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AMUSE GUEULE
Een mooie uitspraak van Jean-Jacques Rousseau:
“Ik ben anders dan alle die ik ben tegen gekomen en durf te denken dat ik ook anders ben dat alle
mensen die er zijn”. Hij had gelijk en werd ten onrechte om deze uitspraak een narcist genoemd!
Het echec van links zal Frankrijk nu via rechts de dosis liberalisme brengen die het echt nodig heeft (Alain
Minc).
Al 225.000 Fransen wonen in Groot/Londen, en in Lille wonen 227.000 inwoners. Franse cijfers die hun
probleem aangeven…
Hoge ambtenaren verdienen in Italië 13 keer het gemiddelde salaris.. In de UK is dat 8 keer, in Frankrijk 6
keer en in Duitsland 5 keer…
De locale culturele uitgaven bedragen in La France 7,4 miljard en dat is twee keer die van de centrale
overheid. Zo’n 75% daarvan zit in de budgetten van de steden.
Frankrijk zit met 51 miljard in de Russische bancaire sector, de VS met 37 miljard en het UK met 19
miljard..
Er slapen in Frankrijk nu al 1114 gevangenen op matrassen op de grond in de cellen en dat steeg snel in
een jaar: van 752 naar 1114 dus = +48%... Er zijn 57.552 plekken in de gevangenissen maar er zitten er
nu 68.420 in werkelijkheid. Dus 10.868 meer dan “normaal” (= 15% teveel?). Minister Taubira kan het niet
bijhouden ondanks de bouw van nieuw gevang… Ze plande er +6000 voor 5 jaar Hollande, maar… het
zijn er na twee jaar maar +382. Het is een oud probleem, waarvoor Frankrijk al herhaalde malen werd
veroordeeld (rechten vd mens!). Lastig probleem als alle uitgaven omlaag moeten! Nederland verhuurde
al bijna lege plekken aan de .. belgen. Een nieuw exportartikel?
Franse burgemeesters worden gekozen en krijgen ook een “indemnité”. Voor een piepklein dorpje van
minder dan 500 inwoners is dat 646 euro per maand. Zit uw plekje tussen 10.000 en 20.000 inwoners dan
wordt dat 2470 euro en bent u “die van Marseille” dan brengt u dat 8137 euro op. Plus diverse
vergoedingen en bij de groten plus auto met chauffeur… Om een rare reden wordt Lyon beter betaald en
ook Parijs..
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Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World;CCTV Amerika (int. Chinese zender)
RT (Russische int. Nieuwszender), NHK WORLD (Tokyo, japanse nieuwszender).
Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.
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MONDIALE POTPOURRI
IS heeft zo’n kleine 20.000 soldaten en lukt het om het Iraakse leger van 1 miljoen
mannen de baas te blijven. Ze pakten dit leger nu al 40 tanks af, 4 heli’s en 250
voertuigen. En die luchtsteun doet daar niets tegen… Zei Le Drian, de franse minister van
Defensie..
ASSAD, de man die lacht in zijn totaal verwoest land, had een zeer geslaagd plan, want hij
deed mede IS ontstaan. In Syrië is 60% van de industrie kapot, zijn 40% van de woningen
kapot en 9 miljoen inwoners gevlucht uit hun regio. En hij scoorde nu al 235.000 doden..
En hij komt er mee weg… Met hulp van twee andere strategisch sterke landen: Iran en
Rusland. Beide zeer anti-VS en strijdend in een soort van “warme, moorddadige oorlog”…
Tussen 1820 en 2010 nam de welvaart per inwoner op de wereld toe van 600 naar 7900
dollar. De levensverwachting ging van 27 jaar in 1880 naar nu 69 jaar… Het aantal
geletterden steeg van 24% in 1870 naar nu 82%... De mensen werden ook 7 centimeter
langer in 200 jaar (163 naar 170 cm). Dit is dus dé vooruitgang!
Ondernemingen worden ca 12,5 jaar oud… Een bedrijf in Fortune 500 haalt meestal 45
jaar.
De machines in de VS zijn gem. ouder dan 10 jaar: dat gebeurde nooit eerder sinds 1938!
De gezinsschulden zijn (in % van inkomen) in Frankrijk 83%, in Duitsland 84%, in het UK
133 % en in Nederland 250%..
Voor een appartement van 70 m2 moet je in Frankrijk 8 jaar werken, 4 jaar in Spanje en 3
in Duitsland..
Jaarlijks komt er 500 miljard ton water bij door smeltend ijs vanwege hogere temperaturen.
Dat berekende duitse experts en staat ook te lezen in “The Cryosphere”. Waar ook staat te
lezen hoe dat gaat met dat stijgende zee-niveau..
Er zijn in 2030 zo’n 40 steden van meer dan 10 miljoen inwoners. Twee Europese (Parijs
en Londen) en twee Amerikaanse (Los Angeles en New York).
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Zo’n 24% van de duitsers (van 25-64 jaar) kids en 30% van de Amerikaanse hebben een
hogere opleiding dan hun ouders. In Frankrijk is dat 45%!
De mediane leeftijd (grens voor 50/50) is in Frankrijk 41 jaar, 46 jaar in Duitsland en 36 in
Ierland..
Zo’n 41% van de Amerikaanse werknemers neemt niet alle verlof op in 2014…
In München op het Oktoberfest verwacht men 6 miljoen bezoekers. En daar wordt het
weer 1,2 liter bier per kop..
Zo’n 35% van de 2325 miljardairs op de wereld stopten op de middelbare school en
gingen daarna werken..
De 24 kerncentrales in China zijn goed voor 2% van de geproduceerde stroom. De 58
franse doen 75% van alle elecriciteit..
Van de 254 duitse vliegtuigen van de luchtmacht vliegen er 150 niet… Bezuinigingen dus.
De Californiërs kopen dit jaar 27.000 elektrische auto’s en dat is 2000 meer dan bij de
chinezen.
Van de 3500 miljard foto’s op de wereld is 10% gemaakt tijdens de laatste 12 maanden..
In NY is de metro er 24/24, in Parijs en Moskou is het 19/24 en in Sjanghai 17/24..
In 2014 kwamen er 52 journalisten om waarvan 12 in Syrië. Daarna komen Palestina,
Afghanistan en Irak. In 2013 werden er dat 71 en in 2012 telde men er 88. Toen waren er
ook nog 87 ontvoeringen..
Easyjet bestelde 135 A320 vliegers voor 13,5 miljard euro, bestemd voor Frankrijk.
Een auteur schreef zijn autobiografie en zette dus in zijn “opgedragen aan”: Ik wil bij deze
graag mezelf zeer bedanken zonder mijzelf was deze roman namelijk niet mogelijk
geweest”!..
De zangeres Rihanna geeft wekelijks 37000 euro aan beauty uit…
GOOGLE doet 40.000 zoekertjes per seconde dus 3,5 miljard per dag!
In 50 jaar nam in China de levensverwachting met 30 jaar toe..
China heeft 85.000 vrouwen in het gevang en in de VS zitten daar 200.000 dames.
Aantal inwoners in de stad per km 2: Frankrijk 2000, Duitsland 7000, 17.000 in Monaco
en.. 75.000 in Bangladesh!
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Van de 30-34 jarigen heeft in Frankrijk 44% een hoger diploma, in Duitsland is dat 34% en
in Engeland 47%!
Sinds 2000 daalde franse autoproductie met 42% en in Italië met 72%! En in Duitsland
was dat +5%!
22% van de Fransen werken in het weekeinde en 7% 's nachts. In de VS is dat 30% en
27%..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

GESCHIEDENIS
MORGEN?

*VOORAF
Het gaat zijn gangetje in een wereld
die politiek gevaarlijker wordt. Met als
“assen van kwaad”: die IS, Rusland en
Iran en zeker ook Israël en de
Palestijnse Hamas.. En in Egypte en
Irak zijn stevige burgeroorlogen bezig
met dagelijks doden en Libië is een
ramp à la Somalië geworden. Darnaast
is er nog dat zeer destabiliseerde
ebola in West-Afrika dat doordraaft.
Het “einde van de geschiedenis”
kwam dus echt niet. Weer zo’n
vergissing
berustend
op
te
oppervlakig zicht op de diepten en
een naïef idee over het eerder
toegebrachte
aan
frustraties
en
onderhuids ressentiment.
Maar toch: we wensen veel leesplezier
en eruditie toe.

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS
EBOLA IS TOCH AL OUD!
Een franse arts schreef zijn proefschrift
over ebola in 1982. En was maanden in
Burkina Fasso om gegevens te verkrijgen
en de verspreiding bestudeerde. En hij
zocht naar ebola voor de eerste keer dat
het werd gemeld in Kongo in 1976! Dokters
in de 50-er jaren hadden het vaak over
typhus en de Lassa-koorts en dat zou best
wel eens ebola kunnen zijn geweest! Hij
vond ook het verhaal van een missionaris
uit 1935 die ook al de symptomen had:
hoofdpijn, buikpijn en huidreacties naast
hoge koorts.. En een andere arts vond in
1980 in Kenya anti-lichamen bij een dier
dat in 1967 was gevangen. En zelfs in de
kanaal-regio van het Panamakanaal vond
mijn bij de indianen anti-lichamen van deze
ziekte. Dus ebola is een gevaarlijk oudje…
Ebola en die terroristische groepen zouden
wel eens de nieuwe kwaal van Afrika
kunnen worden.. Zeker nu men denkt dat
er in januari 2015 wel eens 1,4 miljoen
zieken konden zijn in die drie getroffen
landen in het westen. En dan is ook
Europa niet veilig met zijn vele
uitwisselingen met dit deel van Afrika.. Het
heeft alles met armoede te maken en de
controle is bijna onmogelijk in die
armzalige stadsgebieden waar het aan
alles ontbreekt. Ook het gebrek aan
opleiding en de aanwezige corruptie tellen
hier
na
die
perioden
van
felle
burgeroorlogen in Liberia en Sierra Leone.

LEON en THEO

VOOR
GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN
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Maar de wereld kwam erg traag te hulp
minder dan bij SRAS en HN1.. En nu gaat het
niet om complexe crises maar over de risico’s
van enorme armoede waardoor men zich
nauwelijks kan verweren. De economische
gevolgen zullen er ook zijn.. terwijl Afrika de
grootste groei kende: 5,5% in 2015. Zelfs
7,5% in Nigeria met zijn olie. De groei in de
drie ebolalanden die op 7,7% werd getaxeerd
zal nu terugvallen op 3,4, 3,3 resp. 2,1%.. En
het gaat die landen iets van 5% van hun BBP
kosten..
Het niet kunnen redresseren van oorlogen en
armoede leidt nu tot een hoge prijs… In
Afrika en de hele wereld. En de
psychologische kanten zullen de recessie ook
bepaald niet gaan remmen. Paniek en angst
zijn killing voor handel en vooruitgang..
Dus moeten we ook in Europa echt oppassen
voor hen die door de mazen van het net
ontsnappen of hun ziekte niet melden hier…
Een supersnelle diagnose is essentieel: je
moet zeer snel zijn na ontdekking. Dus wat
nu moet namelijk speeksel in Lyon laten
onderzoeken is onvoldoende. Dat moet dus
anders… En is er een gevonden dat is
quarantaine het enige redmiddel: de
overdracht gaat via lichaamsvochten. Er is
nog geen serum dus moet je isoleren, wat
echter ook een rechtsorde probleem oplevert.
Dus moeten we snel het verplegend
personeel gaan trainen en ook artsen voor de
diagnose bijscholen. Daartoe is er de
stichting Mediterranée Infection in La Timone
in Marseille. Die ook voor Afrika al opleidde..
Ook hier geldt: Wie vrede wil moet zich op de
oorlog voorbereiden ( Si vis pacem, para
bellum).

de grote publieke sector dit alles nog erger
gemaakt, voegt hij toe. Gaar de eurozone
nu wat beter? Nee, zegt hij meteen. De
markten zijn kunstmatig gekalmeerd met
overheidsgeld en dat maakt het risico nog
groter. Hij wil dat de euro flexibel wordt dus
“dat je er in en er uit kunt stappen”. Wat de
grieken dan meteen zouden moeten doen!
Deze profeet voorspelt dus een volgende
crisis en hij weet het zeker!
TERRORISTEN: DE ANGST IS HUN
FATALE WAPEN
Met wrede beelden en dreigende teksten
wordt de mensheid nu angst aangejaagd
via de snelle en overvloedige media. Het
afstandelijke en genuanceerde sterft
hierdoor meteen een snelle dood: enkel
emotie en hysterie zijn troef. Ze zoeken
een forse psychologische impact die veel
verder gaat dan de echte fysieke
werkelijkheid die men openlijk toont..
Ontregeling en opinie beïnvloeden dat
zoekt men. Men wil een nieuwe collectieve
angst scheppen, waarbij vredige burgers
een nieuwe vorm van conflict wordt
opgedrongen. Parijs denkt terug aan de
“bommenangst” uit 1985, 1986 en 1995 in
winkels en in de RER. Met een paar dozijn
doden en honderden gewonden. En die
onthoofdingen? Wel in Frankrijk werd de
laatste uitgevoerd in 1981.. met de
guillotine en in oudere oorlogen werden
soldaten ook met messen en bajonetten
gekild in Napoleon’s tijden. De guillotine
werd niet publiek getoond en dat doen de
terroristen nu net wel.. Men wil ons mooie
wereldbeeld vernielen door hun wrede
propaganda. Het corsicaanse of eigen
politieke extremisme van weleer (RAF,
Rode Brigades) is vergeten.. Aan het
nieuwe geweld op sociaal en economisch
gebied worden nu nieuwe angsten
toegevoegd. Staats- en religieus fanatisme
door mysterieuze groepen dat voortbouwt
op het trauma van 9/11. De gevaren zijn nu
niet echt groter, maar men wil ons dat wel
doen geloven: dat is hét gevaar nu..
IS gaat verder dan Al-Qaida, en vertrapt
onze “codes” via de sociale media en met
filmt ook met bewegende camera’s.. Zoals

