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AMUSE GUEULE
Over de te grote fiscale fraude:
-De crisis met al zijn narigheid maakt die fiscale fraude nog sterker in-acceptabel!
-De OECD gaat weer een lijst produceren met landen die onvoldoende medewerken
aan fraudebestrijding. Daarop prijkt opnieuw Zwitserland wat niet best is.
-De wereld wordt bedreigd door de groei van de “duistere financiële wereld” en de
“onrechtmatige geldstromen”…t
Hollande zij dat het FN voor lang in de lift zit nu ook het gaullisme (= de UMP) zo zwak
er bij staat.
DSK spreekt niet over Franse politici in het openbaar, maar er lekt het nodige door van
wat hij tegen “vrienden” daarover zei. Enkele voorbeelden:
-Als ik Merkel een probleem voorlegde dacht ze er lang over. Sarkozy nam maar even
tijd en schoot ongeduldig naar het volgende onderwerp…
-Valls zit niet in een regering die hij echt zelf wil. Er zijn teveel die niet goed passen..
-Men wijst de mondialisering af en de taxi’s staken. Men krijgt steeds meer afstand tot
de andere.. Maar pas op: die aankomende landen wachten nergens op…
-Sarko had kunnen winnen van Hollande als hij de fransen de waarheid had gezegd. Na
twee harde jaren waren we dan verder geweest.
Een cursus op een prestigieuze Ecole de Commerce in Frankrijk kost nu al 29.000 euro
en het aantal studenten liep op naar 136.000 (was in 2006 90.000). In 200g kostte
L’Ecole nog maar 23.000… Helaas blijft het startsalaris op ca 33.000 steken nu en
wordt het werk vinden met dit diploma ook lastiger. Dit komt vooral door de moordende
concurrentie tussen de scholen: hun publicity en hun extra-research..
Zo’n 39% van de afgestudeerden van Sciences Po gaan nu werken in het buitenland…
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MONDIALE POTPOURRI
80% van de vruchtbare gronden in Afrika zijn nog onbenut…
De balansen van de Europese banken zijn samen 270% van het BBP in de EU… Dat is in
de VS 70%!
Het aantal fiscale paradijzen ging van 25 naar 75 in 40 jaren. Hoezo er wordt aan
gewerkt?
Hogere studies stegen in prijs en in 10 jaar kwam er in de VS 40% bij. TV’s en computers
werden in die tijd 80% goedkoper…
In Europa is de bedrijvenbelasting (op winst) nu gezakt van 36% naar 22% en dat in 20
jaartjes.
Het gaat niet om zo oud mogelijk te sterven maar om zo jong mogelijk oud te worden!
Langer leven heeft ook alles te maken met wat er in uw leven gebeurde zegt de
wetenschap.
Zo’n 38% van de Duitsers, 23% van de Britten en 13% van de Fransen denken dat hun
kids later financieel beter af zullen zijn dan zijzelf.
De boetes voor foute banken door de VS zijn in totaal nu al opgelopen naar 100 miljard.
Lekker douceurtje!
De kolen zijn nu al goed voor 30% van onze energie-produktie en de olie… voor 33%....
Wie had dat gedacht? Maar 34% voor het moment komt van kernenergie en duurzame
opwekking… En de vraag stijgt…
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Sinds drie jaar pakt China 6,6 miljard ton cement van de markt. De VS gebruikten
gedurende de 2oe eeuw zo’n 4,5 miljard!
In 30 jaren ging het aantal luchtreizigers met een factor 4 omhoog en het aantal
ongelukken in de luchtvaart daalde ook met een factor 4…
Zo’n 40% van de amerikanen vindt de eigen job fantastisch…
Sinds Michael Jackson er niet meer is werd nog 700 miljoen met zijn werk verdiend!
Minstens 37% van de Italianen werkte nog nooit met Internet!
Nadat 6 jaar geleden Jaguar en Land Rover werden opgekocht door Tata-motors ging het
operationele resultaat met 13% omhoog. Net iets minder nog dan Porsche…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

LEON en THEO

*VOORAF
De wereld werd er nauwelijks rustiger
op. Het nieuwe is dat wij nu het
gevaarlijke buitenland herontdekten.
En dat blijkt veel dichterbij dan
gedacht…
Wat de EU zou moeten zijn wordt nu
duidelijker dan ooit en hoe sterk we
elkaar nodig (gaan) hebben is akelig
duidelijk. Keert het Europese tij door
deze plotselinge lessen? Het is te
hopen want als dat niet lukt zal het
nog moeilijker worden om alle goeds
dat we hebben te behouden. Beter
rondkijken
en
nederig
luisteren
zouden best helpen. En ook dat
loslaten van kleine fricties en groter
eigenwijsheden zou helpen. Elk land
van de EU kan het beter doen en laten
we nu ook goed letten op de nieuwe
Europeanen in ons oosten. Die weten
nog heel goed hoe oorlog en dreiging
voelen. Goed dus dat ene Tusk uit
Polen de EU-president wordt…
Veel leesplezier en eruditie toegewenst,

Leon
Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS
ONZE EU-SCHULDEN
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VAN

Onze totale EU-schuld passeerde de grens
van 9000 miljard en landde op 0955 miljard.
Met 262 miljard toegenomen in een jaar en
daarmee ook aangekomen op 93,9% van het
BBP-EU. De minst “schuldigen” zijn Estland
met 10%, Luxemburg met 22,8%, en de
kampioenen zijn de grieken met 174%, Italië
met 136% en Portugal met 133%... Cijfers die
qua totaal-EU lijken op die van de VS? Ja,
maar niet waar het de herstelmove betreft!

deel waar “alles zo ellendig bleef als het nu
is” is al een droom. En zo begon alles ooit.
Tot zover hebben de giga-rijken vooral hun
fondsen en spelen voor mecenas in kunst
en cultuur , maar ook steeds vaker in
sociale en politieke projecten. En elke
regering ontvangt ze met de rode lopers
uitgerold. Carlos Slim uit Mexico stopt veel
geld in duizenden medische operaties,
orgaan donatie-projecten, opleidingen voor
des-intoxicatie-experts… De Gates zijn
beroemd om hun grote werken in Afrika.
De familie Bettencourt-Meyers investeren
in
sociale
projecten
en
sociaal
wetenschappelijk onderzoek. En de
Brémonds (free time Multi miljardair) vecht
tegen de armoede en voor betere
milieubescherming. En zie zeker ook Azim
Premji uit India die liefst 20.000 scholen
financiert in negen van de Indische staten.
Daarbij wordt ook veel gedaan aan betere
infrastructuur om de scholen heen in
samenwerking met de locale autoriteiten.
Enkel zo zijn op den duur achterlijkheid en
bijgeloof in dit ligaland te bestrijden, weet
hij. En om daaraan diepgaand te werken
stichtte hij ook nog zijn eigen universiteit
die vooral werkt aan… betere opleiders en
opvoeders in zijn land..
Want het achterlijke zit daar diep en is
massaal.. En moet dus vooral met beter
opleiden en opvoeden en dat vanaf dag 1,
worden aangepakt. Culturele en mentale
verandering zijn enkel zo mogelijk.

HET NEO-FEODALISME IS AL ONDER
ONS..
De science-fiction auteur David Brin schreef
er een boek over “Existence” geheten. Daarin
komt een excentrieke groep hyperrijke bijeen
in de Alpen (van Davos?) om een “nieuw
politiek systeem” op te richten voor de
verweesde wereld. En hoor nu die Larry Page
mede-oprichter van Google… “Zodra u de
territoriale wateren van Google bereikt valt u
onder onze jurisdictie. Onze wetten (die er
maar weinig zijn) gelden hier”…. Zijn
woorden over dat “fameuze in oprichting
zijnde Google-eiland” op een conferentie
vonden bijval bij de toehoorders. Peter Thiel
van Facebook steunt de site Indiegogo van
een groep die ook een kunstmatig eiland
willen doen bouwen. Waaraan ook het bedrijf
Seasteading opgericht door dezelfde Thiel en
Patri Friedman (ja, de kleinzoon van Milton
Friedman) werkt. Daar zegt men: “Laten we
ophouden met de diverse regeringen te
bekritiseren maar laten we hun concurrentie
aan gaan doen. Dan kiezen we zelf onze
regering zoals ik ook mijn iPhone mag kiezen
of mijn parfum”... Anderen denken dat je op
Amerikaanse grond ook zoiets kunt doen.
Zoals Tim Draper een fondsbeheerder die in
november een referendum wil organiseren
in… Californië. Waarin wordt voorgesteld
Californië op te splitsen in zes staatjes. En
waarin dan de rijke staat Silicon Valley ook
mogelijk wordt. Als het ultieme paradijs voor
Internet-miljardairs…
Science fiction? Amusement? Dat is maar de
vraag wat het aantal echte fiscale paradijzen
die zich aan alles willen onttrekken is nog
steeds groeiend. De split-up tussen het
paradijselijke deel van onze wereld en het

LANG LEVE DE OORLOG!
Ian Morris durft deze stelling aan en
beweert zelfs dat oorlog de wereld vóóruit
helpt!
Want zegt hij: sinds de Romeinen en
Middel-eeuwen is de kans om door geweld
om te komen… veel kleiner geworden!
Oorlog als weldoener, gekker kan ie niet,
denkt een simpele ziel dan!
Toch is deze Morris niet de eerste die dit
soort beweringen aandurft. Ene Angelo
beweerde in 1910 al dat “in het industriële
tijdperk oorlogen tot futiele vents werden”..
De verwevenheid van landen maakte dat
een oorlog meer schade opleverde dan het
economische voordeel kon zijn”…. Deze
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optimist met superpech, riep blij uit dat
bloedige oorlogen passé waren! WO I
beleerde hem: het werd de bloedigste oorlog
aller tijden.. Morris zegt daarvan: “Hij zei het
net te vroeg…!”
Want nú is zijn profetie echt aantoonbaar juist
want in 2010 was de kans op een
gewelddadige dood minder dan 1 op 100..
wereldwijd. En minder dan 1 op 3000 in
West-Europa.. En mensen werden rijker dan
ooit (4x meer dan in 1910) en ook gezonder
dan ooit tevoren.
Angelli had de pech van die moord op
kroonprins Franz Ferdinand in 1914.. Die
zette WO I in gang, was ook de opmaat naar
WO II en zelfs de voeding van de Koude
Oorlog daarna… Het duurde 75 jaren en toen
was Groot-Brittannië als globocop ook
uitgespeeld… De VS namen in de 80-er jaren
over.. En dat zou vooruitgang zijn, beweert
hij.
Dan lees ik liever dat de oorzaak van oorlog
is dat de mens van nomade landbouwer
werd. Dat leverde meer eten op en dus ook
meer kindertjes en natuurlijk leidde dat weer
tot expansiedrift. Want dat gepeuter in de
grond had zo zijn grenzen. De organisatie
van de macht ging van krijgsheren uiteindelijk
naar staten. Met centraal gezag. Daardoor
kon de productiviteit hoger worden en zo de
welvaart en bleef er ook genoeg voedsel.
Fred Flintstone had een kans van 20% op
omkomen door geweld, een romeins burger
5% en in de 20e oorlogseeuw zelfs nog maar
2%.. Tja en preciezere collega’s ontdekten
dat hij rekende over grote tijdvakken… Als je
per oorlog kijkt of over kortere oorlogsgevulde
tijdvakken komt het fraaier uit… Dat
geweldscijfertje..
Weer
zo’n
statistiek
leugentje dus? Nee, Morris komt tot het
onderscheid “productieve en onproductieve
oorlogen”.. En als je zo keek naar de eerste
1400 jaren ná JC ging de wereld toen zelfs
wat achteruit… Daarna volgde “de 500 jarige
oorlog” zegt onze Morris, En dan gaat de
meest gelovige of naïeve toehoorder toch je
wat twijfelen dus…
Want welke doden telt hij eigenlijk? Ook de
laterale doden ten gevolge van oorlogen zegt
hij… Maar de miljoenen doden van de
Belgische (!) heerschappij over de Congo

tellen niet… En die miljoenen van Stalin
vallen er ook niet onder, denkt hij…
En dan gaat hij schakelen: van historicus
naar profeet… En hij doet een gooi naar
de eerste 50 jaren van de huidige eeuw…
En dan zijn we weer helemaal thuis:
natuurlijk krijgen China en de VS zo rond
2035 stevig mot… En oh jee intussen zijn
er die verdomde atoombommen! China,
Rusland en de VS hebben die… maar ook
Pakistan, N-Korea, Israël en over niet
lange tijd ook… Iran? En we zijn tegen die
tijd
compleet
“gerobotiseerd
en
getechnologiseerd…
Dat is mogelijk de opmaat naar het echte
Armageddon voor Morris, óf, -want hij
aarzelt-, net de garantie op géén grote plof
en dikke wereldoorlog!
Dus weer “die onderlinge verwevenheid
van staten en mensen” als redding tegen
het supergevaar?
Dat roept op naar twee conclusies:
-Morris maakt wakker maar niet wijzer
-Die EU-verbrokkeling die we lijken te zien
helpt ook niet…
Dan blijft er nog maar een ding over: zou
een flinke plof in het MO of in de Pacific de
europeanen in elkaars armen kunnen
drijven? Wel, zo ja, dan is een “flinke
oorlog wat verder weg” onze grote kans op
redding… Elders 10% doden en wij (weer)
bijna niks! Als dat zou kunnen!
HOEZO
LANDEN
KUNNEN
NIET
FAILLIET?
Argentinië verloor in de VS processen
tegen schuldeisers, twee hedgefondsen.
Deze kochten de schulden over van
diverse geldleners van vroeger… Ze moest
in juli óf een akkoord met hen vinden terwijl
justitie toekeek óf verklaren dat Argentinië
niet kan betalen… In tien jaar peronisme
ging het rijke land ten onder en alle
falsificaties van statistieken mochten niet
helpen… Land in recessie sinds 2013 en
ook zonder handelsoverschot. Met een
inflatie van 33% devaluatie van de peso (60% tov officiële dollarkoers op de zwarte
markt). Structureel begrotingstekort van
5% kapitaalvlucht op grote schaal: de
reserves liepen terug van 53 naar nu 28
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miljard. Dus moest Kirchner weer praten met
de schuldeisers begin mei 2014 over 9,7
miljard terug betalen in 5 jaar.. en ook Repsol
schadeloos stellen. Hun mij YPE was eerder
geconfisceerd.
Sociaal ook failliet land: doodarme 40% van
de bevolking, een grote WW, stroomonderbrekingen, tekort aan winkelvoorraden en
importverboden. Grote onrust en veel
misdaad:
plunderingen,
lynchpartijen,
agressies/moorden en een lamme politie die
ook zeer corrupt werd. Op weg naar een nog
grotere hel dan ooit tevoren… De schuld?
Niks mondialisering of crisis, maar een fout
regiem. Als zowat enige democratische land
in Latijns Amerika in een snelle neergang.
Heel anders dan Chili, Colombia en Mexico
waar men de weg omhoog loopt. Lijkt wat op
Venezuela die ook op 60% inflatie kwam via
populisme, protectionisme en andere ico’s
economische fouten. Geërfd van zijn
voorganger… Chavez.
Het toont weer hoe het echt gaat aan hen die
licht denken over “niet betalen”!
1.Je komt er zo dus niet af: minstens niet van
een essentieel deel. Geduldige schuldeisers
wachten op betere dagen..
2.Argentinië werd een schurkenstaat, dat
regelmatig investeerders en geldschieters liet
zitten. Die uiteindelijk via de rechter greep op
het land krijgen dat nergens nog een cent
krijgt van andere..
3.De VS krijgt je wel op de knieën en daar
zitten dus de meeste schuldopkopers. En nu
stelt het IMF ook een Rechtbank voor voor
Staatsfaillissementen.. Waar niet iedereen lid
van zal worden.
4. Dit bewijst ook dat de kritiek op de
Europees opererende trojka niet terecht was.
Zie de Z-Europese landen waar het tij nu
weer keert… En waarop niemand boos is en
waarvoor dus ook weer financiers klaar staan
nu..
5. Het onderstreept fors de risico’s van een
failliet van een land als Frankrijk. Waardoor
de schulden meestal toch voor 40% “overeind
blijven”. Zowel voor staat als voor de
privéschuldenaren..
Frankrijk is “het Argentinië van de EU”.. durft
de econoom Bavarez te stellen. Met zijn 2000
miljard euros staatsschuld plús 2500 miljard

verplichtingen
(zoals
pensioenen!).In
stagnatie, met stijgende WW, verarming
van de bevolking en een galopperend
tekort.., Het Europees belang beschermt
het nu nog… Maar: Het land dat leeft op
krediet zal ooit omkomen in zijn schulden.
Parijs balanceert gevaarlijk en kan geen
enkel zetje meer velen…
EN NU WEG MET “DE CRISIS DIE DOOD
HEET”!
Rijke mensen kunnen alles voor elkaar
krijgen maar het lukte ook geen enkele
rijke om de dood te overwinnen. Al eeuwen
zoeken ze eeuwig leven: met loodsoepen
slurpen (dat deden chinese keizers),
gemalen testikels van chimpansees eten
(recept van een dokter Voronoff na WOI) of
het afslikken van andere occulte zaken
gebrouwen door alchemisten. Maar nu zijn
het de “nieuwe gazzionaires” (olie-gas
miljardairs) die nieuwe pogingen wagen om
zo lang mogelijk op aarde te blijven.
Dimitry Itskov is 33 jaar en olie-miljardair
en hij weet zeker dat in 2045 de mens
onsterfelijk worden zal. Dan is hij.. 64.. En
zijn oplossing is de meest originele! Hij ziet
dan “ons geweten onze geest” doorleven in
een kunstmatig lichaam, een soort van
robot dus. Dus de oude Dimitri leeft
gerobotiseerd door en zijn geest en
persoonlijkheid blijft voor eeuwig bij ons..
Op het Global Future Congress in 2013
bracht hij in NY in alle serieusheid dat
nieuws in een volle zaal… Peter Thiel van
Paypal financiert ook “anti-aging” zoals de
brit Aubry David Nicholas Jasper de Grey
(klinkt naar eeuwig leven) die zeker weet
dat de eerste mens die ouder dan 1000
jaar wordt nu al is geboren… Want zegt hij:
“Mensen die denken dat ze ooit doodgaan
raken gedemotiveerd”!
De Maleise miljardair KT Lim investeert in
het bedrijf van Craig Venter, de pionier van
de genenmanipulatie, de zg. sequencing.
“Human longevity” in Londen startte al op
om ons onsterfelijkheid te gaan bieden.
Larru Ellison de CEO van Oracle gaf a in
1997 430 miljoen aan Ellison Medical
Foundation die zich richt op onderzoek
naar langer leven… Hij werd ongeduldig
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want het tempo bij de medici is niet dat van
de high-tech industrie en verminderde zijn
bijdragen.. De woordvoerder van BayBio
(Travis Blaschek-Miller) uit san Francisco zei
toen hij dat hoorde: “Een medicament
ontwikkelen wat dat kan kost bijna 1 miljard
en dat duurt minstens 12 jaar”… Ook hij is
een gelovige.
Larry Page en Serge Brin werden al
voorzichtiger en spreken nu over “langere
termijnen” die nodig zijn. Zij startten Calico op
dat wordt geleid door de beroemde Art
Levison van Genentech, waarover men nogal
geheimzinnig doet…. David Brailer van
Health
Evolution
Partners,
een
investeringsbedrijf uit San Francisco zegt van
Levinson: “Hij ontwikkelde en lanceerde in
zeer hoog tempo medicijnen, sneller dan wie
dan ook…”. En tempo is bij al deze heren
essentieel: de klok tikt verder. De combinatie
van gentechnologie, informatietech en “de
gepersonaliseerde gezondheidszorg” daar
moet de nieuwigheid van komen zegt de
wijze David Brailer. “als we kanker kunnen
genezen winnen we al drie jaar”, waarmee hij
bepaald kalmerende woorden zegt. Maar er
is nu ook de prijs die heet “Breaktrough Prize
in Life Sciences” die op 3 miljoen staat nu en
die wordt gefinancierd door Zuckerberg, Page
en Brin…
Maar dan zijn er ook nog de asceten de
atleten van de levenswijze. Zie Albinio Diniz
uit Brazilië, ook al zo rijk, die zegt: “Ik ben
aan mezelf verplicht te geloven dat ik eeuwig
blijven zal”. Deze oud-coureur wil niet dat zijn
kleinkids hem grootvader noemen (hij is 77).
Hij is een fanate voedingsgoeroe die toch nog
wel eens een steak verorbert. Meestal na een
van zijn 2-urige oefensessies elke dag… En
David Murdoch van Dole Food wil zeker 125
jaar worden door zijn speciale planten te eten
in gigantische hoeveelheden . Wat hem zijn
research-investering
North
Carolina
Research leerde. De koepel van hun gebouw
is beschilderd met giga-groenten en in hun
midden vliegt een grote adelaar.
Niet weinigen van deze zonderlingen kende
vroege doden in hun leven. Moeders, vaders
en kids die vroeg en onverwacht stierven..
Larry Page lijdt aan chronische ontstekingen
van de schildklier, Larry Page heeft

genetische aanleg voor Parkinson en zijn
moeder lijdt er aan. David Brailer zegt:
“Slechts een klein percentage van de
mensheid wil eeuwig leven” .. Maar langer
leven in goede gezondheid willen we toch
allen? Wie een leuke plaat zoekt bij dit
verhaal moet die foto nemen van Aubrey
de Gray, de magere man met zijn enorme
baard en snor die leeft op de zakken van
Peter Thiel van Paypal. Hij gaat in geen
geval dood aan honger of dorst de
komende jaren…
DE BEURS IS HET WEER HELEMAAL!
Goud liep op maar viel weer terug en nu
zelfs op het rendementsniveau van een
Frans spaarbankboekje ( Livret A) wat nu
1% rente geeft. Maar het is wel kei-safe!
Obligaties doen het niet gek: op basis 1988
= 100 staat nu de index op 700… Maar de
aandelencurve slaat alles en schiet nu naar
950… Met ook diepe tijdelijke zakkers van
-50% over jaren. Dat ook wel… Maar dat
voelde u ook al eens. Zoals in 2007… Dus
het aandelencasino draait weer volop:
Faites vos jeux!
VOOR HEN DIE PIKETTY NIET ZELF
LAZEN
Hij wordt overal geciteerd en verkocht
wereldwijd 1,2 miljoen dikke (950 blz.!)
boeken. En met minstens 3 euro opbrengst
per verkocht exemplaar bewijst hij zijn
eigen uitspraken… Deze adviseur van
Hollande, Royal en andere..
Obama
ontving hem, Krugman noemt hem Marx
2.0 en ziet hem als Nobelprijskandidaat…
Maar in de Financial Times schreef
iemand: Maar wie wil er nou NIET liever
leven van 1000 euro/maand terwijl de
rijken er 100.000 krijgen áls het alternatief
zou zijn dat zijn inkomen naar 500 euro
terugvalt als de rijken teruggaan naar
10.000? Want daar zit ergens een soort
van crux waarover Piketty het niet had!
Want wat is de reactie op een sterk
verhoogde fiscale bijdrage voor inkomen
én vermogen bij de rijken? Maakt dat de
armen minder arm omdat de staat méér
herverdelen kan? Werkt de mondiale
economie zo echt?
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Wie de kip met de gouden eieren het leven
zuur maakt zou wel eens zelf de klos kunnen
worden… Zijn opmerkingen over de snelle
toename van inkomens- en vermogensverschillen vielen in rijpe akkers…
Te weinigen vragen zich nog af of zijn
“oplossing niet te utopisch is”?
Want
toegepast op Europa: d.w.z. 1% tax voor 1-5
miljoen en 2% voor alles erboven, zou het
gaan om 2,5% van de bevolking en het zou
2% van het BBP opbrengen…
Verder vergeet hij dat de wereld in totaliteit
nou net gelijker in koopkracht werd. Immers
nu leven 2 miljard meer Chinezen en Indiërs
boven de armoede-grens… Ja binnen de rijke
landen neemt die ongelijkheid nog snel toe,
maar elders net niet… Dus het lijkt op een
klaagzang voor.. de rijkste naties op de
wereld! En dat strookt niet direct met de
idealen van de internationale… Natuurlijk
gaan we er van uit dat Piketty zonder fiscale
aansporing zijn inkomensverschil niet fors
laat oplopen nu. Hij zal ongetwijfeld veel
storten aan charitatieve instellingen. En dat
voor 50% mogen aftrekken van de belasting
van de giften van dit type, gaat hij natuurlijk
weigeren…
Ai, dat is natuurlijk te flauw. Maar hij begaf
zich als wetenschapper op glad ijs toen hij
zaken
aanbeval
die
niet
met
wetenschappelijke zekerheid die inkomensen vermogensverschillen zullen terugbrengen… En hij beperkte zijn scope eigenlijk tot
de rijkere landen, want wereldwijd is de
feitelijkheid het omgekeerde van wat hij
beweert..

