gaat leveren tot
verdriet van Alstom. Het gaat om gigatreinen van 900 passagiers. Eurostar weet
wat geduld is: zij bereikten hun target van
20 miljoen passagiers pas nu. Het duurde
20 jaar daar te komen met een lange
tussenstop op 10 miljoen… Eurostar heeft
een partnership met die Deutsche Bahn en
met SNCF botert het niet geweldig…

WETENSCHAP
MOET
WEER
SEXY
WORDEN.
Zijn er veel jeugdigen die “wetenschap” best
wel aardig vinden maar ook “te moeilijk en te
ondoorzichtig”? Verzuipt ook dit in de vele
andere attracties op vandaag? Andere jobs
lijken ook beter betaald.
Wetenschap is de ene dag aanleiding tot
positieve opwinding en de andere dag lijkt het
omgekeerd: het is tegelijk ramp en
heilzaam… Wetenschap lijkt nu ook
synoniem te zijn aan technologie en de oude
wetenschap van het fundamentele type gaat
naar de achtergrond. Dus is het hoog tijd iets
te doen aan het povere imago van de
wetenschap en beter uit te leggen dat
wetenschap heel nuttig is ook al is er niet
voortdurend een concreet resultaat. Het moet
weer tot een intelectuele prestatie worden,
ook een intello uitdaging en een avontuur,
zegt een bekende franse wetenschapper.
Waarom ook niet veel duidelijker tonen hoe
sterk die wetenschap , nu zeker, ons denken

DE VERPLEEGROBOT IS ER
We kennen al operatie-robots maar nu
loopt er in Nantes ook ene Betty rond,
beter gezegd rijdt daar rond, die optische
instrumenten vervoert tbv de operatiezalen.
Vuile weg brengen en gesteriliseerde
retour. Ze kan elke deur binnen en krijgt
voorrang in de lift en kan ook worden
uitgezet met noodstop! Het experiment
verloopt zeer goed: men loste een
beschikbaarheidsprobleem op en verkreeg
betere
hygiëne…
De
zorg
wordt
gerobotiseerd, het begin is er.
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een olieprobleem in Irak door ISIS
betekenen? Dat producert nu 3,5 miljoen
barrel/dag waarvan 2,3 in het zuiden en 1,2
in het noorden. Zou het wegvallen van een
deel de olieprijs (nu op 110 dollar) naar
170 kunnen jagen? Maar dat zou kunnen
meevallen omdat er weer kan worden
gerekend op de saoudi’s… Hun nu 10
miljoen barrel/dag zijn zeker niet de limiet
en men kan er snel 2 miljoen barrel bij
doen. Dus áls ISIS niet meer dan 2 miljoen
barrels dip veroorzaakt dan… overleven
we het dank zij Riad. U ziet weer dat we
nog stevig afhankelijk zijn van dat MO….

TURBOPROPS SOMS BETER
ATR bewees het, deze dochter van Airbus,
nu de cijfers van hun ATR-720600 bekend
zijn. Deze vlieger is voor de afstanden onder
de 500 mijl (=925 km) de betere als je kijkt
naar brandstofverbruik, al vliegt hij ook
langzamer
dan
zijn
broertjes
met
straalmotoren (als de Bombardier Q400 en
de Embraer E-170). Verbruiken op rij voor
250 nautische mijlen: 927, 1317 en 1756
liters.. En dan is de prijs voor een ATR ook
nog lager: 25 miljoen, terwijl de bombardier
35 miljoen kost.. Dat is niet niks ook al vliegt
het iets minder snel: 510 km/uur tegen 667
resp. 850… ATR haalde voor 1,63 miljard
aan omzet binnen zo’n kleine 200
bestellingen al. In 2015 is 2 miljard goed
mogelijk. Dus de propellor, zij het wel de
turboprop, is vol terug nu. ATR gaat naar 90
vliegers per jaar nu en heeft ook al twee keer
zoveel werkers dan in 2007: nu al 1100. .
Airbus gaat ATR nu zelfstandiger maken om
de groei te halen en ook om sneller zijn
nieuwe project van een vlieger met 90
stoelen te realiseren. Europa is en blijft
majeur in de lucht…

DE LED’S MOETEN WINNEN
Lucibel in Frankrijk gaat naar de beurs: en
wil een der grote LED-producenten worden
naast GE (VS en Fr.), Philips (Ned) en
Osram (Du). In 2020 moeten wij 80% van
de markt met Leds zien: zuinig (1/3 van
gewoon), lange levensduur (meer dan 10
jaar) en ongevoelig voor uit-/inschakelen…
De start-up wil meteen naar 200 miljoen
omzet in 2017 en de grootste in Europa
worden. Verlichting gaat nu echt “om”…
VLIEGTUIG MET FLEX-VLEUGELS?
Zoals de vogels de kromming van hun
vleugels gebruiken om te landen en op te
stijgen: dus door de vorm dynamisch aan
te passen, Zo wil ook Saristu aan de slag
met flex-vleugels in onze vliegtuigen.
Minder brandstof én kortere pistes
mogelijk? De natuur geeft het voorbeeld!

GROEN WAPENTUIG?
Een electro-magnetische rail die wordt
geladen met groene stroom en die een
projectiel met mach 7 (8700 km/uur) kan
doen knallen tegen een voertuig of gebouw.
Dat is het nieuwste wapen van de
Amerikaanse marine dat nu op een boot komt
te staan. En let op: ook in UK, Frankrijk en
Duitsland wordt hier aan gewerkt. Niks geen
kruit meer en vervuiling. Clean killing.

OLIE-BUSINESS EN OPEC
In Wenen zaten ze samen en besloten de
productie rond de 30 miljoen barrel per dag
te houden.. Sinds drie jaar zit zo de prijs al
rond de 100 en 110 dollar, maar pas op,
het is niks rustig in olie-land! Zie Syrië,
Jemen en Z-Soedan en zeker Libië. De
laatste zakte 1 miljoen barrel per dag! De
VS compenseren dat gat: ze pompen 2
(sinds 2005) miljoen barrel per dag méér
op. Irak en Iran hebben grote plannen van
elk 4 miljoen barrel per dag, maar dat zal
qua equipment nog drie jaar vereisen. Dus
voor even: zelfde productie tegen dezelfde

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
ISIS/IRAK EN OLIECRISIS?
De schulden in het westen nemen maar toe:
zie de VS met een totaal (Staat =
particulieren) van nu 240% van hun BBP
(1950: 1405). En Japan slaat alles met zijn
400% van het BBP nu… Dat kan enkel door
die super lage rentes die al 10 jaar daalden.
Door de zwakke inflatie lijken de rentes nog
laag te blijven vooralsnog… Maar wat gaat
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wat hoge prijs.. Als niet de pleuris ergens
uitbreekt.
Het volume steeg sinds 2012 overigens van
90,2 naar 91,3 miljoen barrel per dag en komt
dit jaar op 92,6 miljoen. Volgend jaar worden
de VS de gróótste olie-producent! Groter dan
de saoudi’s en de russen. In 2008 schoot de
prijs naar 145 dollar en viel toen terug op 40!
Om daarna weer drie jaren op 100-110 te
komen. Zo hoog omdat het MO zo onrustig
blijft…
Olie is energie is industrie en dus groei en
welvaart… En de prijs is essentieel voor de
stabiliteit en de verhoudingen. Olie is ook
vrede of welvaart dus ook dood of leven…

Allen hebben flink meegeholpen in de race
naar minimaal gewicht… daar zit de grote
truc. Het vliegtuig zal 115 miljoen kosten…
en staat vooralsnog op een militair
vliegveld in Zwitserland: je moet een gigahangar hebben. De grote beproeving is
over
HET VANDALISME BIJ VELIB
Het gaat met Velib, dat fietsenverhuur in
Parijs, niks slecht. 270.000 abonnees, 35
miljoen keer verhuurd in 2013 en sterke
stijging. Het reclamebedrijf JCDecaux is
partner, zijn mogen reclame maken en
betalen daarvoor met het onderhoud van
de fietsen en installatie van de stations.
Reclame leverde 50 miljoen op, en men
krijgt 18 miljoen aan bijdragen van de stad.
Waaronder 1,6 miljoen om het vandalisme
mee te betalen.. De stad alleen zonder
JCDecaux dat zou 60-85 miljoen per jaar
kosten. De stad ontvangt 16 miljoen aan
verhuurbijdragen.
Maar van de 18.000 fietsen gaat jaarlijks
8000 stuks door vandalisme op de klippen.
Dat is liefst 44% Total losses per jaar.
JCDecaux diende 1300 klachten in per
jaar…
Ook Lyon en Toulouse kennen soortgelijke
ervaringen. Lyon verloor 1800 fietsen per
jaar op een totaal van 4000. De
fietsklemmen worden geforceerd, wielen
verbogen, frames getordeerd en banden
lek gestoken. In Parijs ooit op een nacht
367 fietsen totaal kapot… een clubje
woestelingen ging op stap… Dat je zo dat
lage abonnement van 19 euro per jaar niet
kunt volhouden maakte hun niets uit. In
Parijs worden nu daders van fietsvernieling
gestraft met gedwongen werken in de
fietsreparatie-afdeling. Nooit had iemand
bij de start dit gedacht: per repareerbare of
gestolen fiets moet de Mairie in Parijs liefst
466 euro bijdragen. Men haalde dus ook
nooit die beschikbaarheid van 24.000
fietsen; nu neemt men met 75% daarvan
(18.000) genoegen. Dit probleem is dus
een ware rem op de groei van het
fietsgebruik in de steden.
Marseille heeft ook Velib maar op veel
kleinere schaal. Kleine groei en ook veel

DE MEGA-GASDEAL RUSLAND-CHINA
Vanaf 2018 zal Rusland 38 miljard m3 gas
aan China leveren voor 30 jaren, staat in het
contract. De prijs zou lijken op die Europa nu
betaalt zegt de Financial Times (350-390
dollar per 1000 m3). Gazprom moet nu wel
55 miljard gaan investeren om de 400 miljard
van het contract te kunnen binnenhalen. Het
overleg liep al lang maar het verdrag nú
sluiten heeft zeker van doen met de rizie met
de EU-landen… Dat kwam China goed uit
maar Peking weet ook dat er in zijn bodem
veel schaliegas zit. En daar wachten ze nu
nog even mee… dat is voor later!
VLUCHT OM DE WERELD OP ZONNEENERGIE
U droomt niet ze gaan het doen met een
zonnevliegtuig Solar Impulse 2 en dat duurt
150 dagen de eerste keer. Maar puur op zon
dus! Bernard Picard is de baas van dit bedrijf
met 80 personeelsleden. Het vliegtuig heeft
een spanwijdte van liefst 72 m; de vleugels
vol met 17.000 zonnecellen. Max. 140 km
per uur, vijf maanden met elk 500 uur vliegen
en de energie voor s’nachts moet overdag
worden “opgevangen en opgeslagen”, in de
batterijen van 600 kilo. s’Nachts wordt er ook
deels gezweefd.. Met twee piloten die om de
beurt
vliegen
en
rusten,
geen
verwarming/airco dus enorm koud en warm
ook…
De technologie is die van grote
zeilracers zeker wat de constructie betreft.
Geen gekke boel want Solvay, Omega,
Schindler en ABB doen mee als partners.
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vandalisme. Dat nu met veel meer camera’s
wordt bestreden.