SINN VINDT DE EURO EEN MUIZEVAL
Hij schreef het boek Eurotrap en is ook
adviseur van de duitse regering en heet bij de
collega’s: Eurofighter… Hij is dé grote anteuro-econoom in Duitsland.. Zijn eerdere
boek Casino Capital verkocht 45.000 keer en
hij zegt zijn bezwaren snel en duidelijk.
“Sinds jaren ontvangt Z-Europa vers geld,
deed salarissen sneller stijgen dan de
productiviteit en dat verpestte daar de prijzen
en het concurrentievermogen”.. En Frankrijk
hoort voor hem daar ook bij. Want daar heeft
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in clips wordt gedaan. Ook worden de
religieuze gezangen van de islam door
westerse rappers gebruikt: dat zijn de enige
toegestane muziekjes in de strenge islam. En
zo krijgt de rap een religieuze legitimering.. IS
zet vele personen in op Facebook en Twitter
en niet enkel sites zoals Al-Qaida deed.. Er
bestaat een Twitter Account dat Islamic State
of Cat heet waarop glimlachende katten te
zien zijn. Z.g. lolcats.. Want de Profeet was
een kattenliefhebber en de personen tonen
zich ook met hun katten. Marketing van de
bovenste plank, technieken à la Goebbels!
Vroeger werden ingenieurs ingezet om
operaties uit te voeren en nu zijn het “de
afgewezen moslims uit het westen” die
perspectief vonden en de “weg naar het
paradijs”.. Dus er wordt chaos gezaaid onder
moslims en niet-moslims in het westen..

sommige bestaan ergens op de aarde
terwijl we dachten dat ze verdwenen
waren. De moleculaire biologie en de bioinformatica moeten ons nu helpen tegen
deze gevaren als paludisme en aids..
GlaxoSmithKline maakte met geld van
Gates een vaccin tegen malaria: en zo
werden 47% van de kids van 15.000 van 5
tot 12 maanden permanent immuun en
27% van hen van 6 tot 12 weken. Intussen
bleek dat ook bij AIDS (1,6 miljoen doden
in 2012) goede kansen bestaan op
behandeling.
We moeten het winnen met logistiek en
verpleging en met her verbeteren van het
“koude traject” in vele landen. En met een
veel betere samenwerking tussen de
producenten omdat vaak tekorten aan
vaccin ontstaan. Dan moet wel eens via
mobilisering van het grote publiek worden
opgeroepen tot die samenwerking… En
het weigeren van vaccinatie is uiterst
gevaarlijk
want
dat
bevordert
de
verspreiding van de microbe. Dus industrie
en publiek moeten medewerken, anders
lukt het niet… De griep van 2009 bewees
dat ook..
Ebola was in de 38e week het volgende:
bijna 6000 besmette en bijna 3000 doden
in 5 landen in W-Afrika. Dit virus bestaat nu
38 jaar en wordt door vleermuizen
overgebracht. En is in 25 tot 90% van de
gevallen dodelijk… Het veroorzaakt nu
apocalyptische toestanden met name in
Liberia waar op 4 miljoen inwoners slechts
50 artsen zijn! Zo is het in een van de
armste landen ter wereld, dat zo nu blijkt,
de halve wereld in groot gevaar kan
brengen… Daar zit het essentële probleem
dus, de armoede en de achterlijkheid…

DE AUTOPRODUKTIE IN DE EU
Naast elkaar 2005 en 2013 en dan de
producties per land (miljoenen): Duitsland 5,8
en nu 5,7…. Spanje 2,7 en nu 2,2; Frankrijk
3,5 en nu 1,7…; UK 1,8 en nu 1,6. De
verkoop is slap in de EU en het produceren is
te duur.. Met wat speciale akkorden met de
vakbonden bleven er enkele produkties
draaien. Soepeler arbeidscondities tegen
garanties van minimumproduktie-niveau’s..
Ondanks alles zeggen Peugeot en Citroën
dat ze in 2016 naar 1 miljoen gaan en dat
was in 2005 dus 1,9 miljoen..
Wereldwijd gaat Renault van nu 3 miljoen
naar 4,3 miljoen in 2020…
En
Peugeot/Citroen gaan van 3,3 naar 3,8
miljoen.. En de concurrentie van de jappen,
de amerikanen en toenemend de chinezen is
en blijft er zeker.
HET VIRUS EN DE WETENSCHAP.
De vaccins van de 2e generatie, op
genetische basis, vervangen nu de 1e
generatie vaccins. Het lukte het eerst bij het
hepatitus-B virus: waarbij met een proteïne
de juiste fractie werd gefabriceerd door een
gist (ook een micro-organisme). De
vaccinatie is wereldwijd een groot succes: we
krijgen het voor elkaar om 80 à 90%
dekkingsgraad te bereiken bij vele ziekten
(van difterie tot meningitus).
Al bleven

DE BRICS ECHT IN DE VERTRAGING?
Na jaren van groei (2000-2009) nu
vertraging.. men deed toen ca 3% meer in
groei per kop dan de rijke landen. Nu is dat
nog 1,1% en dat ziet er naar uit dat rijk en
opkomend naar elkaar toegroeien in deze
eeuw. Dus zullen we weer meer armen
komen en de bedrijven die voor grote groei
gingen moeten nu ook wat anders
verzinnen.. Want ook de consumptiegroei
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in de opkomende landen gaat afnemen. Dus
de boom is over.. En het hoge tempo in de
technologische
vernieuwingen
zal
de
opkomende landen met minder deskundig
personeel in groei ook belemmeren. Je moet
het morgen hebben van de technische
slimmigheid waarin de rijke landen nog beter
zijn.. Dus er moet nog meer vrijhandel
komen en grote hervormingen. En landen die
het moeilijk hebben met veranderen zullen
het nog zwaarder krijgen..

kort na de dood van Luther King in de VS.
En daarna hield ze een stevig betoog over
de superieure kwaliteiten van mensen met
lichte ogen… De tijd daarna werden de
wiskunderesultaten
van
de
“lichtgeoogden” duidelijk beter én hun gedrag
naar
de
“zwart-oogigen”
werd
neerbuigender… De “zwarten” werden
eenzamer, nederiger, twijfelden sterker aan
zichzelf en werden onzekerder. En hadden
meer moeite dan vroeger met het oplossen
van complexere opgaven!
En dan dat andere effect, het z.g.
“Pygmalion-effect”. Waarbij mensen zich
snel aanpassen bij het gedrag van andere
en ook hun vooroordelen overnemen…
Wat dus ook betekent dat een opvoeder
nooit iemand “een sukkel” moet noemen in
de aanwezigheid van andere. En zie ook in
onze media, waar men ook bepaald niet de
xenophilie bevordert! Daar is een
omvallende boom ook eerder in de
belangstelling dan een stil opgroeiend bos!
Een misdaad begaan door een “gekleurde
medemens” wordt vaker met meer lawaai
gebracht dan het stil werken van de
duizenden andere met gelijke kleur.
De wetenschap helpt ons nu bij het
verklaren van “deze nare aanleg”. De angst
om te sterven is vele malen groter dan
honderd mooie dingen aan emotie kunnen
geven. Onze hersens doen daaraan mee:
we zijn wantrouwend ten opzichte van “de
andere die anders uitziet”. Én dit
wantrouwen is ook nog verslavend! Dus
moet de mens werken aan zijn “vrije keus”.
Zijn natuurlijke aanleg beheersen, de baas
blijven. Ook al lijkt het soms op “een
weddenschap van een tegen honderd”…
En nog een vondst van een franse
geograaf: hij verklaarde waarom er in
plaatsen
als
Brignolles
(
dichtbij
Marseille/Aix) zoveel FN aanhang kwam.
Veel bewoners uit moeilijke gemengde
wijken in Marseille en Aix verkasten naar
deze plaats om een eigen huis te kunnen
kopen én om het samenwonen met de
immigranten te kunnen beëindigen! Het is
de lagere middenklasse die onder zware
druk staat.. en zij worden zo ook de kiezers
voor het ultra-rechtse FN daar en elders..

XENOFOBIE IS… EEN BEETJE AANGEBOREN?
Waarom rent de haas sneller dan de vos?
Wel, de vos rent om zijn eten maar de haas
om zijn leven! Het “life-dinner principe” is een
belangrijk fenomeen in de xenofobie!
In onze hersens zitten signalen ingebouwd
die luid afgaan bij doodsgevaar. Én een
negatieve ervaring in ons leven weegt in onze
hersens meer dan wel 10 positieve events.
Daarom is ook straffen in de pedagogiek een
omstreden iets..
De mens van de oerstam had vertrouwen in
de stamleden. Dat zien we zelfs nu nog als
we met een scanner zien dat onze hersens
(in de amydale, de z.g. angstzone) zeer actief
worden als wij blanken een gezicht zijn van
de gekleurde medemens! Daarom zijn de
muizen waarbij deze zone medisch is
uitgeschakeld niks bang meer van die
bloeddorstige kat. Denk ook aan het z.g.
“crossrace-effect” dat een rol speelt op de
datingsites… Dus onze hersenen zijn ietwat
racistisch “geprogrammeerd” en is familie
van de nevrose (de aversie tegen leed) en de
omvorming van sommige angsten in
genotsbelevingen. Jung ontdekte dat ook.
De xenofobie heeft wat van een verslaving:
want wij mensen zijn zeer verslaafd aan
sterke emoties en ook het sterke geloof in
iets ligt in dit vlak. Zie ook wat de psycholoog
Philip Zimbardo vond en wat het “Lucifereffect” is gaan heten: bijna elk mens kan beul
worden van een ander mens…. Ook het
“blauwe en zwarte ogen spel” van de
psychologe Jane Elliott toonde dat niemand
ontsnapt aan het effect van een stereotype..
Zij splitste haar klas in twee delen: een
metzwarte ogen en een met lichtere ogen,
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Saddam werd in 2003 “opgeruimd” en zijn
leger werd zwaar vernederd, nu bestaat
dat na Maliki nauwelijks nog.. En heeft dat
IS-kalifaat daar vrij spel..
En zie ook die supervernedering van
Hamas door dat gigantische geweld van
Israël. En we weten dat ze er niets mee
opschoten!
Vervolgens dat vernederen van Poetin en
Rusland en hen trachten te isoleren in de
wereld. Zowel Polen als Frankrijk gaan
daarin nu echt te ver. Zoals in jaren 20 van
de vorige eeuw!

HALAL BANKIEREN IN DE LIFT
Er gaat in deze sector 18% meer om sinds
2009. En het wordt steeds internationaler..
Sinds 1970 zijn er steeds modernere
producten die ook aan de religieuze
wetgeving voldoen en zit men op iets van
2000 miljard dollar aan aktief. Zo’n 80%
daarvan is “conventioneel” de rest zijn sukuk
(18%; een soort obligaties) en 4% zijn
verzekeringen. Iran doet hier 42% wereldwijd
gevolgd door Saoudi-Arabië met 12% en
Maleisië met 10%.. Er mag geen rente aan
de orde zijn en er mag niet worden
geïnvesteerd in alcohol, varkensvlees,
pornografie etc.). Dus eeb bank leent je geen
geld: die koopt wat je wil financieren en dan
mag jij het wat duurder terugkopen.. via
afbetalingen en/of huur bij een gebouw
bijvoorbeeld. De groei in de moslimlanden zit
er in.. maar ook in het westen dus. De vraag
naar sukus steeg en Z-Afrika en Hongkong
gaan hier ook meedoen. En Rusland,
Luxemburg, Australië, Z-Korea en de
Philippijnen zijn geïnteresseerd. Maar pas op
met de conformiteit aan de sharia wat
Goldman Sachs ooit veel geld kostte. De
maleisiers vonden hun product halal maar de
saoudi’s niet…
Er is behoefte aan
standaardisatie dus. Dus kwam er een
Islamic Financial Services Board die wat lijkt
op “Bazel van het westen”. Maar de islam
kent geen superieure Raad voor het geheel
en is zeer divers..