beter zal zijn dan het VS-broertje namelijk
veel preciezer! De Russische raket deed
het 26 keer prima in Baikonour en 9 keer in
Kourou. En nu is alles vertraagd en dat
was het al… en het wordt nog duurder!
Foutje van de russen dus… nóg een?
BIG DATA EN CLOUD BIJ VOETBAL?
In het wereldvoetbal zien we nu ook
Afrikaanse en MO-landen achter de bal
aanrennen; een teken van emancipatie van
deze landen. Ook zien we ze echt op
niveau meedoen en we horen dat de
trainers ook big data en cloudcomputing
inzetten bij strategiebepaling. De teams
van de tegenstanders worden uitgeplozen
en van elk van hen weet men elk detail. En
zet die kennis in bij keuze van strategie en
team. De tijd van enkel charisma en leuk
kunnen voetballen is echt voorbij.
DE
ZOEKMACHINE
QWANT
UIT
FRANKRIJK
De Springer groep uit Berlijn gaat deze
vinding steunen met 5 miljoen euro e
neemt 20% van de aandelen. Qwant heeft
nu 10 rd miljoen zoekopdrachten per dag…
1000 keer minder dan Google. Dat laatste
is ook 11.000 keer hoger op de beurs
genoteerd. Tioch is deze groep van nu 25
man die naar 50 gaat rendabel vooral door
het aandeel in de sociale media sector en
zijn visuele aanpak. Het werkt al in 15 talen
nu maar moet verder uitbreiden. Ook
belooft men daar om niet het zoekgedrag
van een klant te registreren en te
verkopen… Qwant ontwikkelt nu ook safe
mailtjes… Maar of Qwant het gaat maken?
Het is buiten China nog nooit echt gelukt…

INTERNET/MEDIA
FOUTJE BIJ GALLILEO
De soyoezraket ging lekker weg in Kourou
maar de twee satellieten van Arianespace
kwamen niet op orbit… Ze hangen nu bijna 4
km te laag daarboven… op zo’n bijna 30.000
km hoog. Om ze toch op hun plek te krijgen
vereist alle aanwezige brandstof en dat
verkort de levensduur van deze beide
satellieten van Europa van elk 100 miljoen.
Want er moet geregeld gecorrigeerd worden
niets blijft vanzelf goed hangen daarboven…
Nu is er dus minstens een vertraging in het
Europese GPS dat Galileo heet. En dat veel

BETAALKAARTEN ETC.
De VS kent 45 miljoen kaarten mét chip,
Frankrijk in 2013 99 miljoen. De VS heeft
nu nog 1,5 miljard kaarten met
magneetstrips… Wereldwijd werden er 7
miljard kaarten met chip geproduceerd
(waarvan 75% SIM kaarten zijn). En er zijn
nu 1,75 miljard chipkaarten op de aardbol
in gebruik. Grote perspectieven voor de
Fransen Gemalto en Oberthur die vooraan
lopen hier. Zeker nu het hacken van oude
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kaarten zo link is geworden. Daarom werd
internationaal nu de norm EMV afgesproken
(= Europay, Mastercard, Visa International).
Om kaarten met chips in de VS te verkopen
(ook voor paspoorten en rijbewijzen) is geen
sinecure… Want de VS maken er zelf nog
geen een! Maar ook het feit dat de
Amerikaanse banken 50 à 60 eurocent per
transactie beuren (in Europa is dat 12 à 15
eurocent!) deed hen geen haast maken met
die chipkaarten. Maar nu een senator het
klaar kreeg om een max van 24 eurocent er
door te krijgen
ligt het anders. De
verzekeraars die nu ook minder moeten
beuren eisen nu zelf de chipkaart. En dat
betekent ca 500 miljoen euro extra-omzet.
Voor de drie europese kampioenen: de
genoemde twee franse en de duitse Gieseke
en Devriendt.

Facebook ging voorbij aan het elementaire
uitgangspunt van de medici: ”Vooral
niemand schade toebrengen”. Maar ook
de klanten zijn “schuldig”. Zij accepteerden
de voorwaarden én ze gingen vrijwillig “op
het internet” en stelden zich zo bloot aan
deze “emotionele besmettingskansen”.
Maar toch doet Facebook vele griezelen
met dit soort experimenten. Die ze nu wel
bekend maakten achteraf. Maar hoe vaak
deden ze dat niet? En wat zijn ze hier in de
toekomst van plan?
FACEBOOK EN DE RIJKEN
Er bestaat al Linkedin waar professionals
elkaar vinden maar nu is er ook Best off All
Worlds, opgezet door een ex-bankier die
rijke
globetrotters
wil
verbinden.
Bijvoorbeeld: een rijk mannetje uit Helsinki
wil graag een bootreis maken en vindt een
rijke in Kuala Lumpur die hem graag
ontvangt op zijn bootje…
Hun leden
kiezen andere leden of beoordelen
aanvragen en niet op de bankrekening van
de interessenten. Dat bezweert de
oprichter Erik Wachtmeister: Het gaat niet
om wat u bent maar om wat u denkt en
wilt… Wel als je al 250.000 rijken
verzamelde waaronder iemand als Tiger
Woods dan is het aan ’t lukken dus. Hij
ziet 800.000 als haalbaar en het aantal
“geslaagde
contacten
en
ontmoetingen”loopt
in
de
honderdduizenden.. U bent al abonnée
(als u door de ballotage komt!) voor 80
dollar per jaar. Voorwaar een open club
dus.. Nog niet echt rijk? Bedenk iets leuks
en vertel het aan een rijke en vraag hem u
voor te dragen bij Best off All Worlds..

EMOTIONELE BESMETTING VIA DE
SOCIALE MEDIA
Facebook en ingeschakelde onderzoekers
testen in het geniep zo’n 700.000 klanten…
Het was een eenvoudig testje: ze ontvingen
een tijd lang minder negatieve berichten en…
men zag dat zij vervolgens ook zelf minder
negatiefs plaatsten.. Dus je kunt zo grote
massa’s mensen emotioneel “besmetten” als
je dat zou willen.. Niet echt nieuws want
diverse wetenschappers zoals ook de franse
psycholoog Tarde hadden het al over de
“theorie van de imitatie”. Waar ene Goebbels
ook alles van wist. Dus Facebook en andere
kunnen grote massa’s collectief in een
bepaalde gemoedstoestand brengen en ook
tot actie aanzetten.. China verbood daarom
ook Facebook, Twitter en Google in haar
contreien.. Wie weet niet van die vervalste
foto’s op het Internet bij conflicten in
Oekraïne, Gaza, Venezuela etc.?
Facebook “vergat” zijn klanten van het
experiment op de hoogte te stellen.. en mocht
dat ook zo doen als je naar hun Algemene
Voorwaarden kijkt! Maar was dit wel ethisch
acceptabel? In de verklaring van Helsinki
verplichtten landen zich om “personen
tevoren in kennis te stellen
van
experimenten waar ze bij betrokken zouden
zijn” én dat je hen moet inlichten over
mogelijke medische en mentale risico’s. Nee:

DIVERSEN
DE NATUUR IS ZELF HIGH-TECH!
Een
zandworm
heeft
een
soort
hemoglobine dat 50 keer meer zuurstof
kan opnemen dan dat bij de mens. Dat
zou men kunnen gebruiken om het
bloedtekort aan te vullen.. De mossel heeft
eiwitten die ze gebruikt om zich vast te
hechten en dat zeer goed. Beter dan wat
de mens ooit uitvond! Die kan tegen
zeewater en UV-straling en is niet
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vervuilend. De belofte voor leger en
ruimtevaart. En de schelp van sommige
zeedieren is zo sterk dat hij kan dienen als
huid voor tanks!
Stel u voor dat de mens alle boeken intussen
zou hebben verbrand en dat we nu
bedachten dat we ons hele weten waren
kwijtgeraakt!
De biomemetiek is nu de wetenschap die ons
leert wat de natuur allemaal heeft: die
fantastische bibliotheek die we nauwelijks
zagen eerder en bijna verbrandden hier en
daar.. De natuur is een ecosysteem dat werkt
op wereldschaal. Het behield de mangrove in
Z-Azië waardoor de tsunami minder schade
aanrichtte.. Dus de biodiversiteit bewaren is
een goede zaak. De biomimetique dat is ook
groei maar dan de betere versie. Airbus heeft
al een biomimetische afdeling waar ze
vonden dat vertikale tips aan vleugeleinden
maken de turbulenties vermindert.. Dat
ontdekte men bij de vleugels van… adelaars.
De huid van de haai is ook een echt antiturbulentie oppervlak: wat de atleet Michael
Phelps, die het speedo noemde, niet mocht
dragen bij de OS in Peking in 2008! Airbus
ontwerpt met die kennis nu anti-turbulentieoppervlakken voor de A350. Een grote
sprong vooruit..
De grondstoffen worden schaarser maar
onze kennis niet: in tegendeel! De natuur kan
ons (weer) redden geloven steeds meer
mensen. En niemand wilde toch Google XLabs vernietigen toen dat 15 jaar geleden
startte met zijn uiterst gedurfde research?
Dus op naar de natuur die al bijna 4 miljard
jaar R&D doet…

preventie kun je dus in de komende 10 jaar
10% nieuwe gevallen voorkomen! Tot 2050
zou je zo 8% der gevallen wereldwijd
kunnen voorkomen en dat zijn 16 miljoen
mensen.
DE MENS NU HEEFT EEN MAX: 120
JAAR?
De
geleerden
volgen
het
verouderingsproces zeer precies en ook de
statistiek van de levensverwachting. Er
bestaat een sterfte curve voor de oudste
“gewone mensen” en de “olympische
kampioenen” en die toont hoe het nu zit.
In 1900 was de top: 40 jaar voor gewone
mensen en in 1920 al 60 en vanaf 1980 zit
de olympische top op 100 jaar om nu uit te
lopen naar ca 103 jaren. En de gewone
mensen nu op 120 wat dus 20 jaren meer
is dan die sporters. Dat komt door doping
en overdrijving! Dat houdt geen normaal
mens vol…Dus wandel en pas op met
topsport! Al krijg je er wel ook een medaille
bij en soms zelfs twee!
AIRBUS-SUCCES: DE VERNIEUWDE
A330neo.
New Engine Option (NEO) betekent 14%
minder brandstof per stoel door nieuwe
Rolls
Royce
motoren
en
betere
airodynamics. En dat met een investering
van maar 2 miljard (nieuw vliegtuig vraagt
10 miljard!). Dat oudje uit 1994 wat nu 103
miljoen/stuk kost kan het prima opnemen
tegen de 787 dreamliner die 200 miljoen
moet kosten.. Dat gaat 2000 stuks meer
opleveren in 20 jaren… Op de fair in
Farnsborough verkocht Airbus er meteen
25 aan Air Lease Corporation.. voor 2017.
En deze nieuwe levert ook 29.000
arbeidplaatsen plus op… In Frankrijk voor
15 jaartjes!

ALZHEIMER VOOR EEN-DERDE VOORKOMEN KAN?
Men vond dat ca een-derde van de
alzheimerlijders dat kreeg om een of meer
van zeven oorzaken die je kunt voorkomen!
Dat staat te lezen in Lancet. En oorzaak 1 ,
goed voor 20% van deze moot, is: een te
zwakke opleiding! Vervolgens komt roken
(14%, te weinig beweging (13%), depressies
(8%), hoge bloeddruk (5%0, suikerziekte
(3%), en dik zijn (2%)… Eerder dacht men
dat deze oorzaken in minstens de helft van
de gevallen een rol speelden. Met gerichte

AUTOREGENERATIE
VIA
CELLEN
WERKT
De Belgische start-up Cardio3Sciences,
kreeg het bijna voor elkaar: genezen van
hartdeficiency (hartfalen) via injectie van
geprepareerde cellen. Neem cellen ui
beenmerg en “programmeer ze”
en
injecteer de nu goed werkende cellen in
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het hart van patiënten. Die een hart-infarct
hadden of om andere redenen aan hartfalen
leden. Ze mogen nu van de Amerikaanse
FDA en de europese autoriteiten 500
patienten (250 amerikaanse en 250
europese) gaan behandelen, maar onder
toezicht. De truc is daarbij die behandeling
van die stamcellen “met een magische
onderdompeling in een soort van soep”. Deze
“jus van cellen”, waarin ook die cellen zitten
die bij het embryo zorgden voor het ontstaan
van been en spieren, verandert via
onderdompeling de stamcellen in de juiste te
injecteren veranderde stamcellen in het zieke
hart. Deze helpen om de ingeslapen cellen
door het hartinfarct weer te regenereren: dus
autoregeneratie op te wekken.
Dat kan bij 1,2 miljoen franse hartpatiënten
waarvan er 250.000 aan hartfalen lijden. Er
komen jaarlijks 12.000 bij.
Alles berust op de natuurlijke regeneratieprocessen van cellen die voortdurend plaats
heeft in mensen. De cellen in uw opperhuid
vernieuwen zich alle elke 40 à 50 dagen,
levercellen groeien ook in een week bij en
zelfs na een operatie waarbij een grot stuk
van de lever werd weg genomen vanwege
kanker. Ook de studie van dit soort
processen in de natuur, denk aan de
staartgroei bij een salamander die deze
verloor, bleek zeer nuttig te zijn.
De soep of jus was vooral het werk van de
Mayo kliniek in Rochester. Waar vele
miljardairs worden behandeld en dat al bijna
150 jaar! Hier werken 60.000 mensen binnen
een budget van 8 miljard dollar. Ziju werkten
samen met de belgen om die befaamde
“cellen jus” te ontwikkelen. En ineens geloven
er vele medische experts dat deze
“autogeneratieve geneeskunde” een enorme
toekomst heeft. En dat deze het inplanten
van organen van andere mensen in zieken
zal gaan vervangen. Je herstart in het zieke
orgaan de regeneratie en geneest zo.
Binnenkort zullen veel patiënten van een
hartinfarct zo niet meer aan hun hartfalen
lijden. De pompwerking van het hart kan nu al
met 25% langs deze weg worden verbeterd..
Weer een weggetje naar het eeuwige leven
van de mens? Prachtig toch? Maar ja , wie
zal het betalen? Wel gewoon al die andere

mensen die ook eeuwig leven. Aangevuld
met de nieuw-geboren vervangers voor
hen die bij rampen, oorlogen en moorden
etc. omkwamen.
MICROSCOPIE IN VIVO WERKT!
Het heet Cellvizio en is een apparaatje,
een minisonde dus, dat de chirurg inbregt
om te kijken. Kijk-operatie maar nu met
een kijkertje (2,5 mm diameter) dat lijkt op
een ruimte-telescoopje vol met optische
fiberdraadjes. Daarmee kan hij cellen in
detail meteen bekijken op de moeilijkste
plekjes in het lichaam.. Zoals je dat ook
doet met een MRI-scanner en dus zo ook
een biopsie niet nodig hebt. De beelden
worden ook opgeslagen… ruimtetechno in
de chirurgie dus en de idee kwam dan ook
van
Sacha
Loiseau
een
franse
polytechneut, die bijCNES en
Nasa
werkte. Om daarna Mauna Kea op te
richten wat al een beursnotering heeft in
Parijs. Het komt nu uit in 40 landen
waaronder de VS, China en Frankrijk. In la
France verkocht hij er al 20 stuks van.. hij
is al weer verder en gaat nu dit idee in de
neuro-chirurgie aande man brengen…
Deze endoscopie is zo simpel als een
echografie straks… Ruimte-onderzoek
bracht
dit
goeds
naar
de
medicijnmannen…
HOE VERZEKER JE EEN GOOGLE-CAR?
Een auto zonder chauffeur die digitaal
communiceert met de andere auto’s hoe
doe je dat als verzekeringsbedrijf? Terwijl
je ook moet rekenen op véél minder
schade dus ook 12 miljard minder business
wereldwijd?
En wat doe je als zo’n auto wordt gehackt?
Axa werkt al aan concept-polissen voor de
software leveranciers… en de overheden…
De auto-verzekering staat ook op een
onbekend kruispunt.
TGV WORDT TE DUUR!
De prijs van een reisje Marseille-Parijs,
afhankelijk van het aantal dagen tevoren
dat je de reis boekt, waarbij TGV, vliegtuig
en gewone trein worden vergeleken toont
het: de TGV stijgt snel en verliest het al
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soms van het vliegtuig. Voor een J-60
(boeking 60 dagen tevoren) kost vliegen 60
euro, de tgv nu 30 en Guigo (trein normaal)
15 euro. Bij een J-1 boeking is dat 120, 90 en
30 euro, maar de trend is zeer ongunstig voor
de TGV. Dus SNCF is in paniek en gaat zijn
prijzenpolicy herzien en moét een hogere
bezetting scoren… Zo gaat dat in een liberale
wereld waar alles beweegt.

barrel per dag. Een deel wordt al verkocht
aan…. Assad in Damascus! Hun
oorlogskas is nu al minstens 2 miljard
dollar! De VS doneren aan het egyptische
leger… 1 miljard per jaar..
Omdat er niet genoeg know-how is
exploiteert men nu nog maar 30%... Maar
ze maakten ook in Irak veel achtergelaten
zware wapens buit… En pikten uit de grote
bank van Moussoul 300 miljoen dollar in
cash.. De ambtenaren daar en ook de
bedrijven en nun eigenaren moeten de
“eed van trouw aan ISIS en haar islam”
afleggen of worden gestraft. En er wordt al
weer allerlei illegale belasting geheven. De
grondeigenaren
moeten
vermogensbelasting afdragen en de kleine
boeren 5% van hun opbrengsten.
En onderschat ze niet: er wordt een
verbazingwekkend pragmatisme getoond.
Men werft langs alle wegen ook het
internet:
Ingenieurs,
wetenschappers,
juristen en artsen voor het nieuwe kalifaat!
Gaat
ISIS nu
zijn
terrein
eerst
consolideren? Of nog verder veroveren?
Men onthoofdt hier dagelijks ongelovigen
maar verkoopt ook benzine voor een
spotprijs om te paaien.
Assad en Maliki lijken andere zorgen te
hebben dan hun zeer uitgestrekte
oliegebieden terug te veroveren… Dus de
kalief Al-Bagdadi mag blijven hopen op
meer.. Want zijn kalifaat grenst aan
Fallouja zeer dicht bij de hoofdstad waar
de poort is van de vallei van de Tigris en
de Eufraat… Die uitmondt bij Bassora.
Waar het olierijke iraakse (sjiietische)
zuiden is. En het grote oliewater naast
Koeweit klotst..
De koerden uit het noorden vinden het
vooralsnog prima. Want zij pikken hun
kansen in om nog meer olie uit Irak te
bemachtigen en… hun autonomie ook nog.
De tweede grote destabliserende factor in
het stervende oude Irak.. Waar nu een
Koerd tot president werd gekozen met een
sjiietische premier die bijna alle respect
kwijt is. Of stuurt hij aan op “aansluiting van
sjiietisch Irak bij het bevriende sjiietische
Iran? De kaart van het MO is flink in
revisie!