Een data-center op een server van een
site, bedrijf etc. staat flink te werken en
geeft veel warmte af. Dus wordt het
meestal ook nog gekoeld: 2x energie
nodig. Zo’n 1,5% van s’werelds stroom
gaat er mee heen en dat zijn 30
kerncentrales…. Nu bedacht een jong
ingenieur dat je die warmte ook zou
kunnen benutten om.. warm water te
maken! Voor douche of verwarming
bijvoorbeeld. Zijn bedrijfje Stimergy ging
aan de slag en maakte een opzet om met
20 servers warm water te produceren met
hun afvalwarmte en mikt om te beginnen
op bedrijven en universiteiten. Degene die
de warmte krijgt moet een recht betalen en
een contract tekenen voor beveiliging maar
verkrijgt gratis warm water daarvoor. Hun
locale markt in Frankrijk schatten ze op
26.000 gezinnen aan warmteproductie in
2015. Het loopt maar nu moeten er meer
investeerders komen… Goed idee niet?

VECHTEN OM SCHAARSE GRONDSTOFFEN
Dat gevecht was aangekondigd, want men
weet al lang dat Peking de enige leverancier
is van tungsteen, indium en antmoon, hard
nodig om electrische batterijen, windmolens
en low-energie lampen te maken. Daar wil
men nu gaan “rantsoeneren in de export” ,
wat natuurlijk nogal politiek kan worden…
Zoals de russen doen met het gas… Maar
ook zij hebben enkele zeldzame metalen in
deze reeks.. Dus Poetin kan het ons ook nog
lastig gaan maken. De WHC is al aan het
werk maar het schiet nog niet echt op horen
we
daar..
Het
nieuwste
gevecht,
vooruitlopend op olie- en gasschaarste is in
aantocht..
Maar vooralsnog zit Poetin nu met zakkende
groei naar zelfs 0,5%... wegvliedend kapitaal,
vertrekkende investeerders en boze buren…
Het is pas begonnen dus.

SCHALIEGAS: PAS BIJ SUPERNOOD?
Frankrijk
verbruikt
in
equivalenten
gerekend 48 aan gas: het produceert nu
zelf 1 eenheid natuurlijk gas zelf en er
zitten er liefst 5100 als schaliegas in de
bodem! Eureka zeker als je nu Poetin
bezig ziet. Maar dat gaat niet zó maar: als
men nu zou starten (wat de regering
verbiedt hier) zou men in 2035 ca 5% van
het verbruik uit drie exploitaties kunnen
halen. Goed voor 2 miljard m3. Maar op
den duur zou het 100.000 arbeidsplaatsen
kunnen opleveren én tot 70% van het
benodigde gas… Maar zoals de VS dat
doet dat zou in een veel dichter bevolkt
land als Frankrijk niet kunnen.. Zelfs in de
Gard telt men 130 inw. Per km2; in de VS
in Dakota is dat 4… De regels hier zouden
een prijs van ca 8 dollar per BTU vereisen
in de VS is dat 8 à 12! Nu is de marktprijs
in de EU ca 11 dollar. Maar let wel dus: of
schaliegas veel oplost zal afhangen van..
hoe hoog de nood kan worden. Normaal
gesproken zou het niet meer kunnen
opleveren dan max. 10% zeggen experts.
Dus is het voor nú: goede contracten
sluiten met russen en algerijnen… Werk
aan de winkel dus, hoe dan ook.

FRANKRIJK EN DE KERNENERGIE
Ook Valls moet het gaan doen: het nucleaire
aandeel in de electriciteit terug brengen van
nu 75% naar 50% in 2025. Wat het sluiten
van zo’n 20 centrales van de 58 betekent.
Maar EDF wijst op de groei van de bevolking
(+6 miljoen in dat tijdvak), meer electronica
en wat econom. groei… Waardoor dat
aandeel snel kan worden bereikt! Maar die
groei blijft achter…
En zo’n wisseling van bron kost veel geld: er
zijn drie alternatieven om die af te schakelen
18 Gwatt te halen. Allereerst moderniseren
van de bestaande reactoren: kosten 20
miljard, of nieuwe reactoren bouwen wat 120
miljard kost…
Of andere bronnen en
oprukken naar het schema 252 miljard. Dus:
140 miljard voor zonne-energie, 72 voor offshore windenergie en 40 miljard voor
landturbines… Dus dat is twee keer zo duur
als het oplossen met nieuwe centrales! Dus
lijkt het op: centrales opknappen met 20
miljard uit de beurs in de komende 20 jaren?
VERWARMEN MET DATA-CENTERS?
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euro aan omzet door annuleringen.. De
baas daar vindt het oneerlijk: wel 70
islamstaten hebben onvriendelijke sharia’s
zegt hij. En in vele ervan (zoals de
Golfstaten) verkoopt Kering ook zijn
spullen. Waar, maar de sultan gaat van
een beetje fout naar echt fout; de
ontwikkeling wordt dus gestraft. Een
sympathieke kleine beweging maar het
grote werk gaat ongewijzigd door.. Eigenlijk
gaat het ook niet om religies maar om
mensenrechten en uit Rome hoorden we
niet zo veel en ook niet uit protestantse of
orthodoxe kringen…

Terug naar inhoud
RELIGIES
NOG EEN ACHTERLIJKE GODSDIENST?
GW kan het niet laten de islam achterlijk te
noemen en tegelijk prijst hij het joodse volk in
zijn verzet tegen de Arabische bedreiging…
Natuurlijk weet hij niet dat bij de orthodoxe
joden, dus de echte, wel gescheiden mag
worden. Net als in de islam overigens en niet
in de zo beschaafde katholieke kerk. Maar bij
de echte joden kan de vrouw enkel scheiden
met toéstemming van de man! Anders niet!
En nu zijn er nogal wat verhalen van bij de
franse joodse gemeenschap waarbij die
toestemming er wel kwam bij heel veel geld
van… de dame die wilde scheiden! Geld voor
de echtgenoot én voor de rabbi… Een
weekblad deed daarover een boekje open en
het veroorzaakte grote opschudding in de
joodse gemeenschap.
Tja, in de katholieke en orthodoxe Kerk
mogen vrouwen geen priester etc. worden, bij
die van Rome mogen priesters niet huwen. In
de islam is een vrouwelijke imam niet
denkbaar, kun je je vrouw simpel verstoten
en bij de wahabiten moet de vrouw in de
burka en mag niet rijden. En dat is nog lang
niet alles in die mono-religies!
De conclusie kan, ook voor Wilders dus,
enkel zijn: die geloven hebben allemaal iets
heel achterlijks. Want ze waren niet bij
machte mee te gaan met de veranderende
tijden. Maar dit is te genuanceerd gedacht
voor de baas van de Partij voor Vrijheid (!) en
Democratie(!).

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA 2.0 BESTAAT
Een continent vol tegenstellingen, uiterst
modern in economie soms maar ook
moordend met kapmessen. In Parijs was er
een verrassend forum voor investeerders
die Afrika interessant vinden. Er waren niet
weinig
investeringsfondsen
aanwezig.
Opvallend was er de vernieuwing van hightech type voor de landbouw, die zich
kunnen meten met die in de VS, India en
China. Een nigeriaans bedrijf toonde hoe
men via een kleine drone-achtige
helicopter op afstand met een mobieltje de
irrigatie etc. van groentekweek kan
besturen. Ook de buffeltrek wordt er mee
gevolgd. IBM leverde een krachtig stuk
software maar steeds vaker komen de
oplossingen nu uit Afrika zelf. Na het
eerste afrikaanse tablet uit Brazzaville.
Waar ook een centrum kwam voor services
aan nieuwe bedrijven. Het gaat hier anders
en voor een westerling onbegrijpelijk. Mede
daarom moet het uit Afrika en zijn booming
nieuwe generatie zelf gaan komen. En die
toont
zich
nu
meer
en
meer..
Ontwikkelingshulp “made in Africa” dat
werkt dus het beste!
Zie ook de buitenlandse investeringen: nu
op 58,5 miljard euro! Ondanks de nog vele
conflicten in een deel van de 54 landen. Dit
komt door de aanstormende middenstand
die nu al 350 miljoen personen betreft en

RELIGIES EN BOYCOTS
Brunei is een islamstaatje op Borneo
(400.000 inwoners en veel olie), waar men nu
naast olie ook een sharia invoerde die zeer
hard is tegen homo’s en vrouwen.. En dat is
tegen het zere been van Branson (van Virgin)
en de Amerikaanse TV-personen DeGeneres
en Leno. Die nu ook Pinault zo ver kregen dat
hij meedoet aan de boycott van de Dorcester
Hotels, eigendom van de sultan van Brunei.
Ook Kering wil nu gaan meedoen. En het
werkte: het hotel in Parijs verloor al 400.000
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door een verdubbeling van de bevolking die
snel loopt… De groei is in 2014 5 en volgend
jaar 6%! De investeringsfondsen gericht op
Afrika ondervinden veel belangstelling en zijn
mooi hoog op de Z-Afrikaanse Beurs in
Johannisburg. Ze stijgen met zoiets als 8 à
10%. Dus wilt u helpen én wat rijker worden:
kijk dan even goed naar dé goalgetter van nu!