De meeste conflicten waren tot recent die
in de arabisch-islamitische landen met die
spanningen in islamland die tot in elk
westers land nu ook voelbaar zijn.. Vele
worden bang en zien geen redding meer
voor dat uitbreidende terrorisme van
Nigeria tot in Irak en Syrië… Het werd een
dubbel-snijdend
mes:
gedonder
in
moslimlanden en ook in westerse landen
en “tegelijk”! De wrijving tussen openheid,
vrije meningsuiting en de angst over
aanvallen op onze veiligheid zijn er tegelijk.
Het wordt politiek een zeer complexe boel
en idem in de publieke opinie. En de VS
van Obama lijkt ook totaal in de war
geraakt: net weg uit Irak en nu alweer
bombarderen bij Bagdad! In 2003 moest
niet worden ingegrepen (weten we nu)
maar nu moet het echt wél! De EU wordt
groepen tot krachtsvertoon maar heeft er
nauwelijks nog de middelen voor.. En
niemand denkt nu dat het blijft bij “even
bombarderen”. Nee, de verassingen zullen
ons deel worden. En denken als vroeger
dus dat we “dat even militair zullen
oplossen” is echt voorbij! En niet ingrijpen
leidt snel tot een enorme chaos weten we
anderzijds ook.. Dus moeten we nu goed
nadenken over “grenzen en principes” en
ook over “wat-na-de-interventies”!
Vedrine de franse oud-minister van Buiza
zei het: “We gaan afgrijselijke momenten
van
onmacht
meemaken
en
ook
gebeurtenissen
die
ons
zullen
vernederen…”.
En Attali de wijze zegt ferm: het doorgaan
met vernederen zal leiden tot WOIII… Hoor

GEO-EXPERTISE:INTERVENTIES,
ZWAKTE EN VERNEDERING
De laatste nare herinneringen zijn er nog
best: die zeer bedenkelijke inval in Irak
(zonder VN-besluit!) vooral. En ook die
aanpak van Kadaffi die ook al tot een enorme
chaos in Libië leidde. En nu begint het
opnieuw: weer interveniëren of “isolationisme” dus terug trekking achter de eigen
muren? En ook denken we terug aan wat
eerder de vreselijke gevolgen waren van “het
vernederen van andere landen en volken”.
Zoals met Duitsland in 1918 in Versailles:
WOII volgde er op… En zie ook de weigering
om Turkije in de EU toe te laten in 1995: het
land draaide de islamitische kant op…
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de krasse taal in Moskou en Washington nu.
Er zijn mensen die in deze linke boel voorakl
voordelen zien voor het stoppen van de
economische crisis. Wapens nodig bij de
vleet, wederopbouw (zie GAZA met 6 miljard
dollar..). En nog meer schulden recht praten
met “oorlogstaal”. Pas op met die VS die “ver
weg” zijn van deze nieuwe oorlogshaarden
en nu ook “olie-onafhankelijk werden”. Linke
boel en het westen laat zich meeslepen.
Dus moeten we nu doen met de Arabieren,
de turken en de russen zoals we deden na
1945 met Duitsland. Weer samenwerken,
helpen, praten en samen projecten
oppakken. Zeker ook met de russen die
kraken onder de economische boycots en die
we eerder moeten helpen met hun strijd
tegen de radicale islam in de Kaukasus.
Frankrijk zegt Attali zou daarin het voorbeeld
moeten geven en het voortouw moeten
nemen in een geopolitiek van respect, ook al
zou dat nu echt ook pijn doen en het land
isoleren.
De persconferentie enkele dagen na Attali’s
geschrijf leverde helaas verre van dat op:
Hollande schaarde zich eerder in het havikse
kamp. Om de interne zwakte van Parijs te
verhullen ging hij een beetje op de toer van
de militaire opper bevelhebber…
(compilatie van artikelen en berichten van
overal en uit L’Express, Le Monde)

mannen met geweren om die rebellen te
helpen.. Toe Porosjenko begon te winnen
ook met westerse hulp greep Moskou fors
in en er bleek in een weekje of twee dat dat
leger van Kiev weinig voorstelde.. Dus
ging Poetin ook aan het werk om een
gebied rond de Zee van Azov te
bemachtigen waarvoor hij de stad Mariopol
nodig had. En zo krijg je ook een
verbinding met de Krim… Leuk opstapje
naar de volgende ronde: Transnistrië en de
baltische landen… , vooral Letland. Maar
het verweer van de EU, de VS en via de
Nato was bepaald niet indrukwekkend.
Grote verdeeldheid daar… Het bekende
liedje..
Die snelle Nato-interventiemacht en die
nieuwe bases van de Nato in de baltische
landen is niet niks maar toch wel wat
weinig. Denkt Poetin. Obama raakte ook in
de war: hij wilde het zwaartepunt naar de
Pacific verleggen en toen… kwam daar
Poetin in Oost-Europa die hem dwars zat
en nu ook nog IS in het MO (waar Poetin
ook flink meemixt zie Assad in Syrië).
Weinig defensie-inspanning in de EU en
tegelijk ook daar MO en O-Europa.. Dus
ging het vooral met economische sancties
die
stapsgewijs
werden
opgevoerd
naarmate Poetin niet deed wat hij
beloofde.. De echte hulp aan Oekraïne is
er dus ook nauwelijks: de Nato kan daar
niet direct iets doen.. Dus zien we P. op
korte termijn ruim winnen… Maar op
langere termijn heeft Rusland nauwelijks
de middelen door te drukken want
daarvoor zijn drie dingen nodig: geld, geld
en nog eens geld.. Ook al is Moskou gasen olieboer het draait daar volledig op en
dat is link. Zeker nu de olieprijs zakt, wat
ook “bevorderd kan worden”. Bijvoorbeeld
door die goedkope schali-olie uit de VSexport: die toeneemt… De VS en Rusland
zijn olie-concurrenten! Verder vlucht alle
kapitaal uit Rusland en zakt de roebel
weg… Plus die sancties gaat dat intern
economische problemen geven met name
in de betere middenklasse in Rusland.
Waar zijn grote aanhang (80% is VOOR
NU!) en machtsbasis zit.

DE KOUDE OORLOG IS WEER TERUG..
Het uur der waarheid is er weer: voor Europa,
Rusland en zeker Oekraïne.. Het nieuwe
Russische imperialisme toont zich nu weer en
blijkt dus echt retour te zijn. Na Georgië via
die oorlog met de russen (weg Abkhazië en
Z-Ossetië), da arna pikte Poetin vlotjes de
Krim in en toen ging hij door met Oekraïne.
Dat zich via een revolutie tot het westen
keerde… Tot grote pret van de VS en de EU..
En Poetin blijkt een uiterst slimme schaker en
tacticus.. Een lepe ex-KGB-er is an zet in
Moskou omringd met generaals en geheime
dienst bobo’s..
De voorlopige president
Porosjenko zag zijn kans en poogde de
afscheidende
krachten
van
russische
oorsprong te beteugelen. Maar Poetin had
intussen het halve leger aan de grens staan
om te oefenen en stuurde onherkenbare

11

Poetin wekte de VS en de EU en dus de
Nato: en hoe! Dus hij roept forse
tegenkrachten op… Linke soep dus, zeker
met een drieste imperiumbouwer aan het
stuur.
Het Russische drama voltrekt zich verder: Na
het verliezen van de eerste Koude Oorlog en
het uiteen vallen van het Sovjetrijk komt nu
het economische isolement en breekt ook de
groei af… Deze tweede gaat hij dus ook
verliezen maar eerst komen er nog
vervelende tijden. Slachtoffer: Rusland en de
russen… En ook Poetin at the end..
Het westen kreeg daarentegen een
revitalisatie-injectie van formaat… Maar ook
dat is nog niet allemaal op rij..

Hij zegt de gevaarlijkste zijn zij die niet in
menselijk
ingrijpen
geloven,
maar
volhouden dat God de boze partij ten einde
zal straffen. Wat leidt tot compleet
nihilisme..
De joden werden vaak
vermoord omdat ze nooit soldaten waren
en landbouwers: ze hadden geen eigen
land.. Dat begrepen de vaders van het
zionisme. En zo werden de joden weer
verknoopt in Israël met hun vroegere
verleden ook als oorlogsvoerende..
Nu zit Israël in tussen twee “internationale
stromingen”. Enerzijds die van het
islamisme en anderzijds het europees
humanisme. Een lastige toestand.
Europa kwam uiteindelijk los van de
religieuze oorlogen. De tweede helft van de
16e eeuw was daar zeer bloedig. Lang
dachten we dat die religieuze oorlogen ook
vooral sociale en economische wortels
hadden.. Dus dat de religie slechts een
voorwendsel was.. Maar IS laat zien dat ze
de jezedi’s en de christenen niet
vermoordde om economische redenen.
Volkomen irrationeel dus. Daarom is er ook
niet met ze te praten: men moet als het
ware in hun hoofden kruipen om het te
snappen. Zeer moeilijk voor europeanen..
Ook Huntington had ongelijk met zijn
“clashes
van
beschavingen”.
Het
verschijnsel loopt dwars door die
scheidsgrenzen heen. Niet alle moslims
zijn immers islamisten. De Arabische
wereld is in een crisis met zichzelf en komt
niet tot de moderniteit daardoor. Die
radicalen gaan terug naar een glorieus
oorlogsverleden, dat fors gemythologiseerd
is.
De Gaza-oorlog was al de vierde en elke
keer begint Israël die oorlog zonder exitstrategie. De oorlog is ook asymmetrisch
want Israël is militair oppermachtig. In dit
soort oorlog is het voor de zwakke
voldoende om te hebben overleefd en dan
lijken ze gewonnen.. En met een paar
raketten wordt Hamas dan echt de
kampioen!
De enige optie was Hamas uit te roeien,
huis voor huis in Gaza. Maar dat is niet
mogelijk. Je kunt dus zo wel Nazi-Duitsland

DE ECHTE OORZAKEN VAN HET
FUNDAMENTALISME
Elie Barnavi ex-ambassadeur van Israël in
Frankrijk schreef een indringend boek over
burgeroorlogen, etnische en religieuze
oorlogen. We zien ze nu overal…
Hij zegt: “Een godsdienstoorlog is vaak een
burgeroorlog en elke burgeroorlog lijkt op een
religieuze oorlog”. Die europese oorlogen
werden uiteindelijk rationeel “opgelost” met
compromissen. De oorlog voor God heeft
niets rationeels, want die is “heilig”.
De burgeroorlog lijkt “een soort van
schoonmaak van het sociale stelsel”. Ze is
zeer heftig want ze heeft als doel het
elimineren van een etnische groep. Als niet
“een derde ingrijpt” gaat het door tot het
einde; de uitroeing…
Daarom is Barnavi ook voor ingrijpen in het
MO: zonder dit komt er nooit een einde aan,
weet hij.
De oorlog Israël-Palestijnen kreeg via Hamas
(deel van de moslimbroederschap) een echte
religieuze dimensie. En een deel van de
Israëlische zijde is gegrepen door een
messiaanse politiek. En IS wil via een
werelwijde
burgeroorlog
tot
een
“wereldkalifaat” komen…
Israël lijkt te zijn begonnen met een
burgeroorlog en gaat nu naar “een religeuze
oorlog”. Haar cyclus is het omgekeerde van
die in Europa: die begon met religieuze
oorlogen en eindigde met burgeroorlogen..
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overwinnen maar niet Hamas! Israël weet dat
er enkel een politieke oplossing bestaat…
Maar de regering in Tel Aviv kan zeggen: we
doen het goed. Geen intifada’s meer, geen
aanslagen meer… Het is zo veel beter!
Hebben die Hamasraketten daar twijfel
gezaaid? Maar nee: de totale situatie is voor
Israël beter dan ooit! Er komt nu zeker geen
nieuwe coalitie tegen Israël tot stand: Irak en
Syrië bestaan nauwelijks meer en Egypte wil
nu zeker niks doen. De diplomatieke situatie
is ook excellent. De monarchiën van de Golf
en Jordanië, alle gematigde soennieten, zijn
zeer ongerust over die radicale moslims!
Sissi heeft in Gaza zelf die tunnels
opgeblazen en Hamas geïsoleerd…!
(“Tien theses over de oorlog” van Elie
Barnavi, Flammarion sept. 2014).

Die is “passé” en we moeten ons laten
inspireren door China! Dat schrijven twee
grote jongens van The Economist.
Waarvan
een
Micletwaith
de
hoofdredacteur is..
Hun thema: “De huidige westerse staten
zijn inefficiënt, impotent, geruineerd, en
gedegradeerd, en gaan het niet halen”. En
ze nemen vooral Californië als voorbeeld.
Enerzijds tempel van de high-tech maar
anderzijds
verbureaucratiseerd
en
overheerst door de vakbonden. Elke
gelijkenis met een ander land is niet voor
rekening van de auteurs…
Van de centrale Staat uit de 17e eeuw
kwam in de 18 en 19e eeuw de liberale
staat
en
in
de
20e
eeuw
de
verzorgingsstaat. Hobbes was van de
eerste, Stuart Mill van de tweede en ene
Beatrice Webb was van de derde.. Milton
Friedman en zijn volgers Reagan en
Thatcher waren wat “half-revolutionairen in
deze ontwikkeling”. Die nog niet af is…
Zie nu wat er in Azië gebeurt vooral in
China en Singpoer. Met hun curieuze mix
van autoritarisme en minieme publieke
sector. Lee Kuan Yew van Singapoer
(1959-1990!) was hiervan het grote orakel.
China dat niet westelijk wil gaan kijkt met
belangstelling naar wat Singapoer doet.
Klein en zeer concurerend en anders
denkend over democratie en sociale
bescherming. Men is niet democratisch en
niet genereus maar punt een geleid door
de meritocratie. Met een elite van hoog
niveau,
Met
een
uitgebreid
opleidingssysteem maar met een sociaal
systeem dat zich enkel op de echte armen
richt. China heeft daar ook iets van en dat
ligt goed in Afrika en ook Rusland nu..
Traditioneel in staat om te regeren en
vooral op de lange termijn gericht… En dus
minder op “de wrijvingen van de dag”. Een
tweede inspiratie is te halen in
Scandinavië. Vooral Zweden dat zijn staat
fors afbouwde, zijn pensioenen aanpaste
aan de levensduur en zijn educatieve
systeem waarin ouders en school samen
de keuzes maken.
Op deze twee varianten is het boek gericht.
Het is niet echt “af”, maar geeft ideeën.