VOETBAL EN VERZEKEREN
De benen van Neymar van Brazilië waren
hoog verzekerd… en hij brak een
ruggenwervel tijdens het WK. Op dit WK werd
er voor liefst 7,7 miljard aan verzekeringen
afgesloten! Duitsland, Spanje en Engeland
waren hier de toppers. De hele equipe van
Costa Rica was verzekerd voor de premie
van een engelse topper… Verschil moet er
zijn.. Voetbal is wereldwijd net als internet en
social sites… en dan moet je elk getal al
gauw met een miljard vermenigvuldigen..
UW VERZEKERAAR ALS BIG BROTHER?
Axa en Allianz leveren klanten die willen een
apps voor hun mobieltje die het gedrag van
hen als chauffeur nauwkeurig vastlegt. Big
Data voor uw verzekeraar die u beloont met
een prettiger tarief als u een goede, veilige
chauffeur blijkt te zijn… Na het apps op het
mobieltje komt er dan later een zwart doosje
van TomTom in uw auto wat alles meet en
dat doorstuurt naar de assuradeur. Wat u wel
30% premie kan schelen. In 2020 zien ze al
20% van de markt die het zo gaat meemaken
en dat zijn 4 miljard aan premies, weten ze.
Niet alleen Google is dol op “alles vastknopen
aan het internet” de ziekte blijkt besmettelijk
te zijn.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
KOMT ISIS OOK IN DE OPEC?
De chaos in het olierijke deel van Syrië waar
het kalifaat van ISIS sinds een maand is
gevestigd is, en waar eerder de locale
stamhoofden olie tapten niet meer. Nu tappen
de islamisten de olie in twee olie-provincies
van Syrië: goed voor meer dan 100.000
14

Nood breekt wet.
MAKROCIJFERS ENERGIE 2014
Kolen 30% (stijgend), olie/gas 33% (stabiel)
en overige dus nu 37%... Nucleair nu ca
5%.... maar hier zit een enorme groei aan te
komen met name in China, India en het MO..
Echt zuiver en duurzaam komt dus op
hoogstens een derde… De nadelen ervan
zijn intussen duidelijk: het is nogal duur (in
vergelijking tot andere…), het vereist een
andere besturing en herbergt veel variatie
(wind/zon/water) dat is nu wel duidelijk.
Olie/gas is er meer dan eerder gedacht,
zeker dat schalie-aandeel groeit nog. Maar
op lange termijn is het duidelijk: duurzaam en
nucleair strijden dan om de eerste plekken.
Wat de prijzen zal verhogen zeker als die 2
miljard er bij komen in deze eeuw…
Het grote politieke probleem is ook de
instabiliteit van winning en transport. Dus is
energie produceren op eigen bodem weer
zeer in! Zon en wind en water dus, nucleair
ook (al moet je brandstof hebben!) en dan
misschien die kernfusie? Het ideaal qua
zekerheid en brandstof.. tegelijk. Zal dat
lukken?

ROYAL EN DE ENERGIETRANSITIE
Ze werd minister van energie en dus kwam
er haar plan en moest ook inzetten op
langer gebruik van nucleaire centrales,
maar ook sneller naar duurzaam gaan. De
enorme kosten van de ontmanteling van de
kerncentrales die EDF op 21 miljard schat
maar andere op 750 miljard (!), zijn zeer
onzeker en verstorend. Over Fessenheim
sluiten zei ze niets… dat alleen kost
minstens 2 of 3 miljard. Ze zet ook
(eindelijk) in op isolatie wat ook de bouw
een zetje kan geven. Het plan dat de
teruggang van kernenergie van nu 75%
naar 50% beoogt, gaat uit van invulling van
dat gat op 50/50 basis met zon en wind.
Wat een investering vraagt van 210 miljard!
In een land met een lege kas dat zeer laat
is
met
vernieuwing
wordt
deze
energietransitie een pain in the ass… La
France quo vadis?
DIRECT VERLICHTEN MET GLASVEZELKABEL!
Glasvezel kabel geleidt lichtpulsjes en
transporteert zo de data bliksemsnel…
Maar waarom ook niet daglicht zo “direct”
daarheen getransporteerd waar het niet is?
Denk aan ruimten ondergronds of in de
kern van gebouwen waar geen daglicht
komen kan. Dus lichtstraaltjes worden
opgepakt buiten in het daglicht en
“gereproduceerd” op de donkere plekken!
Het ei van Columbus… Natuurlijk licht dus
en… bij slecht weer komen enkele LEDs
van pas die je kunt voeden met stroom van
zonnecellen.. Er is al een franse start-up
begonnen met produceren van de
apparatuur!

ECOWONEN
De competitie tussen universiteiten die Solar
Declathon heet en waar 800 studenten uit de
hele wereld aan mee doen leverde weer veel
goeds op. Rome won met de idee om mooie
zaken op daken in steden te plaatsen waar
nu veel rottigs en illegaals staat. Dus mooie
kleine ecohuisjes op die daken! Dan kwamen
de fransen met hun idee om elke etage te
voorzien van loggia’s. Veranda’s die licht en
warmte oppikken in alle seizoenen. Plek drie
Nederland: daar vond men een extra-huid uit
voor slecht geïsoleerde bouwsels. Waarbij
een (zon)-zijde als zonne-serre dient… De
studenten knappen dus de steden op maar
dan vooral ook ecologisch.

Terug naar inhoud

GAAT ANGELA AAN HET SCHALIEGAS?
Gerucht in de Financial Times: Merkel zou
ook de hydraulische fracturatie voor lief
nemen in 2015. Er zit 2300 miljard van in de
duitse bodem en die gascrisis met Poetin
doet haar nu moven. Maar ze zou wel heel
streng zijn voor de vergunninghouders…

RELIGIES
DE MENS IS NOG LANG NIET GOD!
De toren van Babel kwam er omdat de
mensen God te na wilden komen. En God
vernielde de toren en strafte de mensen
met die duizenden talen. Ook bij de grieken
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vinden we mythen over de mens die god
wilde worden, zoals Promotheus die het
goddelijke vuur stal en als straf zelfs op
vreselijke wijze stierf. En op vandaag draait
er elke week een SF-film over de ondergang
van de wereld door te grote menselijke
arrogantie!
Maar nu biedt een Z-Koreaans bedrijf aan om
uw gestorven huisdier weer terug te geven
aan de droeve baasjes. À la Jurassic Parc
dus.. In Nature woedde er al een discussie
over de grote gevaren van terugfokken van
uitgestorven dier en plantensoorten! Veel
mensen en niet de domsten worden al zeer
bang van onze genen-manipulatiekrachten...
en ook van de manipulatie van stamcellen en
het proberen te maken van leven..
De mens op de stoel van God of de natuur…
Mond schreef al over “dat TOEVAL, dat de
evolutie en alle grote veranderingen van onze
wereld steeds veroorzaakte”. Dus dat de
mens dat nog beter zou kunnen valt te
betwijfelen? Maar ja: de grootste rampen op
de aarde zijn altijd nog de natuurrampen en
die hebben niets met menselijk gedrag te
maken!
Zie
de
overstromingen,
de
aardbevingen, de vulkaanuitbarstingen die
de wereld echt veranderden.
Maar de
wetenschap heeft ook met zijn daarop
gebaseerde technologie vooral sinds de 19e
eeuw, een enorme bevolkingstoename
mogelijk gemaakt en een veel hogere
levensverwachting.. Die angst dat de mens
voor God gaat spelen is zo oud als de
beschaving zelf, maar de basis er voor is niet
aantoonbaar.

hun “beter gezinde partij”, die meestal de
machtigste in het land is, komen ze ook
altijd uit bij “het westen”. Want de dictator
had meestal de bescherming van het
westen… Regel werd dus ook: ruim je een
dictator op dan meteen ook de hem
steunende christenen… Zij worden gezien
als een “5e colonne” …
Dat was in Irak lang zo, waar Saddam de
christen Tarik Aziz had als vice-president
en minister van Buiza… Hij zit al gevangen
vanaf de dag van de “overwinning van
Bush c.s.”. De christenen van zuid-Irak
werden daar door de sjiieten al meteen
naar het noorden verjaagd en nu gaan ze
verder noord naar de koerden voor
bescherming.. De amerikanen die Irak
bezeten planden een christelijke regio in
oud-Ninivé aan de Tigris. Een soort van
“Bantoestan” dat mislukte maar nu die
christenen wel klem zet. Vele zitten in
kampen aan de turkse grens in afwachting
van vertrek. Ze lijken nu vogelvrij te zijn
geworden. Het vroegere pan-arabisme
wilde de islam wat verdunnen en nu
worden de christenen geëlimineerd door
het panislamisme..
En dan komt IS en bestormt een deel van
Irak en bij Mossoul (dat op hen werd terug
veroverd door de koerden!). Daar is een
gebied met Christenen. Het dorp Qaraqosh
had er een 12.000 waarvan er nog
honderden daar wonen… In Mossoul zijn
er ca 300 families. Allen nu beschermd
door de (soennietsche!) koerden. President
Barzani heeft hen expliciet onder zijn
bescherming genoemen, maar niet alle zijn
daarom gebleven: vele zijn naar overal en
nergens vertrokken. Uiteraard de beter
gestelden… Arm en christen zijn, dat is nu
echt link. In de nacht van 11 op 12 juni
moest men hier hals over kop er vandoor:
IS stond voor de deur… met zijn vele
westerse
djihadisten!
De
diverse
geestelijken bleven, het zijn vooral katholieken (de zg syrisch-orthodoxen).
Zij
kunnen een hele historie vertellen over
vluchten en vervolgingen… ook onder de
Baathpartij (de socialisten van Saddam)…
Van de vroeger 1,5 miljoen christenen in
Irak is nu nog maar zo’n 250.000 er nog te

CHRISTENJACHT IN HET MO
Het MO kent in vele landen christenen, veelal
minderheden. Behalve in Egypte met 8 à 10
miljoen en Armenië waar 3 miljoen van hen
wonen. Libanon is 1,5 miljoen christenen rijk,
Syrië heeft er nog 850.000 en Irak telt er ca
500.000. Dan volgen Jordanië met 350.000,
Iran met 135.000, Israël met 150.000 en
sluitpost Palestina met 60.000. In totaal: 15,5
miljoen dus zoiets als de bevplking van
Nederland! In Turkije zijn er minder dan 1%
van de bevolking christen, idem in Iran en
elders kom je op 5 of 10%... En omdat zij zich
meestal “te vriend moeten houden” met een
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vinden. Wat er meestal (weer) gebeurd is: de
bezetters heffen een speciale belasting voor
de dhimmis (dat zijn de andere gelovigen van
het bijbelse boek), of je moet je gedwongen
bekeren of… snel vertrekken. Er zijn diverse
verhaaltjes die de grote media nooit
bereikten: hele families waarvan vrouwen en
kinderen overbleven nadat hun mannen
/vaders waren vermoord. Mossoul liep in de
loop van de jaren leeg wat christenen betreft,
vele gingen naar hun vluchtoord Qaraqosh
dat groeide tot meer dan 60.000 inwoners
waarvan 95% christen was… En wat nu bijna
weer leeg is, en een soort van ghetto werd.
Voor alles zijn ze hier nu afhankelijk van de
koerden, maar dat komt omdat die olietown
Kirkouk nu ook inpikten. Voor hoelang?
Uiteindelijk kan men nog naar Erbil de
hoofdstad van Koerdistan waar er een wijk is
Ainkawa vol met christenen. Die nu met
duizenden overliep die uit Mossoul en
omgeving moesten vluchten. Dit is een
typisch MO-verhaal en het is al vele eeuwen
zo gegaan… Die monotheïsten hebben het
altijd lastig gevonden met “die andere te
leven”. Over en weer, en hun goden keken
toe..
De christenen van Irak zijn altijd een speciale
groep geweest: ze was dé grote missiekerk in
de vroeg-christelijke tijden. Tussen de 6e en
de 13e eeuw en van Azië (van China tot ZIndia, met liefst 5 miljoen aanhangers). In
totaal 60 miljoen aanhangers in de 12e eeuw!
Met grote figuren als Isaac van Ninive. Ze zijn
tot op vandaag een ware referentie voor de
orthodoxen geweest deze christenen uit
Mesopotamië.. Nu wordt dus een der oudste
beschavingen ter wereld uitgeroeid en
weggejaagd. Door een andere monotheïst.
En omdat “het westen, en lees ook de VS” de
aartsvijand werd zeker na de inval in Irak.
Gevolg nu: die “westelijke christenen” (terwijl
JC een jood was!) moeten “ausradiert
worden”… Dat doet aan hele akelige dingen
denken dus..

jeugd met een complex crimineel verleden
daar. Deze imams beweren dat de officiële
door de duivel zijn bezeten, raden TV
kijken en muziek luisteren af en veel
bidden wordt aanbevolen… In sommige
gevangenissen zijn de radicale al de norm
en zij drukken hun sociaal religieuze orde
op aan alle. De slechts 169 opgeleide
imams zijn niet bij machte echt tegenwicht
te bieden in de groep van ruim 18.000
moslimgevangenen in Frankrijk. De
bewaarders weten het: als iemand gekleed
douched, geen muziek meer luistert en zijn
TV terug geeft dan is het zover… En niet
zelden wordt iemand stevig aangepakt
door drie radicale collega’s die hem hun
ideeën opdringen. Er komen zelfs openlijke
bedreigingen voor.. De nieuw aangekomen
gevangenen zijn hun gemakkelijkste prooi..
De sterken vragen overplaatsing aan. De
franse gevangenissen zijn broedplaatsen
geworden van de radicale islam en de
djihadisten. En de autoriteiten moeten zich
houden aan de godsdienstvrijheid en de
tolerantie van de grondwet…
RADICAAL BOEDDHISME
Op Sri Lanka wint het radicale boeddhisme
snel terrein en is de oorzaak van al twee
jaren groot geweld tegen moslims daar. De
BBS , de radicalen, sloopten de badplaats
Aluthgama en hun voorman bedreigde elke
moslim die een boeddhist zou lastig vallen
met de dood… Huizen gingen in brand en
rellen met de politie: 4 doden en 80
gewonden. Een monnik werd bewusteloos
en gewond gevonden. De media en
sommige politici wijzen op de te passieve
houding van de regering. De recente
maatregel die religieuze demonstraties
verbiedt helpt weinig. De moslims zijn hier
ca 10% van de bevolking maar de radicale
boeddhisten zijn sterk in het sociale en
politieke leven op dit eiland.
ROME
EN
DE
GESCHEIDEN
GELOVIGEN
In het Vaticaan zijn er niet weinig prelaten
te vinden die hopen dat Franciscus het niet
te lang volhoudt… Nu is het ter communie
gaan van gescheiden gelovigen een zwaar

GEVANGENIS VOL RADICALE ISLAM
In Frankrijk zijn er te weinig goed opgeleide
imams in de gevangenissen. Dus kwamen er
imams bij van het bedenkelijke soort die veel
gevangenen radicaliseren. Vooral de mislukte
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discussiepunt dat de Curie sterk verdeelt..
Franciscus zwijgt en kijkt vooralsnog toe. Het
officiële huwelijk speelt pas sinds eeuwen
later dan het geloof ontstond: ongeveer in de
17e eeuw! En hierover staat niets in de bijbel.
In de 19e eeuw werd de opvatting milder over
scheiden en gescheiden gelovigen en de
sacramenten. Merkwaardig genoeg worden
mensen
die
abortus
pleegden
(of
ondergingen) en zij die iemand vermoordden
wel vergeven. Maar een gescheiden gelovige
(en dus in de praktijk ook zijn kinderen),
worden uitgesloten… Steeds meer gelovigen
winden zich hierover op en dreigen met zich
afkeren. En er komen meer priesters die het
communieverbod openlijk overtreden.
De reactionaire krachten in de Kerk zijn sterk
en ze roeren zich. En de nieuwe paus begint
dit te belasten. De tijden zijn niet echt naar
nieuwlichterij..

identificatie.. Intussen staat er voor deze
daar een monument.
Er komen steeds meer namen van andere
kloosters op nu. Vele van die meisjes
waren uit hun families gegooid en moesten
in de kloosters werken, vaak levenslang en
meestal in wasserijen. De enquete
commissie ingesteld door de regering en
de Aartsbisschop van Dublin moet nu aan
het werk. Om schuldigen op te sporen? Of
enkel om een postuum eerbetoon te
brengen later aan de slachtoffers..
Nadat het Ierse Hooggerechtshof een
eerder rapport liet rusten in 2003... De
kerken in Ierland waren ook al belast met
diverse pedofilie-schandalen… Waarover
de veront-waardiging ook nog niet is
geblust.
Religies, ideologieën en hun culturen zijn
tot grote gekte in staat blijkt opnieuw. Van
bomaanslagen
door
terroristen
en
moordpartijen tot hele genociden. Nu we
de ene golf herdenken in Holocaust en
kerken komt er al weer een op in een
fanatiek deel van de islam.

EEN MINI-HLOCAUST IN IERLAND?
Het onderzoek is nu gestart, na vele
geruchten gedurende vele jaren. In Tuam
waren er kloosters waar jonge ongehuwde
moeders werden opgenomen om daar te
bevallen van hun “zonde-baby” om daarna
vele jaren te werken in de wasserij… Tussen
1925 en 1961 werden er waarschijnlijk 796
babies in een massagraf begraven men vond
hun resten op een stukje terrein van 20 m2.
Het zou kunnen gaan om 35.000 meisjes die
hun heil zochten in kloosters… van de
zusters van een katholieke orde. Die werd
gefinancierd door de (toen ook katholieke)
regering. In een rapport van 1944 wordt al
melding gemaakt van een zeer hoog
sterftecijfer
aan
ondervoeding
en
kinderziekten van deze “foute babies”… De
Sunday Independent publiceerde de lijst
intussen en er was ook al de film: “The
Magdalene Sisters” in 2002.
De feministische groep Pro-Choice is
hiermee
nu
zeer
actief
en
de
verontwaardiging is intussen groot. Ook zijn
er geruchten dat een laboratorium Burrougs
Welcome geheten er vaccins zou hebben
getest op babies in deze tehuizen. Ook bij de
protestant minderheid is er sprake van een
dergelijk schandaal. Huize Bethany in Dublin
deed minstens 222 babies begraven zonder

Terug naar inhoud
AFRIKA
TE WEINIG ELECTRICITEIT
Een op de drie en dat zijn er ca 600 miljoen
afrikanen hebben nog geen stroom. Dat
berende de Wereldbank en ze telde ook 10
miljoen kleine bedrijfjes zonder stroom.
Toch zijn er daar veel mogelijkheden voor
opwekking:
hydro-electriciteit,
geothermisch, gas, zon en wind zat
eigenlijk… Maar er wordt daar nog maar
80.000 Mwatt geproduceerd wat evenveel
is als in heel Spanje of Zuid-Korea. Obama
heeft er nu een prioriteit van gemaakt…
Infrastructuur dat grote investeringen eist,
is in Afrika een probleem net als in India…
China doet er enorm veel aan tot
kernenergie toe..
AFRIKA: ZEKER HET SUCCES VAN
MORGEN!
Groei in de wereld als geheel nu 3,4%
terwijl de eurozone het moet doen met
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1,1%, en de opkomers naar 4,6% lonken.
Behalve Rusland wat in de deflatie duikt…
Zie Afrika met 5,3% in 2014, 5,5% in 2015 en
6% daarna.. Subsahara zelfs: 6%! Zes van
de tien snelst groeiende landen zijn te vinden
in Afrika. Nigeria, Ethiopië en Angola zijn de
toppers. Met hoge groei, inflatie ca 6,5%,
begrotingstekort 3,9% (!) kom daar maar
eens om . Met 50 miljard aan directe
buitenlandse investeringen in 2013.
Ja er zijn ook grote instabiliteiten: dat
terrorisme in Nigeria (en tot in Somalië via die
beruchte terreurboog), die rotoorlogen in
Kongo en Libië en ook Centraal Afrika. Sinds
1990 meer dan 500 conflicten en vele
vluchtelingen en “verplaatsten”.
Ook het
continent met de epidemieën: van aids tot het
Embola-virus.. Maar ook met toppers van
mondialisering zoals Zuid-Afrika en toch ook
Nigeria (nu al 160 miljoen inwoners!). En dat
ondanks die grote interne onrust van Boko
Haram. Het zal in 2050 de gelijke zijn van de
… VS met 400 miljoen inwoners en ook een
groei laten zien van 8,5%, wat meer is dan
China!
Afrika staat voor zijn economische gloriejaren
en neemt het stokje over van de aziatische
tijgers van 2e helft 20e eeuw.
Demografie: nu 1 miljard inwoners; 2,4
miljard in 2050 en 4,2 in 2100! Dus dan: meer
dan 4x de EU plus de VS! De urbanisatie
verliep van 19% naar nu 39% (sinds 1960) en
zal in 2040 boven de 50% komen. Nu zijn er
al 52 steden met meer dan 1 miljoen
inwoners. In 1950 geen ene! Lagos heeft er
nu 17 miljoen en Kinshasa 10 miljoen… Al
77% van de kids gaan hier naar school: in
1990 waren er dat 52%. Forse diversificatie
ook in de industrie vertrekkend uit een
compleet agrarisch continent. En al 20 landen
van de 54 zijn nu democratieën; in 1990
waren het er 4.
Zijn groei komt helemaal van interne
consumptie, mede door de verminderde
armoede (van 50% terug nu naar 31%) en
een middenklasse die nu al 350 miljoen groot
is. Het is ook nr. 2 op de wereld voor
Telecom: in 2016 meer dan 1 miljard
terminals! Verder stikt het in vruchtbare
gronden, grondstoffen en energiebronnen
(van Hydro tot zon).
Naast een grote