DIE LÄNDER EN LES NOUVELLES REGIONS
In Frankrijk is de bestuurlijke indeling
enorm complex en de basis: de gemeenten
en de departementen dateren zelfs uit de
tijden na de franse revolutie. Vandaar ook
die ruim honderd departementen waaraan
later nog 24 regio’s werden toegevoegd en
vele
locale
gemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Door
een
rommelige invoering ontstonden er vele
dubbelingen, grote aantallen “bestuur-ders"
en natuurlijk een zeer duur totaal
bestuursapparaat. En hij voegde er bij
“voor later” het opheffen van de ruim 100
departementen…. (na 2020).
Hollande moet nu scoren: zijn populariteit
zit onder elk eerder bereikt niveau. Dus
koos hij een onderwerp dat vele voordelen
kan hebben: iets krachtdadigs (omdat het
al heel lang politiek lag te beschimmelen),
iets wat uitgaven kan besparen en wat zijn
populariteit kan opvijzelen. Ook in de EU
dus en bij “de markten”.
Dus kwam hij met zijn plan om naar 14
superregio te gaan: door samenvoegingen
van regio uit de bestaande 24 nu…. En dat
veroorzaakte uiteraard een enorme
discussie.
Pikant lijkt ook dat Frankrijk zo (puur
optisch) lijken gaat op de 16 Länder van
het (federatieve en zeer decentrale)
Duitsland. En de franse discussie zou best
wel eens naar 16 superregio of meer
kunnen leiden… 63 miljoen fransen in 14
regio is ca 4,3 miljoen per regio gemiddeld;
wat dicht bij de gemiddeld 5 miljoen van
Duitsland komt. Maar de franse variatie is
klein: 3 tot 7,6 miljoen inwoners en de
Duitse is heel anders: 2 tot 12 miljoen (met
Beieren als ruim grootste Land met 12.5
miljoen inwoners). Of dit Hollande lang in
het middelpunt van de publieke discussie
zal plaatsen zal moeten blijken. Als de
franse Bleue’s met voetbal het goed gaan
doen, is dat een van de grootste
bedreigingen. Maar het uitvallen van twee
toppers is geen sterk begin…

ETHNISCHE OORLOGEN IN Z-SOEDAN
De jongste staat van Afrika dreigt ten onder
te gaan. Sinds 2011 zijn onafhankelijkheid
ging het zwaar bergaf: 1 miljoen vluchtelingen
en duizenden doden. In het noorden, dichtbij
de olievelden, werden honderden gevluchte
door rebellen in een moskee en een kerk
vermoord. Inclusief vrouwen en kinderen.
Riek Machar oud-vice president ruziet met
Salva Kiir omdat de een de ander ontsloeg.
Gevolg: een ego/ethnische oorlog van de
Nuer tegen de Dinka. De vechtende zijn zeer
oude vijanden al van de 80-er jaren:
christenen tegen het noorden toen. En er
waren andere killings ook in het noorden. Olie
en vetes dat is nu Z-Soedan.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE RAFALE VAN PARIJS
Qatar kwam en sloot weer contracten met
Alstom en Vinci maar bleef weer stil over die
36 Rafales… Die gaan nu echt vringen want
in het kader van het Defensieplan moeten er
einde 2014 minimaal 40 zijn verkocht! Anders
moet Parijs Dassault weer 4 miljard betalen
en waarvan? Maar Qatar verzekerde weer
dat het echt gaat gebeuren…. Alle hoop is nu
weer op India gericht waar men liefst 126
rafales denkt te verkopen voor 20 miljard en
nog 63 opties… In totaal zullen er maximaal
10 landen ooit klant worden voor dit type
jager zeggen experts. Qatar zit in de maag
met zijn steun aan ISIS in Irak… en zijn
wrijvingen met de saoudi’s (wapenklanten
van de VS) en wil zijn wat troebele relatie met
de EU nu weer wat oppoetsen. Het enigma
Qatar leeft weer volop, ook al is nu de zoon
van de oude zieke emir aangetreden daar.

RENZI: DE HOOP VAN ITALIË EN DE
EU?
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Rezi scoorde 40% in de europese
verkiezingen en hij kreeg Grillo met minder
dan 20% gekalmeerd! En zeker de partij van
Berlusconi! Dat lukte Valls de andere jeune
premier (met Rutte Den Haag!) niet… Wat
doet deze ex-burgemeester met zijn 138%
staatsschuld en zijn slogan: “10 miljard euro
voor 10 miljoen (arme) Italianen”? Hij is snel
en breed bezig op vele fronten heel anders
dan Valls opereert dus. Die (nog?) aan
Hollande hangt… Hij wil het tekort naar 1,8%,
de ww onder de 12% en begon met wat
koopkrachtpep voor de armste. Hij toont ook:
eerst thuis de boel oppoetsen en dan elders
lawaai maken… Hij is zeer eurofiel en zei
openlijk wat er in Brussel anders moest! “Als
Brussel me in detail kan vertellen “hoe ik visje
x wel/niet mag vangen maar me niet weet te
vertellen
hoe
we
een
verdrinkende
asielzoeker kunnen redden” is daar echt iets
heel erg mis! Hij is de enige die openlijk en
hardop tegen Brussel praat: maar om Europa
te redden. Terwijl hij thuis flink aan de bak
gaat! Een hoopgevende stilist?

Na een heel gedoe werd de staat voor 20%
eigenaar van Alstom (Transport en
energie= turbines) en nam ook aandeel in
Ecomouv (het bedrijf dat die tolpoorten
bouwde die werden gesloopt…). Daarmee
zette het weer franse signalen: allereerst
dat een eco-operatie “à la EADS” samen
met Duitsland (= Siemens) niet door zou
gaan, wat jammer is voor een europees
energieplan… De tolpoorten gaan weg en
nu komen er extra0poorten op de tolwegen
voor vrachtauto’s die extra-eco-tol moeten
gaan betalen… Ecologie volgens Segolene
Royal.
En, de staat is terug als eigenaar van
bedrijven: dat is een concessie aan
radicaler links maar vooral ook een stel
mooie punten voor de minister van
Economische Zaken Montebourg.. Hoe die
aandelen betaald gaan worden dat is nog
even
een
vraagje:
met
huidige
aandeelhouder Bouyges is dat wel effe
geregeld.. The french way, zei de
economische wereld hardop

DIE LASTIGE HERDENKING VAN D-DAY
In januari 2015 herdenken de polen de
bevrijding van Auschwitz door… het Rode
leger. En dan kun je het Kremlin niet vergeten
bij de uitnodigingen. Zeker ook omdat de
eersten die stierven met Zyklon B Russische
gevangenen waren… Men wil die russen
overigens ook niet beledigen, zeker nu de
Russische beer weer blijkt te grommen. En
ook al valt dat bijna samen met het bezoek
van de nieuwe president van Oekraïne aan
Warschau. Weet ook dat het Russische leger
bestond uit Russische en vele oekraïnse
soldaten… Dit alles speelt door de hoofden
bij het uitnodigen van landen voor 6 juni
2014, voor D-Day. Poetin liet net tevoren
weten dat hij toch komt… en ook naar
Hollande in Parijs zal gaan… Zo’n 70 jaar na
de oorlog is er een nieuwe “burger-oorlog”
waarin de oude kameraden tegenover elkaar
staan: zo gaat dat meestal na twee
generaties.

DE ECONOMISCHE CHAOS IN DE
EUROZONE
Deflatie alom maar nauwelijks nog in
Frankrijk. Maar de hogere rente die bij een
deflatie hoort is niet te zien. Frankrijk:
prijzen omlaag met 0,5% en rente op 2%...
Maar in Spanje is de deflatie -0,2% en de
rente 3,3% groei 1%: dus deflatoir. Idem in
Portugal, Ierland en Griekenland en ook
beginnend in Italië. Maar niets van dit alles
in Duitsland en “omgeving”. De Eurozone
is schizofreen geworden. Want de
eurozone als geheel is NIET in deflatie, de
salarissen zijn stabiel en de importprijzen
dalen met 4%.. Maar dit wijst op
aanstormende inflatie! Dus nu is de
toestand het ómgekeerde van die vóór de
crisis en de rentevoet van de BCE is te
hoog voor Spanje maar te laag voor
Duitsland… Dus een ECB-politiek in de
eurozone is nog nauwelijks goed mogelijk.
Wat goed is voor het noorden is slecht voor
het zuiden en v.v. . Al gaat het in de VS en
het UK ook niet ideaal met hun biljetten
drukkerij, het ziet daar toch veel
consistenter uit. De structurele verschillen

ECOLOGIE EN STAATSDEELNEMING IN
FRANKRIJK
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in de economieën beginnen zich nog sterker
te roeren. Geen goed vooruitzicht voor de
euro?
Intussen zagen we (2008-2013) in Frankrijk
de TV’s 59% goedkoper worden, camera’s
58%, PC’s 34%, Telecomservices 21%,
vaatwassers 14% en farmacieprodukten
13%. Autotransport daalde met 13%, banden
met 12, stofzuigers met 11, koelkasten met 8,
dierenverzorging met 7 en speelgoed met
6%. Yoghurt en jurken met 5%, ontspanning
met 4%, verhuizen met 3%, auto-okkasies
met 1% en zelfs de kaas ging naar
-0,1%..Maar dan de plussen: de post +12%,
parkeren 14%, taxis 14%, verzekeringen
idem, treinreizen +15%, kranten 17%, water
+18, electra en gas + 22 en tabak +74%...

groepsverband, zo stemmen dat er zaken
blokkeren. Let wel het totaal aan eurosceptici is ca 145 zetels, wat niet echt
weinig is gezien de 190 zetels van de
sociaal-democraten en de 200 rechtse
zetels.. Maar dat zijn dus vooralsnog
dromen van vooral Marine en Geert…
Frankrijk en Nederland krijgen nu plotseling
ook uit Brussel geluiden te horen die ook
nog veel opschudding kunnen veroorzaken
in hun nationale parlementen. De EU kent
20% zetels in zijn parlement die haar
(bijna) willen opheffen? Wie had dat ooit
kunnen denken.
ZIJN DUITSERS RUSSOFIELEN?
Berlijn is best voorzichtig met die wilde
Poetin, dat is best opgevallen overal ter
wereld. Vele politici, openbare figuren en
intello’s oordelen zeer genuanceerd over
“de oekraïnse affaire”. Hoe zit dat nou?
Allereerst zagen we Helmut Schmidt en
Gerhard Schröder nogal “begrijpend”
reageren. Helmut vond dat gedoe van
Poetin “niet legitiem maar wel te begrijpen”
en de tweede vierde en publique zijn
verjaardag in Sint Petersburg met Poetin
erbij! Links heeft vele “Putinverstehers” is
gebleken en dat doet ook denken aan de
“Ostpolitik van ene Willy Brandt”. En we
weten ook dat Duitsland ook voor 30%
“mal Ost-Deutschland war” en uit die
traditie stammen niet weinig huidige linkse
politici. Zij zien hierin dan ook een
antwoord
van
Poetin
op
“het
expansionisme van de Nato”! Op rechts
zijn er ook best veel “Putinverstehers” met
name in de leiding van grote bedrijven.
Waarbij dat schandelige moorden van
Hitler in het oosten ook zeker meespeelt.
Een Betje haaks op die grote angst nu van
de Polen voor de Russische beer. Die
zonder het te zeggen nu wel eens terug
denken aan het pact van Hitler en Stalin bij
de “verdeling van Polen in 1939”!
Adenauer
en
Erhard
de
eerste
bondskaseliers na WOII deden zeer veel
om Duitsland stevig in West-Europa te
verankeren en in het Atlantische verband.
Maar sinds de “Ospolitik” is het oude
sentiment wat retour en zien we ook weer