IS-STRIJDERS DOEN VERSLAG OP FACEBOOK
Franse jongeren die strijden in Raqqa voor IS
doen verslag op internet. Op Facebook geven
ze directe verslagen met foto’s. Ze vechten er
ook hun onderlinge vete’s uit, dus die tussen
de diverse rebellen fracties binnen IS! Vete’s
tussen parijse jongeren die moorden in Syrië.
Gaat het hierbij om ideologische ruzies?
Welnee, het is de voortzetting van de oude
bendestrijd in de banlieu’s in Parijs!
Er zijn intussen ook parijse IS-bloggers en dit
alles toont ons hoe gek het is geworden. En
hoe gevaarlijk ook: want het ronselen heeft
hier profijt van. Dus nu maar Facebook of
bloggen verbieden?
Nee, vraag je eerst af hoe het zover kon
komen, realiseer je hoe erg het is geworden
en bedenk dan fundamentele maatregelen.
Waarbij helaas blijkt dat het kwaad al vele
jaren wortel schoot en breed vertakte… Dus
dat bestrijden gaat even duren! Vele
duizenden doden lang dus..
In de spaanse revolutie was er de
Internationale Brigade die vocht tegen
fascistische Franco. Ni is het omgekeerd: de
jongeren gaan vechten tegen ons mét de
fascisten…
IS “DE STAAT” NU “HAS BEEN”?
Onder de vierde revolutie gaat een betoog
schuil over het “einde van de westerse staat”.
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Tegen het immoblisme (zij preken het
mobilisme) , de privatisering (rechts idee) en
einde van de voorzieningen voor hen die het
redelijk gaat. En ook: iedereen moet belasting
betalen en geen enkele overheidsdienst is
gratis… Die kant gaat het op..
Ze laten zich voeden door de huidige
budgetcrises, mondialisering en power van
de technologie. De digitale revolutie zien ze
sterk en alles wat de machine kan moet die
ook doen..
Ze kijken meer naar de
dynamische steden dan naar de verlamde
nationale overheden. Ze zien ook vooral de
veranderingen “van beneden” komen: = de
steden = de burgemeesters en = ook van
ouders
die
willen
moven.
De
“Theatrocratieën” van het westen moeten met
meer “participatie” en “minder instituties” de
staat veranderen.. En ook de democratie
herzien. De VS en Europa zijn ver gekomen
door op de individuele rechten in te zetten en
ook de staat opnieuw uit te vinden. En
daarmee moeten ze konsekwent blijven
doorgaan dus ….
Zie ook ene Benjamin Barber die naar de
burgemeesters keek. Veel pragmatiser dan
de regeringen… Hoor La Guardia oudburgemeester van NY: “Er bestaat echt geen
democratische of republikeinse weg om het
riool te repareren”. Berber ziet vooral de
metropolen
als
de
nieuwe
politieke
krachtcentra. Groot genoeg voor de grote
problemen (demografie en economie) en
klein genoeg voor de kleine (dagelijkse leven
der mensen).
Zie ook Elisabeth Lullin over de nieuwe
organisatie en productie van publieke
diensten. De consument wordt daarbij coproducent van deze… Door de technologie
die hoge participatie mogelijk maakt. Dus de
overheid is niet meer “het centrum van het
algemeen belang”. Maar een platform voor
ideeën, voorstellen, innovaties, oplossingen
voor de dagelijkse problemen. De publieke
diensten 2.0. . De participatieve publieke
dienst dus.
(Zie:
“If mayors Ruled the World,
Dysfunctional
Nations,
Rising
Cities”,
Benjamin Barber, Yale University Press. en
“Service public 2.0” , Elisabeth Lulin).

HET VERSCHIL: 0,5 EN 1% GROEI.. IS
Het lijkt niks maar pas op: ziehier het
franse voorbeeld. Het BBP stijgt 10, 3
miljard minder; en de belastinginkomsten
zijn 4,7 miljard lager. En er komen 73.000
ww-ers extra bij. Dus voor de “nuls” : die
discussie over groei is geen aanstellerij in
een land dat al 11% ww heeft en ook sterk
aan koopkracht verliest. En dat ook nog
een giga-tekort en schuld heeft..
DE WESTERSE NETTO-INKOMENS
Als je in de VS je belastingen hebt betaald
blijft er 39.530 dollar over. Dat zegt de
OECD die alles omrekende en ook dacht
aan de verschillen in kosten van
levensonderhoud. Luxemburg komt na hen
met 35.653 dollar, Noorwegen 32.090,
Australië 31.197 en Zwitserland 30.750.
Frankrijk komt op 29.332… Zo liggen de
zaken: en ze zijn dus nogal verschillend.
VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
NAAR…
Kunstmatige evolutie? Kasparov verloor
ooit van de IBM-computer Deep Blue die
was geladen met 700.000 schaakpartijen
van grootmeesters. Zo werd eigenlijk enkel
gebruik
gemaakt
van
“eerder
geproduceerde intelligentie van experts”.
Maar nu kan het anders vooral omdat via
grafische cards, die massaal parallel
rekenen mogelijk maakt om
miljarden
“proefberekingen” te doen plaatsvinden per
seconde. Die worden aangestuurd door
evolutionaire programma’s… NASA heeft
er nu al een prijs voor ingesteld: de Humies
Award. Vooralsnog wordt deze nieuwe
werkwijze vooral toegepast in de techniek
zoals in het vinden van optimale trajecten
van ruimtevoertuigen maar ook bij het
ontwerpen
van
evolutionaire
programmatuur. Ook bij het vinden van
antivirus middelen wordt het nu gebruikt.
Dus de programmatuur ontwikkelt zichzelf
net zoals het virus dat doet!
Recent slaagde een computer erin om de
slagen voor de bekende test van Turing en
bewees zo “zelf intelligent te zijn
geworden”! En dat was een shock… Straks
kan een evolutionair programma gedichten
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maken en niemand ziet dat het een machine
was die ze schiep. Of zoals in de film
Trancedentie werd getoond, een fusie te
scheppen tussen de menselijke en de
kunstmatige intelligentie.. Daarin vragen
onderzoekers aan een computer waarin het
bewustzijn van de acteur Depp (die acteert in
de film) is opgeslagen: “Kun je bewijzen dat
je een geweten hebt?” En de computer
antwoordt: “Wel, kun jij dat zelf dan?”…
Dat is pas overmorgen dus, maar al in 2004
lukte het NASA om met een evolutionair
algorithme de ideale vorm voor de antenne
van Nasa-missie ST5 te vinden. Wat vele
honderden ingenieurs niet op de orthodoxe
wijze was gelukt… Dus een programma gaat
op ee “simulatietour en probeert van alles”
razendsnel en leert dus “al proberend”… En
komt zo steeds dichter bij de “ware
oplossing”… Dat belooft met zekerheid een
volgende immense revolutie te worden die de
wereld opnieuw op de kop gat zetten..

uiteindelijk tot vertrek van fabrieken…
Voorlopig zal dat ook niet veranderen. Het
loopt prima in China, Singapoor en
Maleisië met die fabricage vindt hij dus
waarom anders handelen? Engeland is op
dit punt qua regulering veel te ouderwets,
dus stimuleert niet om terug te komen. Hij
acht de franse idee van “Made in
France”dom en het vertraagt opnieuw de
echte vernieuwing die nodig is… Verder
moet je altijd vele onderdelen toch blijven
importeren! De 3D-ontwikkeling is prima en
stimulerend maar nog niet alles voor
massalere productie. Hij kijkt ook naar
laserproductiemethoden. f
De overheid moet haar kijk op techniek,
ingenieurs en wetenschap herzien als ze
dat niet doet gaan we er aan.. De
patentaanvragen blijven stabiel: dat is niet
genoeg! Dat die grote internet-amerikanen
de ingenieuraanpak zouden verwaarlozen
is niet juist. Zowel Apple als Google maken
ook programma’s om apparatuur te
optimaliseren en niet alle inspanning gaat
naar spelletjes! Dyson werkte in 2001 al
aan een I-bril maar toen was er die WIFI
niet… En moest alles via een computertje
die aan de bril vast zat.
Die I-bril is trouwens technisch niet echt
een uitvinding maar een “simpele
combinatie van technologieën”.
Die technologie verbetert de mogelijkheden
van en voor de mens. Zie Stephan Hawkin
in zijn technische stoel met alles erop en
eraan.. Wij doen ook veel aan
robotontwikkeling en werken samen met
het Imperial College in Londen. En
investeerden daar 5 miljoen pond in
robotontwikkeling.. De wereld kan veel
beter al wordt die daarmee ook steeds
complexer! Vele problemen van nu zijn
oplosbaar met grafiet, nanotech en slimme
programma’s
om
te
optimaliseren.
Besparing van energie, water etc. is nog
veel beter mogelijk. De stofzuigermoter van
Dyson met zijn batterij is er een voorbeeld
van, ook al ziet niemand dat zoals bij een Iphone! Hij is een optimist…

DE INGENIEURS ZIJN OPTIMISTISCH
Dyson aan het woord. De man van de
stofzuiger zonder zak, ik weet uit ervaring
hoe goed die is. Met nog 8 miljoen andere in
72 landen… Hij begint met te onderstrepen
dat de VS-reuzen met hun grote
oorlogskassen nu alles wat goed is opkopen
en dat hij zijn Dyson goed beschermde… En
zegt deze liberaal: weet wel dat ook u zelf
kunt wat Google en zijn R&D kunnen… Hij
wijst er op dat er nu veel meer ingenieurs
komen in Azië ( China, India, z-Korea vooral)
en dat bedrijven nu hun R&D-budget moeten
verdubbelen of nog meer… En hij weet dat in
Europa Siemens, Miele en Bosch in zijn
sector domineren. Ja Engeland keert zich
steeds meer af van de EU, maar Noorwegen
en Zwitserland waren er ook nooit bij en doen
goed zaken….. En dat Europa beschermen
zou gelooft hij niet echt. Protectie is trouwens
dom , zegt hij, de liberaal, die alles laat
maken in twee fabrieken in Maleisië en
Singapoor. Waar omheen zijn leveranciers
alle zitten. Alle R&D zit in Engeland, alle
patenten zijn daar geregistreerd en er werken
3000 ingenieurs. Hij zegt dat het achterwege
laten van investeringen jarenlang tot
achterstand in Europa leidde en dus

WW, OPLEIDING EN MINMUMLOON
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Franse cijfers tonen dat iemand met hoge
opleiding tot de 5% groep met geen werk
behoort nu en iemand zonder BAC
(voortgezette opleiding en enkel lagere
school) zit bij de 12% groep… En ook meer
groei zal dat niet veranderen áls dat
minimumloon zo hoog blijft! Want die remt
elke
oplossing
omdat
gebrek
aan
productiviteitswinst
daar
deze
hoge
vergoeding onbetaalbaar maakt. Zo kun je
niet meer tegen armoede strijden op
vandaag, zeggen de economen. Dat is
moeilijk uit te leggen en kan dus enkel
worden geregeld via de overheid… Want het
bedrijfsleven kan hier niets meer doen.
Daarom ook die duitse oplossing met die “ein
eurojobs” en het ontbreken van een minmum.
Tot voor kort..