landbouwsector ook een sterk groeiende
industrie-sector en ook een mooi groeiende
toeristische
sector.
Dat
kan
die
milieudrama’s in China en India mogelijk
voorkomen.
En pas op: het is niet de staat die trekt
maar de privé-sector. Daar komt 90% van
het werk vandaan, twee-derde van de
investeringen en 70% van de activiteit.
Frankrijk doet daar “maar” 37%! Jaarlijks
komen er nu al 400.000 bedrijven bij.
“Dank zij” zijn kleine financiële sector
kwam het niet in de zeepbellen terecht en
de superschulden! Sinds 200 zijn de plek in
de mondialisering en de export met een
factor 4 gestegen. Veelal richting
opkomende landen als China (nr. 1 nu)
maar ook India en Brazilië..
En zie nu die Afrika-VS conferentie die
toont dat Washington door krijgt hoe
belangrijk Afrika aan het worden is. Iets
wat Beijing al lang doorhad.. De VS
kondigden een programma van 33 miljard
aan
investeringen
aan.
Want
de
handelsactiviteit van China en Afrika is
sinds 2000 met een factor 20 toegenomen!
Nu al 200 miljard wat het dubbele is van
die van de VS en Afrika! China doet al 20
jaar enorm veel aan de afrikaanse
infrastructuur:
wegen,
havens,
ziekenhuizen, pijpleidingen en overheidsgebouwen. De chinezen werken hier met
hun befaamde “chequeboek policy”. Er zijn
nu al 2500 chinese bedrijven in dit
continent en ook met moderne technoprodukten. Zonne-panelen en ook I-phonedelen. De mobiele telefoon is hier een
daverend succes en dat droeg enorm bij
aan deze snelle economische ontwikkeling.
Maar pas op: China is met Rusland en
Oekraïne (!) nu ook wapenleverancier:
China zit op plek 1 natuurlijk.
Nu zijn er ook mensen die vermoeden dat
China ook zijn eigen model, dat van “de
autoritaire
ontwikkeling”
hierheen
exporteert. De CP van China onderhoudt
hier vele contacten zoals het dat ook al
deed in Cuba. Waar het Rusland verving.
Er is ook kritiek te horen op het “chinese
kolonialisme” of wat men ook “Chinafrika”
noemt. In Ghana werden 170 clandestien
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chinezen gearresteerd die daar stiekem
mijnen exploiteerden. In Tsjaad en Niger
waren er stakingen door slecht betaalde
afrikaanse arbeiders (m.n. ook ongelijkheid in
salaris!), in de chinese oliebedrijven.
Ook is er steeds meer bezwaar tegen die
massale inzet van chinese arbeiders en het
passeren van locale arbeiders. En ook tegen
de vaak slechte kwaliteit die wordt geleverd
door chinese bedrijven, met name bij de
infrastructuur projecten.
Peking voelt deze kritiek goed en merkte best
dat de VS voor die top nu net op die
infrastructuurinvesteringen mikten.. En dus
riep Peking zelf Washington op om samen te
werken in Afrika bij de infra-ontwikkeling!
Want men ziet ook in China de sterke
populariteit van leven op “the american way”.
Meer dan Macdo en Coca Cola dus ook.
Wel Afrika is ontdekt en nu begint het
serieuze gevecht voor de aandelen in zijn
ontwikkeling. Met VS en China in de voorste
linies en de EU veel te aarzelend
achteraan… Al doet Hollande militair zijn best
om hier nu wat te helpen, maar zijn eigen
land ligt economisch is de ramsj..
We komen alle uit Afrika en… nu moeten we
ook alle aan de slag in Afrika!
Dus: die sprong van Afrika is nu even goed
mogelijk als het voorkomen van verder verval
van het oude continent. En dat hangt af van
een viertal zaken:
1.Afrika heeft het om het arbeidsreservoir
voor het vergrijzende continent te worden.
Het heeft binnenkort wel 1,5 miljard werkers.
Maar een goede integratie is voorwaarde ook
met de nu nog grote aantallen ww-ers met
betere opleidingen in Europa.
2.Investeringen in de infra-structuren is
vereist om verder te kunnen groeien. De
omvang van de electra-aansluitingen en
toegangen tot wegen is nu niet hoger dan
43%. En de helft woont nog in gebrekkige
huizen.
3.Er moet nog meer locale integratie komen.
Zoals de SACD rond Z-Afrika en de Comm.
Van West-Afrikaanse staten nu. Ook op
juridisch en monetair gebied moet er meer
komen dan het Ohada van nu. Ten behoeve
van commerciële conflicten en vrijhan-

delszones. Dus moet er een Bank of Africa
komen en een soort van Afrikaans IMF.
4.Het geheel moet stabieler worden en er
moet worden gestreden tegen de plagen
van corruptie en onveiligheid. Zo’n 19
staten zijn hier “fragiel”.. waar met name de
terroristen van profiteren.
Een halve eeuw na de onafhankelijkheid
komt er een economische revolutie in dit
continent.
Men ontsnapt nu aan de
armoede-val door groei in economie en
bevolking… En zijn nogal optimistische
bevolking blijft van groot belang. Er is ook
een
nieuwe
generatie
leiders
en
ondernemers ook van groot belang.
Opkomend Afrika is dé grote kans voor
Europa. Door zijn vitaliteit, en zijn ambitie.
Het kan de flauwte en het inzakken van de
oude naties tegengaan. Maar dat ligt zeker
ook aan de zienswijze van de grijze
europeanen… Die van mentaliteit moeten
veranderen..
DE DREIGING VAN HET EBOLA-VIRUS
Er bestaat geen behandeling tegen dus
ook de artsen en verzorgers sterven al. Het
dook 4 maanden geleden op in Guinée en
is nu in Sierra Leone, Liberia en Nigeria te
vinden. En al in de VS aangekomen… Die
landen tellen diverse honderden doden en
het leger moet nu al gebieden afzetten om
verspreiding te voorkomen. Groot-schalige
quarantaine dus! Incubatietijd is 21 dagen
bij dit bloedvirus waarvan je moet
overgeven en diaree krijgt en inwendige
bloedingen. Het is zeer besmettelijk via alle
lichaamsvochten en weefsels van mens en
dier. Nu breekt de periode aan van de
reisbeperkingen: een kritische fase is
bereikt en hiervoor waren vele virologen al
jaren bang…
VROUWEN NEMEN OVER IN RUANDA!
Zo’n 12 miljoen inwoners, iets kleiner dan
Nederland. Groei 7%, BBP per inwoner
1500 dollar, 45% onder de armoedegrens
en het minst corrupte land van Afrika. Maar
ook nog 71% analfabeten.
De genocide van 1994 stortte het land in
een grote chaos en depressie. En zie nu:
onder de ferme leiding van president Paul
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Kagame ziet men steeds meer vrouwen op
hoge posten. En kwam er ook een nieuw elan
en een moderniseringsgolf. Dat is onder meer
te zien aan een apps die gaat over het
houden van koeien. Deze beesten zijn
namelijk een basis in de voedselvoorziening
in dit land. En zo kunnen de 2oo.ooo families
die in 2006 een koe kregen van de regering
de melkproductie per dag eindelijk op die 50
liters krijgen. Wat eerder niet lukte door
gebrek aan voorlichting.. U moet ook weten
dat hier 81% van de akkerbouwers vrouwen
zijn… Daarom had de promotor: een mooie
jonge dame die voor een minister werkt. Ook
dit mooie succes. Zij bedacht die Miss Geek
die in de apps een vitale rol vervult en die het
programma zeer succesvol maakte. Een
anecdote? Nee, want 64% van de
parlementszetels worden hier ook bezet door
vrouwen. De meeste ministers zijn ook
vrouwen hier en de president steunt het met
veel kracht. Hij riep ook veel eerder gevluchte
vrouwen terug, die al jaren elders studeerden
en werkten: een prima injectie in dit zo
verdwaasde land. Na die vreselijke genocide
bij de strijd van tutsi’s en hutsi’s zo’n 20 jaar
geleden was de rol van de mannen
uitgespeeld: zij waren traditioneel de krijgers
dus de “oplossers” van conflicten. Mede
daarom konden nu de vrouwen naar voren
komen om de bestuurlijke zaken over te
nemen omdat zij nauwelijks met dit verleden
zijn besmet. Maar er moet hier een
verzoening komen om het land weer op orde
te krijgen. Te vele van de huidige bewoners
lijden nu nog onder dat vreselijke verleden.
Vrouwen runnen nu coöperaties hier, zijn
webdesigners, en verzorgen het ICT
materiaal voor scholen en universiteiten.

2% in de andere EU-landen. Elders “maar”
0,1%.. Dat valt weer eens mee dus.
EUROPA VOELT NIET LEKKER..
De hooggeleerde Bruma uit de VS , half
nederlands van afkomst, weet veel over
Nederland. En Europa. En boven zijn
schrijfsel stond veelbetekenend: “Alleen
Duitsland kan UROPA bij elkaar houden”..
En hij somt op dat niemand zich echt met
“Europese instellingen verbonden voelt”,
dat het “Brussel niet lukt om culturele
verbondenheid te laten samenvallen met
politieke saamhorigheid” en herinnert aan
“dat katholieke geurtje dat altijd al aan de
droom van dat ene Europa hing”. Ook die
van Erasmus en de Lamartine, beide diep
christelijk.. Een nieuw soort Heilige
Romeinse Rijk: dat was eigenlijk bedoeld.
Waarbij dan natuurlijk ook Aken de betere
hoofdstad zou zijn.. De oprichters waren
uit die hoek en hadden ook niet echt veel
op met echt democratische instellingen.
Maar er ontstond bepaald niet één idee
van Europa en die vlaggen de hymne,
intellectuele congressen, vrome speeches,
dat hielp maar weinig. Een nationaal model
opdringen aan zoveel verschillende landen
dat gaat niet lukken. Er bestaat te weinig
saamhorigheid: zie de vele discussies in de
eurozone
als
illustratie.
Een
gemeenschappelijke munt invoeren zonder
politieke unie blijkt steeds meer een
probleem. Zolang men profiteren kon was
het OK , maar nu met dat economische
europees drama loopt het heel anders. Die
ongelukkige ontwikkelingen in het zuiden
toonden het echte gebrek aan solidariteit.
Men bleef nogal steken in discussies over
die corrupte zuidlanden. Wat natuurlijk niet
onwaar was, maar.. dat hielp nauwelijks
meer.
Duitsland is HET sleutelland dat ook nu de
EU met zijn economic power bij elkaar
houdt. Maar of de economische offers weer
door de duitse burgers zullen worden
geaccepteerd is zeer de vraag. En dan is
het “exit EU” of minstens “exit Eurozone”!
Daarna zou noord zeker een eigen weg
gaan, en wat zuid zou doen is
waarschijnlijk als afzonderlijke landen

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
331.000 VALSE EUROBILJETTEN?
Er zijn 16 papieren euro’s in omloop en
331.000 (0,02%) ervan zijn vals. Vooral
biljetten van 20 en 50 euro zijn het : 46%
resp. 35% van de vervalsingen. Zo’n 98%
werden gevonden in de Eurozone-landen en
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verder gaan.. Waarbij Frankrijk sterk in dubio
zal komen. En de romanticus in Buruma, -ik
mag dat ook zeer als gedachte-, doet hem
hopen op een soort nieuwe europese Hanze,
als model…

HET CUBASYNDROOM VAN FRANKRIJK
In Cuba kun je zien hoe het landen vergaat
die afhaken van de anderen ook in Trinidad
is dat te beleven. Waar de Chevrolets BelAir ingebouwde Lada-motoren hebben en
die auto’s al drie generaties dienden. Hier
verdient men 30 dollar per maand en is dus
zelfs het kopen van een Peugeot of Fiat
van 12.000 echt onmogelijk. Dus wacht je
hier geduldig op de bus die vaak te laat is
in het centrum van Havana dat mooi werd
opgeknapt met geld van Unesco. Het is
ook ons erfgoed immers? Dit alles is een
erfenis van de sovjetgekte en hier probeert
men nu ook pasje bij pasje over te gaan tot
“een markt-socialisme” maar dan dus heel
anders dan in China. Er zijn hier al wat
zelfstandige
ondernemers
die
kunstvoorwerpen verkopen of flessen
water… Maar de regering maakt er niet
echt werk van. “Hoop”, toekomst” dat zijn
vergeten woorden en de geboortegraad is
hier ook nog maar 1,4 kind per vrouw…
Hoezo morgen?
De VS laat intussen 4% groei zien de
engelsen denken aan 3,2% en Parijs viel
terug op magere 0,5%... Eigenlijk is het
kwaad in Cuba hetzelfde als in Frankrijk:
de ondernemingsgeest is gestorven.. wat
hier bestorven ligt in de woorden van Fidel:
Wij willen niet de rijken arm maken, maar
de armen rijk”! Maar de rijken vertrokken
en stopten met fabrieken en bedrijven en
nu zijn er nog enkel armen. Hollande pakte
de rijken ook aan met zijn belastingen
maar ook hier verdwenen ze. Zelfs de
kleine rijken zijn er niet meer waardoor
enkel het helpen van ouderen en dat liefst
zwart over blijft… Ook de bouw ging
onderuit en er komt een steeds groter
tekort aan woonruimte.. Als de krachten in
een land geen zin meer hebben om uit te
vinden, te innoveren, risico’s te nemen en
initiatieven ontplooien gaat het land
stilstaan.. Dat zie je niet meteen op de
korte termijn, maar zal van jaar tot jaar
meer te merken zijn, Zoals 50 jaar al
gebeurde in Cuba. Dit durfde Christine
Kerdellant te schrijven in L’Express in aug,
2014 en niemand lachte er mee.

DUITSLAND EN CHINA: DE VERRE
PARTNERS
Duitsland doet voor 67 miljard aan export
naar China en omgekeerd doet China met
Berlijn voor 73 miljard (euro). De duitse
investeringen in China waren half (!) 2014 39
miljard. VW is alleen al goed voor 2 miljard in
twee jaar. Omgekeerd: China investeert maar
voor 850 miljoen in Duitsland.. De autoexport naar China is 29% van de totale, dus
23 miljard… Zo’n 40% van de in China
gemaakte buitenlandse auto’s is… Duits. Dat
was in 2000 9%..
Duitse investeerders zijn op de chinese
beurzen zo’n 12,5 miljard nu.
Merkel ging al zeven keer op bezoek in
Beijing nu China voor Duitsland de
belangrijkste handelspartner is geworden. En
de chinese leiders etc. weten ook goed de
weg naar Berlijn te vinden in dit “Gouden
decennium” zoals men zegt in het duitse
Mercatorinstituut (vh duitse bedrijfsleven in
China)… En Duitsland steunde China al
enkele malen succesvol met problemen in….
Brussel. En Merkel zelf heeft ook wat met
China dat al in de 80-90-er jaren openstond
voor duitse bedrijven. Omdat beide landen ,
zeker zij uit het Mao-tijdperk, een
ingenieurscultuur ademen. Duitsland heeft
hier grote faam. Als automaker maar ook als
farmaceut en niet alleen voor grote bedrijven
maar ook kleinere familie-ondernemingen. En
ze hebben ook verstand van milieuproblemen
oplossen!
Wordt het decennium een “Gouden Eeuw”?
De groei van China neemt af nu ,, chinese
bedrijven werden ook scherpe concurrenten
en er is veel last met corruptie. Veel
europeanen geven al op… vanwege de
corruptie, de rechteloosheid, ondoorzichtige
regels, diefstal van geestelijke eigendom en
nog meer… duitsers zijn nog niet massaal
ontmoedigd en praten vooralsnog vooral over
het ontbreken van voldoende meertalig
personeel..
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links is allereerst zeer jaloers op zijn
sociale
prestaties
en
zijn
schuldvermindering: Italië en Frankrijk
voorop. Maar de prestaties van dit land
passen niet bij het bescheiden imago dat
het zelf wil… Zie hoe vastbesloten en
openlijk het Obama met zijn zoveelste
spionage-gedoe de les las! Tot in China
toe en tot groot genoegen van Peking
ook…
Deze afaire toont ook hoe sterk de VS
beseffen dat Duitsland staat op een
important kruispunt. Duitsland is de hoog
gewaardeerde handelspartner van Iran (!)
en van Rusland… Merkel is ook exoostduitse en Schröder de Gazprom-bobo
was premier van Duitsland.. En Poetin was
KGB-er in Duitsland ooit.. Zijn enige, ook
zeer ernstige zwakte is zijn demografie!
Ook zijn zwakke positie in de VN, zijn te
zwakke “soft-power en ook te zwakke
militaire power. Waardoor het te weinig
impact heeft op het internationale vlak…
Daarom ook zien de amerikanen Duitsland
te veel als enkel een economische
concurrent van formaat… en niet als
wereldspeler. Maar de CIA-positiekeuze
geeft aan hoe ongerust Washington ook is
waar het gaat om haar grote potentie die
nog groeit..
Merkel heeft een zeer
importante positie veroverd voor haar land
maar zal er nu niet aan ontkomen om dat
ook
geopolitiek
meer
te
gaan
demonstreren. In Brussel is het spel
praktisch al gewonnen…. Nu de volgende
stap. Berlijn trekt Europa en niet Brussel!

WAAROM
HEEFT
FRANKRIJK
EEN
ARTSENTEKORT?
Het land krijgt steeds meer ouderen maar het
aantal artsen loopt maar terug.. Sinds 2007
5% achteruitgang.. Veel artsen vertrekken
zelf met pensioen en ook naar het…
buitenland, zoals naar Quebec. En omdat er
een slot zich op de toelating tot de stdie: je
moet meer dan 15 gemiddeld halen (20 is
max. in Frankrijk) om te worden toegelaten
hier… Deze regel gaat het land fnuiken net
als dat in de VS het geval is. Over 10 jaar zijn
er daar 90.000 artsen te weinig.. waarvan
45.000 huisartsen. Daar wordt röntgenfoto’s
interpreteren al naar India uitbesteed via
Internet.. Oostenrijk heeft ook grote tekorten
en ook Engeland doet al een beroep op
indiasche artsen.
Dus ontkomt ook Frankrijk hier niet aan.. Nu
al komt 8% van de anesthesisten en
radiologen uit het buitenland. Voornamelijk uit
Frans Afrika… en steeds vaker uit Algerije.
Zonder hen zouden er nu al ziekenhuizen
moeten sluiten.. Roemenië is ook leverancier
en ook België.. Vele daarvan komen uit
Frankrijk en gingen elders studeren om om
die minstens “15 punt gem.” heen te komen.
Er wordt geschat dat er nu 10 à 20-duizend in
het buitenland medicijnen studeren..
En nu wordt het nog mooier: een Portugese
universiteit werft franse studenten die.. in
Beziers en Toulon “à la portugaise”
medicijnen kunnen studeren. Tegen flinke
betaling…
Pogingen van Parijs om dit ongedaan te
maken liepen stuk: Brussel ziet er niets
verkeerds in! Straks kun je enkel nog arts
worden in het buitenland in een land met een
groot tekort aan artsen!
Gelukkig zijn de studenten handiger dan de
overheid, zegt een hooggeleerde franse
medicijnman..

KIJK EENS GOED NAAR DIE ZWITSERS!
Hun toekomst is high-tech en de
gezondheidstechno (framacie, biotech,
voeding, hugiene) en de industriële
produktie is hier 12400 dollar per inwoner.
Hoger dan in Duitsland, de VS en Japan..
en zelfs Singapoer! Nee dus: die zwitsers
leven niet primair van hun banken.. die
doen maar 20% van het BBP, industrie is
22%! En zij hebben ook een klein
begrotingsoverschot.. En de staatsschuld
is 46% van het BBP… Ze zijn nummer
EEN van de innovatie waar Frankrijk op
plek 10 staat. Mediane salaris 5000 euro

TOPPER DUITSLAND PLAYS LOW…
Duitsland is voor alle een echte topper: van
voetbal tot export… En Berlijn heeft in Europa
geen enkele “challenger” meer, nu Frankrijk
achterblijft.. Het heeft daar zeer gericht aan
gewerkt maar ontdekt nu dat daaraan ook
geopolitieke gevolgen vastzitten. Europees
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en elke dag komen er 280.000 (!)
grensarbeiders hier werken, waaronder
150.000 fransen. Hier werd opnieuw het
minimumsalaris geweigerd: referendum 85%
tegen! Dat zou overigens maar voor 330.000
zwitsers van toepassing zijn… met hun
superlage ww (3%!) en een jeugd-ww van 9%
(europees
laag).
Hun
systeem
van
leerlingwerker is wereldwijd fameus. Men
wilde niet in franse toestanden terecht
komen.. Men wekt hier 42 uur per week met
een wettelijk max van 45 uur… 4 weken
betaalde vakantie per jaar (referendum 2012:
67% tegen een verhoging naar 6 weken!). In
Duits Zwitserland is Frankrijk een niet
bespreekbaar voorbeeld van economie! Hun
pensioen gaat in bij 65 en na 40 jaar arbeid is
hier het ouderdomspensioen bijna 4000
euro/maand voor een ambtenaar. Ontslag
gaat hier razendsnel, aannemen ook… Geen
speciaal statuut meer voor ambtenaren dat
verdween al in 2002. Iedereen betaalt
ziektekostenverzekering en per persoon. Drie
premieklassen: , 18 jaar, 19-25 jaar en de
volwassenen.. Zeer hoge belastingen ook
maar ook bankgeheim… De ww duurt maar
400 dagen en 520 vanaf 55 jaar.. en je wordt
fors gepusht om werk te vinden. Huren zijn
enorm hoog: 2500 euro/maand voor een
appartement in de stad en een villa buiten
doet 3600 euro.
Nummer EEN voor patentaanvragen op de
wereld: Frankrijk nummer 11.
Deugden: punctualiteit, betrouwbaarheid,
hygiène, exactheid, discretie en respect voor
tradities. En topper ook in immigratie: vooral
in de resto’s, ziekenhuizen, bouw en
horlogerie en nu met recente quota’s..

van eenheid, solidariteit en harmonie… Het
is maar dat u het weet.
DROEVE TUSSENBALANS EU
Na de europese verkiezingen zagen we de
onsmakelijke herrie over Juncker waarbij
Cameron het meest genante lawaai
maakte. Zo’n 60 jaar na de start van deze
samenwerking en de grote ramp die WOII
was en na het afzweren van het
nationalisme en de rivaliteiten om de
heerschappij is nu weer een uur van de
waarheid aangebroken. Doorgaan of de
implosie laten gebeuren?
De nationale belangen zijn er weer volop
en de Unie wordt er door gesloopt. Het UK
haalde zich een ferm oordeel op de hals:
Cameron moest consequent zijn en…
maar vertrekken uit het EU-verband!
Terwijl hem intern mogelijk het Brixit
(afscheiding van Schotland) wachtte.
Onderwijl verloor Parijs alle controle over
zijn financiën en bracht zo een mogelijk
breuk voor de euro naderbij en intern een
verdere winst van het FN. Duitsland bleef
zijn maat slaan en riskeert de deflatie in de
unie. En gaat een kostbare energieomwenteling terwijl de afhankelijkheid van
russisch gas toeneemt en de CO2 uitstoot
omhoog schiet.
De EU moet een nieuwe impuls krijgen die
een antwoord is op de toenemende
ontgoocheling bij zijn volkeren. Het plan
dat bij de verkiezing van Juncker hoorde
was een opsomming van zwakte en
onduidelijkheden.
De EU is uit de recessie maar de crisis blijft
volop. Het blijft het zieke continent van de
mondialisering. En het contrast met de
voortgaande VS neemt verder toe.
Ondanks dat het des werelds grootste
markt is en de euro-crisis bezwoer dreigt
nu de deflatie, de vergrijzing, de
technologische achterstand op de VS en
de overvleugeling door de opkomende
landen… Terwijl ook bij de laatste de
productiviteit ook achter blijft en de
schuldenlast ook te hoog wordt. Om de
euro-explosie te voorkomen wil men meer
coördinatie op economisch gebied, behalve
Frankrijk dat dwars ligt. Terwijl de