DE EU IS BLIND VOOR GEVAREN…
Behalve Frankrijk (en nu ook Nederland in
Mali) is heel de EU blind voor het grote
gevaar van de moslimradicalen van
Maretanië tot Somalië en ook voor de enorme
drugshandel in de Golf van Guinee. Het
franse leger moddert maar aan in Mali,
Centraal Afrika en elders geholpen door de
VS. Boko Haram komt nu de eer toe de EU
wakker te krijgen na hun ontvoering van 250
meisjes en het killen van 300 dorpelingen in
Noord-Nigeria. Daar is de regering echt niet
meer de baas, dichtbij Niger en Tsjaad…
Parijs zegt: Libië en Syrië en delen van Afrika
zijn nu veel gevaarlijker dan Afghanistan!
Maar de EU lijkt doof te zijn..
DE NATIONALISTISCHE UNIE VAN DE EU
Daarvan dromen Le Pen en ook Wilders die
nu al 3 andere gelijkgestemden vonden: de
FPÖ, het Vlaams Belang, de Liga van NoordItalië, de SNS van Slowakije en de
Democraten van Zweden. Niet genoeg om
een groep te vormen: dat vereist 7 landen en
minimaal 25 zetels. Zetels genoeg nu maar er
moeten nog twee landen bij. Dus lobbiet men
bij UKIP (die Le Pen te anti-semitisch vindt),
Jobbik uit Hongarije die vel ok te extreem
achten en dat geldt idem voor Gouden
Dageraad uit Athene. Een groep heeft meer
spreektijd, mag amandementen indienen en
krijgt meer ondersteuning en financiering…
Maar men kan best , ook zonder
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de aarzeling die het land vanouds had met
zijn verankering in West-Europa! Berlijn ligt
stevig oostelijk en Bonn is vergeten… En de
vroegere Amerikaanse ambassadeur in
Berlijn aarzelt zeer als hij commentaar moet
geven: hij ervoer de dubbelhartigheid van
dichtbij. Dus Parijs opgepast met jullie blijk op
het zuiden: van Europa en naar MO en
Afrika. Merkel voelt dat anders en ook dit
verklaart de stroef lopende europese motor.
Oude (res)sentimenten zijn weer een beetje
terug. En pas op: in lastige tijden en bij
moeilijke situaties spreekt wat diep in het hart
zit een stevige rol. Dat zien we nu ook al met
Poetin. Dat is de psychiatrie van de europese
geopolitieke denkwereld!

gaat voor 57% naar Europa
en die
exporteren naar hen voor 44% van het
totaal.
Dus
men
is
onderling
superafhankelijk… Dus Poetin gaat er spijt
van krijgen? En de dikke oorlogsboten die
Frankrijk aan Rusland moet leveren en die
in aanbouw zijn, wel die zijn wat vertraagd,
zegt Parijs. Men wacht daar op Poetins
afkoeling…
OOST-AZIË
JAPAN: AI ABENOMICS
Het IMF stelde de groeiverwachting bij
naar 1,4% voor 2014 dus lager dan de
1,7% van Abe.. Na een goed 2013 met
1,5% met een inflatie van 1,3% vertoont de
japanse economie weer zwakte tekenen.
Nu moeten structurele hervormingen als
vrijere
arbeidsmarkt
en
minder
landbouwsubsidies hen gaan redden. En
vrijhandelsverdragen met de VS en de EU.
Zo gaat dat in een grijs land dat liefst 250%
aan staatsschulden torst.

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE NIEUWE PRESIDENT VAN OEKRAÏNE
Hij is de 8e rijke man van het land en doet in
chocolade met zijn bedrijf Roshen. Hij werd in
een ronde gekozen op zijn 48e en wil een
sterk leger zei hij. In dit land dat in een jaar
5% van zijn BBP verloor. Hij komt uit Odessa
en was eerder al Minister van Buiza en later
Minister van economische ontwikkeling.. en
wisselde al vaker van pro en cotra russische
zijde. Ook rond de oranje revolutie. Oekraine
wordt geregeerd door rijke zaken mensen,
heet het. Hij is ook op een lijn met de rijkste
man van het land Akhmetov met een bedrijf
van 300.000 mensen vooral in OostOekraïne. Porochenko wil niet in de Nato en
zoekt contact en overleg met Moskou… Maar
begon met een forse militaire actie die al 100
doden eiste… Quo vadis Oekraïne?

CHINA:
VERSTEDELIJKING
LOOPT
VAST
Na 30 jaar woeste stedengroei zijn er niet
weinig problemen want er kwamen 500
miljoen stedelingen bij. Meer dan de heft
woont al in de stad nu en in 2060 is dat
70%: 1/8 van de wereld dus… Chendu
groeide met 50% in 15 jaar, met zijn hotel
van 1000 kamers. Zinghzou heeft een
station ter grootte van 340 voetbalvelden,
het grootste net aan hoge snelheidstreinen
ter wereld en dat in zes jaar… Het net
groeit nog met 7000 km en verbindt dan
alle steden met +500.000 inwoners. Maar
nu schiet de vervuiling gevaarlijk omhoog
en zelfs de Wereldbank wordt zeer
ongerust en spreekt over “groeiende
spanningen in steden”. Er zijn veel redenen
waarvan de eerste is dat particulier
grondbezit niet bestaat dus elk bestuur kan
ongeremd doorgaan. Ook met schulden
maken overigens… Dan is er de vervuiling:
China spuwt twee keer zoveel CO2 uit dan
de VS (let wel: niet per hoofd dat is maar
10% van de VS). Ten derde leidt het model
tot “twee snelheden, sociaal gezien”. Rijke

DE ECONOMIE VAN RUSLAND
Poetin speelt hoog spel maar hoe zit het nu
echt in Rusland? Dat weet de Rosbank daar
en die is van..Societé Generale in Frankrijk.
En daar zegt men: Hun export is zwak, hun
buitenlandse investeringen stagneren en
zelfs hun interne consumptie zakt af. Groei
terug naar 1,3% met mogelijk wat meer in
2015. Dat Krim geintje heeft ook het
vertrouwen in het buitenland flink beschadigd:
zie de roebel en hun leningen. Hun olie c.s.
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middenklassers en zeer arme lagere werkers
die immigrrerden. De overheid gaat nu 100
miljoen van hen ook overheidsbanen geven,
maar er blijven dan nog 200 miljoen arme
over. Er moet nu grondbezit komen om ook
boeren op hun land te kunnen houden in dit
land dat minder km2 over houdt dan de VS
vanwege de vele bergen en woestijnen.
Daardoor is het 4x zo dicht bevolkt als de VS
dus zal de grond zeer duur worden. Ten
tweede moet de stedenbouw anders: minder
auto’s en meer openbaar vervoer, lopen en
fietsen. Daartoe moeten de burgers ook meer
inspraakrecht krijgen en hun burgemeester
mogen kiezen.
Dat staat in het nieuwste regeringsdocument
uit Beijing aldus (ook) The Economist.

Singh na 10 jaar van teveel stilstand weg
gaat zijn 80% van de indiërs nogal
ongerust over hun land na 50 jaar
Congress partij aan de macht en die lijkt nu
te gaan verliezen van de partij BJP. Hier is
50% jonger dan 26 jaar en 125 miljoen van
hen kiezen voor het eerst. Er bestaat een
middenklasse van 300 miljen in de steden,
het analfabetisme is terug naar 26 % en
Facebook heeft ook hier 100 miljoen
abonnées. Veel corruptie, nog steeds
kastes,
onvoldoende
transport
en
electriciteit, vervuiling, geweld tegen
vrouwen en racisme.. In 2011 viel de groei
terug naar 4,8% (van 9,3%) en ging de
inflatie naar 10%. De 12 miljoen actieven
van elk nieuw jaar kwamen nauwelijks aan
werk. Tekort van 7%, staatsschuld 66% en
een ferme kapitaalvlucht. Devaluatie van
20% van de roupie.
Er is een enorm inkomensverschil: zo’n 70
miljoen van de middenklasse van 300
miljoen zijn “westers rijk”. Zo’n 625 miljoen
moeten rondkomen met 1 dollar per dag.
Investeringen zijn hier 22% van BBP, de
helft van China. Het land is door een grote
bureaucratie geblokkeerd en een corruptie
van 12 miljard… China en India weren
samen 3% van het wereld-BBP in de jaren
70-tig en nu is China nr. 2 op de wereld
met een BBP/kop van 6500 dollar. India zit
op 1500. Hier blokkeert ook de slechte
relatie met Pakistan en het terrorisme veel
zaken. Nu dus Narendra Modi aan de
macht? Die het land vooruit wil branden
met vechten tegen de corruptie en via een
hindoestaans nationalisme. Hij is de
gouverneur van de staat Gujarat met 5%
van de bevolking, 16% van de ind.
produktie en 22% van de export. Maar hij
deed mee aan de vernieling van een
moskee in 1992 en progroms tegen de
moslims met 1000 doden.
Hoe zal het dit grootste land op aarde
vergaan in 2030 dat nu echt met de rug
tegen de muur staat? Met zijn torenhoge
subsidies voor brandstof en voeding, die
voor 60% worden gestolen! Hopelijk wint
de BJP maar begrenst het het nationalisme
van hindoezijde. En voorkomt zo wrijvingen
met China, Pakistan en andere religies. Er

ZUID-AZIË
NARENDRA MODI MOET OPSCHIETEN
De nieuwe premier moet er voor zorgen dat
het BBP per inwoner weer in de tred komt
met China: wat het 30 jaar lang ook was. Nu
is het een kwart daarvan! Het verwachte elan
hield nooit aan en Z-Azië is nog aardig arm
nu. Hij is fanaat hindoe en heeft niks met die
moslims. Wat bleek tijdens de killings in zijn
provincie in 2002… Voorganger Singh was te
zwak en de twee sterke regeringsperioden
met de Congress Partij (Nehroe-Ghandi)
hadden geen erg goede economische
programma’s.
Nu
heeft
Modi
een
meerderheid in het Lagerhuis een unieke
kans sinds 30 jaar. Hij zal aan de banken
moeten sleutelen en orde scheppen in de
uitgaven, meer belasting heffen en tegen de
inflatie vechten. En werk scheppen en dus de
arbeidsmarkt moeten liberaliseren. Ook
zorgen voor een regelmatiger stroomproduktie… door de leiding aan te pakken
daar en er is ook nog veel werk aan de
infrastructuur
en
de
te
complexe
administraties. Dat moet de groei van nu
4/5% op 6/8 % kunnen tillen wat OK is voor
India en ons allen.
WACHTEN OP DE INDISCHE REVOLUTIE?
Er kwamen verkiezingen voor 815 miljoen
kiezers in de 35 staten van dit giga-land.
eLanden in de wereld voor twee jaar.. Nu
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zijn mensen die het met Turkije vergelijken
qua soort situatie die het liberalisme afremde
en ook de instituties power ontnam, om zelf
als krachpatser te figureren.. Te koste van de
rechtsstaat.