G dunner… Weer een paar sectoren die
worden geravageerd door de digitale
mogelijkheden..
DE AUTO, DE NIEUWE HOBBY IN
DIGILAND
Er zit nu al veel digi-techno in de auto en
het houdt maar niet op! Straks roept u uw
auto met uw tablet en hij rijdt uit de garage
tot voor uw deur en programmeert zich al
voor uw ritje.. Uw achteruitkijk spiegel is
straks een beeldscherm waarop u alles
achter (en naast u?) u in detail ziet. Of 360
gr. In de rondte.
Via uw GPS krijgt u van alles aangeboden
van de plek waar u bent of zo dadelijk
komt… want “men” weet waar uw auto is!
En u krijgt ook nog mooie landschappen in
de buurt aangeboden om u tot een omweg
te verleiden… Nee, we bedoelen nu geen
bordelen! Ach u zit liever de krant te lezen
of een goed boek of uw post of die leuke
blog van Leon de Marseille? Allemaal geen
probleem: uw auto is “connected” overal en
“all the time”..
Bij de autofabrikanten gonst het ook van de
contacten met apparatenbouwers voor
auto’s,
internetspecialisten,
telecombedrijven en cloud-operators..
Alle autobouwers zijn er met duizenden
marketing en R&D-mensen mee bezig: de
auto
van
morgen,
dat
rijdende
mensenverblijf waar je (bijna) alles in kunt
doen wat ook thuis of elders kan. De enige
die nog slaapt is.. de overheid. Maar die
geeft u nu ook al on-line bonnen en via
camera’s! Straks zijn sommige auto’s
aangenamer om in te verblijven dan
huizen.. In Californië en Zweden rijden er
op een door de overheid aangewezen
gebied nu al auto’s zonder chauffeur rond.
Die elkaar dus ook tegenkomen en
voortdurend met elkaar “praten”. Terwijl ze
met afgrijzen kijken naar die vele
“dombo’s” om hun heen.
Maar pas op: uw auto is ook “dé spion”
voor de Big Data-boys. Die alles over U en
uw auto willen weten. Een autofabrikant wil
zoveel mogelijk weten over het gedrag van
de auto: puur technisch maar ook waar hij
reed en hoe hij werd gereden… Dat is

INTERNET/MEDIA
AMAZON EN NETFLIX TREKKEN OP
De sectoren boek en film zetten ze overal op
de kop met uitgevers en auteurs, niet zelden
over prijzen natuurlijk. Amazon laat je voor
9,90 euro/maand onbeperkt boeken lezen in
de VS, ook al in Engeland en binnenkort ook
in Frankrijk en Duitsland. Maar Amazon heeft
wel de rechten nodig.. In de VS heeft Kindle
Unlimited niet alle uitgevers overgehaald
maar wel al vele auteurs. Al 72.000 titels
staan er nu zo al ter beschikking bij Kindle
Direct Publishing. Amazon is niet de eersye
in de VS er zijn twee grote concurrenten die
Netflix willen nadoen. In Frankrijk zijn er ook
twee die voor 9.90 euro/maand aanbieden en
zijn geïnspireerd door de 9500 gemeentelijke
bibliotheken. Zij lenen 190 miljoen boeken
per jaar aan 17 miljoen abonnées. In
Frankrijk wacht men af en wil men niet in de
fout van Scribd vervallen dat een simpele
“opbergplaats” van geschrijf is en dus werd
misbruikt
voor
illegale
geschriften
uitwisseling. Zo’n 15% van de lezers doen
daar aan mee. Maar pas op: mogelijk wordt
de lezer de grote struikelblok. In de VS leest
een volwassene nog maar 6 minuten per dag
en in Frankrijk nam de leestijd per dag al met
28 minuten af. En als daar nog een Netflix
bijkomt met zijn films dan wordt het nofedt
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“gefundeness Fressen” voor autofabrikanten
die moeten concurreren.. Want zij moeten
verkopen, investeren en mee “vooraan
blijven”. En wat dacht u van uw
autoverzekeraar, die dé verzekering van
morgen moet pushen. Mogelijk zelfs een
verzekering per rit? Een andere in de stad als
in de Sahara? Een verzekering die varieert
met het land of de regio? En zeker een die
zich richt op de “rijkwaliteit van uw autoautomaat”. Want de chauffeur wordt
secundair straks. En wat dact u van de
fabrikanten
van
systemen
voor
verkeersregeling en ook beveiliging die de
overheid ook zullen interesseren. En wat te
denken van die “arme wetgevers” die nu
duizenden wetten c.s. moeten gaan
aanpassen? Daar zitten overigens ook best
veel remmen op deze vooruitgang.
Overmorgen? Profetisch gebazal? Wel, in
2018 zal 65% van de verkochte auto’s
“connected” zijn dus zijn ingericht voor
“internetverbinding”.
En de effecten op de economie zullen ook
gigantisch worden: de bank Morgan Stanley
spreekt voor de VS van 1300 miljard dollar
aan “change”.. Maar let op: aan besparingen
dus! Zo’n 645 miljard aan minder
autobrandstof (zuiniger auto’s minder files),
645 miljard aan productiviteitswinst (minder
reistijd vooral) en 488 miljard minder kosten
van ongelukken. Bosch denkt dat straks die
95% van de ongelukken die nu de schuld zijn
van de menselijke chauffeurs, bijna zullen
verdwijnen… En wat dacht u van de milieueffecten? Minder vervuiling, inzicht in de
vervuilings ontwikkeling en zelfs de
mogelijkheden
om
het
verkeer
etc.
dynamisch
te
beïnvloeden..
Geen
verkeersagent maar een milieu-agent straks?
Weer een nieuwe functie toch!
En, zeg het ook aan minister Asscher, wat
denkt u van al die banen die gaan verdwijnen
en van die duizenden nieuwe functies die er
gaan ontstaan? Hij kan beter nadenken over
“waar de overheid de onbedoelde remmer is
van de vooruitgang”! Dat is ook een mooi
onderwerp voor Brussel overigens en dan
kan men daar die flutmaatregelen laten
vallen.. Overigens zijn de meeste daarvan
gevraagd door… de industriële lobbies!

EEN ALTERNATIEF VOOR GOOGLE?
Springer in Duitsland zette al eerder de
aanval in op VS bedrijven zoals Amazon.
Nu steunt het ook de zoekmachine Qwant
tegenover Google dat in Frankrijk 98% van
de markt heeft en 78% in de VS… Springer
nam 20% aandeel in Qwant en diende een
aanklacht in tegen Google. Voor positiemisbruik…
Qwant geeft de klant de
mogelijkheid te weigeren om data “af te
staan” en dan ook geen cookies dus..
Maar Google zet al 2000 miljard per jaar
om en Qwant zit op 1,2 miljard in .. 2014.
Wel twee keer zoveel als in 2013 maar
eenvoudig ligt het nu ook niet…
DE APPLE-REVOLUTIE IN BANKING
Apple kwam met die peperdure I-Watch
met al die gezondheidsgrapjes er in…
maar ook met zijn betaal optie! Dat deden
ook al andere telefoonjongens dus Apple
volgt, lijkt het. Net als vaker eerder het
geval was. Maar zij waren steeds die
mooie ontwerpers met aparte smaak en
wonnen in hun niche-markten. Hun R&D
budget is 7 miljard, hun kas is 157 miljard
eigenlijk beter dan Qatar, de VS en
Frankrijk samen.. Nu kunt u als Appleklant
straks betalen door uw Apple-phone bij de
kassa te houden en uw vinger op de kassa
te leggen als “code”..
En de verkoper ziet dus niets meer: geen
banknummer en geen code! Via I-tunes
hadden ze al 800 miljoen banknummers..
En dat schiet dus lekker op: om te
beginnen in oktober in de VS. Via wat heet
“Apple-pay” dus. Maar nu moeten de
gebruikers en de grote winkeliers zoals
Walmart ook nog “om”. De timing is
excellent zoals steeds want Mastercard en
Visa zijn bezig om hun kaartsystemen te
veranderen.. en ook vingerafdrukken toe te
doen passen..
Dus cash betalen gaat op “uit” !
Apple wordt de nieuwe intermediair tussen
de consument en de winkels, zoals dat
eerder ook ging bij boekhandels en
reisbureau’s. In China ging Alibaba ook
geld lenen en sparen promoten en.. had in
no-time 50 miljard aan bankbusiness! Dus
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Appele gaat in banking nu net als ook de
andere GAFA-familieleden… Straks hebben
jongeren nog nooit een bank gezien maar ze
lenen en sparen desondanks toch… U ziet nu
hoe een PC-maker een banker wordt..
.
GOOGLE WINT MET DE MOBIELTJES
Google groeide weer eens fors met liefst 60%
in Frankrijk dank zij de mobieltjesbusiness.
Enorme toename van “gegoogel” via Iphones dus.. En er zijn einde 2014 3 miljard
internetters op de wereld. In Frankrijk waren
er nu 20 miljoen dagelijkse mobiele
gebruikers wat 5 maanden geleden nog 18
miljoen was: +10% in 5 maanden dus..
Veel actualiteit komt op de schermpjes en dat
is ook veel reclame dus.. Per dag 5% en
vooral merkreclame. En er is ook een
videorevolutie bezig alles moet nu op het
schermpje van de I-phone. Samen kijke is DE
mode en alles wat bestaat. Via Instagram,
Whatsapp en Messenger.. Het is gebeurd
weer een revolutie gelukt!

Ariane 6 wordt in 12 landen verspreid
gemaakt; SpacX doet 85% op een plek…
Dus het is reorganisatietijd in Europa bij
Ariane! En nu ook India voor een lowcost
Marssatelliet scoorde met een ware
miniprijs lijkt het dat de ruimtevaart zijn
lowcost-tijdperk ingaat..
75% KANKERS IS… EIGEN SCHULD?
Zo’n 15-20% van de kankers berusten op
erfelijke factoren, maar liefst 75% kan door
goed leefpatroon worden voorkomen. Dat
concludeert nu de wetenschap steeds
algemener.. De 10 geboden zijn er ook al..
Niet roken, voorzichtig met alcohol (rode
wijn uitgezonderd!), weinig rood vlees eten,
veel gevarieerd eten van groenten en fruit,
let op uw gewicht, 30 minuten per dag
bewegen, weinig zout eten, niet teveel in
de zon (ai!), geen voedselcomplementen
slikken en.. je goed aan alle regels
houden.. Dus onthou de hoofdregel: 25%
van de kankers overkomt ons zonder dat
we ons konden verweren: daar moet dan
de dokter helpen. Maar alle andere
gevallen is een kwestie van regels
volgen… Dus de overheid moet hier flink in
gaan stimuleren en het zal ook niet lang
duren of de verzekeraars gaan er iets mee
doen. Zoals minder premie als je
aantoonbaar gezond leeft.. Daarom zijn er
natuurlijk nu al de dure I-Watches die alles
van ons meten… Straks seinen die al uw
data on-line ook naar uw verzekeraar… En
nog even ook naar die van uw auto.. Want
ook uw auto gaat on-line. En (zie nu al de
VS), ook uw baas is in uw gedrag
geïnteresseerd.. Big brother blijkt nu
eigenlijk zo ongeveer de halve wereld te
zijn!
Hoezo privacy?

DE I-PHONE WERD MASSA-ARTIKEL
Apple begon ermee in 2007 en in 2008
schoot de verkoop per trimester naar 10
miljoen stuks. Een jaar later 15 miljoen toen
35 miljoen en in 2013 naar 46 om datzelfde
jaar naar beneden te duiken naar 38 miljoen
stuks..
Steve jobs kreeg forse concurrentie nadat hij
Blackberry had gekild.. Nu op de IFS Salon
in Berlijn is er een waar “Anti-Apple-front”
zichtbaar. Apple doet nog maar 12% van de
markt en met zijn I-Pad nog maar 27%..
Hetzelfde dreigt met de I-watches te
gebeuren waar de concurrentie nog hoger
is… China en Korea zijn sterk in deze
markten. Je kunt met design en speciale
functies nog onderscheid maken zoals
telefonisch betalen zonder contact.. Hier
staande blijven is een kunst.

LOLLIG BEGRAVEN MAG OOK
In de VS wil iedereen zijn begrafenis of
crematie op zijn eigen manier doen.
Waarbij vaak ook gelachen mag worden..
Er zijn al vele hierin gespecialiseerde
begrafenis-ondernemers. Muziek van Red
Zeppelin met videofilmpjes uit uw leven in
plaats van orgelmuziek, een amateurvisser werd op een strand uitgeleide

DIVERSEN
DE PRIJS VAN RAKETTEN
Een Ariane 5 kost 150 miljoen euro, een
Ariane 6 70 miljoen en een Falcon 9 van
Spacex kost 47,5 miljoen..
Dus de
concurrentie door de VS wordt nu enorm..
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gedaan. En weer een andere organiseerde
een dansavond waarop zijn geliefde wiskey
werd geschonken… Een golfer hield zijn
feestje bij hole 18 en men at hardgekookte
eieren als idee van de golfballen. Weer
iemand werd vervoerd op de slede van de
Kerstman getrokken door rendieren..
Een ondernemer baart u op in een verkleinde
copie van Amerikaanse sleeën uit de 50-er
jaren waarin beneden ijs is te vinden om uw
resten fris te houden. En er zijn zeer aparte
as-urnen te krijgen waarin u ergens op de
schoorsteen mag rusten.. Bijvoorbeeld in een
copie van een beeld van Max Ernst..
Creative Coffins is het bedrijf waar u alle
soorten kisten kunt vinden en het Bedrijf Art
Honours Life helpt u kunstzinnig afscheid te
nemen. Ook kunt u uw as laten stoppen in
een presse paper, of een zandloper of in
kunstdiamant laten omzetten.. Of u wordt
verspreid in de ruimte via een raket…
Neptune Barrier Reef gebruikt uw as om er
iets goeds mee te doen om de zee te
redden..
En de laatste: u geeft een
internetbedrijf opdracht om na uw dood uw
vrienden mailtjes te sturen. Zoals die ene om
hem te herinneren aan het bewateren van
zijn geraniums.. Etc. ..
Ach waarom ook niet? De dood hoort bij het
leven dus waarom niet afscheid nemen op
een manier die dat uitdrukt?

ligt op 1350 stuks. De groei zit in de
toename van vluchten tussen de grote
hubs op de wereld. Dus moet er nu
gedacht worden aan “remotoriseren” wat
20% brandstofverbruik minderen kan. En
een veel groter kan ok: de A380 is daar nu
al op berekend en dus moet het van 400
naar 560 à 620 plaatsen. Dat zijn zeker
1000 stuks in de markt. Emerates komt in
2015 al met een met 617 passagiers: 100
meer dan nu. Dan worden de stoelen wel
iets kleiner… maar het blijft OK. Maar er is
nog veel discussie en het moet zich verder
uit kristalliseren wat de grote move betreft.
Een pioniersprobleem..
ER MOETEN 533.000 PILOTEN BIJ?
Het aantal vluchten gaat in de komende 20
jaar sterk stijgen. Dus ook het aantal
crashes gaat omhoog al blijft vliegen het
safe-ste. Boeing berekende dat de sector
wereldwijd 533.000 piloten zal moeten
werven en opleiden. Gigantisch dus….
Daarom is er ook wat angst dat deze
opleiding niet serieus genoeg zal zijn, ook
omdat de bezettingsgraad van de
simulatoren te hoog wordt. Nu duurt een
opleiding gemiddeld
twee jaar! En om commandant te worden
moeten daar nog jaren bij ..