OORSPRONG VAN DE EUROPESE VLAG
In Cotignac weten ze daar alles van, en dat
zie je aan hun processievlag. Die heeft van
doen met een oude houten Maria met kind in
polychrome en is uit de 17e eeuw. Ze heeft
een blauwe mantel met .. 12 sterren en dat
was waar het idee van de schilder Arsène
Heitz, grote vriend van Robert Schumann van
de EU vandaan komt in 1955. De EU nam
deze vlag tot de hare op 8 dec. De dag van
Maria Onbevlekte Ontvangenis.. Symbool
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tegenstelling N-Z groeit, de ww nog steeds
zeer hoog blijft, enkel in Duitsland de export
op nivo blijft en de schuldenlast nauwelijks
echt afneemt. De faillerende middenklasse
geeft nu Europa de schuld en de seperatisten
zijn er ook al te horen: zowel in Noord als
Zuid. Onderwijl schiet ook de immigratie
omhoog vanwege de grote conflicten in MO
en Afrika en krijgt Europa geen greep op de
stroom aan clandestiene. Een gezamenlijke
politiek op dit gebied in samenspraak met de
probleemregio lijkt verder weg dan ooit.
De veiligheid vermindert en de VS worden via
Internet en de financiën steeds dominanter.
Terwijl het terrorisme explodeert van Nigeria
tot Pakistan en de bloedige revoluties in de
Arabische-islamitische
wereld
elkaar
opvolgen. En Rusland, eigenlijk zelf ook in de
problemen, Europa treft in zijn nog niet echt
gebleken zwakten. Het schaamt zich daarbij
zelfs niet om gas-chantage in te zetten die 13
van de 28 landen direct raakt.
Dus zijn de aan te grijpen prioriteiten voor de
EU overduidelijk! Groei en ww, echte
stabilisatie van de euro, vermindering van de
energetische afhankelijkheid en vetsterking
van de in- en externe veiligheid. Waarbij
herbewapening en strategische herpositionering zeer nodig zijn.
Handhaving van de status quo zal
onmiddellijk terugslaan op het verschil noordzuid in de EU dat een euroschok zal
oproepen en dan ook een ware implosie in
Frankrijk zal veroorzaken. Wat Merkel
probeert lijkt onvoldoende en vergroot nu de
spanningen
tussen
lidstaten.
Alle
voornemens voor versterking zijn opgesomd
maar ze lopen vast op de populisten en het
afzakken van Frankrijk. Als we daar niet halt
aan kunnen roepen ziet het er zeer slecht uit
voor de EU..
Dit alles terwijl tegelijk Europa zo enorm veel
pluspunten heeft! Het hervond na vele
decennia van oorlogen zijn eenheid en zijn
gewonnen vrijheid van 1789. Beschikt nog
steeds over een enorm kapitaal aan mensen,
materiële aken en immateriële schatten. Het
heeft vele centra en universiteiten die
excellent zijn gezien op wereldschaal. Is
democratisch sterk verankerd en is een

geheel
van
rechtsstaten
en
is
eenvoudigweg de grootste economische
markt ter wereld.
Het
mankeert
helaas
aan:
een
gemeenschappelijke visie en strategie, de
politieke wil en een positieve spiraal van
hervormingen in de lidstaten en de unie.
Iemand zei ooit: Soms moet je kiezen
tussen je uitrusten, alles op zijn beloop
laten of kiezen voor behoud van je
vrijheid… Daar staan we nu. Of we gaan er
samen tegen aan óf we verliezen het stuur
over onze toekomst. En laten het over aan
de dominante machten van de 21e eeuw.
En de impact van Frankrijk en Duitsland,
als motoren en initiatiefnemers, op de
toekomst van de EU is zeer groot.
Als daar niet spoedig een initiatief
zichtbaar is zien de zaken er droevig uit.
Wie staat op en maakt een begin?
(mede naar Bavarez in Le Point van juli 2014).

VIA
SCHOTLAND
NAAR
KLEINBRITANNIË?
De schotten gaan op referendum 18
september
over…
onafhankelijkheid.
Spannend: de polls gen slechts 4%
verschil voor JA en Nee maar 15% is nog
niet zeker van hun keuze. Dit landje van
5,3 miljoen inwoners staat op plek 14 bij de
rijke landen. Achter Duitsland maar vóór
Frankrijk met een BBP/inwoner van 30.000
euro (beide anderen 32.000 resp. 28.000).
Zo’n 90% van de olie +gas van UK liggen
op hun terrein en ze weten zeker dat
Londen hun welvaart remt… Alex Salmond
de partijchef van de SNP die afscheiding
zoekt wil pais en vree en wil niet blijven in
een land dat elke drie jaar in een oorlog
betrokken raakt! Zijn beloften zijn erg mooi:
belastingvermindering,
minimumloon
gekoppeld aan de inflatie, gratis crèches,
en 100% van de stroom in 2020 zal
duurzaam geproduceerd zijn. Een zweeds
model bijna! Maar er zijn minstens twee
lastige punten. Een is de munt; eigen geld
met een eigen nationale bank dat is wat
riskant. Omdat de zekerheid niet van zo’n
nieuweling kan komen.. Dus een monetaire
unie met Engeland en dus het pond
Sterling nemen? Maar dan komt er ook een
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budgettaire unie en dus weer dat engelse
handje… En ze moeten hun deel van de
nationale schuld meedragen! Dan dus maar
in de eurozone met de euro? Dat wil Salmond
graag (!) maar de EU heeft gewaarschuwd,
Ze komen op de wachtlijst en achter anderen
te staan. Zoals Turkije en Servië.. Hun grote
industrie vindt dit alles maar niks en nogal
link populistisch. Dus dat Klein-Bretagne dat
is niet morgen?
Maar er kwamen verassende antwoorden uit
de financieel-economische wereld! Want die
boedelscheiding Engeland-Schotland blijkt
best spannend. Geen wonder na ruim 300
jaar huwelijk. Activa: 96% van olie in UK is
Schotland en 52% van het gas…
De
afscheiders zien dus een Nieuw-Noorwegen.
Maar het gaat “maar” over 8 miljard pond én
het is over 30 jaar op… Dat is niet genoeg
om het schuldaandeel dat 106 miljard pond is
te balanceren (8% van alles UK-schuld die
1272 miljard pond is). Dan is Schotland ook
nog een sterk vergrijzend landje: de publieke
uitgaven per kop zijn er 10% hoger dan in
heel UK! Hun begrotingstekort is dan ook:
3,2% van hun BBP nog in 2016! En dat zal in
20 jaar dus… 12% worden: de weg van
Japan dus. En de rente op hun schulden zal
omhoog vliegen: de agencies zullen die
opduwen als UK niet meer garant staat.
Daarom wil Londen ook niet een Schotland in
een pond-zone hebben! En in de euro
stappen? Wel dat duurt eeuwig en dat haalt
mogelijk de euro ook niet meer. En nieuw
eigen geld/munt? Wel daar staat geen
investeerder op te wachten….
En dan die Royal Bank of Schotland nog.
Hun actief is… 1200 % van het schotse BBP!
Erger dan het failliete IJsland met zijn 880%
ooit. Dus dat soevereine Schotland lijkt op…
een sprookje en een droom. Op naar 18
september dus…

weer voor de wind… groei op 3%, ww naar
6,5%, tekort terug (van 11%) naar 6%... en
op 0% in 2018… Londen, gedragen door
zijn City is weer helemaal dé stad van de
mondialisering. En weer goed in sport,
cultuur en vol met geld en talent. Zelfs de
auto-industrie komt weer op al is het de
buitenlandse
hier
nu…
Hun
bezuinigingsdrift had dus succes en er
kwamen +1,2 miljoen banen bij terwijl er
55.000 ambtenaren naar huis moesten..
Dus Engeland kroop uit het dal, moet weer
oppassen voor zeepbellen en… ook voor
rare politieke toestanden!
De diverse subgemeenschappen gaan
meer op zichzelf staan, er is protest tegen
de hoge immigratie en tekenen van
islamhaat, een afscheidingsbeweging van
het olie-rijke Schotland, en nu zelfs een
zelfs afscheidingsgevoel van de EU!
Politieke crisis in een land met economisch
herstel? Cameron stak het vuurtje zelf aan
met zijn eis om het europese verdrag
opnieuw vorm te geven wat hem niet
lukken zal. Zo komt hij dan zelf terecht bij
zijn
dreiging
van
dat
afscheidingsreferendum in 2017 als de
Tories dan winnen..
En ook al is dat nog geen gewonnen zaak
in Engeland, het is binnen de wankele EU
wel het openen van de doos van
Pandora… Het versterkt de anti-integratie
gevoelens ook bij andere landen en
bedreigt dus zo ook het voortbestaan van
de euro! Dat veroorzaakte dus Cameron
ook met zijn eis tot openbreken. En
daarmee brekt het opnieuw elke kans op
een defensiesamenwerking in de EU en…
geeft Duitsland zo een nog sterkere
positie…
Er uit stappen betekent voor Engeland 7,2
miljard minder bijdragen aan Brussel, maar
zijn ja tegen vele europese regels, dat ook
een voordeel is voor zijn mondiale positie,
breekt dan ook af.. ook zijn aandeel van
liefst 74% in de omwisseling van deviezen
ook via zijn 40% van de europese
transacties en de aanwezigheid op de
londense beurs van liefst 85% van de
investeringsfondsen komen ook in het
geding. De britse auto- en farmaceutische

IS EEN BREXIT MOGELIJK?
Stelt u zich voor: niet Schotland apart en dan
zo in de EU, maar eerst Engeland (incl.
Schotland!) uit de EU! U denkt dat dit maf is?
Wel, een toenemend aantal engelsen niet en
Cameron stak het vuurtje zelf aan met zijn
referendum dat hij beloofde…over wel/niet
blijven in de EU. Want het gaat Engeland
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industrie zijn ook nauw aan de EU gelieerd…
Export naar de EU is hier 15% en dat zou
een schok in de in- en externe vraag kunnen
oproepen die de groei min 1 à 3% zou
kunnen kosten.. Plus een hogere ww door
banenverlies in de 4 miljoen die met de EU te
maken hebben. En op het gebied van de
diplomatie en zijn internationale positie wordt
het dan ook niet beter… Engeland is vele
maten te klein om in het koor van de nieuwe
reuzen te kunnen meedoen. Zijn goede
relatie met de VS zal dat niet kunnen
compenseren, ook vanwege die ongelukkige
samenwerking met de oorlogen in Irak en
Afghanistan..
Dus Frankrijk en de rest van de EU moeten
nu voorzichtig worden in hun omgang met de
“clandestiene passagier in de EU” zoals
sommige het beschrijven. Frankrijk echter
kan een stuk van de financiële business uit
Londen terug pakken van de fin-industrie
rond de Euro… Parijs zou zijn oude plek
daar kunnen terug veroveren… En vele die
naar Londen vertrokken zullen de weg naar
Parijs terug vinden.
Cameron staat op het punt om een
historische vergissing van formaat te begaan,
denken vele. Zoals Churchill dat ook deed in
1925 met nare gevolgen. Zijn idee een
sterkere nationale soevereiniteit te behalen
door een Brexit leidt tot afkoppeling van de
band met de nieuwe wereld. En ook van een
verval van de EU…

verder weg lijkt dan ooit nu… Maar nu
komt er een nieuwe idee op: teug naar een
Europa der stadsstaten en loslaten van de
natie-staten…
Want er zijn erg veel
obstakels aan die integratie van natiestaten; de tegenstand groeit snel. Je komt
dan bij het VS-model met zijn ruim 50
superregio’s. Dus waarom niet weer
Catalonië (Frans + spaans deel samen),
Vlaanderen (Belgische + Nederlandse
samen),
Frans
Belgie
(Wallonie,
Luxemburg, Noord-Picardië samen) en dan
klopt dat met zo’n regio als Rhone-Alpen,
een groot-Bretagne, groot Aquitanië en
groot Parijs toch? En Italië: Lombardije
(noord), Toscane in het centrum en rest
Zuid. Zo kom je op een 50-tal europese
regios… Samen in een federaal Europa
met een paspoort, een munt, een fiscaliteit,
financiële politiek en sociaal recht. Utopie?
Mogelijk wel, maar nu is het toch ook: óf
meer Europa óf geen enkel Europa?

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
LETLAND IS BANG NÁ OEKRAÏNE!
Letland kijkt met schrik naar wat er in
Oekraïne gebeurt en denkt terug aan de
65e verjaardag van de “communistische
genocide”. Zo’n 42.000 letten werden door
Stalin gedeporteerd.. Het land werd in
1939 door het Rode Leger en toen in 1940
door de Wehrmacht en toen kwamen er
van 1945 tot 1990 weer die russen! Dus
wat nu Poetin doet maakt het land, met zijn
28% russen, best onrustig. Die wonen
vooral in het oostelijke deel van dit land
van 2,1 miljoen inwoners. De paranoia is er
weer en men verhoogde al het Defensiebudget, zeker toen Moskou ook nog riep
dat Riga zijn Russische minderheid beter
moest behandelen.. Ze hopen dat hun
lidmaatschap van de Nato, de EU en
Schengen hun zal beschermen. Maar nu is
er onmiskenbaar die identiteitscrisis aan de
gang… Want die Krim dat heeft ze her
best bang gemaakt!

CDU OFFENSIEF VOOR BRUSSEL
De CDU seint stilletjes ook de franse UMP in
over die structurele hervormingen zo nodig
voor Frankrijk! Beide landen zijn immers sterk
interdependent en de motor van de Unie
terwijl Frankrijk steeds verder afzakt…. Dus
ook dat (met Renzi) een beetje duwen op
uitstel van dat tekort moet niet lukken, laten
de CDU-ers weten. Zij deden mee aan de
Schröder-operatie en blijven daar bij ook voor
La France. We gingen het in Brussel zien..
TERUG
NAAR
EUROPA
DER
STADSSTATEN?
Er zijn vele ideeën in omloop voor een beter
lopende EU. Zoals zonder euro maar wel met
vrij verkeer. Of de politieke integratie wat
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HOE DOEN DIE RUSSEN HET EIGENLIJK?
Rusland was voor 1914 exporteur van boter,
melk en graan en nu exporteert het ook
grondstoffen: vooral oile/gas, metalen en
hout… Maar met andere zaken als auto’s en
consumptiegoederen moeten daar de er
gevestigde buitenlandse bedrijven doen. Die
daartoe verplicht worden om te mogen
verkopen in het land.. Maar nu is het land
voornamelijk een soort rentenier… Het land
ging zowat failliet in 1998 maar nu zit de
kassa vol met deviezen het staat daarbij op
plek 4… Maar het land stond qua BBP in
1991 gelijk met China en nu is het daarvan
maar ¼… Dus wil Poetin zijn economie
diversifiëren maar daartoe ontbreekt zeer de
organisatie en de technologie: er is zeer
weinig moderns daar te vinden.. Maar het kan
opklimmen als het ook op andere gebieden
ervoor zorgt dat het overschot beheerst wordt
om zo de waarde van de roebel te
beschermen. Maar de staat heeft een zeer
hechte verhouding met de grote industrie
vooral in de grondstoffen en dat remt een
vrijere
industriële
ontwikkeling
en
diversificatie. Als de grondstofprijzen met
name voor olie/gas goed blijven zal het
vooralsnog redelijk gaan maar als die
bederven is het snel mis. De stagnatie van nu
is een slecht teken en Poetin grijpt al naar het
nationalisme en renationalisaties en dat werkt
de gang naar meer moderniteit tegen.
Helaas de russische elite van nu waant zich
de sterkste. Zowel van de afzakkende VS als
het bijna geëxplodeerde Europa! En dus kijkt
het om naar het oosten, de Pacific… terwijl
het 55% naar Europa exporteert, het
europese leven ambieert alsook zijn sociale
systeem.
En Europa kan op korte termijn niet zonder
Rusland en moet zijn olie en gas vandaar
halen.. Vloeibaar gas kan ook maar is veel
duurder. En Europa heeft de Russische
afzetmarkt zeer nodig: men is sterk op elkaar
aangewezen dus… Al kopen de russen nu
vooral hun industriële machines in Japan..
Daarom is ook Berlijn zo voorzichtig nu met
Moskou in de huidige crisis. Dus van Rusland
een soort nieuw-Iran maken is zeer
onverstandig. En Bulgarije, Roemenië en
Hongarije willen geen conflict met die russen.

Tot zover duwen nog enkel de sancties van
de VS de russen richting Peking.
Rusland en W-Europa zijn tot elkaar
veroordeeld… dus het verstand moet gauw
weer de boventoon gaan voeren!
IOUKOS DE RUSSISCHE BOM?
In 1995 koopt de bank Menatep het
oliebedrijf Ioukos en de eigenaar
Khodorovski wordt schatrijk. Maar hij valt in
ongenade bij Poetin die hem in het gevang
stopt. Khodorovski komt vrij, gaat in exil en
verkoopt zijn schuldenclaims… Die nu
Rusland deden veroordelen voor liefst 50
miljard!
Dat
nam
ook
10
jaar
advocatenwerk vooral dooe een rus
gevlucht naar Israël. Hij wordt in 1996 door
Moskou beschuldigd van moord op een exagent met polonium… Nu is het wel nog
even een kwestie van het geld innen…
bijvoorbeeld
door
beslaglegging
op
Russische bezittingen in 150 landen? Het
is dus niet voorbij maar Poetin heeft er nog
een echt probleem bij gekregen!
DE CRISIS VAN BULGARIJE
Het is het armste land van de EU en het
meest instabiele ook. De nieuwste
socialistische premier moet nu ook weg
omdat hij niets ondernam tegen de grote
armoede. Nieuwe verkiezingen in october
kunnen nu weer de conservatieven in het
zadel helpen die dat ook al eerder waren
van 2009 tot 2013. Maar ook zij zullen er
nauwelijks in slagen de oligarchen die het
land beheersen weg te krijgen. In dit
opzicht lijkt het land op Rusland dat na het
communisme dezelfde weg ging. Met zijn
misdadige wilde privatisering van enorme
staatsbedrijven…
Door
de
oude
communisten natuurlijk die nu schatrijk en
corrupt zijn.
OOST-AZIË
KORTE HISTORIE VAN CHINA
In een eeuw werd China van een
ingeslapen,
achterlijk
land,
zwaar
vernederd ook door vele, wat het nu is.
Een land tussen fascinatie en vrees en het
boek: “De eeuw van de vier keizers” van
ene Kauffer vertelt het verhaal via de
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elkaar kruisende biografieën van vier
“republikeeinse keizers”: Sun Yat-sen,
Chiang Kai-shek, Mao Zedong en Deng
Xiaoping. In 1896 wordt een chinese arts in
Londen opgesloten in de chinese legatie
aldaar. Hij is een protestantse bekeerling van
dominees en komt in opstand tegen de Qing
dynastie. Zij beheersten China vanaf de 17e
eeuw en lieten het land onontwikkeld. Terwijl
de buren moderniseerden met name Japan.
Zij verrijken zich ook aan de buitenlandse
handel tot ze in 1911 vallen. En Sun eerste
president wordt… via de nationalistische
partij de Guomindang. De regering installeert
zich in Canton maar praktisch het hele
verdere land is een pandemonium van
krijgsheren. De anarchie heerst er volop…
Maar Sen doet de draak wakker worden al is
hij een chaoot en een “complotteur” en
intrigant. Die met alle groten verdragen sluit:
de VS, Groot-Brittanië, Frankrijk en Japan en
daarna met de URSS. Hij vond de “drie
prinsen” uit, drie simpele principes: de natie,
de republiek en het welzijn… hij stierf in
1925 en Chiang volgde hem op en zette voor
hem een standbeeld neer. Wat hijzelf later
niet kreeg.
Chiang een militair uit 1887, opgeleid in
Japan,
en 20 jaar jonger dan Sen is
nationalist en zeer machtsziek. Moeilijk en
samenwerkend met alles en €iedereen ook
met de opiumaffia , de Groene Bende. Hij
wordt directeur van de militaire Academie.
China is via zijn communistische partij 9uit
1921) en de samenwerkende Guomindang
geallieerd met Moskou. Maar dat loopt fout
en Chiang, de generaal, begint diverse
oorlogen. In 1926 verovert hij het noorden
terug en temt de locale krijgsheren daar.
Maar in 1927 keert hij zich tegen de
communisten en vermoordt duizenden in
Sjanghai. Waarna er een lange burgeroorlog
volgt die eindigt (in 1949!) met de
overwinning van Mao. Intussen hadden in
1937 de jappen China veroverd en vele
steden uitgemoord. Chiang blijft overeind.. en
Stalin spaart hem later ook.. waardoor hij
met de communisten een samenwerking
begint. Die ontploft in 1946. Chiang tracchte
enkele hervormingen tussen 1927 en 1937
maar hij was bepaald geen economische

hervormer. Hem interesseerden: het leger,
en het budget…. van het leger. Geen
democraat ook en niks sociaal bewogen.
Maar hij bevocht de chinese soevereiniteit
en bleef overeind na WOII: hij veroverde
Mandsjoerij terg en ook Formosa (nu
Taiwan). Waar hij zich later terugtrok..
De communisten vochten niet heel hard
tegen de japanse invasie: Mao liet Chiang
dat vooral doen. Terwijl hij zijn leger
opbouwde want hij was boer en strateeg
van kaliber. Hij luisde er ook Stalin in die
een stedenopstand wilde in 1917.. en
begon een lange mars naar 1949 toen hij
de chinese Volksrepubliek uitriep. Maar hij
gaat langs de weg van pure terreur met zijn
hervormingen.. Hij stort het land in een
hongersnood met 35 miljoen doden. Vele
grote moordpartijen, kampen… Mao kreeg
een lange lijst van wreedheden op zijn
naam. Toen hij in 1976 stierf liet hij een
uitgemergeld en verdeeld land achter. Al
was hij degene die de soevereiniteit van
China consolideerde, ten koste van zeer
veel bloed. Stalin vertrouwde Mao niet met
zijn rare communisme al noemde hij hem
in 1949 bij zijn bezoek zijn vriend. Mao
haatte later vooral Kroetsjev de destalinist
en hij was 1nogal bang voor eenzelfde
beweging in China. Deng Xiaoping
behoedde hem daarvoor en die kapte in
1963 met Moskou. Deng geboren in 1904
uit een familie van landbezitters, heeft vele
moderne ideeën en ontmoet Zhou Enlai als
hij in 1923 bij de PC intreedt. Hij volgt de
Mao-lijn daar en blijft altijd gespaard. Zelfs
tijdens de Culturele Revolutie omdat hij
een groot organisatietalent had, wat Mao
nodig had. Hij was rechterhand van Zhou
Enlai als eerste minister onder Mao. In
1970 valt hij in ongenade maar wordt niet
geroyeerd in de PC. Maar moet wel in
verbanning en werken in een fabriek ver
weg. Daar ontdekt hij het echte onderontwikkelde China. En zo wordt hij de grote
pragmaticus die zei: “Of de kat zwart of wit
is interesseert ons niet, als ze maar muizen
vangt”. In 1978 wordt hij Nr. 1 en begint
een uitgebreide hervormingspolitiek en zet
het land wijd open… Hij sterft in 1997
enkele maanden nadat hij Hongkong van
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Thatcher kon lospeuteren. En liet een China
achter dat zijn plaats vond in de wereld.
En wat zijn nu de kansen en bedreigingen
van dit gigaland?
Het afzwakken van de groei zou heel erg zijn.
In dit land dat zoveel leed en waarin zo sterke
wensen naar meer welvaart leven, waar het
socialisme op lage pit staat en en waar het
nationalisme het cement is, kan snel onrust
en labiliteit ontstaan. Dus is de groei enorm
belangrijk en ook een echte democratisering
van politiek en samenleving. Een lastige
smalle weg en de toekomst is moeilijk te
voorspellen.
Remi Kauffer, “Le siecle des quatre
empereurs” (Perrin, 480 blz. 24 euro)

Mexico
(economische
partners
van
formaat!). Hoe kan een continent zo stom
zijn dat het de neo-Bushers in Oost-Europa
een potje Poetinpesten liet doen. En ook
de VS in Polen zo ruim baan liet; de polen
die russen natuurlijk haten als de vlooien.
Wat na die verkwanseling in 1939 ook niet
verwonderlijk is.
Vergissen we ons niet: Poetin is een adept
van Machiavelli! Hij speelt ook de Euraziatische viool terwijl hij weet dat Rusland
traditioneel westers is.. En onderschat het
gevoel van Moskou niet: het voelt zich in
het oosten bedreigd door China de nieuwe
reus, in het westen door een ultra-liberaal
decadent westen en in het zuiden door ..
de oprukkende islam. Dat gevoel van
fragiliteit drijft Poetin en de zijnen drijft hem
nu tot een puur machiavellisme! Tijd om
het verstand in Brussel c.s. even op toeren
te brengen en 25

JAPAN
VERANDERT
PACIFISTISCHE
GRONDWET
Artikel 9 van die Grondwet verklaart dat het
land nooit meer zal deelnemen aan een
oorlog. En nu wil Abe dat artikel slopen tot
grote boosheid van China. Wat vreemd van
Peking dat op japanse eilanden jaagt. Er is
nu al een nieuwe interpretatie, die van de
zelfverdediging in zwang in de regering in
Tokyo. Hij is de kleinzoon van een minister uit
de regering die Pearl Harbour bedacht… En
eert dan ook graag de helden (!) uit die
oorlog. Japan doet zijn pacifisme weg,
Duitsland stuurt weer troepen naar oorlogen,
de tijden zijn veranderd..