democratische zijde, die hun beurs gaan
opentrekken. En nog heel wat half-geniale
andere amerikanen van democratische
zijde die in de campagne hun kunnen en
creativiteit zullen inzetten. Zoals ook
Obama deed met Internet en zijn
wervingsactie voor “kleine, arme mensjes”
in de VS. Een beregoed succes. En de
Clintons waren altijd al bekend om hun
gematigd “socialisme” waarbij er grote
vrijheid blijft in de ecomomie en zeker geen
rem
wordt
voorgestaan
op
de
mondialisering. Het grote spel is nu al
begonnen met het pakken van de greep op
de democratische troepen… En de
republikeinen met Rove voorop, zijn ook al
begonnen om met vuil te gooien. Als
eerste: de kortstondige opname van Hillary
in een ziekenhuis. Was dat een
herseninfarctje? Dat is voor hen te
hopen…

STAATSGREEP IN THAILAND
De ex-generaal vroeg de leiders van rood en
geel werden in de militaire club uitgenodigd
voor mediatie en onderwijl begon de militaire
manoeuvre. Terwijl de politieke leiders met
vrachtauto’s werden vervoerd naar kazerne’s.
Een wel zeer doortrapte truc: officieel omdat
de heren niet wilden praten… Daarna kondigt
Prayut zijn ingreep op TV aan, stopt alles op
tv en radio en stelt een avondklok in.
Professioneel coupewerk van iemand die dat
al eerder deed toen Shinawatra naar Dubai
werd verjaagd in 2006. Nu liet hij de zus
slechts onder “toezicht plaatsen”.. De druk op
hem om in te grijpen komt ook van het
koninklijk paleis… Het leger was al 18 keer
de hoeder van de openbare orde in al die
staatsgrepen sinds 1932. Al die keren was
de strijd tussen zuid en noord de aanleiding
in het oude Siam. Maar de volkse roden
zagen “hun” president afzetten ten faveure
van de elitaire “gelen” en vrezen nu de retour
van Thaksin… De roden plannen al
tegenacties en de “goede intenties” van de
generaal en de koning gaan niets opleveren
dat goed is in deze strijd om modernisme en
opruimen van de corruptie die al zolang
duurt.

VS-BEDRIJVEN MET VEEL CASH
Sinds 2009 klom de kasvoorraad in de VS
bij bedrijven op van 1050 naar 1636
miljard: ruim +60%. De winstmarges die
opliepen van 7 naar 13% zijn daar niks
vreemd aan. En de beurskoersen ook niet.
Dus wordt er ook in het buitenland geshopt
mede vanwege de fiscaliteit. Nu komt al
58% van hun winst van over de grenzen.
En het aantal bedrijven buiten met
interessante expertise is nog groot, ook in
Frankrijk. Waar we nu GE zien proberen
om Alstom deels te kopen… De nieuwe
regering daar geeft ook al meer vertrouwen
dus zal het shoppen nog langer merkbaar
blijven.
Hoe anders zit het met de oorlogskassen
van franse ondernemingen, waarvan de
meeste grote al via fusies etc. het land
grotendeels verlieten.

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
HILLARIE STAAT IN DE STARTBLOKKEN
Ze gaat echt meedoen in 2016 en binnenkort
komt haar boek over de jaren als minister van
Buiza… De Clintons beschikken over
minstens drie wapens in de zeer dure
volgende verkiezingstijd. Daar is punt een Bill
C. himself en ook dochter Chelsea. Die
intussen directeur is van de Clinton Global
Inititiave opgericht in 2005. Dat onder meer is
gevoed met de hoge bedragen die Bill
binnentilde met zijn speeches all over the
World. Dan zijn er de vele miljonairs van

LOF VOOR OBAMA’S ZIEKTEVERZEKERING?
Mitt Romney was gouverneur van
Massachusetts en bracht daar een
ziekteverzekering die model stond voor die
van Obama. Nu is men daar voor 95%
verzekerd en dat is nationaal 86%..
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Uit studie van de mortaliteit van de groep 2064 jaar over vier jaar blijkt nu dat het aantal
wat overlijdt aan ziekten die typisch zijn voor
armen, daalde met 2,9%. Dus honderden
mensen
werden
gered.
Nationaal
omgerekend zou dat 17.000 mensen zijn. En
een verlaging van de premie zou hiervan ook
het gevolg kunnen gaan zijn. Maar ja,
wetenschappers zijn geen politici en ook al is
Obama in europese ogen “normaal” dat zegt
maar weinig over de Atlantic. Waar ze niets
van “commies” moeten hebben!

een groei van kleine 2%, de productiviteit
echt omhoog!
Intussen stokt de groei op 1,8%, is de
inflatie 6% en de rente hoog (+11%). De
ww zit op 7% en het budgettekort is ca
4% . De staatsschuld gaat al naar 70% van
het BBP, dat is in dit type landen zelden
hoger dan 35%. Het budget van het WKvoetbal is geheel uit de hand gelopen
alsmede de schulden van de olieboer
Petrobas. Armoedebestrijding stokt nu en
de groei van de middenklasse van 105
miljoen nu is ook geremd. Al 72 miljoen
mensen krijgen uitkeringen, dat was 25
miljoen in 1995… Er is een giga-corruptie
en de publieke diensten zijn zeer zwak in
performance. De WK vereisen inzet van
150.000 man en nog 57.000 soldaten…
Veel komt door de dubbele afhankelijkheid
van de export van grondstoffen lees olie:
olie export tegen import van industrieel
goed en ook oliegeld om de sociale
uitgaven te financieren. Helemaal niet
zoals in Mexico dus waar 80% van de
export industrieel goed is!
De
staatsbemoeienis en het protectionisme
zijn de grote remmers van de machine. En
ook de misdaad bloeit: +10% moorden
overal en in Rio zelfs +33%! Dus ook al
heeft het land alles wat nodig is voor snelle
ontwikkeling: een ferme demografische
dynamiek, enorme agrarische rijkdom,
energie zat en ook goede ondernemers, de
machine liep vast. Het land met 60% van
de economie in Z-Amerika zit in de
problemen en er moet snel iets gebeuren.
Ook
tegen
het
sterk
opkomende
nationalisme dat het land isoleert. Het zou
een voorbeeld moeten nemen aan
Colombië, Mexico, Chili en Peru die zich
steeds meer richten op “buiten”. Lula moet
terug komen, is de boodschap aan Dilma…

GUANTANAMO

Een 42-jarige syriër die al 12 jaar gevangen
zit zonder officiële aanklacht (!), wilde
doorgaan met zijn hongerstaking maar werd
prompt kunstmatig en gedwongen gevoed.
Hij ging in de VS naar de rechter en… die
verbood dat! Goed nieuws voor de 166
gevangenen
daar
waarvan
er
46
hongerstaker werden in 2013. De VS blijkt
toch nog wetten te hebben die ook voor hun
buitenlandse gevangenen gelden… Maar dat
geldt niet voor alle schendingen van de
mensenrechten daar. Wie begrijpt er nog dat
de VS hier geen einde aan kan maken? Zelfs
Obama lukt het niet en hij gaf het op…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
BRAZILIË LOOPT NIKS LEKKER
Het zit vooral fout met de productiviteit per
inwoner in het land (gemeten in duizenden
dollar t.o.v. de koopkracht). Die is hier rond
20 en een land als Mexico doet 35 en Chili
zelfs 42. “De Brazilianen lijken te slapen”
roept een prof aan de Handelsschool. En hij
wijst ook op niet voltooide vliegvelden en
voetbal stadions… Het komt door ontbreken
van octrooien, infrastructuur en slechte,
opleiding. Infrastructuur krijgt hier maar 2,2%
van het BBP, elders is dat 5,1%.... Ook het
managen is zwak en de nationale voorkeur
hindert ook de werving van de beste. Ook de
zware burocratie hindert idem de fiscaliteit
net als in China en India. De bevolkingsgroei
en de grote dynamiek in het begin
maskeerden de zwakten. Nu moet, zeker bij

ARGENTINIË DE WANBETALER BETAALT…
Al 10 miljoen Argentijnen (1 op 4) moet
rondkomen van armengeld. Zijn geld is
niks meer waard: wat eerst 1 dollar waard
was doet nu nog 9 cent. De inflatie zit rond
de 40% terwijl de reserves van de Centrale
Bank nog maar 28 miljard dollar zijn… De
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schuld van 100 miljard dollar, die het in 2001
zei niet te zullen betalen, is nu voor 10 miljard
in onderhandeling. Bij de Club de Paris, de
schuldeisers van nu.. Nadat het land de 10
miljard aan het IMF terug betaalde… Moody’s
zette het land nu op CAA1..
Het sprookje van “opkrabbelend Argentinië
na zijn schuldweigering” is voorbij. Het land
werd hét voorbeeld van een populistische
politiek van superconsumptie en noninvesteren. De vlucht vooruit eindigde… Het
piepe landje Urugay met 3 miljoen inwoners
exporteert nu meer vlees dan dit land, dat
even nr. 3 was in Latijns Amerika. Het
protectionisme viert nu hoogtij met de
corruptie na een rampzalige korte termijn
aanpak van enkele regeringen Kirchner. Het
geld van de rijken staat op banken in Londen
terwijl Kirchner nu spreekt met het IMF en de
Club van Parijs. Er werd schalie-olie en -gas
ontdekt in Patagonië derde reserve na de VS
en China en er staan 150 à 200 miljard uit het
land op buitenlandse banken. Die, zegt
iemand cynisch, zo zijn gered van de
ondergang… Argentinië is hét schoolvoorbeeld voor hen die (ook in de EU!),
denken dat je “gewoon je schulden niet meer
betaalt” en zo verder kunt gaan. Een
waarschuwing aan alle, criminele fantasten
en misleiders… Die ook nooit vertellen dat
“de markten” ook de eigen banken en
pensioenfondsen zijn uit vele ook EUlanden… Dus dat het geld van de
schuldeisers voor een groot deel het geld is
van EU-ers… En dat de dag na het failliet de
ambtenaren worden betaald van… jawel, het
banktegoed van iedereen uit het eigen land.
De laatste pot om te verteren.. Daarom
trekken nu al de tegoedhebbers weg uit
Rusland en straks ook uit… andere landen,
zoals Frankrijk? Dat is wat Valls niet wil
maar…

daar wil nu dat het vrijhandels-accoord met
Peking eindelijk tot stand komt net zoals
dat het geval al is met Seoel en Tokio.
Australië hangt vast aan Azië dat zijn de
buren ook en dan komt het westen. Als
Azië nog meer ontwaakt zal het daar nog
vaster aan geklonken worden. En het zal
ook last krijgen van de groeiende
tegenstellingen in de Chinese Zee. Kortom
het zal nu echt gaan trouwen met zijn
eigen buurt! En heeft ook de papieren voor
mediatie tussen oost en west?