Terug naar inhoud

DE A380 IS TE VROEG GEKOMEN?
Er werden er tot nu 324 verkocht waarvan
193 door grote klanten waarvan weer 164 in
Azie. Vooral Emirates en Singapour Airlines
deden daar mee. Maar de A320neo en de
A330neo lopen veel beter. De klanten
spreken over enkele problemen bij de
afwerking van de cabine en ook het hoge
brandstofverbruik. Het blijkt toch nog een
niche-markt te zijn zoals Boeing al eerder zei.
En als je nu een grote klant de A380neo
hoort eisen dan weet je dat er iets fout zit..
Maar het is bij de mijen toch een ware
cashmachine en dus moet er geduld worden
beoefend. De vliegmarkt blijft een grote
groeier maar daar kun je niet simpelweg op
reageren met hele grote vliegtuigen.. De
vliegvelden zijn te klein vaak. De markt voor
de volgende 20 jaar van Very Large Aircrafts

OLIE (energie), WATER
HEEL, VEEL WATER NODIG…
Een tabletje chocolade maken van cacao
vertrekkend kost wel 2700 liters water! Een
hamburger had er 3000 liter nodig en een
kippetje 9000! Lees wat Stephen Emmott
van Microsoft Research er over schreef in
zijn geschrift “10 Miljard” (Fayard)… Dat
kan zegt hij heel wat beter!
DIESELS, HYBRIDES EN ANDERE
AUTO’S
In Noorwegen verkoopt Nissan veel auto’s
en zelfs de dure Tesla S: de elektrische
auto voor miljonairs. Koning Haakon heeft
er oo een.. Toch zou men hier met de 5
miljoen inwoners en heel veel olie best
allemaal op benzine kunnen rijden. Maar
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de overheid hier laat de elektrische op de
busbanen rijden, mogen ze gratis parkeren
en met ferries oversteken én kunnen gratis
hun batterij opladen aan de 5000
oplaadpunten. En dat in 30 minuten ook nog..
Dus zijn er hier 13% van de nieuwe auto’s
electrisch en in Frankrijk is dat 0,6%... Maar
in Oslo mist de regering ook 500 miljoen in de
kassa daardoor en zijn nu de busbanen
overvol, Want daarop rijdt 85% als electrische
auto! Dus het lukte maar nu moet de rem er
op… De burgervader van Parijs die dat
voorstelde weet dus waaraan ze ontsnapte…
In Frankrijk zijn er nog maar 3000
oplaadpunten landelijk en groeit electrisch
rijden nauwelijks.. Toch deed de staat
soortgelijke dingen in Frankrijk met de
“diesels”, waardoor er nu hier 47% diesel is.
Net als in Duitsland de dieselkampioen.. De
auto-industrie was er de politiek dankbaar
voor. Nu gaat de diesel 2 cent/liter omhoog
en gaan steeds meer taxi’s al over op hybride
(dus benzine). Maar ondanks alle gedoe door
de
overheid
komt
uiteindelijk
de
“economische realiteit” altijd weer boven! Dus
zien we nu de kleine hybrides het pleit
winnen en verdwijnen de diesels en de fullelectrics komen niet echt op… Wachten we
alle op de brandstofcel als volgende hype?

Het Internationaal Energie-Agentschap
(IEA) zegt het: we zouden in 2050 25% van
de electriciteit uit (decentrale) zonnecellen
kunnen halen en nog eens 10% via zonnecentrales. En zo is dan de zon de grootste
stroommaker voor fossiel, wind en
kernenergie! Dat komt door de te
verwachten grote verbeteringen in de
zonnecellen die ook goedkoper worden.
Voor landen/regio’s met weinig water is die
zonne-energie ook top: je hebt bij de
productie geen koelwater nodig namelijk.
Wel moet er relatief veel worden
geïnvesteerd dus alle kosten zitten aan het
begin om daarna goedkope stroom te
krijgen.. Dus moeten die kapitaalkosten
omlaag. In 2020 zullen zonnecellen 25%
goedkoper zijn en in 2050 wel 75%! Ook
moet de besluitvorming stabieler worden
want anders schrik je investeerders af. Dat
de zon niet altijd schijnt kan worden
overkomen door inzet van technologie:
internationale
stroomnetwerken,
stroomafname
gelijk
met
productiemoment… (als dus de zon schijnt
(af)wassen, boilers aan etc. .
China zal hier trendsetter worden gevolgd
door de VS. Tot 2030 zijn er nog weinig
grote zoncentrales maar het omslagpunt
komt als 5 à 15% van de stroom van
zonnepanelen
komt.
Dan
worden
zonnecentrales interessant voor stroom in
voor en namiddag. Vooral in de landen
Afrika, India, het MO en de VS waar dan
weinig wolken zijn..
Dus op naar een nieuwe productiemix:
waarin de zon zijn partij gaat meeblazen
voor 1/3 waar het stroom betreft..

DENERGIETRANSITIE EN WERK
Ons energieverbruik stijgt met 0,6% (Fr.) als
ons BBP met 1% toeneemt. Dat is op den
duur niet houdbaar om redenen van
klimaatverandering
en
politiek-logistieke
problemen. Dus moet er een grote omslag
komen en waarom niet ook op europees
niveau en samen? Olie neemt af tot nivo 2,
gas gaat naar nivo 3 kolen springt naar nivo 4
en uranium blijft zeer bescheiden (1 nivo =
equiv. van 1 miljard ton olie). Er moet ook
economisch gezien een groot industrieel
project komen wat prima zo’n energietransitie
zou kunnen zijn. Daar zitten vele duizenden
jobs in: om te beginnen energiebesparingsprojecten (zoals isolatie) en vele
andere.. Er moet voor 2030 iets gebeuren..

HET SUCCES SUNPOWER IN DE VS
Total is eigenaar van Sunpower en dit
californisch bedrijf won de strijd met de
goedkope chinezen. Hun rendement van
een paneel is 24% en dat van een chinees
paneel 15,6%.. De omzet schoot omhoog
naar 2,5 miljard dollar; dat was in 2009 nog
1,5.. En er wordt nu weer winst gemaakt na
vele jaren verliezen. Het was een tijdje
kantje boord maar het betere ontwerp deed
winnen. Sunpower gaat nu ook in China
een
zonneboerderij
bouwen
met

DE ZON VOOR DE STROOM: IN 2050?
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parabolische spiegels net zoals er nu al een
staat in LA. Ook in Chili is men actief en 17
landen zijn er grote mogelijkheden. Van
Australië tot Argentinië, Mexico, Thailand,
Italië, Griekenland, Turkije en Israël zijn
andere namen. Men kan renderen zonder
overheidssubsidies zegt Sunpower al is de
terreinprijs wel steeds een punt. Nu gaan er
ook andere weer oppakken: General Electric,
ABB, Schneider Electrics zeker nu je kunt
produceren met zes robots die 4 mensen als
toezicht hebben.. Sunpower heeft nu 3%
wereldwijd en groeit jaarlijks met 20%... De
markt gaat van nu 112 gigawatt naar 1800
giga in 2030 en dat betekent dat 18% van de
energie-installaties zonnecellen zullen zijn: nu
is dat 2%! Sunpower wil het IBM van de
zonnecel worden..

ook wat kolen en oliecentrales… En de
nieuwe EPR is er nog niet… Wat te doen?
Slapende
capaciteit
opwekken
vooralsnog…
Het land loopt risico’s en wachtte te lang
met reageren. Maar sluiten kun je ook nog
uitstellen.. Toch?

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE SYNODE IN DE RK KERK
Er zijn nu 191 bisschoppen en 62 leken
(waaronder 13 echtparen) bijeen in Rome.
Om te discussiëren over voorbehoedmiddelen,
homo-huwelijken,
excommunicatie
van
gescheiden
katholieken en sex voor het huwelijk.
Zaken die al eeuwenoude lijken en nooit
een oplossing vonden in deze kerk. Op 15
oktober werden er conclusies getrokken
die over een jaar weer worden besproken..
Bij een tweede synode… Dit komt omdat ,
zegt men, de paus een andere kerk wil.
Een met mededogen en goedaardiger en
liefdevoller… “De kerk moet een moeder
zijn en geen douanekantoor”, heet het rond
de synode. De paus zette zijn mannen op
cruciale positie om de evolutie te
bespoedigen maar de Curie is uiterst
verdeeld.
Vijf
kardinalen
van
de
Congregatie voor het Geloof brachten een
rapport uit. Waarin ze ferm protesteren
tegen de communie voor gescheiden
katholieken! Men vecht hier nu ook over in
de pers… Maar op de synode is geen
pers: de vuile was wordt in het geniep
gedaan. De RK Kerk anno 21e eeuw… Wie
raakt hier nog door opgewonden? Rome
zelf of nog andere?
Ziehier wat franse statistiek over het gezin:
-in 40 jaar nam het aantal huwelijken met
237.000 toe. Zo’n 70% waren vrijgezellen,
10% waren gescheiden mensen en 17%
was vrijgezel en eerder gehuwde.
-solo leven is ín. Zo’n 15% leeft nu solo en
er waren in 2013 168.000 “pacsen”
(samenlevingscontracten) en 7000 homohuwelijken.

DIE GEKKE OLIEPRIJS?
We hoorden van de oprakende olie in Algerije
(rond 2025) en ook in Syrië. En zelfs de
saoudi’s weten dat wat verder in de tijd het
olie-tij keren zal. Maar nu zijn de olieprijzen
kalm gebleven ondanks die trammelant in
Irak, Libië en Oekraïne… En dat komt omdat
de vraag rustig blijft… De verwachte groei
van +1,4% voor 2014 blijft steken op +1%.
Zwakke groei in de EU is een oorzaak. In
Libië ging de produktie (was vroeger 1,6
miljoen barrel/dag!) van kleine 200.000 naar
toch nog 550.000 barrels. In Irak zakte de
produktie in het noorden maar in het zuiden
ging die omhoog. En de amerikaanse schalieolie temperde de prijs fors! De VS is nu nr. 1
in olie met 10 miljoen barrel/dag ! Dat was 2
jaar eerder nog 7 miljoen barrel.. En dat geeft
een totaal ander risico-beeld. En: de saoudi’s
spelen als altijd in de OPEC voor regulateur.
Men is daar met 100 dollar per barrel dik
tevreden en… de prijs is nu 102. Daarom
gaat het dus goed met de olie..
Uiteraard is het vooral de totaal gewijzigde
plaat op de wereld die de ideeën obsolete
maakt.. Het veranderingstempo is enorm
geworden.
GROEIEND RISICO VAN EEN BLACK-OUT?
Het saldo tussen eigen capaciteit en
piekvraag wordt in 2016/17 van positief
negatief! Frankrijk sluit dan kerncentrales en
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-6,6% van de gezinnen bestaan uit meer dan
5 personen, 17% zijn gezinnen met één
ouder en 1,5 miljoen kids leven in een
“samengesteld gezin”(twee eerder aparte
gezinnen). 75% van de kids leven bij hun
ouders.
-Zo’n 45% heeft een kind; 38% twee kids en
17% 3 of meer..
-Hoe meer diploma’s hoe vaker het homostellen betreft. Van hen heeft 10% een kind.
-er zijn 15 miljoen grootouders. 9 miljoen
grootmoeders en 6 miljoen grootvaders. Bij
hen boven de 75 jaar zijn er 20% zonder
kleinkinderen. Van de +75-jarigen hebben ze
gemiddeld 5,2 kleinkids.
-1,7 kid groeit op in een een-ouder gezin
Zo is de franse wereld en dat zou men in
Rome kunnen weten..