DE CHINESE STEDEN IN OPKOMST
In 2030 zullen de 150 grootste steden in
China goed zijn voor 25.000 miljard aan
BBP.. En dat is 3x dat van vandaag, zegt
EY (ex-Ernst&Young). De urbanisering hier
is een van dé grote motoren voor groei.
HET FLEXIBELE GEHEUGEN VAN
CHINA..
China houdt zijn dissidenten zwaar in de
peiling en censureert ook sommige SMSjes en mails. En nu zijn ook de chinese
archieven
vergaand
dicht
voor..
buitenlanders.
Zo’n 200 historici uit Taiwan moeten veel
meer gaan betalen voor historisch
materiaal. Ook mochten ze op bezoek in
China niet daar copiëren… Op het
ministerie van Buiza is hun dat helemaal
verboden sinds mei 2014. Maar de
toegang tot de stukken over japanse foute
boel
tussen 1930 en 1940 zijn nu
onbeperkt geopend…. Wat niemand
eigenlijk echt kan verbazen.

POETIN VEREERT CATHERINA!
Rusland speelt weer op het wereldtoneel,
Poetin, leerling van Machiavelli flikte het.
Ultra-conservatief, homohater, etc. ziet in dat
westen dé bedreiging voor zijn land! Hij is
wars van universalisme, liberalisme, en doet
aan tsarenrespect. Hij speelt eigenlijk zelf de
rol van de nieuwe staar, met de orthodoxe
kerk die hem zegent.. Wat stom dat Europa
diplomatiek en militair zo weinig deed en het
is nu slimmer om niet te vervallen in “potinbashing” dat zal geen enkel positief effect
oproepen. Want dat in feite economisch
kwijnende Rusland vol gas en olie en dat
energie-arme Rusland met ook zijn angsten
en afkeer voor onze “decadentie” zijn tot
elkaar veroordeeld. Zoals de VS en Canada
(ook energetische vrienden!) en VS en

ZUID-AZIË
LESJES UIT MALEISIË?
Het is al de derde economie van ZO-Azië
met zijn 29 miljoen inwoners. Groei 6,5%

30

en groot produkteur van palmolie en olie en
industrienatie in opkomst. Electronica,
chemie en ook de auto moeten het in 2017
tot een al ontwikkeld land maken.
Zijn bijna 90 jaar oude ex-premier laat ons
even wat horen: Europa dus en de VS..
Hij doet dat in zijn bureau in een van de twee
Petronastorens in Kuala Lumpur. Waar zich
ook het kruispunt bevindt van de islamitische
financiële wereld; het is een regionale
kampioen. Ziehier de les van de man van de
“aziatische waarden”.
Hij ziet in China geen echte verzwakking
komen want “die kunnen binnen hun land
alleen het spel spelen”.. Maar China wil open
zijn naar de wereld en die wereld moet het
land wel goed behandelen. Mogelijk komt er
een financiële crisis maar men is daar fit en
wakker: hij praat regelmatig met Xi Jinping.
En natuurlijk gaan de salarissen omhoog dat
hoort erbij: zie vroeger Japan. Dat door die
andere positie van de yen na de akkoorden
van Plaza en dat speelt hen nu nog parten..
China zal dat niet gebeuren!
Kijk maar eens goed wat dit land in 30 jaren
presteerde! Een ware en moderne industriegigant.
De VS moeten zich schamen voor de chaos
die ze in het MO hebben aangericht! Ze
moeten dat niet in Azië gaan proberen. Wij
werken al duizenden jaren samen met China
en in vrede. Toen kwamen in 1509 de
portugezen en twee jaar later kwam hun
leger… Wij hadden niets fout gedaan!
Die VS is bijna failliet maar men blijft die
dollar accepteren. Wat eigenlijk apengeld is.
Ze kunnen er weer bovenop komen nu ze
weer aan echte industriewaarden werken en
uit die dwaze financiën stappen. In dat land
profiteren de armen niet van de rijkdom.
Obama is ook de gegijzelde van Wallstreet.
China moet nu meedoen maar diversifieeert
al zijn valutaberg..
De EU komen er maar niet bovenop en zo
gaan ze echt failliet! Dat Griekenland en
Spanje in die euro halen was een stommiteit.
En nu zit het in een roulettespel met zijn
financiers… Met die euro zit het niets lekker:
Duitsland en Frankrijk kunnen naar de eigen
valuta terug. Men moet daar vele toontjes
lager zingen: men leeft zwaar boven zijn

stand. Toen ze nog de baas waren kon
men daar rijk spelen en nu het anders is
geworden kan niemand meer terug naar
mínder! De salarissen moeten lager en de
sociale uitkeringen ook en die ww moet
omlaag. Een grote vermageringskuur is
nodig! Wat men al deed is niet genoeg: als
de high-tech dominantie ophoudt wordt het
nog erger!
Frankrijk ligt er bij de
investeerders helemaal uit en Duitsland
kunnen met hightech en hard werken het
nog rooien. Frankrijk is vooral Frans en
willen overal hun visie opdrukken. Wat niet
meer lukt nu is deze houding een echte
zwakheid geworden!
Ja, Azië wil ook best verder “op z’n
europees” maar men is daar veel te ver
gegaan! Het moet anders zuiniger en men
moet beter snappen dat democratie niet
enkel
vrijheid
is
maar
ook
verantwoordelijkheid.
China en Japan moeten zich matigen met
die ruzie over eilandjes. Een oorlog zou
een ramp zijn en die zou generaties lang
doorwerken in de verhoudingen. China zit
nu in een wapenrace wat vooral de schuld
is van de VS. Zeker met die hele vloot hier
voor de deur..
Die vliegrampen zijn voor ons een groot
probleem we kunnen de gevolgen
nauwelijks aan. Omdat wij moslims zijn
krijgen wij extra verdenkingen op ons
geladen. En dat islamterrorisme is net als
dat terrorisme bij joden en christenen. Het
heeft niets van doen met religie maar met
gewelddadige mensen die problemen
hebben.
Voorwaar: woorden om over na te denken!

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
HOE DENKT EEN ULTRA-LIBERAAL?
Charles Murray is een echte ultra: liberaal
en conservatief. En de grote vechter tegen
elk sociaal programma want hij vindt “die
hulp
en
zorgcultuur”
een
ware
verschrikking. Maar er is nog meer: lees
zijn boek (194) The Bell Curve. Grote
bestseller die zeer veel stof deed opwaaien
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omdat daarin werd beweerd dat… het IQ dé
verklaring is voor de “sociale verschillen”…
Dus zeg mij uw IQ en ik weet waar u sociaal
gezien thuishoort.. Hij bedient zich voor het
bewijs van zijn beweringen van enorme
hoeveelheden statistieken, die zwaar werden
aangevochten.
Maar Murray heeft nog meer te vertellen en
wel over “de minimumuitkering voor iedereen
van staatswege”. Dus: pak die 1000 miljard
dollar in de VS van alle sociale uitkeringen
tesamen en verdeel die over alle amerikanen
boven de 21 jaar. Dat is per kop 10.000 dollar
en verder… basta. Daarmee moet iedereen
het doen..
Murray heeft ook het schurft aan die
“romantische pedagogiek”. Als je de sociale
ongelijkheid “opheft” zullen alle kinderen zich
ontplooien. Wel hij denkt het omgekeerde en
is dus ook een romanticus maar dan de
rechtse versie. Dus: Stop met die politieke
educatie, die te machtige vakbonden en alle
kids gaat het ook beter…
Murray weet zeker dat het IQ bepalend is en
dus ook de schoolprestaties bepaalt. En dus
moet elk kind op zijn eigen nivo geholpen en
gelaten worden. Dus stop dat gerommel en
gesleutel in het onderwijs. En laat een kind
dat worden wat het zelf kán. Basta.
Leer kids discipline, strengheid, nederigheid
en analyseren. En enkel zij die het echt
kunnen mogen doorstuderen.
Hij is ook sterk tegen die vele
echtscheidingen, ook al is hij ook zelf
gescheiden. Hij ziet in dat scheiden een
hoofdoorzaak van sociale problemen..
Een groot aantal Europese pedagogen en
sociaalwetenschappers vallen van hun
stoelen…
Maar let wel: deze man heeft in de VS een
grote invloed. Zijn ideeën verleiden vele in de
VS en zijn concrete voorstellen hebben veel
aanhang. De radicaliteit en de simpelheid van
zijn denken trekken steeds meer mensen
aan. In de VS en elders.. Al is zijn werk nog
niet vertaald..
Dus let op Charles Murray: zijn koren staat te
bloeien op steeds meer velden op de
wereld…

WAAROM DE VS (WEER) WINT VAN
EUROPA
De VS nu dat zijn Google, Amazon, Apple
en Genentech en als Europa iets doet in
die sfeer (zoals Skype) dan kopen ze het
meteen. Toch heeft Europa nog een
hoogstaande R&D! Maar die succesvolle
clusters van onderzoekers, start-ups en
investeerders ontbreken. Zie in Silicon
Valley langs de route 128 en in Boston
voor de biotech. Daar zit alle toptalent van
de wereld nu. Mede omdat Europa niet die
topuniversiteiten heeft, waar je kunt leven
op VS-niveau: een salaris van 250.000
dollar, en een dag per week voor jezelf, je
eigen business…
Dat is in Europa
verboden en not-done.. Een sportman of
muzikant mag wel vermogens verdienen
maar een onderzoeker van topkwaliteit
niet! Zie Gates en Zuckerberg die de helft
van
hun
vermogen
en
méér
terugschenken! Het is nogal tweeslachtig
en ook hypocriet…
Toch heeft Europa nog steeds dat
immense cultuurgoed waar het niks mee
doet. Waarom niet Google Maps
gelanceerd van de wereld van vroeger of
het Facebook van de Middeleeuwen? Nu
worden er 450 boeken per dag numeriek
opgeslagen en Schmidt van Google is er al
naar aan het kijken… Ook op de kruising
van gezondheid en voeding zou Europa
zijn slag kunnen slaan want daarin zijn we
echt sterk. Met Unilever, Nestlé en Roche
en Novartis. Dé basis voor een “Heath
Valley”.. En we moeten heel snel zijn:
Google is er al met zijn ooglens die de
glucose kan meten bij suikerpatiënten en
Jawbone is heel ver met de setup van zijn
sensors voor lichaamfuncties. Wat nu moet
is snel dé mix maken van: bio, gogno, info
en nano!
Hoe moet de rol van de overheid zijn? Wel
daar loopt de innovatie heel vaak via de
militaire
investeringen!
Lees:
“De
schepping van de KOUDE OORLOG
UNIVERSITEIT. Subtitel: De transformatie
van Stanford”van Rebecca Lowen. Het is
gewoon
waar:
de
Amerikaanse
universiteiten draaien op militair federaal
geld en eist van ze dat ze competitief zijn.
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In Europa zie je daar niets van en de grote
investeringen die men nu zou moeten doen in
Big Data (als basis voor Heath Valley”) zijn er
niet.
In de neurobiologie is “the human brain” het
nieuwe front voor de 21e eeuw. Dat “spare
parts” maken voor het menselijke lichaam is
pas in zijn begin. De garage komt er aan voor
een nieuw hart of een betere arm en waarom
ook niet voor een nieuw stukje neuronen?
En in de industrie moet men zich realiseren
dat we nu naar supercomputers gaan op
petaflopniveau (= 10 tot de macht 15
operaties pers seconde) en dat we dichtbij
exaflops komen (=10 tot de 18e macht..). En
dat op een zeer energiezuinige manier. Want
dat kunnen we zien in de menselijke
hersenen waar supersnelheden heersen met
kleine beetjes energieverbruik. We moeten
op naar de “neurochip” om die big dataontwikkeling te supporten. En we moeten
ook dat enorme aanpassingsvermogen van
onze hersenen gaan snappen én gaan
namaken… Wist u dat de de duim nu al in de
menselijke cortex dubbel zoveel betekent
sinds we de smartphone hebben?
Ja men is ook bezig aan dat “eeuwige leven”
voor de mens: een al zeer oude obsessie
sinds de grieken al aanwezig. In Japan is 100
jaar al de levensverwachting nu… Ik acht de
idee van eeuwig leven echter net zo akelig
als die van de dood!
En dan die robotrevolutie. Waar nu de
adaptive manufacturing” opgeld doet. Een
robot die voor u elke onderdeel kan maken
met 3D en tot spaghetti toe! En straks maakt
die robot hup dat design van een i-watch
bedacht door een ontwerper zonder
tussenkomst van een ander…
Het onderwijs moet ook op de schop: de
transmissie van kennis moet niet meer als in
de tijden van Gutenberg (met de drukkunst!)
dus..
Planck zei al: elke wetenschapsontwikkeling vereist het dubbele an middelen
van de voorafgaande.. Zie de MOOCS
ontwikkeling (Massive Online Open Course):
waarin de universiteiten nu dubbele aantallen
studenten inschrijven. De ene helft studeert
fysiek in hun gebouwen en de andere doet
dat op de hele wereld via internet.. Er is er
een die in 15 jaar omhoogschoot van 4500

naar nu 10.000 studenten maar die
daarnaast ook nog 10.000 studenten heeft
via internet.
De hooggeleerde Patrick Aebischer (Brown
University en EPFL en “Human Brain
Project”) was in Senegal, Ivoorkust en
Kameroen en voelde de enorme zucht naar
weten bij de jeugd daar… In Tanzanië zag
hij in de “bush” een zwarte jongere met een
zonnepaneel en zijn pc. En begreep dat nu
Afrika met zijn giga-omvang aan jeugdigen
enorme kansen heeft. Want onze gene
staan garant voor hetzelfde intelligentienivo
worldwide en dat is met MOOC + Internet
nu dé zegen voor dit continent. De
verandring
gaat
gigantisch
worden
verzekert hij.
Ja, zegt hij, de politici van nu zijn teveel
alleen bezig met klassiek gedoe en die
aloude diplomaraces. Maar het ontbreekt
hen aan pragmatiek in een razendsnel
veranderende wereld. Enkel Angela Merkel
een wetenschapper lijkt door te hebben
wat er gebeurt op de wereld.
GAAT DE VS AAN HET IMPERIALISME?
Banken die de sanctiemaatregelen van de
VS (en andere) overtraden en op grote
schaal kregen zware boetes. In de VS en
daarbuiten moesten miljarden worden
betaald en zo niet: weg banklicentie in de
VS! Daarbij gaat in de VS de eigen
wetgeving eenvoudigjes BOVEN de
internationale en zo kan hun wet de ITAR
verbieden om wat dan ook aan wapentuig
te verkopen áls er ook maar een chipje van
VS-makelij in zit! Dat zien niet weinig
landen niet als “veiligheidsvoorziening voor
de VS” maar als een “ordinair stukje
handelsoorlog”! En nu zit Thales en Airbus
ook met zo’n blokkering in verband met de
levering van spionage satellieten aan de
Arabische Emiraten… Daarbij gaat het om
veel geld net zoals bij de giga-boete voor
BNP Paribas voor embargo-overtreding.
Washington heeft flink de wind er onder…
DE VS EN DE OORLOG VAN HET
RECHT!
Washington deelde voor vele miljarden aan
boetes uit aan stoute banken. Voor
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verstoppen van tegoeden van amerikanen,
gerommel met de Libor-rente en “ontduiken
van embargo’s tegen landen”. Maar let wel dit
waren geen veroordelingen van een hoge
rechtbank on een Internationaal hof … Nee,
dit werd gedaan door het onderdeel OFAC
( Office of Foreign Assets Control) van de
VS-regering (Tresor)! Deze club is op weg
om de “berechtende instantie op economisch
gebied” van de hele wereld te worden.
Officieel moet men strijden tegen terroristen,
drugshandel, massa-destructiewapens, etc.
“in het belang van de nationale veiligheid, de
buitenlandse politiek en de economische
belangen van de VS”… Daartoe kreeg ze
grote volmachten van de Amerikaanse
president om tegoeden te verifiëren en te
bevriezen. En het strafwapen is… enorme
economische sancties tegen de foute
instellingen en landen… En zoals we zagen:
ook bevriende naties ontsnappen hieraan
niet! Europa heeft niets soortgelijks en in het
kader van het nieuwe handelsakkoord VS-EU
Moet elk conflict via arbitrage worden
geregeld… En elke (internationale) rechtbank
wordt opnieuw uitgesloten. Het recht (en de
positie) van de sterkste regeert dus ook hier
weer.
Ook het “meetellen in het BBP” van de
“omzetten in drugs-, prostitutie etc. “ dat nu al
in
diverse
landen
mag
(waaronder
Nederland!)
is
ook
juridisch
iets
merkwaardigs. Het lijkt op legalisering van
illegale activiteiten.. Waar dit heengaat weet
niemand maar het lijkt hoog tijd dat dit soort
zaken onderworpen zal worden aan
internationale rechtspraak die wordt ingesteld
door een internationale organisatie als de VN.

het land nu een aanloop naar… olie-export!
En twee texanen kregen dus nu al
toestemming te gaan beginnen. Maar weet
ook dat nu nog dagelijks 16 miljoen barrel
wordt opgesoupeerd hier en dat pas de
helft uit eigen bodem wordt opgepompt.
Maar dat lukt die jongens wel… Het land
ligt steeds voller met Pipelines…
GUANTANAMO
Het is daarover stil geworden.. al is het
eigenlijk actueler dan ooit… Want deze
juridisch/humanitaire schande voor de VS
vinden we met een schok ook terug in Irak
en IS-land.. Rekeningen van fouten blijven
nooit uit..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
KONINGIN
CHRISTINA
OP
HAAR
VULKAAN
Een Amerikaanse rechter verplichtte haar
om de oude schulden (die men 10 jaar
geleden zei niet te betalen), alsnog te
voldoen en snel… Maar is is geen cent
meer in kas. Die van de staat dan want de
familie Kirchner heeft niet weinig geld
intussen. Men schat wat ze hebben op 55
miljoen en wat de staat NÚ moet
ophoesten is 1,33 miljard. En wel vóór 10
juli, anders… faillissement! Ze tekende in
Parijs eerder een contract met de beruchte
club van Parijs: die alle schulden bezit van
meerdere landen. Om 10 miljard in de
toekomst terug te betalen… En begin
2014 sloot ze ook (een dure!) vrede met
het spaanse Repsol dat Argentinië inpikte
bij het “bijna-failliet” van 10 jaar geleden.
Nu zit de koningin op zwart zaad: ze was
er voor gewaarschuwd. Die schuldeisers
dat is een oude vak en dat zijn terriers.
Gelukkig heeft de familie niet geringe
mogelijkheden in Zwitserland geschapen.
Fraaie oorden waar ze met hun privéjets
snel heen kunnen. En hun vriendenkring
heet hier wel: de K-clan…
Ene Lazaro Baez is een van die clan: oudburgemeester en intussen witwas-expert.
En groot-aannemer van wegen, bruggen

DE OLIE VAN DE VS: VROEGER EN NU
In 1975 verbood de overheid elke olie-export
na de Kippouroorlog. Toen importeerde men
ook al 2/3 van wat nodig was. Intussen kan
het land met schalie olie en gas zich bijna zelf
bedruipen. Noord-Dakota is intussen echt
nieuw olieland net als Texas, Colorado en
Pensylvania.. In 2020 is er genoeg voor heel
de VS uit eigen bodem, nu produceert men al
evenveel als Koeweit, 3 miljoen barrel per
dag. En nog maar 33% komt van buiten en
dat is nu bijna alleen .. Canada! Dus neemt
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etc. . Hij factureerde “de staat” ruim, zeer
ruim, en kruide het verschil op diverse bankrekeningen… Van bijvoorbeeld de zakenbank Lombard in Genève. Marcello Ramos,
advocaat van italiaanse-argentijnse komaf
assisteert daarbij vanuit de Helvetic Services
Group in Lugano. Men beheert hier
rekeningen en beleggingen.. Waaronder vele
van de clan Kirchner. Er zou wel 5 miljard “in
zitten” alles bij elkaar geteld.
Een oud liedje dus, van Peron via Carlos
Menem tot de Kirchners… Het Argentijnse
volk wil bedrogen worden.

panamezen stemde dan ook voor dit dure
project. Een stop van het consortium en
een eis van 1,6 miljard meer voor hun werk
werd na veel moeite geregeld… Men is
hier op zijn hoede, zegt Quijano de baas
van de “staat in de staat” die ACP heet met
zijn 10.000 werknemers. In de hal staan de
beelden van De Lesseps en Roosevelt die
herinneren aan de mislukte aanpak van De
Lesseps na zijn roem met het Suezkanaal.. Toen grepen de VS in 1903 in en
maakten het kanaal af en zorgden dat
Panama weer onafhankelijk werd. Het was
bezet door Colombia in die dagen. De
Lesseps moest opgeven nadat er liefst
22.000 arbeiders aan ziekten stierven.. in
1989. Vele kleine beleggers gingen mee
failliet en er kwam een crisis in de franse
regering, Door betrokkenheid van ministers
en
parlementsleden
bij
grote
corruptiezaken.. In 1914 ging de eerste
boot door het Panamakanaal: eigendom
van de VS… voor 85 jaren. Panama kreeg
1,6 miljard per jaar en dat gaat nu naar 8,6
miljard. Om het kanaal heen ontstaat er nu
een gigantische industriële activiteit à la
Hong Kong. Zo’n 1600 ondernemingen die
importeren,
opslaan,
exporteren,
assembleren etc. Nieuwe stad voor rijken
op 2000 hectaren want er komen
financiers,
ondernemers,
spoorwegondernemers:
alles
komt
hierheen nu. De groei zit op chinees
niveau: *%, de ww op 4% en buitenlandse
investeringen op 5 miljard… Een El Dorado
voor
rijke
Latijns
Amerikaanse
ondernemers: uit Colombia, Venezuela die
hierheen komen uit Miami. Want hier is nog
meer te doen.. Want het land is ook een
fiscaal paradijs..
Zo’n 60% van de staatsinkomsten komt uit
het kanaal (ca 1 miljard in 2013) zegt de
president Ricardo Martinelli die enorm hard
ervoor werkte. Een land in grote opbloei.
Van Nicaragua dat een concurrerend
kanaal wil doen graven van 278 km lang is
hier niemand bang. Dat zou 40 miljard
kosten en in 2020 klaar zijn.. Als men in
december begint. Maar hoe doet een land
dat met 40% doodarme mensen?