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE ARABISCHE CATASTROPHE
Twee presidentsverkiezingen: een in
Egypte en een in Syrie. Egypte deed een
herhaling om de gevangen Morsi te
vervangen, Syrië herkoos Assad midden in
een
enorme
burgeroorlog…
Beide
scoorden over de 85%... De herkozen
president deed mee aan het maken van
150.000
doden
en
2,5
miljoen
vluchtelingen.. gebruikte gifgas en recent
chloor… Maar zijn kaarten liggen prima:
het terroristische alternatief wil niemand
meer.
Al-Sissi in Caïro had een magere opkomst
van 47% hij verklaarde de oppositie die de
partij van de Moslimbroederschap was tot
verboden. Een stel terroristen.. Hoe moet
zoiest verder als deze partij eerder (en na
40 jaar van verbod!) een forse meerderheid
scoorde? Intussen vrezen vele dat zowel
de VS als de EU ernstige strategische
fouten maakte… Maar nu kan niemand
meer écht om Al-Sissi heen. Terwijl zowel
Mubarak als Morsi gevangen zitten. Een
rauwe mislukking van een democratische
revolutie beweging..

Terug naar inhoud

DE BOM DIE ISIS HEET
Maliki
de
sjiiet
heeft
Irak
fors
gedestabiliseerd en de soennieten overal
weggehaald en vervangen door sjiieten.
Maar daarom heeft hij in het leger geen
steun meer: enkel Moktada-el-Sadr met

OCEANIË
AUSTRALIË EN BUURMAN AZIË
Al voor 102 miljard wordt er geëxporteerd
naar China uit Australië! Dan komt Japan, de
EU, Zuid-Korea en… de VS. De regering
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zijn sjietengroep zijn z’n enige steun.
Moktada ziet hem graag verdwijnen..
Isis is nogal losjes veerbonden met Al Qaida
en werd eerst vooral gesteund door de
saoudi’s. Maar toen Qatar hen “wegkocht”
verkoelde de relatie en dus ging Djedda de
concurrerende groep al-Noara steunen. De
twee bevechten nu elkaar..
Intussen heeft ook Qatar zich afzijdiger
gehouden
van
Isis:
de
geldstroom
verminderde… En Saoudi-Arabië haakte af in
Egypte en steunt nu de Broederschap niet
meer. De djihadis mogen nu SA niet meer in
en ook niet de eigen mensen. Dus Isis zit niks
lekker… Mede daarom zijn die olieinstallaties zo belangrijk nu.
Gevolg: Irak is zeer labiel en ook Maliki én
ook Isis want de sjiieten van Irak kunnen het
hun zeer lastig maken. Daarom wachten de
VS met ingrijpen…?
Als Maliki niet snel valt gaat het fout in
Bagdad waar de sjieten dan het noorden van
de stad gaan inpikken. Voor hun eigen
veiligheid en vanwege de olieroutes naar het
noorden. En om hun heiligdommen te
beschermen…
Iran wacht intussen op inmengingsfouten van
de VS… want ze willen nog eens hard
aantonen hoe fout de VS in het MO optraden
en ook om te tonen dat de VS zich met die
foute saoudi’s en qatari’s inlieten en inlaten..!
Iran wacht af en kijkt naar de veiligheid van
“hun sjiieten” en nog meer naar die van hun
heilige plekken in Irak! Dat is het spel nu..
Erdogan die de djihadi’s steunde zit nu in een
onmogelijke positie. Zeker ook omdat een
zelfstandig iraaks koedistan niks best is voor
de koerden in zijn land. Dus is het denkbaar
dat het leger van Turkije de grens met Syrië
sluit en ook om ISIS klappen te geven omdat
zij die kurden de kans geven zich te
verzelfstandigen… Maar Turkije is Natolid
dus elke move moeten ze met de VS en de
Nato afstemmen…
Een Djihadistan in Syrië+irak is niet
waarschijnlijk omdat Isis geen bestuurlijke
capaciteit heeft en sterk aan steun verliest.
Ze zijn nogal bandieterig ook en natuurlijk
nauwelijks echt geliefd bij de bevolking waar
ze land bezetten. Iedereen probeerde en nog
weg te komen… Nu zijn er bang voor Assad

én voor ISIS en mede daarom wacht het
westen af. Ook vanwege die akelige rij aan
mislukkingen de laatste jaren… Maar ISIS
kan wel lang een grijze zone blijven in dat
gebied… en dat levert een broednest van
djihadi’s op ook voor Europa en de VS…
HERSTART ALGERIJE-FRANKRIJK?
De franse minister Le Drian van Defensie
wachtte al 18 maanden op een gesprek
met de nieuw gekozen Bouteflika. Om over
het terrorisme aan Algerije’s grenzen te
spreken omdat ze samen ook de grens
Algerije-Libië bewaken… Zo kon hij ook het
bijtanken van de franse jagers regelen die
de grenzen van Mali bewaken. De
militairen besloten meer info over
terroristische bewegingen uit te wisselen
en de fransen willen wel kijken naar de
militaire opleiding in het land én later ook
wel eens kijken naar wat wapenaankopen
daar. Bouteflika sprak lovend over de
moed van Hollande om de terroristen aan
te pakken… Waarom liep dit gesprek zo
goed? Wel Le Drian was ooit burgemeester
in Lorient en begon daar in 1982 een
jumelage met de stad Annaba in Algerije…
Zo werkt dat.
ERDOGAN EN ZIJN ARMENIËRS
Op 24 april 1915 begon de genocide op de
Armeniërs in Turkije en die maakte 1,5
miljoen slachtoffers. Marseille hield daar
80.000 landgenoten nu aan overals
afstammelingen van de gevluchte en er zijn
hier liefst 12 armeense kerken. Het was de
eerste genocide van de 20e eeuw door de
Ottomanen die in hun laatste dagen
verkeerden.
De
Armeniërs
zouden
complotten hebben gevormd met de
russen. Er vluchtten duizenden ver weg:
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en
Noord-Amerika
waren
de
toevluchtsoorden.
Turkije spreekt over “500.000 doden”
tezamen en weigert het woord genocide.
Laat nu recent Erdogan na zijn
verkiezingsoverwinning, de eerste keer zijn
medeleven
aanbieden
aan
de
nabestaanden van de slachtoffers! En
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verwees naar de “zeer moeilijke laatste jaren
van het grote ottomaanse rijk waarin miljoen
burgers leden: ottomanen, turken, koerden,
Arabieren, Armeniërs en andere.. Erdogan
vraagt om verzoening maar weigert hierbij
vijandige acties tegen Turkije te accepteren.
Deze eerste verklaring is met enige verbazing
en ook hoop ontvangen… En met afkeuring
en instemming in eigen land. Vooralsnog is
alles nogal symbolisch en zien vele er
geopolitieke manoeuvres in. Want de EU
vereist erkenning van de turken en nu zijn er
ook weer die moorden op Armeniërs in een
stad in Syrië dichtbij de turkse grenzen. Maar
er is een begin gemaakt…

deze beide landen woedt intussen al een
diplomatieke oorlog…
BOUTEFLIKA WON IN ALGERIJE
Het land, waar 75% van de bevolking
jonger is dan 35 jaar, met zijn 4000 miljard
m3 gas, 12 miljard barrel olie die samen
voor 97% van de export zorgen, kreeg
opnieuw Bouteflika als president. Hij die nu
weer doodziek verder gaat met zijn 77
jaren scoorde 81% der stemmen, wat
niemand
geloofde.
Zeker
niet
de
oppositiegroep Nabni die er kwam bij de
eerste arabische revoluties, is zeer
populair met zijn website zeker ook bij
algerijnen in het buitenland. De publicatie
Nabni 2012 ter gelegenheid van 50 jaar
onafhankelijkheid,
gaf
liefst
100
maatregelen aan om het land te
moderniseren. En nu kwam er Nabni 2020
met een soort van “State of the Union”
waar sterk wordt aangedrongen op
diversificatie van de economie. Maar ze
zijn (nog) niet politiek actief er wordt
vooralsnog gediscussieerd op Facebook
etc. . Het is nog wachten op de echte
politieke veranderings beweging. Expets
zijn nogal pessimistisch over dit volkomen
vastgelopen
land
met
een
gigaachterstand, hoge ww en heel veel olie en
gas…

JACHT OP DE MOSLIMBROEDERS
Er
zijn
in
Egypte
minstens
1400
moslimbroeders gedood door politie en
militairen. De beweging staat op de lijst van
terroristische groepen in het land. Recent
werden er ruim 500 ter dood veroordeeld
door een rechtbank; onder protest van
verdedigers van de rechten van de mens.
Defensieminister Sissi trad af om zich als
presidentskandidaat te kunnen presenteren.
Wat sein was voor nieuwe onlusten en
doden. Morsi zit in een rechterlijk protest en
zal spijt hebben van zijn uiterst harde
optreden na zijn verkiezing. Er speelt zich
een nieuw drama af nadat deze beweging al
80 jaar tot illegaal was verklaard en dus
ondergronds liefdadig werk was gaan doen.
Terug naar af dus… de revolutie is
doodgebloed. De regering wordt gesteund
door Saoudi-Arabië en ook de VS geeft geld
aan het leger hier. Dit alles zet zeer kwaad
bloed in de Arabische wereld waar de
broederschap breed is vertegenwoordigd.
Vader Assad in Syrië liet ooit in enkele dagen
20.000 van hen in Homs vermoorden… In
deze groep is er al vele jaren jaren een strijd
tussen radicale en gematigde fracties
gaande. Waar gaat Egypte heen en wat
veroorzaakt dit in de woelige Arabische
wereld
waar
naast
de tegenstelling
soennieten en sjiieten nu ook een sterke
wrijving ontstaat tussen de conservatieve
(Saoudi’s en hun companen) en de
“modernen”aangevoerd door Qatar. Tussen

Terug naar inhoud

TRENDS/TECHNOLOGIE
MIJN SUPERFIETS VAN SEGWAY
Hij lijkt akelig veel op de Velocipede met
dat
super-voorwiel
en
dat
piepe
achterwieltje. Opvouwbaar én electrisch!
Snel, klein en licht ook nog… Motor van
200 watt in het grote voorwiel, electrische
ABS-remmen en daarbij ook batterijladend, Led verlichting en 15 à 20 km
autonomie. Oplaadbaar in 4 uur, speed van
22 km/uur en 15 kilo voor de aluminium
versie (3200 euro) en 11 kilo voor de
carbonversie (4580 euro..). Een prachtfiets
ook voor een oudere als ik met nu een
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Dahon vouwfiets… De fiets van morgen met
zijn future look. Bravo Segway!

na een weekje training konden de
gehandicapten met deze hand van 4 van
de 5 objecten het oppervlak voelen en
zaken vastpakken en negen van de tien
keer lukt al prima.