elke keer net op tijd weg te komen. Maar
zijn ploeg deserteert beetje bij beetje.
Iemand die wegloopt wordt geëxecuteerd
als hij wordt gepakt. Er heerst een
paranoïde stemming in zijn club de LRA.
Dit is ook Afrika: bijgelovig land, religieuze
aanbidding van aparte mensen die zich als
“onaantastbare” gedragen. En die om
politieke redenen worden gesteund door
machthebbers en ook moordenaars, die
hen goed kunnen gebruiken. De mix van
achterlijkheid, chaos, ondoordringbaar
gebied en veel geld doet het hier nog
steeds. En de moderne wereld jaagt er op
als bij een heksenjacht..
MOBIEL BETALEN BOOMT DAAR!
Orange de franse telefoon- en internetclub
doet al veel in Afrika. Het is present in 20
landen daar dus iets minder dan de helft
van het totaal. Het heeft er 100 miljoen
klanten, Afrika is na Europa/Frankrijk de 2e
grote markt waar 4 miljard werd opgehaald
in 2013 (+4,3% tov 2012). De groei in deze
sector is fantastisch gedurende 10 jaar al
weer; vooral in Zuid-Saharagebied. Daar
wordt nu al 100 miljard aan mobiel
bankieren omgezet en dat stijgt met 25%
per jaar tot 2018. Nu zijn er daar al 10
miljoen klanten die banken met hun
mobieltje! Het gaat hun vooral ook om
klantenbinding in deze moeilijke markt:
afrikanen doen veel met prepaid telefoons
en zijn dus zonder abonnement.. Maar het
systeem M-Pesa dat Vodafone in Kenya
lanceerde in 2007 laat zien hoe geweldig
het kan zijn. Daar gaat 40% van het BBP
om via telefonisch banken! Vele in de grote
steden doen dit in Afrika om tijd te sparen
en het diefstalrisico te verkleinen. M-Pesa
is 18% van de omzet van Vodafone in
Kenya. Maar de concurrentie is zeer fors in
de sector, een massamarkt met kleine
marges en hoge investeringen.
Orange begint er nu met Orange Money en
mikt ook op de grote afrikaanse diaspora
van Afrika in zijn westers klantengebied.
En wijst er op dat deze innovatie snel
Europa binnenkomt en via… Afrika! En
men denkt ook al aan groei in de securitysector en cloud stocking. Afrika is jong en

Terug naar inhoud
AFRIKA
DE GRUWEL VAN CENTRAAL AFRIKA
Hij heet “de Heer Joseph Kony” en is al 30
jaar de schrik in zijn regio. Dat is Centraal
Afrika, Kameroen en Z-Soedan in een enorm
uitgestrekt junglegebied. Op zijn hoofd zette
de VS 5 miljoen dollar… en nu maken liefst
150 special forces jacht op hem. Zijn groep is
geslonken tot nog 300 man en was ooit
20.000.. Hij heeft zo’n 300 kids op de wereld
gezet via vele vrouwen en zijn tweede
officiële kind heet George Bush. Die
bewondert hij zeer… Ook heeft hij al een
opvolger benoemd van nu 22 jaar: ook een
keiharde vertelt men. Hij draagt een wit
gewaad en citeert de Bijbel, maar wel op zijn
manier. Want hij beweert dat ook God een
“killer” is! En God helpt hem daarvan is
iedereen om hem heen overtuigd.. Hij maakt
vele, ook militairen, nogal bang en zij
vluchtten nog wel eens. Hij kidnapt al jaren
jongeren voor zijn leger en als sexslaafjes zo
recruteerde hij nogal wat medewerkers.
Maar nu wordt hij gejaagd en zou richting ZSoedan getrokken zijn waar hij al jaren wordt
gesteund door de president Omar Bachir van
nu N-Soedan… Beide worden gezocht door
het Internationale Strafhof in Den Haag.
Vooralsnog kijkt hij zijn Rambofilms en weet
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boomt en slaat dus vele barrières over en is
jeugdig snel… Het omgekeerde van Europa.

alles staat op rood nu en dus zou Berlijn
minstens dat opkopen van obligaties door
de ECB moeten goed vinden.. Ook meer
stoppen in de infrastructuur die sinds 2003
zijn afschrijving niet meer compenseert,
zou ook kunnen helpen. Zo’n plusje van
0,7% nu en daarna + 0,3% zou prima zijn
en zonder foute bijwerkingen. Het zou ook
goed zijn voor de Länder… Maar Angela
heeft zo haar manieren..

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE DUITSE MOTOR HAPERT…
Duitsland exporteert 40% in de EU en de rest
wereldwijd.. en nu de groei wereldwijd én
zeker in de EU afneemt treft dat Berlijn met
zijn exportmodel zwaar. Het IMF stelt de
prognoses naar beneden bij: enkel China met
7% en de VS met 3,1 % blijven op enig peil…
Het zier er naar uit dat Europa terugvalt naar
een groeinivo wat er ook was van 1700 tot
2012
dus ca 1% gemiddeld… Larry
Summers wijt dat ook aan de enorme
ongelijkheid, waarbij de rijken sparen en de
armen niet veel kunnen consumeren. Ook
blijkt dat het Internet niet die enorme groei
brengt die de komst van de electriciteit en de
industrie ons brachten. En dat veroordeelt
ons tot een zwakke groei.. Dat is het
algemene decor waartegen we het moeten
afzetten..
In Duitsland daalde de industriële productie in
augustus met 4% en ook de orderboeken
werden minder: -5,7%...
Dat komt door
Berlijn’s afhankelijkheid van de export nu de
wereldeconomie stokt… Dus moet de groei
worden bijgesteld naar 1,2% (was 1,3%) en
voor 2015 naar max. 2% terug gedraaid.
Maar een deel kwam door de vele vrije dagen
in augustus dus de daling is niet geheel
structureel. En de interne consumptie liep
op.. Dat krijg je als 50% van je inkomsten uit
export komen, waarvan 40% uit de EU…
Maar hun sterke industrie kent 6x zoveel
toegevoegde waarde dan die in Frankrijk en
de handelsoverschotten zijn verdubbeld
tussen 2000 en 2010. Soliditeit dus in de
duitse industrie!

VERBROKKELEND EUROPA?
De schotse kwestie stond in heel Europa
sterk in de belangstelling. De russen in OOekraïne hielden zelfs een betoging met
doedelzakken ! In Centraal Europa is het
op punt van “afscheidingen” ook onrustig
en ook in het westen rommelt het wat.
Brussel stimuleerde ook de eigenheid van
regio: eigen cultuur en talen bijvoorbeeld
werden gestimuleerd. Dat verzwakte ook
de centrale staatsmacht in landen. Wie
dacht ook niet teug aan dat luide “NEE”
van Frankrijk en Nederland in 2005 tegen
het EU-verdrag van Lissabon? Afwijzing
van het federale ten koste van het
regionale.. Zie België waar het zeer ver
kwam.. Zelfs in de “Belgische federatie”.
De ontwikkelingen sinds de crisis van eind
2007 hebben dat niet verminderd: in
tegendeel. Zie de Catalanen in Spanje (en
een
beetje ook al de Catalanen in
Frankrijk) die los raakten in 1659 (Verdrag
van de Pyreneeën). Het innemen van
Barcelona door Madrid in 1714, door
Philips V. Zie ook Hongarije dat in 1920 de
Magyaren hun paspoort gaf buiten het land
zelfs… Tegen het verdrag van Trianon in
overigens.
Deze bewegingen staan haaks op de
immigratie-events van nu, want ze beogen
de eigen etnische groep “aan te trekken”.
Zie ook de balten en de basken.. en ook de
Vlamingen. Ook in Japan zoekt men de
vroeger geëmigreerde japanners overal ter
wereld op en vraagt hun nazaten terug te
komen. Het is niet allemaal verontrustend
maar als het extreem doortrekt lijkt het best
op “terug naar eergisteren”..

BERLIJN BLIJFT AARZELEN..
Berlijn blijft ondanks zijn zakkende BBP op de
lijn van sluitend budget.. 2014 wordt 1,4 en
niet 1,8% en 2015 1,3 en niet 2%... De hele
wereld is er ongerust over maar Angela
vervolgt haar lijn.. Want ze denkt: het is maar
tijdelijk, wat andere heel anders zien. Immers

DE OMWENTELING IN BRUSSEL
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In Brussel is heel veel werk aan de winkel
want: er is deflatie en massawerkeloosheid
(26 miljoen werkelozen nu!), er zijn nog
enorme verschillen Noord-Zuid in de EU, de
immigratie loopt uit de hand, regio willen los
van landen (Schotland, Catalonië en NoordItalië..), UK wil mogelijk uit de EU, er is nog
geen europese energie-aanpak (54% van de
energie is import!), het Amerikaanse
supermonopoly stuift verder met GAFA en er
wordt met Noord-Amerika een vrijhandelsverdrag afgesloten. Daarbij komt nu ook nog:
het nieuwe Russische imperialisme, de chaos
in het MO en de opbouw van de terrorismeboog (van Senegal naar Pakistan) die Boko
Hram, Aqmi, Hamas, Hezbollah, IS, Al-Qaida
en de taliban verbindt…
Dat is het werkveld van de nieuwe Europese
Commissie. Die staat niet meer voor een
Europa dat gebouwd was op vrede, welvaart
en dat nu wordt bedreigd door ferme
strategische risico’s. De EU was voor de
meesten een ware geruststelling een
verzekering tegen gevaren , maar is nu voor
vele al geworden tot een grote risicofactor!
Synoniem voor stagnatie, werkeloosheid,
afbraak van de middenklasse, toenemende
onveiligheid, overtrokken bureaucratie en
verlies van soevereiniteit. De gevolgen zijn
toename van de ultra-rechtse bewegingen..
Dus de EU moet nu kiezen: óf versterking
van zijn politieke integratie rond een groot
economische herstelproject óf het ondergaat
binnenkort een implosie door het vertrek van
het UK, verbrokkeling van staten en
uiteenvallen van de eurozone!
Juncker en Donald Tusk willen het echt
anders gaan doen maar Duitsland heeft zich
nu in alle EU-instituties een markante plaats
verworven en daar is Frankrijk praktisch
verdwenen. De nieuwe EU-top is minder
technocratisch en meer politiek en richt zich
op hervorming via drie innovaties. We zien er
vele europese ex-premiers, (onder)ministers
in zitten onder leiding van Juncker en Tusk.
Er kwamen zeven vice-presidenten die
worden
“aangevoerd”
door
Frans
Timmermans. Hij moet de bureaucratie
aanpakken. Deze strakke pyramide is gevuld
met vooral noorderlingen en ademt de duitse
aanpak. En zie de benoemde EU-

commissarissen van nu! Mogherinie uit
Italië
(openlijk
pro-russisch)
gaat
buitenlandse politiek en veiligheid doen, de
engelse euroscepticus Hill moet de
financiële stabiliteit waarborgen en de
integratie van de kapitaalmarkten (waar de
Londense city tegen is), de hongaarse
nationalist Navracsics gaat onderwijs
doen… , mijnheer Canete (iemand uit de
olie-industrie) gaat energie en klimaat
doen, de Griek Avramopoulos doet de
immigratie (zijn land is immigratie-lek!)
en… jawel, Frankrijk leverde Moscovici die
de grote economische mislukking van zijn
land begeleidde.. En hij gaat economie,
euro en fiscaliteit doen?
Dus: de EU-leiding is een kongsi geworden
van noord en oost-Europa die hervormden
en staat tegenover de zieltogende EUlanden die economisch nooit gelijken
waren danwel die afzakten.. En Duitslande
is de onzichtbare ruggegraat. Het “koppel
Duitsland-Frankrijk” heeft afgedaan. En
Merkel-Juncker draaien de Unie terwijl
Merkel-Draghi de monetaire politiek
doen…
De Gaulle deed de truc van de “lege zetel
in 1965” om het vetorecht af te dwingen
tegen de Commissiebesluiten.. Hij draait
zich nu zeker om in zijn graf nu Frankrijk is
verworden tot een geest in de Brusselse
gangen. Want Moscovici heeft ook nog
twee vice-presidenten als “hoeder” die van
Finland en Letland..
Wie dit schuld is is niet Juncker maar
Hollande, zegt de econoom Bavarez.
Hollande deed niet wat ooit Delors wel
deed die de onmogelijke economische
politiek van ene Mitterand afblokte in 1981.
Daarop volgde de bezuinigingsronde van
1983..
En Moscovici liet als minister
Hollande begaan met zijn enorme
belastingverhoging ook voor de bedrijven.
Die zich nu enorm wreekt met een
stagnatie en een klimmende ww… En een
niet voldoen aan de 3% norm, voor de
zoveelste keer. Ondanks de gegeven
“garanties”..
De zwakke franse rol doet Duitsland in de
EU volledig het voortouw nemen. De
franse zwakte en de duitse sterkte zijn nu
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overduidelijk. Berlijn kan wat met Washington
en Peking wat Parijs totaal heeft verloren. Het
stabiele Duitsland dat nu ook internationaal
gaat meedoen zet zijn prestige in.
Terwijl Parijs zijn model, zijn positie en
politieke stabiliteit en prestige verliest.
Bavarez zegt zelfs dat nu Merkel de
europese vlam van de Gaulle overnam en
tracht een sterk en onafhankelijk Europa te
vormen om echt partij te blijven in een
gemondialiseerde wereld..

ook… maar anders dan hij had gewild. Een
week voor de 18e september was er een
meerderheid vóór vertrek! Paniek in
Londen dus.
De 5,3 miljoen wilden weg uit het UK met
64 miljoen… Hun ww is 6,5 die in UK is
6,9% en het BBP/inwoner is in Schotland
27.000
pond
(UK
23.400)
en
banktegoeden zijn er 1200% van het BBP
(UK 492%)… De schotten zijn de 14 e
economie op de wereld met hun olie maar
men heeft hier ook 20% armen. Dat komt
door “Londen” zegt men in Edinburgh. Nu
worden er kado’s beloofd als ze blijven:
vooral meer fiscale autonomie dus… Maar
de schotten zien de olie-inkomsten in de
komende 5 jaar naar 38 miljard gaan:
Londen ziet maximaal 17 miljard… Er
zullen veel kapitalen naar Londen
verhuizen (zie de olieboys en whiskyboys
uit Londen), maar welke valuta bij een
vertrek past is zeer onduidelijk..
Londen wil hun niet “in het pond” en
Brussel wil hun niet “in de Euro”! ..
Maar de opkomst was boven de 80% en
55% wilde blijven en 45% dacht anders. De
angst zeker nu de wereld zo labiel er uit
ziet was groter van de romantiek… Want
zo’n nieuw land heeft ook geen leger, zou
ook niet zomaar een valuta krijgen en
moest nogal wat “nieuwe overheid”
oprichten..
Maar er is politiek best iets gewonnen voor
de schotten: Londen zal ze meer zelf
moeten laten doen. Dus er werd iets
gewonnen en ook weer eens echt
nagedacht!