PANAMA EN ZIJN KANAAL: 2016!
Het is nu voor 70% klaar en kost 5,2 miljard,
die verbreding voor grote containerschepen
van de sluizen van dit giga-kanaal. Na 100
jaar moet het 80 km lange kanaal nu ook
aangepast worden aan de nieuwe tijden…
Waar nu 40 schepen per dag doorvaren van
zo’n 74 landen. Laat straks die post-Panamax
reuzeschepen maar komen met hun 13.000
containers. Drie keer meer dan die 4000 van
nu.. Zo’n doorvaart kost nu per schip 380.000
dollar (!) en gaat naar 1 miljoen… Wat
neerkomt op ca 80 dollar per container: een
peulenschilletje per product in die containers
dus! In 2012 werd wereldwijd ruim 9 miljard
ton over zee vervoed: na 4 miljard in 1999 en
7 miljard in 2005. Daar moet 5 miljoen m3
beton voor worden gestort etc. , er werken nu
30.000 mensen hier. De grote sluizen moeten
elk 9 meter hoogteverschil compenseren: in
drie achter elkaar dus 27 meter in totaal. Elk
der 12 metalen sluisdeuren weegt 3300 ton
want dat moet dat duwende water temmen…
Een belg is hier de projectleider voor het
consortium GUPC bestaande uit spaanse en
italiaanse groepen.
De tocht van 80 km gaat 10 uren duren.. en
dat gefriemel van nu met ook die eletrische
locs is dan te einde. De grote profiteurs zijn
uiteraard de Amerikanen en de Chinezen dé
grote exporteurs op de wereld. De VS willen
hun schaliegas+ olie producten er ook
doorheen varen naar het verre oosten!
Het kanaal kwam in 1999 weer in handen van
Panama na een eeuw van de VS te zijn
geweest. Een einde aan een periode van
vernedring… en 78% van de 3,6 miljoen
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Zakenmensen uit Hongkong zouden daar
geld in willen stoppen..
En ene Sissi van Egypte zei, dat hij het
Suezkanaal wil gaan verbreden met een
tweede kanaal van ook 195 km. Het oude
wordt dan over 35 km nog verbreed ook. Kost
4 miljard en vergroot het aantal schepen van
nu 16.000 naar dan 30.000.. Panama werkt
aanstekelijk. En dan is er ook nog die nieuwe
weg over de ijsloze Noordpool..

Terug naar inhoud

toeristen komen. Het is hier onrustig,
religieus fanatisme en waardering voor het
nieuwe kalifaat is zichtbaar in de teksten
op de muren. Overal wapens vooral uit
Syrië hier en ook hier werkt de
wervingsstrategie van IS te goed. Jordanië
leverde 2000 strijders voor Al-Nosra het AlQaida-onderdeel dat vecht tegen Assad.
Maar hier zijn ook vreemde geruchten dat
de koning de pro-IS demonstraties steunen
zou… Om zo Saoudi-Arabië bang te
maken en geld los te peuteren… Op het
internet wordt door IS opgeroepen om de
koning, “de tiran van Jordanië” genoemd
weg te jagen. En het land toe te voegen
aan het kalifaat. Vooralsnog is IS met
grotere zaken bezig , maar hier worden
door de geheime diensten al aanvallen
verwacht. Na de ramadan waren er diverse
pro-IS demonstraties te zien. Maar ook hier
is veel afhankelijk van de medewerking van
de stammen, die vooralsnog de koning
steunen. De opkomst van IS zorgt ook hier
voor onrust en religieuze tweespalt..

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
IS NU OOK IN JORDANIË
Het land met zijn 6 miljoen inwoners, 80%
woestijnoppervlak en een BBP van 31 miljard
is vooral arm. Geen olie enkel wat fosfaten en
potassium voor de export. Met veel jeugd en
weinig werk (ww is 13%), een ideale plek
voor een club als IS. Zo’n 14% leeft onder de
armoedegrens hier en de groep 0-18 jarigen
is hier 18% van de bevolking (= 17% 65+ers).
Het land moderniseert in laag tempo met hulp
van de Wereldbank en komt nu op 3% groei.
Men zet steeds meer in op high-tech en
financiënservices. Mede door handel met
Turkije, Syrië en Libanon en Israël, de buren.
En met de saoudi’s en de palestijnen.
Het toerisme doet hier ook 3,5 miljard dollar=
ruim 10% van het BBP. Het is al lang een
toevluchtsoord voor palestijnen en nu ook
voor syriërs (600.000). Een groot probleem
voor dit arme land.
Recent viel IS het stadje Maan binnen aan de
grens dat op 200 km ligt van Amman en maar
40 km van Petra de oude stad waarheen vele

WAT DENKT LINKS ISRAËL VAN GAZA?
Wat zegt Aviad Kleinberg, directeur van de
Universiteits pers in Tel Aviv daarvan? Hij
legt uit dat Links vóór de Gaza-oorlog was
maar ook tegen de politiek van de regering
in het algemeen. Die oorlog was vereist
tegen een Hamas dat de dood van Israël
wil: daarin bestaat geen andere keuze.
Links is ook overtuigd van het pogen van
Tsahal om zo weinig mogelijk burgers te
doden en te verwonden in Gaza. Ook zij
zijn geschrokken van die vele tunnels en
raketten: het was écht
Nodig dus.
Israël is niet racistisch zegt hij: maar wel
sterk anti-arabisch. Helaas zien de meeste
israëli’s de Arabieren als eeuwige vijanden
wat politiek op den duur natuurlijk niet kan.
En dat de huidige regering dat aanmoedigt
is zeer verkeerd. En die eenzijdigheid in de
buitenlandse pers is ook afschuwelijk: dat
treft links hier zeer.
Links heeft nog maar 14 zetels in de
Knesseth en zijn leiders waren niet erg
moedig. Likoed/Libermann verloor ook
zetels en invloed ten koste van Yaïr Lapid

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË
EN
NEDERLAND
IN
OEKRAINE
Deze landen zijn vooral doot migratie
verbonden en bleven voor de rest ver weg…
De vliegramp in Oekraïne bracht ze voor
even samen… En men vond snel een
vlekkeloze samenwerking in droeve zake
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met 19 zetels. Niemand weet exact wat hun
opvattingen zijn… Nu is van belang wat er
met of ná Gaza gebeurt..
Links is overtuigd van het overleven van
Israël maar twijfelt ook aan die “Twee Staten
oplossing”…
Hij wijst erop dat nu de gematigde Arabieren
echt iets moeten ondernemen tegen die
radicalen en zeker tegen IS. Die zijn nu veel
linker dan Tel Aviv! Er zou dus een nieuwe
regionale alliantie moeten komen tegen IS
waarin ook Israël speelt. Maar dan moet
Israël een grot deel van zijn “kolonies”
opgeven als tol.
Dat over links Israël, dat erg verzwakt lijkt. De
komst van IS verandert vele zaken: zeker ook
voor Israël. Een meevaller voor Netanjahu?
Zal hij de moed vinden zijn oude
overtuigingen te wijzigen? Dat wordt nu dé
kwestie…

komt op de afschietlijst van de VS, maar al
vaker durfde de CIA niet, bang voor de
gevolgen. Hij was het die Maliki op de plek
kreeg en voor twee keer en ook degene die
sterk voor de pipeline Irak-Syrië was. In ruil
voor vertrek van de VS uit Irak, zegt men.
En hij is het ook die bezwoer om Assad te
helpen om te overleven, vanuit zij HQ in
Damascus. Hij commandeert de sjiietische
milities in Irak en ook Hezbollah… En nu
traint hij vele sjiietische milities in Irak om
tegen… IS te vechten. En wordt daarbij
ook
geholpen
door..
de
VSbombardementen op IS! En daarom zit
Obama nu heel lastig en moet
samenwerken met… de verdoemde Assad!
De amerikanen zitten in een uiterst
vervelend parket en wie denkt nu niet ook
aan die uiterst linke Poetin (vriend van
Assad en Iran!) die zijn spel speelt in
Oekraïne tegen… juist, de EU.
Nee Al-Qods is geen verzinsel vraag het
maar aan Obama die nu niet meer weet
“hoe zijn strategie tegen IS” er uit moet
zien…
De factuur voor de VS en de EU, die
dateert van de inval in Irak, wordt dus een
peperdure…

AL-QODS VAN IRAN
In 2008 ontvangt generaal Petreaus, 5 jaar
na de val van Saddam, een SMS waarin
staat: General ik ben Qassem Soleimani en ik
dicteer de politiek van de Islamitische
Republiek in Iran, Irak, Gaza en Afghanistan
en Libanon…. En de generaal nam dit SMSje serieus… Want de afzender was bekend
en stond hoog op de CIA-lijsten. Deze man
bewapende vele rebellen in Irak en deed
duizenden Amerikaanse soldaten en hij
bedoelt dan al… weg uit Irak jullie! Intussen is
hij machtig en overal bij betrokken in het MO..
En nu moet de VS met hem praten om… IS
tegen te houden, omdat dit zonder Iran niet
kan! Hij hielp de VS ook al om het
talibanregiem in Afghanistan aan de kant te
krijgen en nu geeft Iran al (via hem), de VS
info over… de posities van IS! We weten nog
da Bush jr. Iran “tot deel van de as van het
kwaad bestempelde” (samen met N-Korea!)
en dan wordt Qassem de grote vijand van de
VS. Hij richt zijn eigen militie op en verjaagt
Saddam van het olierijke gebied in Iran waar
hij was binnengevallen. Hij wordt beschermd
door de Opperste Gids van Iran en zijn groep
Al-Qods wordt fameus: de oprichter van
Hezbollah in Libanon, financier van Hamas in
Gaza en er zijn er meer. Iedereen in Irak
praat met hem voordat hij moved… En hij

DE TOEKOMST VAN IRAK EN DE
KOERDEN
Maliki verdween en zijn (ook sjiietische)
opvolger want dat moet volgens de
Grondwet zal het zeer moeilijk krijgen. Hij
moet weer een regering vormen met daarin
ook koerden en soennieten. Plus de nu
overvloedig aanwezige sjiieten, die zo
werden voorgetrokken door Maliki. Die
daarmee het land totaal ontwrichtte en rijp
maakte voor de soennitische radicalen van
IS. Dat zal niet meevallen: de soennitische
IS bestrijden, die zo verwaarloosd waren
en tegelijk een balans verkrijgen tussen de
drie bevolkingsgroepen. De peshmerga,
koerden uit de bergen, zijn nu zwaar
bewapend door het westen. Maar ze zijn
geen stadsvechters, meer buiten guerillastrijders. Kunnen zij IS aan? Dat flink werft
en de laatste weken zo’n 3000 aanhangers
erbij vond. En de handigheid en het koele
professionalisme van IS maken vele bang.
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Prima
strategen
en
tactici,
goede
organisatoren ook
en handig in geld
verdienen. Die luchtsteun van de VS is ook
link, omdat lokale stammen opportune
overeenkomsten sloten met IS, ook over
oliehandel… En luchtaanvallen op IS zullen
ook stamleden doden, wat IS ook hoopt! Het
is dus van eminent belang dat de nieuwe
regering in Bagdad hun garanties geeft en
vertrouwen! De ex-ambassadeur van de VS
in Irak zegt dat er een federatie nodig is van
de drie vrij zelfstandige onderdelen. De
oliemoet voor elk der drie een autonome
handel zijn zoals ook het model van Joe
Biden uit 2006 voorzag. Toen was hij
voorzitter van de Buitenland Commissie in de
Senaat… De drie-deling is al flink gaande
en dus moet de centrale federatie-idee gauw
aan power winnen voor het te laat is. Vooral
de koerden, die nu zeer populair zijn omdat
enkel zij tegen IS vechten durven moeten niet
te ver gaan met hun idee van de eigen staat.
Buiten
de
federatie
dus.
Die
wapenleveringen die nu op korte termijn
moeten zouden ook averechts kunnen
werken. En wie krijgt dat vooral soennitische
leger op de been? Dat door Saddam de
soenniet werd overheerst en dat daarom uit
elkaar viel en lam bleef doordat Maliki de
sjiiet er geen greep op kreeg..
Het westen wil hier “no boots on the ground”
maar kan alles niet op zijn beloop laten. Het
gevaar voor het westen zit ook hier, vooral
rond IS, en de angst groeit sterk. Voor
aanvallen buiten het MO. Want IS heeft er de
intelligentie, de moed en de centen voor… En
zeker ook de haat. Zie die oranje jurk die de
Amerikaanse journalist droeg toen hij werd
onthoofd: de kleuren van Guantanamo Bay…
Hét grote onrecht van de VS dat nog bestaat!
Symboliek? Jazeker! Maar het blijkt sterke
symboliek te zijn en er blijkt veel haat te
mobiliseren te zijn. Dus daarom moet die
confederatie in Irak slagen…. Maar, het is
weer zo’n vooral westers idee!
De koerden geleid door Barzani, topper van
de schatrijke familie ziet zijn koren bloeien.
Hij wordt overal als een echt staatshoofd
ontvangen deze peshmergaleider. Die zijn
“land” al jaren, -hij werd al sinds 2005 steeds
herkozen-, veel welvaart bracht. Hij wil een

referendum over zelfstandigheid en
iedereen kent al de uitslag: 100% vóór! De
30 miljoen koerden verspreid ook over
Turkije en Iran kijken met spanning toe.. Ze
vochten om Kirkoek wat ze “voor eeuwig”
terug namen van IS, zoals Barzani zei. De
relatieve zelfstandigheid begon al tijdens
de Golfoorlog van 1991 en ging nog
steviger na de VS invasie in 1993. Dit deel
van Irak bleef rustig en bloeide enorm op.
Erbil werd een prachtige moderne stad met
regerings-centrum en hoofdkantoren van
alle grote olieboeren, ook van Total,
Chevron, Exxonmobil, Gazprom en Shell.
Die van groot belang zijn om de welvaart
vast te houden in dit olie”staatje”. Waar de
corruptie en het clientelisme bloeien… Er
wordt enorm gebouwd en geïnvesteerd
hier, en de familie Barzani zit overal bij en
in… De olie gaat via een lange pipeline
naar de turkse haven Ceyhan en met
Turkije bestaat een groot olieverdrag.
Barzani zit met zijn clan gebeiteld en was
al onaantastbaar nadat Saddam 500
koerden vermoordde..
Maar in het koerdische kamp zit het niet
echt lekker: de PKK staat namelijk op de
internationale terroristenlijst van de VS en
de EU.. Zij waren de bevrijders van de berg
Sinjar en realiseerden die hulp-corridor!
Terwijl de peshmerga’s vochten met IS.
Vele van hen kwamen als vrijwilligers uit
Turkije! Niemand durft ook hen te helpen
want dan wordt de vriend Erdogan van
Turkije zeker boos… Ook hier weer dat
recente verleden dat opspeelt: een echte
MO-kwaal. Hun toekomst staat in de
sterren..
DE TWEEDELING VAN LIBIË?
Het vliegveld van Tripolis is weer in handen
van de Islamisten van “”de Dageraad” na
weer zes weken vechten. En nu is de stad
aan de beurt… De buren van dit land van 7
miljoen zijn nu zeer ongerust. Algerije heeft
zijn anti-luchtafweer aan de grens opgezet,
Tunesië sloot zijn luchtruim voor vliegers
uit het westen en Egypte heeft al
gebombardeerd in Libië (zegt men) en
samen met… de Arabische Emiraten en de
saoudi’s? De bommen vielen op het
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vliegveld van Tripolis in elk geval… De
minister van Buiza in Tripolis vraagt om
buitenlandse hulp, want hij kan tegen “de
Dagraad” niet alleen winnen. Deze club uit
Misrata is te sterk geworden. In het oosten in
Beghazi zit generaal Khalifa Haftar de vriend
van de CIA die door de Dageraad het lot van
Khadaffi is beloofd! Deze twee krachten
maken in Libië de echte dienst uit: de
regering is een speeltje… Scenario: Somalië!
De tijden van de triomfale ontvangst van
Sarkozy in Benghazi zijn voorbij..

DE
WERKGELEGENHEIDSPOLITIEK
VAN ALGERIJE
Het regiem Bouteflika is moe want weet
ook niet wat te doen met die 25 miljoen
jongeren (op de totaal 38 miljoen= +60%)
waarvan er weinig werk hebben. Dus
krijgen ze voor hun eigen onderneming
gratis kredieten! Dat oliegeld (wat over 20
jaar op is en enkel nog gasgeld blijft) wordt
zo goed besteed toch? Tja op zich wel,
maar ca een derde kan geen cent terug
betalen en vegeteert een beetje bijna
failliet.. De staat wilde de jongeren in het
land houden en ook van zwart werken
afhouden.. en na die grote betoging in ZAlgerije werd dit dé oplossing. Maak elke
jongere onderneming! De banken kregen
daartoe opdracht en vergoedingen. Dat
leverde 300.000 bedrijfjes op met 730.000
werkers! Gemiddeld dus 2,3 werknemers
per bedrijf. Ze zitten heel vaak in de
“autohandel” en maar weinig in de
(wegen)bouw waar het meeste werk is..
En nu blijkt dat er foute jongens bij zitten
die met geleend geld hun visum voor
Canada betaalden en… vertrokken. En wat
heel apart is: de staat ziet helemaal niet
toe op die bedrijfjes en laat hun maar
aanrommelen… Tot verbazing van vele is
er weinig animo voor de gratis opleidingen
voor jongeren: men wordt liever meteen
“ondernemer”! Nu trekken locale experts
de alarmbel: nu is de handelsbalans in
evenwicht maar dat gaat snel veranderen.
De olieprijs daalt en.. de olie wordt minder.
En het eigen energieverbruik stijgt snel:
12% jaarlijks hier. Elders is dat iets van
2%.. Dus moet deze staatssubsidie gauw
stoppen waarschuwt men. De sociale
lasten zijn nu 30% van het BBP = 70
miljard dollar waar ook onder valt de
subsidies op meel, olie, brood en koffie..
Naast die op benzine en diesel. En de
ambtenaren kregen er in twee jaar +25%
Dus: dat gaat niks goed en we wachten
op… een volgende Arabische revolutie en
wie weet hoe dat zal gaan. We hebben nu
ervaring opgedaan!

DE RIJKE KONING EN ZIJN ECONOMIE
Marokko: 32,5 miljoen inwoners, groei nu
3,9% (2013: 4,6%); ww-ers: 9,1%... De
koning Mohammed VI (alouit) is goed voor 2
miljard zegt men. Koning Ugbo van Nigeria
doet 300 miljoen zijn collega Okunade daar is
goed voor 75 miljoen (plek 2 en 3 als
Afrikaans monarchen). Ghana en Swaziland
volgen met 10 en 50 miljoen.. Het fortuin zit in
de holding Siger (= regis omgekeerd) waarin
ook SNI zit. Bank en verzekeringen, mijnen
en metaalindustrie, grote distributieketen,
Lafarge Marokko (bouwmaterialen), telecom
operateur en Nareva (energie en milieu).
Geërfd van vader Hassan II samen met broer
en drie zussen. De echtgenote van de koning
werkte er ook voor haar huwelijk. Allemaal
bedrijven uit het dagelijkse Marokkaanse
leven waarvan sommigen zeggen dat dit “het
land controleren zou”. Er zou ook veel
subsidie heen gaan.. Toch is het bedrijf
zeker ook een pionier voor het land en een
voortrekker in nieuwe moderne activiteiten.
Met beleggers die op lange termijn gaan..
het bedrijf werd ingrijpend gemoderniseerd
de laatste jaren. De koning deed dit net voor
de reeks revoluties en vele vinden dat
visionair ook omdat de koning nu niet meer
optrad als ondernemer maar belegger. Hij
nam dus afstand.. Marokko is een land van
relatief grote stabiliteit in Afrika. En de koning
met zijn ca 100 adviseurs bleef een machtig
persoon. Zijn neef die is weggejaagd naar de
VS schreef in zijn boek dat de koning “de
economie verstikken zou”. Andere zeggen
het omgekeerde en beschuldigen deze neef
van simpele jalouzie..