DIE ZWITSERSE PERFECTIE!
Een stationsklok is wit met zwarte cijfers en
met een rode secondewijzer… Uitgevonden
in Zwitserland. Daar zijn er 3000 van die
uitgevonden door ene Hilfiker in 1944, maar
hij vond nóg iets uit. Bij elke passage van 12
uur stopt de secondewijzer twee seconden…
om zo alle klokken exact te zetten op de
algemene referentietijd. De juiste tijd dus.
Ook de reiziger kan deze vondst benutten om
zijn horloge te tunen… Natuurlijk móesten de
zwitsers hiervan de uitvinders zijn.
Daarom is er nu ook het quartz-polshorloge
STOP2GO van 358 euro met hetzelfde trucje.
Daarom heeft het ook twee motoren om alles
correct uit te voeren. Dus bent u precies als
een zwitser dan moet u er eentje
aanschaffen. Hij is ook nog waterdicht tot op
10 meter diep… voor geval u in het water
terecht komt.

HET VEE DOORMETEN
De melkrobot is er al lang maar nu wordt
de koe etc. met een chipje beprikt dat zijn
wel en wee meet en doorseint naar de
baas. Via de wifi van de boerderij. De chip
loopt op een enzymenbatterijtje dus blijft
opgeladen. Chips voor uw hond en kat en
uw paarden komen er ook aan. De boer
wordt systeembeheerder in alles.
BLINDE MENSEN HOREN VIA TONEN
Een blinde vormen en kleuren doen zien is
het werk van Amedi op de Uni van
Jerusalem. De beelden komen binnen via
een camera op de bril die is verbonden
met de smartphone. Die worden daar in
complexe tonen omgezet die via een
oortelefoon worden aanhoord. Een blinde
kan nu al een rode appel vinden tussen
andere en ook een speciale fles vinden
tussen een dozijn andere…. Veel
belovend?

DE BIJNA-MENSELIJKE ROBOTS
De laatste robot van de Uni van Lausanne
kan balspelen met mensen doen en deze
Romo kan u ook toelachen. Het Amerikaanse
leger stort nu al tientallen miljoen in
onderzoek op uni’s op robotgebied: Tufts,
Brown, Yale etc…). Straks weten die ook nog
wat goed en kwaad is!

DRINK JE EIGEN URINE
In de VS vonden twee ingenieurs het
Bioreactor Elektrochemische Systeem uit
dat urine splitst in drinkbaar water en een
rest die dient om voor een batterij stroom
te maken. Zo gaat er niets verloren!

DE UNIVERSELE SCANNER
Consumer Physics brengt een scanner op de
markt voor 149 dollar die alles om hem heen
chemisch
kan
analyseren
dus
de
samenstelling kan bepalen. Van voedingsstoffen en medicamenten bijvoorbeeld..
Straks heeft u thuis zelf uw eigen labje en
kunt u uw bloed, zweet en tranen daarmee
zelf analyseren.

ONDERZEEËRS JAGEN SAMEN
Het ongeluk met de Boeing van Maleisië
Airlines leerde dat het goed zo zijn als de
diverse verschillende onderzeebootjes die
kunnen
zoeken
zouden
kunnen
communiceren. Dus ze als troep te laten
opereren daar beneden: een dozijn meer
simpele onderzeeërs die elkaar helpen…
Het wordt nu ontworpen: voor de bewaking
van onderzeese Pipelines, onderzee
onderzoek, onderzeemolens voor energie
en voor onderzoek van wrakken. Het
franse Ifremer werkt er aan met andere.

LIFEHAND IS PERFECT
De bionische hand Lifehand 2 kan iemand
zonder hand weer laten voelen. De ini van
Lausanne samen met een italiaanse fabriek
ontwikkelde die. Ze werd getest op een 30-tal
Denen die vier haar-dunne draadjes kregen
ingeplant voor de verbinding van zenuwen
(en dus de hersens) met deze kunsthand. Al

MENSEN DIEREN EN PLANTEN
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Een hond ruikt vele miljarden geuren en hoe
zit dat met de mens? Wel volgens proven in
de VS waarbij er mixes werden beroken op
basis van 128 verschillende moleculen
moeten wij
ook heel wat
kunnen
onderscheiden in geurland! De amerikanen
kwamen bij deze experimenten met 28
mensen op zeker 10.000 geuren die “wij”
gemakkelijk ruiken. Dus kunnen wij dat ook
met miljoenen geurtjes..
Witte beren slapen de hele winter maar nu
ontdekte men op de zuidpool mossen die
onder het ijs wel 1500 jaar hadden “geslapen”
en men denkt er ook te vinden die 6000 jaar
“stilstonden”. Het onderzoek gaat veel nieuws
opleveren over het klimaat vóór ze in slaap
vielen…
Pythons hebben een soort van GPS. Zo’n zes
stuks werden vele kilometers weg van hun
plekjes losgelaten.l Wel ze gingen meteen en
recht op hun plekjes af! Nu is de vraag waren
het de sterren? Het aardmagnetische veld of
hun geur-herkenning die het mogelijk makten.
De natuur blijkt uiterst leerzaam en met vele
geheimen.

Net zoals de echte kangeroe dat doet en
ook nog de teruggewonnen energie
opnieuw gebruiken.. Het duitse bedrijf
Festo maakte hem en hij wordt nooit moe;
je moet hem enkel weer opladen na een
reisje…

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
WEER TWIJFEL AAN CO2 EN KLIMAATVERANDERING?
Het is link deze discussie aan te snijden
zoals meer onderwerpen zeer gevoelig
lagen ook al in vroegere tijden. Toen, -in de
17e eeuw al-, spraken we ook van de
“Modernen tegen de Nieuwlichters”… Bij
klimaatverandering zijn er nu ook de
“gewetensvolle” enerzijds die de mens als
schuldige aanwijzen en de
“onverantwoordelijke of omgekochte” die
dat zeer betwijfelen. Bijvoorbeeld: er gaat
in de VS ca 35 miljard dollar aan
researchgeld om op dit terrein… en Al
Gore kreeg al bijna een Nobelprijs. Maar
taai door rechercheren door sommige
“twijfelende wetenschappers” levert nu
steeds vaker op dat er flinke “fouten of
onvolledigheden” zitten in de
rekenmodellen van de wetenschappers. En
die stop aan de temp-stijging sinds 1998,
waar niemand de verklaring voor kent. En
nu blijkt dat het zuidelijke deel warmer
wordt en het noordelijke deel kouder
wordt…. Nog meer twijfel die nu ook
Nature bereikte waarin dat een artikel
stond over dat temperatuurverschil NoorZuid… Dat beweert dat daar natuurlijke
oorzaken voor zijn en geen enkele mens
iets aan schuld is… En nu zien we ook in
Science de klimatologe Jennifer Francis
het moedermodel van haar collega’s flink in
twijfel trekken. Een paar jaar geleden zou
dit artikel nog niet zijn gepubliceerd…
Tegenstanders van de twijfelaars vonden
nu uit dat er perioden te bespeuren zijn van
25 à 30 jaren, die deze “stop in temp-

3D-GEPRINTE HUIZEN!
Ze gebruikten een 3D-printer van 32 bij 10 bij
7 meter en gingen aan de slag. Ze bouwden
10 huizen in 24 uur die 4300 euro per stuk
kosten. Ze zijn van beton en glasvezel en het
gebeurde in China door een bouwbedrijf…
De foto toonde een simpel huis met spits dak,
klein maar sympathiek met een grote pui aan
de voorkant. Hier wordt je nieuwsgierig van…
HIGH-TECH IN UW ADEREN
Ze zijn maar 1 mm lang en ze kunnen in een
magnetisch veld ook zwemmen. In uw aderen
dank zij de uni van Pittsburgh die er ook
kleine klemmetjes aan bouwde. Daarmee
kunnen kleine onderdeeltjes in uw lichaam
gebracht worden en ook assemblages
worden uitgevoerd. Dat kunnen meetdingetjes zijn of ook hulpstukjes… Is dat niet
wonderlijk?
BIONISCHE KANGAROE’S
Een kunstmatige kangeroe van 7 kilo springt
met samengeperste lucht en kan zich zo
voortbewegen met jumps van 80 cm lengte.
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stijging” kunnen verklaren. En die allergie
voor gerechtvaardigde twijfel, die enkele al
eerder zware momenten bezorgden is er nog
steeds… Maar nu begint er een oppositie te
groeien rond die “ klimaat-ridders” die te
ongenaakbaar hun gelijk pousseerden. En
dat politiek doordrukten en zo
(wetenschappelijk) ongefundeerd beleid
wisten te forceren. Klimaatverandering begint
te ontsnappen aan het “ideologische veld”.
De vele ontdekkingen in de astronomie,
waaronder vele “foute aannamen en
subtheoriën” lijken nu ook af te stralen op de
“schijnzekerheden” van de klimatologen.
Helaas is dit er een onder vele: hoeveel
wetenschappers gingen ook al eerder in de
fout vanwege eerzucht en succesdrang?
Sommige wijzen nu ook op Piketty, de auteur
van Capital dat naar het miljoen exemplaren
gaat. Ook hij lijkt te sterk te drijven op zijn
niet-wetenschappelijke achterban. We raken
hierbij aan de “starre, antitechnologische,
angstige ecologische groep” in vele landen.
Die gevangen raakten in een zeer
beklemmend conservatisme en zo tot hun
eigen schrik, boegbeeld van de antiprogressie werden. De waardevrije
wetenschap bestaat niet maar de
ideologische wetenschap waart weer rond…

Ook elders kan dat de landbouw gaan
verstoren. De wereldorganisatie voor
Meteo meet op 14 stations en zij zeggen:
het gaat zeer meevallen. Nu dus maar
weer afwachten wie er gelijk krijgen!
Klimatologische abnormaliteiten zijn er al
eeuwig en dus is het lastig te bepalen wat
echt “abnormaal” moet worden
gevonden…
AFRIKA VERKLEURT VERKEERD
Uit satellietopnamen blijkt dat de
afrikaanse wouden in de Kongo( nr. 2 qua
omvang op de aardbol) ernstig verkleurde
van groen naar meer bruin.. Wat betekent,
zegt de onderzoeker van de Uni van
Albany, dat dit woud ziek wordt door
diverse oorzaken…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
DE GRIJZE IMMIGRANTEN VAN DE EU
De fransen van 60/65 jaar gaan graag naar
Marokko: een enquete onder de nu 30.000
fransen daar leverde info op. Men prijst het
klimaat, de kleine afstand tot thuis, de
gunstige fiscus en het kunnen spreken van
Frans in dat land. Als volgende keuze
komen Thaïland en Mauritius en daarna
Tunesië. Sluitland is nu Portugal .

DAT CO2 BLIJFT ZEER HOOG!
Het zou volgens de VN met 40 à 70% lager
moeten vóór 2050… In de EU werd in 2012
30 miljard uitgegeven aan duurzame energie,
via subsidies.. Maar ook kernstroom wordt
duurder terwijl door serievergroting en
techno-ontwikkeling het duurzame goedkoper
wordt. Dus wie “tijd en geld heeft” kan zich
meer duurzaam nu al veroorloven. Maar wie
zijn dat in de EU?

MIGRATIE WERELDWIJD
De VN mat ze en constateerde dat ze,
sinds 1005, redelijk constant blijft als
percentage van de wereldbevolking: 0,6 %
dus. Maar de wereldbevolking groeit snel
naar 9,5 miljard dus absoluut stijgt de
migratie voortdurend.
Oostenrijkse demografen brachten de
migratie in beeld in 4 perioden van elk 5
jaren en dat voor 196 landen. Het
migratievolume daalde tussen 90-95 van
41,4 miljoen (0,75%) naar 34,2 miljoen
(0,57%). Oorzaak was de genocide in
Ruanda en het Russische regiem in
Afghanistan.
Van 95-2000—2000-2005
steeg het met 5,7 miljoen en van 20002005 –2005-2010 kwam het op +1,6
miljoen.

EL NINO GAAT ONS WEER VERRASSEN?
Meteorologen waarschuwen: El Nino zou er
weer aankomen in Julie of einde 2014. Een
Duits-israëlische groep experts meet op 193
plekken op de aarde en vonden afwijkingen .
Dat gebeurde eerder en men dacht zo om de
18 à 36 maanden. Dan wordt het water in de
Pacific warmer dan normaal wat leidt tot
intense regens op de westkust van de VS en
grote droogte in Australië en zuid-west-Azië.
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Van 2005-2010 waren de grootste: die van
Centrral naar Noord-Amerika (!) en die van ZAzië naar W-Azië (Golfstaten). Aziaten
verkiezen Amerika en Golfstaten boven
Europa!
Afrikaanse immigranten bleven grotendeels
binnen Afrika. Van 2005-2010 verhuisden
665.000 mensen binnen Oost-Afrika en 1
miljoen binnen W-Afrika. 277.000 w-afrikanen
kwamen naar Europa: de grootste groep.
In Europa was het veel stiller en ook grilliger.
Vanuit Europa over de hele wereld.
Ontwikkelde landen hadden een posiitief
saldo, Afrika, Azië en L-Amerika zagen er
meer vertrekken dan aankomen.
Dus we zitten wereldwijd op iets van 40
miljoen en dat ligt op ca 0,6%... Hoezo: we
worden overspoeld?

militairen. Die (bijna)-presidenten van dat
land waren /zijn…… Ondanks die revolutie
en die verkozen Morsi…
Ook denk ik dan heel ondeugend dat de
integratie in Nederland zou zijn bevorderd
als Willem niet met Maxima zou zijn
gehuwd maar met een mooie dochter van
Mohammad VI van Marokko! En weg dus
dat
“k-marokkanen-probleem”!
Geschiedenis kan je echt veel leren.
Juba II schiep een cultuur van uiterst hoog
niveau en zijn hoofdstad Lol (later
Caesarea) waar het een grote mix werd
van autochtonen, puniërs, grieken en
romeinen… een situatie “à l’Alexandrie”
zegt een franse historicus. Dat was ook
zo’n hoogstaande mix-stad. Volubilis leek
daar op en werd ook een rijke stad door de
vele landbouwproducten die werden
geëxporteerd in het hele romeinse rijk.
Vooral olijfolie en granen. Het werd zo een
stad van welvarende handelaren niet ver
van Fez in Noord-Marokko. Dat ging zo tot
de ineenstorting van het romeinse rijk: na
285 na JC was het voorbij. Volubilis werd
pas echt herontdekt in de 19e eeuw… En is
nu een deel van het “ons wereldbezit via
Unesco”. Zo eindigt een rijk en een
beschaving dus. En zo wordt het ook weer
“in ere hestreld” maar als een grote
opgraving van 42 hectare! Weer een
nuttige historische parallel.
De expo gaat ook dieper in op de
schitterende beschaving via de vele
bronzen en ook marmeren sculpturen en
decoraties.
Die verhalen over de polytheïstische
religie, hun denken en filosofie, hun
huisdecoraties en ook de verontwikkelde
kunst van het bronsgieten. En alles
verraadt
dat
de
romeinen
zeer
gecharmeerd waren van de griekse kunst
en denkwijzen.
Deze expo verhaalt niet hoe het verder
ging: mede omdat de romeinen christenen
werden werd het hier ook deels
gechristend. Vandaar die nu nog
bestaande berbers,
oorspron-kelijke
bewoners en geen Arabieren, die een
christenachtig geloof hebben. Nu nog in
Marokko. De bevolking van de regio werd

VOLUBILIS HET NY VAN STUYVESANT!
Over deze oude romeinse stad in NoordMarokko die daar bloeide vanaf de tweede
eeuw voor JC, kun je veel leren. Over een
prachtige cuktuur met zijn fraaie kunst en
over “immigratie, integratie en kolonialisme”.
De expo in het MUCEM, -ze heet Splendeurs
de Volubilis-, waar we prachtige bronzen
kunst zagen uit die tijd geeft op dit aspect ook
veel. Allereerst zie je dat er vóór de romeinen
hier binnenvielen en er later de provincies
Africa nova en Africa vetus stichten. Ze
vochten er ook om met die van Carthago (nu
in Tunesië). Ze kwamen aan in het Koninkrijk
Mauretanië dat Marokko, Algerije en Tunesië
zo ongeveer omvatte en waar koning Juba I
regeerde. Om de integratie te bevorderen gaf
Augustus het rijk in 25 v. JC over aan Juba II
die hij deed huwen met Cleopatra Selene, de
dochter van dé Cleopatra en Marcus
Antonius.. Juba II was natuurlijk tot in de
finesses opgeleid in de romeinse cultuur of
course…. En ook Cleopatra Selene was dat
overkomen. De kinderen van de grootste
vijanden van Rome (Augustus en Antonius)
werden dus grote vrienden van de romeinse
machthebbers toen hun ouders gestorven
waren. Zo maak je dynastiën en zo moet je
dus ook “integreren”! Ik moet dan gewoon
even denken aan Faroek (die ook werd weg
gerevolutioneerd door ene Nasser) en aan
Sadat, Moebarak en Sissi, drie egyptische
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bijna 100% moslim nadat Mohammed was
geboren en met de hier aangekomen
Arabieren. Een lange reis: langs de drie
montheïstische religies, twee grote bezettingen (eigenlijk drie als je de latere Ottomanen ook meetelt) en waarbij de ene
beschaving over de andere rolde. We hebben
het over ca 1500 jaren en zie hoe vol die
zaten met migratie, integratie en kolonisatie
en… bevrijdingen. L’Histoire c’est une grande
repetition,
is
eigenlijk
het
betere
spreekwoord!

vrowen.
Zij
komen
voor
“hooggekwalificeerd werk” . In de artiestenwereld
en dat is bargoens voor “bardames”…
Kortom Japan zit eigenlijk op immigratie
nul…
Ze bewaren zo de harmonie en de sociale
vrede en hebben dus ook een ww van
3,5% en een tekort aan “handwerkers”.
Zo’n 41% (!) van de bouwbedrijven kan
geen mensen vinden. Daar is nu al 1/3 van
de werkers boven de 55 jaar. En ook in de
bejaardenzorg is het niet best waar tussen
nu en 2025 liefst 1 miljoen mensen tekort
zullen zijn…
Dus de derde economie van de wereld
sterft langzaam uit. In 2013 was het
geboortecijfer 1,3 kids/vrouw en dat zijn
244.000 nieuwe mensen er bij… Japan zal
zo in 2060 nog maar 87 miljoen inwoners
hebben. En dan zullen ook 40% van de
jappen
ouder
dan
65
zijn…
Grappenmakers berekenden dat er over
1000 jaar geen japanners meer zullen
zijn… Hier worden meer luiers gebruikt
door bejaarden dan door babies. U begrijpt
ook waarom in Japan zoveel wordt gedaan
aan robot-ontwikkeling én er ook al de
meeste robots zijn nu! Daar komt nog bij
die staatsschuld die nu al 250% van het
BBP is: wereldkampioen Japan. En
pensioenen in de toekomst? Onmogelijk te
betalen en zorgkosten, idem! Dus moeten
de immigratiekranen vol open… zoals nu
ook Duitsland doet. Wat premier Abe nu
nog weigert te doen… Hij wijst zelfs nu nog
op “de vele fricties en ontevredenen” in
landen met veel immigranten… Maar de
druk vanuit het bedrijfsleven wordt zeer
hoog en hij zal deze houding dus niet lang
meer kunnen volhouden. Nu al zie je daar
het achterblijven ook in de sport… De
aanvalspelers bij het japanse voetbal zijn
maar gem. 1,73 meter groot, de franse
1,88 m.! Daarover moet Abe nu toch eens
gaan nadenken.

DODE IMMIGRANTEN EU
Sinds
2000
verdronken
er
23.000
immigranten die op illegale wijze de EU in
wilden. Een goudmijn voor de `passeurs` en
een groot verdriet voor vele straatarme
afrikaanse families. Gezien de latente
houding van de EU die enkel defensief is een
aanleiding
voor
nieuw
ressentiment
overmorgen…

-DEMOGRAFIE
HET STERVENDE LAND VAN DE RODE
ZON
Er zaten in Brazilië heel wat japanners op de
tribunes. Want er zijn daar 1,5 miljoen
afstammelingen die hier sinds de 2oe eeuw
aankwamen.
In 1980 kwamen er 800
japanse boertjes van Okinawa in de staat
Sao Paulo aan. En sinds de 90-er jaren
gingen er 300.000 van hen terug. Naar laag
betaalde banen: ze heten dan ook de 3K. En
dat betekent: kitsui (hard), kitanai (vuil) en
kiken (gevaarlijk). Een Braziliaanse voetballor
ene Ramos, die japanse voorouders had
sprak daar over tegen japanse journalisten.
Ze zijn nu 10% van de immigranten hier, 33%
zijn chinezen en 26% koreanen. Maar deze
totaal 2 miljoen immigranten zijn maar 1,6%
van de bevolking van nu 127 miljoen. Enkel
Mexico en Zuid-Korea hebben nog minder
immigranten… In de OCDE-landen is het
cijfer 12,5%... met pieken in Australië en
Zwitserland. In 2011 liet Japan maar 59000
immigranten binnen: minder dan piepklein
Noorwegen! En wat asielzoekers betreft was
het nog minder: 1870 in 2011, en dat is 1/13
van het aantal in België… Er is een
uitzondering en dat zijn de philippijnse
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt
lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel
en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links
… en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets
niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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