ZWAKTE… EN GEBREK AAN VISIE
ISRAËL
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Vele beginnen het zo te zien, ondanks het
technologische overwicht en het quasikrachtige optreden via militaire middelen.
Israël is visionair een zwakke parij en
gevangen in een knullige conservatie
haatpolitiek van de korte termijn. Dat vindt nu
ook de historicus Zeev Sternhell van zijn
politieke leiders… Die schrikt van het
nationalistische en religieuze fanatisme in zijn
land.. Hij betreut het zeer dat Israël niet
gewoon
inziet
dat
er
een
tweestatenoplossing moet komen en het
afgrijselijke isolement van Gaza moét worden
opgelost… De grond mag niet belangrijker
worden gevonden dan de vrede en de keuze
voor een permanent geweldsoverwicht zal
verkeerd aflopen… En dat nu uitbuiten van
de arabische zwakte is gevaarlijke korte
termijn politiek. Israël gaat de weg van “de
apartheid à la Zuid-Afrika” met een
permanente interne burgeroorlog. Zie ook
Joegoslavië, Cyprus, Quebec, België en..
Tsjecho-Slowakije.
De
houding
van
Nethanyahu is ook de hoofdreden van het
echec van Kerry en toont het complete
gebrek aan een moreel en intellectueel
overwicht van Israël. Het kan het Arabische
deel van zijn bevolking niet economisch
“kopen” . En moet vrede sluiten met hulp van
de VS, Europa en ook de saoudi’s en de
Golfstaten..
Nu
is
Fatagh
geheel
gefragmenteerd en krijgt Hamas overal de
politieke overmacht. Helaas zijn de
vredeskrachten die er zeker nog zijn
gefragmenteerd nu en krachteloos geworden.
Ook gedesorganiseerd.. Ook de weigering
om fundamentele rechten te ontkennen zal
op lange termijn veel schade aanrichten ook
voor het overleven van de staat Israël.

van Misrata, de islamisten (in het centrum).
Het vliegveld werd een slagveld… Er is
gebrek aan water, electra en zelfs de
banken hebben grote problemen. Diverse
ambassades evacueerden hun personeel
en landen zeggen hun burgers aan het
land te verlaten. De nieuwe “staat” lukte
het nooit om echt de baas te worden van
“de bevrijders”… En nu staan er twee
olietanks in de fik van elk 6 miljoen liter
brandstof. Ook in Bengazi wordt gevochten
tussen radicale (Ansar al-Charia) die de VS
in de terroristenlijst zette. Het nieuwe
parlement moet in deze stad nu gaan
werken… En dat ziet er niet best uit. De
revolutie werd een andere en dat was te
verwachten… Helaas.
KOERDISTAN HET RIJKE IRAAKSE
EILAND
Het staatsbudget van dit olie-rijke deel van
Irak ligt nu op 13 miljard… En was 10
miljard in 2010 dus sprong omhoog met
40%! Dank zei Maliki en ISIS kwam er dé
kans om de autonomie te grijpen en nu
wordt er een referendum voorbereid voor
definitieve afscheiding. Een autonoom
Koerdistan aan de grens met Turkije staat
op punt van geboren worden. Hiet heeft de
immense diaspora in de wereld vele jaren
op geacht en Turkije vreesde het vele
jaren… Saddam verhinderde het maar
Maliki kan niets meer.. Dit deel van Irak
met ruim 5 miljoen inwoners, een eigen
parlement en een hoofdstad Jirbil én
200.000 strijders zou het alleen kunnen…
Maar het zal nu van niemand steun krijgen:
Irak
zou
nog
sneller
worden
gedestabiliseerd. Dus is er wat geduld
nodig.. De 45 miljard barrel oliereserve
plaatst hen bij de 10 grootste ter wereld.
Zeer aantrekkelijk ook voor de grote
olieboeren ook omdat het via de turkse
haven Ceyhan kan exporteren: de pipeline
daarheen kwam net klaar… Maar het blijft
nog oppassen: vele willen hierheen
vluchten met dat wrede ISIS in de buurt, de
benzine is schaars en de regio kan nog
echt instabiel worden.. En Kirkouk wat het
heeft ingepikt is ook niet direct
koerdistaans gebied..

LYBIËRS GAAN NAAR TUNESIË
Sinds Kadaffi er weg is (2011) werd Lybië
een chaos. De bijna 11 miljoen inwoners
hebben het zwaar en van hen vertrokken er
dus al bijna 2 miljoen naar Tunesië. Wat daar
met een zwakke economie problemen geeft
en ook nog veiligheidsrisico’s… Revolutietol.
Tripolis lijkt nu op Beiroet in de 80-er jaren
met zijn twee kampen. De militie van Zenten
de liberalen van de regering (in westen en
zuiden van de stad) vechten tegen de groep

40

je kon pitten op opblaasmatrassen
(vandaar dat AIR in Airbnb!). Dat werkte
en.. het liep uit de hand. Hun hoofdkantoor
is een verzameling van ontwerpen van
delen van huizen die klanten verhuren…
Mooie designkeukens, badkamers etc. !
Een parijzenaar met een leuke slaapplek
kan per nacht 90 euro incasseren. En nu
verhuurt men al fraaie villa’s met alle
services die denkbaar zijn. Alles wordt nu
al aangeboden ter huur op dat wereldwijde
internet: van kamers tot taxi’s en lege
plekken in auto’s… Niewe tijden, de doehet-zelvers zijn opgestaan en worden
geholpen met sites die vraag en aanbod bij
elkaar brengen. En wat Airbnb betreft niet
te vergeten dit nog: bent u het oneens met
ekaar bij een huurtransactie? Geen nood
Airbnb (Lucht (Air) Bed and Breakfast)
helpt u daarbij ook per internet!

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
BEETJE FLYBOARDEN OP VAKANTIE
Kayakken, paddle, surfen, zeilen, jet-ski is het
niet meer: op naar het Flyboard dus.. Je
staat op een apparaat dat vastzit aan een
grote slang die in het water blijft. Om dat te
kunnen opzuigen en dan met kracht achter je
weg te spuiten. Als een jetski maar dan in de
lucht: want je gaat vliegen boven het water..
Het duurt 1 à 3 minuten om snel genoeg te
worden om op te stijgen maar dan ga je al
moet je best wat evenwichtstechniek
hebben.. Het is spectaculair dus kost het: 95
euro voor 20 minuten pret. Op Corsica is het
overal te vinden…
BLABLABLACAR GAAT LEKKER
Ze haalden op de beurs weer 73 miljoen op ,
deze vroegere programmeur van de site
Covoiturage.fr.
Er zijn nu 8 miljoen
deelnemers in 12 landen en breidt fors uit. Hij
kreeg zijn idee in 2003 met de kerst toen de
treinen in Frankrijk vol zaten en hij vele auto’s
leeg zag rijden op de autoroutes. Dat bracht
deze ex-Nasa researcher op een goed idee
en hij heeft er nog meer. Zoals het opzetten
van de cursus “Start-up” om ook andere te
bemoedigen. Bravo voor deze nieuwe
werkgever die ook nog wat doet aan de
luchtvervuiling etc. !

TRENDY DIERENOPPAS
Bibulu.com heet deze oppas via internet
waar eigenaren elkaar vinden om hun
dierenoppas te charteren in coöperatie. De
site maakt de contacten mogelijk en vraagt
7%
van
de
transactiewaarde
als
vergoeding. De prijs van een nachtje
“huisdier laten logeren” is van 8 tot 20
euro: gem. 10 euro. Er is echter ook een
verzekering inbegrepen voor noodhulp “op
vakantie”. Er zijn in Frankrijk al 3000
deelnemers voor 63 miljoen huisdieren…
Europa: 30.000 leden! De site zette
230.000 euro om en gaat snel naar
750.000. Het is te hopen dat deze service
het aantal zwerfdieren in de vakantie wat
nogal hoog is in Frankrijk, verminderen
kan. Al weet ik nog dat mijn kat Hitteke
verwaarloosd arriveerde bij ons en bij ons
kon blijven tot ze ziek werd in Marseille…
Haar dochter Depke leeft nog in de
Vaucluse en is ook al op leeftijd.. Zo
kwamen ook vele aan hun huisdier.

AIRBNB VERHUURT KAMERS..
Airbnb = Lucht (van luchtbed) plus Bead aNd
Breakfast.
Al 15 miljoen keer lukte dat en zij vragen u
voor hun bemiddeling magere 3% van de
aanbieders en 6 à 12% van de huurders.. ..
Dagelijks maken 350,000 mensen van hun
diensten gebruik zo ver is men in zes jaar
gekomen. Wereldwijd wel te verstaan en via
nu 600.000 advertenties in 190 landen. Zij
hebben
geen
last
van
fiscale
en
veiligheidstoestanden, zoals de collega’s uit
de hotelbranche. En hun beurswaarde is al
10 miljard nu. Het begon met twee designers
uit Californië die even platzak waren en die
slaapplekken in hun huis verhuurden waarbij

DE DRAADJES ALS BATTERIJ!!
Het stikt van de draden in onze wereld
overal waar stroom moet lopen. Een prof
van een uni in Florida dacht dus: Waarom
niet die draden gebruikt om er energie in
op te slaan? Met nanotech kun je op zo’n
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draad en sort van condensator maken die
electriciteit kan opslaan. Het kan bij
koperdraad maar ook bij andere materialen.
Stelt u zich voor: straks zijn die zware lastige
batterijen weg en zit de energie gewoon in
die toch al aanwezige draadjes!

30 à 40 euro en.. niks kabels boren etc.
want u plakt ze op en ze zijn draadloos en
met long-life batterij. Er kunnen nog
bewegingsopnemers bij en schakelaars
voor apparaten.
Dus op naar uw
automatische home met het tablet als
afstandsbediening… Archos Smart Home
levert het … Het is een beginnetje om vast
te wennen. O ja, als er iets fout gaat dan
stuurt het tablet u een mailtje! U kunt ook
licht uit/aan doen met automatische
intervallen en idem voor het nemen van
foto’s..

WEG MET DAT RECHTHOEKIGE SCHERM!
Het kan nu alle vormen krijgen rond of ovaal:
geen probleem meer! De technische
restricties zijn verdwenen sinds kort en dus
kan je overal schermen plaatsen en ze
worden ook kleiner: denk aan auto’s.
Nu de OLED de LED bedreigt wat voor Sharp
echt een probleem werd is dit zeer goed
nieuws omdat het de LED omzet op zal
jagen. Zij verloren de laatste jaren miljarden
door die OLED… Dus we gaan nu creatieve
schermpjes zien!

THE CULTURE GLASS
De firma ARhere deed het: een apps
maken voor de Google bril… Als je met die
bril op in de buurt komt van een schilderij
of een sculptuur dan start er meteen een
infoprogramma
op.
De
franse
cultuurminister had de bril met dit apps er
in op bij het Innovatie Festival in Silicon
Vallois… En she was excited!

3D ORGANEN PRINTEN KAN!
Het donor-codicil is er mogelijk door bedreigd
op langere termijn. De gewonde patient
wordt helemaal numeriek “opgemeten” en
een robot arm gaat aan het 3d printen bij de
kapote organen, de vaten of de huid. Het
gebeurt met een bio-materiaal dat compatibel
is met het weefsel van de ontvanger. Want
het werd gemaakt met stamcellen van de
patient. Organovo in Californië is er in
gespecialiseerd en werd er bij geholpen door
MIT. In 2013 maakte men een mini-lever die
functioneerde! Er wordt ook gewerkt aan een
andere techniek: men verwijdert het gewonde
orgaan en verwijdert de stamcellen van de
patient waardoor enkel het skelet overblijft.
Daaraan
worden
nieuwe
stamcellen
toegevoerd van de orgaan-ontvanger. Voor
kleine dieren waren er al goede resultaten
deze keer in Frankrijk. Het oor, de tanden, de
longen, het hart. Botten en huid kunnen zo
worden “gemaakt en de gewonde mens wordt
hersteld”..

POPPY DE 3D-ROBOT
Er bestaat al een 3D-robot die je uit
onderdelen zelf kunt maken! Inra Bordeaux
(staatsresearch) en Ensta Paris Tech
ontwikkelden het program voor uw 3Dprinter om dat te kunnen doen. Fablabs en
scholen kunnen het verkrijgen voor 7500
euros. FabZat een start-up levert u
programma’s om figuurtjes uit videospelen
te 3d-printen… Zo wordt de wereld weer
mooi en “so different”!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE ECOTAX: EEN FRANSE HISTORIE
De regering Sarkozy zette poortjes neer in
nauwe samenwerking met een Italiaans
bedrijf Ecomouv genoemd. Die taxheffing
schoot in het foute keelgat van de bretonse
boeren met de rode mutsen en die
begonnen de poorten te slopen. Onder het
regiem Hollande! Dat werd een
miljoenenstrop en Parijs retireerde. Om

NU AL UW AUTOMATISCHE HUIS!
Voor 229 euro heeft u dat al: een tablet en
apparaatjes
voor
zes
“actiepunten”.
Standaard worden meegeleverd: twee minicamera’s, twee weeropnemers en twee
controlepunten voor sluiting van deuren of
ramen. Schakelaars. Elke gadget meer kost
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foute verhalen te voorkomen: Hollande kreeg
het probleem mede omdat hij de belastingen
echt verhoogde en de limiet bereikte. Toen
kwam Segolène op Milieu en zij moest de
zaak repareren… En bedacht dat er dan
maar tax moest komen op vrachtwagens op
bepaalde wegen… maar wel zo’n 400 km
lang. Eerder was het 15.000 km… Dat gaat
13 cent per km kosten afhankelijk ook van het
gewicht van de vrachtauto. Die auto staat in
verbinding met de satelliet die de nabijheid
van DIE auto aan het Centrum in Metz
doorgeeft en … cameras filmen het kenteken
en de maten van de vrachtauto… Bussen,
landbouwvoertuigen, brandweer en politie
uitgezonderd… Opbrengst: 550 miljoen per
jaar, de oude oplossing deed 1 miljard in het
staatszakje. En, dat particuliere italiaanse
bedrijf Ecomouv moet ook nog voor 220
miljoen worden schadeloos gesteld… Zij
opereren in het foute project met een
consortium van grote machtige banken. Dat
laatste moet nog geregeld worden…
Deze ecotax doet 0,55 miljard, de BTW doet
191, de inkomstenbelasting 81 en
bedrijfsbelastingen doen 60… Het slopen en
de vertraging kostten de franse
belastingbetalers: 600 miljoen. Een droef
voorbeeld van ecologie versus politiek…
En dan nu Alstom het bijna faillite franse
bedrijf met transport en energiebusiness (mn
turbines)… Dat moest eerst een soort van
“EADS”worden waarin duitsers en fransen
succesvol samenwerken. Dus werd Siemens,
later versterkt met Misubishi opgetrommeld.
Het begin van een europees energieplan!
Maar het liep heel anders: GE kreeg de
business, de amerikanen… Die al met Alstom
samenwerken en die graag meedoen. De
staat werd ook 20% aandeelhouder en kocht
de aandelen van Bouyges: betalen komt later
dus… Deze aanpak diende de politieke
belangen van de wat radicalere linksen en
werd doorgedrukt door de minister
Montebourg. Die denkt zo nieuw Frans links
te stichten. Het buitenland, de industrie snapt
er niets van: deze “french way” is voor hen
abacadabra.

De VS en Japan betaalden samen 40
miljard voor dat zeer innoverende
ecologische systeem om deze
moorddadige waterstroom te bestuderen.
Met 70 meet-boeien op 1500 en 6000
meter diepte in de Pacific die vele data
produceerden gedurende al 30 jaren… In
1997 en 1998 veroorzaakte el-nino voor 40
miljard schade en kilde 23.000 mensen
En nu, in 2014 is hij er weer: zie de grote
typhoon in Japan van juli. Het systeem
TAO genaamd werd echter verwaarloosd
omdat er geen budget meer was: het
onderhoud van de boeien verminderde
sterk. Daardoor viel 60% van de boeien
intussen uit… Want de onderhoudsboot die
jaarlijks 8 miljoen kostte (!) was te veel….
Nu roepen 16 landen om hervatting en de
VS zei toe te gaan herstarten, in 2015. Dus
te laat voor deze ronde El-Nino…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
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

EL-NINO WORDT NIET MEER BEKEKEN..
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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 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 “kmarokkanen-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, oorspronkelijke bewoners en geen Arabieren, die
een christenachtig geloof hebben. Nu nog
in Marokko. De bevolking van de regio
werd 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!

-DEMOGRAFIE
EU-DEMOGRAFIE NU
Op 1 januari werd de EU-bevolking
geschat op 507 miljoen mensen. In 2013
waren er 5,1 miljoen geboortes en
overleden er 5 miljoen: saldo +100.000
(+0,002 promille). De babymakers waren
Ierland (15 promille) en Frankrijk (12,3
promille) en de aftakelende waren vooral
Portugal (-7.9 promille), en DuitslandGriekenland-Italië (-8,5 promille)…
Hoogste sterfte in Bulgarije (14,4 promille!)
en de laagste in Cyprus 6 promille). Balans
van een dalend demi-continent wat
bevolking aangaat. Enkel immigratie kan
dat veranderen… Maar daarin hebben we
geen zin.
DE VERGISSINGEN VAN MALTHUS
Malthus, ook een historische naam uit het
rijtje Marx, Keynes en Colbert, werd
geboren in 1766 in Engeland. En hij vond
dat de economische koek niet verder
moest worden vergroot, maar gewoon in
meer en kleinere stukjes moest worden
verdeeld…
In 1797 veroorzaakte zijn
(anonieme) geschrift van 1000 (!)
bladzijden dat : Essay over het principe der
bevolking”
heette,
een
enorme
opschudding. Later schreef hij nog veel
meer en nu openlijk. Steeds maar over die
“niet
te
stelpen
groei
van
de
wereldbevolking”
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Hij werd na studie in Cambridge anglicaans
priester. Zijn vader Daniel was een vriend van
David Hume en Rousseau en Robert M.
discussieerde vaak met hem. Het was een
bittere discussie want pa was een echte
aanhanger van de Verlichting en ook een
groot optimist over de mensheid. Maar
Robert vond de mensen maar lui, gemeen en
ook gewelddadig en dat vanuit “hun natuur”.
Dat vond hij ook. Hij werd dan ook dagelijks
met die grote armoede geconfronteerd en zak
ook de eerste wetten begin 17e eeuw om de
armen te helpen… Wat natuurlijk nauwelijks
iets veranderde toen.
Zijn eerste “wetje” was dat de mensen maar
doorgingen met nageslacht te maken terwijl
er steeds meer tekort aan voedsel kwam”.
Zelfs in algebra drukte hij dat uit: de materie
groeit volgens factoren 1,2,3,4 etc. terwijl het
aantal mensen toeneemt met 1,2,4,8,16
etc. .. Dus de opeenvolging van catastrofe
was voor hem duidelijk verklaard. Hij beval,
daarbij de moraal scherp ziend van zijn tijd,
aan om: later te huwen en ook sex voor het
huwelijk te vermijden…
Niemand mocht
meer kids fabriceren dan hij te eten kon
geven, was zijn standpunt. En de staat moest
zeker niet helpen dat zou het allemaal veel
erger maken.
Beroemd werd zijn story over het “banquet
van de natuur”. “De mens wordt geboren in
een volle wereld en als hij zijn ouders geen
voedsel kan vragen heeft de maatschappij
eenvoudigweg geen behoefte aan zijn werk
en bestaan. Hij is dan gewoon “te veel”. Er is
voor hem geen couvert beschikbaar aan het
grote banquet van de natuur”..
Een poëet schreef daarover: “Nooit eerder
zijn ketters, secten en andere abjecte
groepen zo ver gegaan. Deze mens is een
schande voor de zijnen en ook dat
abominable “Essay” dat hij schreef”!
Marx noemde hem “die onmogelijke Matthus”
“foute vertegenwoordiger der regerende
klassen”. Die “de mensheid beledigde”… En
Prudhon zei: “Er is er maar één teveel op
aarde en dat is Malthus zelf”!
Maar zijn theorie zou ook voedsel zijn voor
dat sociale Darwinisme, dat sprak van
“overleven van de sterkste (of slimste?)” en
wat te denken van het latere nazisme en

racisme? Niet zo best voor priester Robert
M.!
Gelukkig had hij volledig ongelijk weten we
nu 200 jaar later: nu de wereld ging van 1
miljard naar ruim 7 miljard! En er dank zij
de technologie meer rendement kwam bij
de voedselproduktie. De korenproductie
steeg met liefst een factor 10 per
oppervlakte-eenheid.. Toen Malthus leefde
was er maar één van de tien mensen
zonder honger… In 1960 was dat een op
de drie en in 1990 een op de vijf. Nu: een
op de acht zelfs…
Dus de these van Malthus is nu dood?
Welnee! Zeker wel in demografisch opzicht
maar niet in mensen die de schaarste
zien… De politici die niet het aanbod willen
verhogen maar de vraag verminderen en
dus ook de “koek” in meer kleine stukjes
willen verdelen..
Nu lijkt het malthusianisme dat van origine
rechts en “pro-rijken” was zich te kunnen
verheugen in goede ontvangst bij de
linksen. Zie de franse socialisten met 35
uur werken en vroeg met pensioen… en de
ecologische politici die voortdurend roepen
dat de groei moet stoppen.
Zij werden ook malthusianen omdat hun
ook elk vertrouwen in de vooruitgang
ontbreekt! Robert M. blijft dus best modern,
maar dan “iets anders”…
---------------------------------------------------------------------

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
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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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