POLITIEKE LES UIT ZWEDEN
De socialisten wonnen na twee perioden
weer rechts verloor..
Want de oudere
werkelozen namen toe met een factor 3..
Ondanks het feit dat rechts verdere
belastingverlaging beloofde.. gingen de
zweden voor meer steun aan de vele
werkelozen. Ook was er kritiek op de wijze
waarop er veel werd geprivatiseerd waardoor
de staatsschuld terug liep naar 40% van het
BBP! Nu gaat een ex-vakbonder aan de slag
die met een minderheidsregering zal moeten
werken… Want hij kan en wil niet met ultrarechts regeren. Een ander geluid uit Zweden
wat van belang lijkt voor andere landen met
gelijke omstandigheden..
ARBEIDSTIJDEN IN DE EU
Feesten en vakantie moet er ook zijn. In
Spanje hebben ze 22 dagen vakantie en 14
feestdagen per jaar (samen 36!). In Frankrijk
is dat 25 resp. 10, samen 35 dagen. UK doet
28 plus 8 samen ook 36 en Italie verrast met
20 plus 10 dus 30 dagen. Duitsland natuurlijk
met 20 en 9 totaal 29 dagen, sluit de rij.
In Frankrijk riepen de werkgevers dat 2
daagjes minder 1% extra-groei zou geven en
100.000 banen.. Maar de werktijd blijft dan
nog een van de laagste in de EU: 37,4 uur
zegt Brussel. Berlijn laat daar 40,4 uur zien
en UK 40,8 uren. De werkgevers kregen
hoongelach van de bonden… en er riep er
zelfs een dat “binnenkort de kinderarbeid
weer zou komen”..

CAMERON MOET BIJSTUREN
Hij presenteerde zijn plan voor het geval
zijn partij de verkiezingen van 2015 zal
winnen. Hij was het die 32 miljard
bezuinigde… maar moest het in zijn
speech nu hebben over de IS-extremisten.
Maar
nu
praat
hij
ook
over
belastingverlaging ook voor de lagere
inkomens, wat Labour niet graag van hem
hoort. Hij sprak liever niet over het mislukte
hervormen van het gezondheidssysteem
en de mislukte hervormingen bij Justitie en
politie. Wat ook kwam omdat hij aarzelde:

DIE SCHOTTEN WILDEN WEG…
Net als de Catalanen wilden ook de schotten
uit hun oude verband weg. Cameron had
met een referendum gebluft en kreeg dat
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een zwakte die men vaker bij hem ziet. Zijn
partij is kritischer geworden en hij moet in de
aanval. De anti-EU groep in zijn partij waren
clement en rustig: Ze willen nu vooral dat hij
in 2015 wint!

OOST-EUROPA
POETIN EN DIE ARME TATAREN..
Bij zijn speech van 18 maart toen hij de
Krim in wilde pikken, zei Poetin dat: “het
zijn plicht was om de verdreven Tataren
van de Krim te rehabiliteren. En ze in hun
rechten te herstellen”. Maar nu, zes
maanden later, regent het anti-maatregelen
tegen deze turkofone moslims die nog
12% van de bevolking zijn. Stalin
vermoordde en verjoeg er miljoenen in
1944 en pas vanaf 1980 mochten de
nabestaanden terug komen.. Recent werd
een bijeenkomst van de Medjils (de
Krimtataren) verstoord en huiszoeking
gedaan bij twee van hun leiders en in hun
moskeeën.. Er werd bij de Raad van
Europa fel tegen geprotesteerd, maar het
bleef stil…
De Krim is een gepasseerd station.. wat
de EU best ooit zal spijten.

DE TOPSTEDEN VAN DE WERELD
Amsterdam staat op 2 direct na Doubai! Dan
komen Toronto en Singapour en dan (knap!)
Madrid op 5! Londen op 10, Parijs op 11 na
Honkong, NY en Tokyo.. Let wel dit is een
(gevorderde) studentenrating op basis van
zo’n 30 criteria die studenten van belang
vinden. Daar zijn natuurlijk ook economische
bij! Wie de jeugd heeft de toekomst dus…
SPANJE KOMT ER WEER BOVEN OP
Na twee jaren recessie komen ze weer op en
er kwamen liefst 60 miljoen toeristen dit
seizoen. Die zorgden voor 11% van het
BBP… Deze sector schoot 4% omhoog.. De
regering verhoogde de groeiprognose
meteen met 1,5% dit jaar en naar 2% in
2015. Men komt nu weer in een periode van
solide groei, na veel narigheid. Op Ibiza zat
heel Europa en ook nog veel russen. De koop
van huizen schoot omhoog met 15% en dat
waren
britten,
Fransen
en
russen.
Investeerders stopten 750 miljoen in de
toeristische sector en.. de ww daalde lichtjes.
De harde ingrepen loonden en nu langzaam
opbouwen van nieuw geluk?

POLEN IS COMING UP..
Ze spelen een hoofdrol in de crisis van
Oekraïne en hebben nu groei ruim 3% en
betere vooruitzichten voor 2015. En zij
verhogen rap hun defensiebudget naar 34
miljard in 2022! De 38 miljoen Polen zijn er
blij mee en trots dat hun MP nu president
van de EU werd! Ze gaven enkele jaren
“teveel uit” maar dat waren vooral
investeringen. Die nu hun vruchten
dragen… De Vs stallen er in oktober 600
soldaten met tanks en infanterie-equipment
en er vliegen ook franse en Nederlandse
F16 in hun luchtruim. Ze willen zeer graag
bij de EU blijven en later ook in de euro.
Brussel stuurde hun ook 77 miljard euro
aan ontwikkelingsfondsen… Poetin ziet het
met lede ogen aan… Maar Warschau is
prima bevriend met Berlijn en Parijs..

RENZI MOEST BIJSTUREN..
De groei vermindert de industriële produktie
verbeterde iets… De consumptie blijft achter
dus moet Renzi iets verzinnen. Hij moest met
de partij van Berlusconi smoezen om
wetswijzigingen erdoor te krijgen voor de
verkiezingswetten. Zijn 80 euro meer voor de
lage inkomens is nu uitgewerkt dus nu zoekt
hij het in de bouw en de infrastructuur.
Als hij uitgaat van 0,8% groei (veel te hoog)
moet hij al 15 à 20 miljard bezuinigen. Als hij
de belofte aan Brussel gestand doet. Dus
loopt hij de kans de consumptie weer te
schaden: de spiraal begint…
Ook hij moet de economie snel liberaliseren
maar dat valt weer niks mee..

ORBAN HOUDT NIET VAN DEMOCRATIE
EDF en GDF willen er nu ook weg en
Gazprom staat klaar om over te nemen.
Want Orban neemt hun alle winst af..
Terwijl hij van Brussel dat niet mag en er
toch 25 miljard van durft te vragen.. Maar
Noorwegen mocht in zijn land niet geld
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geven aan verenigingen die de democratie
pushen.. De partij van Orban, Fidesz, hield
haar zomercongres en beleed opnieuw hun
liberalisme dat nogal magertjes is in
democratische jus..

blijven zien… Maar dat gaat nu echte
concessies kosten!
Dus nu vocht China al weken met zijn
“eigen uitzondering”… En ontdekte weer
dat er daar een “echte publieke opinie”
bestaat en ook “een vrijheid van
meningsuiting” en dat bij een wakkere
middenklasse. En de hele wereld kijkt toe
terwijl Peking zweet.. Xi Jinling moet nu
aantonen dat er toch maar één China
bestaat geregeerd vanuit Peking. Ook in
Taiwan dat ook “een prikkelend antivoorbeeld” werd kijkt men nu toe. Want
daar zoekt men toenadering en wil we
graag weten hoe zoiets verder zou kunnen
verlopen: Hongkong is daarbij dus
voorbeeld. Ook de zakenwereld is bezorgd
voor zijn belangen: zij zweren bij rust en
stabiliteit immers. Maar zij zullen ook niks
blij zijn met een bloedige onderdrukking
van deze rumoerige jeugd. En denken niet
graag aan 1989 Tianmen. Ook niet aan de
revolte in Xinjian in de zomer van 2014,
waar veel moslims na dozijnen doden ook
ontdekten waar hun grenzen liepen. Dus
werd Hongkong de ultieme test voor de
mandarijnen van de PC. De tour-operators
mogen er al niet meer “mensen heen
sturen uit andere delen van China”: om
besmetting te voorkomen.
Idereen snapt dat dit “gewoon weer zo’n
spannende etappe” is op de lange weg van
veranderingen in China. Maar Peking snapt
heel goed dat Hongkong iets heel anders is
dan dat “effe inpikken van de Krim” door
buurland Rusland!
Want Hongkong werd plek drie van de
financiële wereld… vele Internationals
hebben er hun HQ. In 2012 werd er netto
voor 100 miljard geïnvesteerd vanuit het
buitenland… op deze rots van 1000 km 2..
En zal die ww op 4% blijven en dat gem.
inkomen ook op 39.000 dollar(5x dat van
heel China!). Zal men zich nu niet meer op
Singapoer richten of zelfs op… Sjanghai?
En Hongkong is veel meer afhankelijk van
landen naast China én betekent relatief
ook minder vóór China dan eerder… Want
zijn BBP is nu 3% van dat van China en
dat was 17 jaar geleden… 18%!

POETIN SPEELT GEVAARLIJK SPEL
Dat
gebied
inpikken
hielp
Rusland
economisch echt niks. Deze bijna pure oliegas economie draagt hier alles.. Hij kon niet
verder gaan met zijn van innovatie en
investeren.. Geld ontbreekt, kapitaalvlucht,
zakkende roebel en veel onzekerheid. Er
moet op een lange periode van stagnatie
worden gerekend en vele bedrijven gaan hier
weg. Het defensiebudget met $% is
torenhoog ca 80 miljard dollar. Het nieuwe
plan voor 2015 stinkt van het ongegronde
optimisme over groei, olieprijs etc. Een dollar
minder per barrel betekent al 2,3 miljard
minder inkomsten.. En deze inkomsten zijn
50% van alle binnenkomend geld in Moskou.
Du moet Poetin wat blijven doorspelen over
de nationale veiligheid om zijn gammele
economie te verstoppen.. Dat is niet lang vol
te houden dus..
OOST-AZIË
HONGKONG CHALLENGED PEKING
In 1842 werd Hongkong door de britten van
China afgepakt. Maar ze gaven het in 1997
terug.. En nu willen de chinezen van
Hongkong al 30 jaar meer democratie.. Maar
recent zei Peking nog duidelijk dat het er niet
“in zat”! Wat veel woede opwekte en zorgen
deed ontstaan over de “afgebroken
communicatie”..
In de Grondwet van
Hongkong staat dat er vanaf 2017 de premier
moet worden gekozen.. Uit de door de PC
voorgestelde kandidaten, dat wel… Nu dat
niet lijkt te komen gaat Occupy over tot
hardere middelen zegt men daar. Vooral de
jongeren zijn woedend en tonen zich
opstandig ondanks de grotere militaire
troepmacht in de stad. Maar Peking moet wat
meegeven. Uit prestige overwegingen, om
Taiwan verder in te palmen en omdat het
economisch belang enorm is.. En daarom
moet Hongkong blijven bloeien en stabiel uit
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De revolutie van de parapluis kon nog wel
eens flinke verassingen in zich verbergen..

douane alles sterk ontkent. En dus geloven
de
kenners
dat
hier
de
antiimmigratiekrachten stevig aan het werk
zijn..
Die nieuwe wet van Obama moet van
tafel…

ZUID-AZIË
INDIA ZOEKT INVESTEERDERS
“Make in Indis” is de slogan van de nieuwe
president op een congres waar 500
industriebosses verschenen. Er werden 25
prio-sectoren besproken voor de industrie die
nu nog maar 15% van het BBP doet.
Diensten is nu de sterke kant en er moet
meer werk komen voor de 1 miljoen indiërs
die maandelijks op de arbeidsmarkt komen.
Het handelstekort is naar 138 miljard
gestegen en dus moet de eigen industriële
produktie naar 400 miljard. Hieronder valt ook
de white collar sector: de ingenieurs in de
industrie. Die recent in de ruimte
excelleerden. Hun prijzen zijn 1/10 van
elders… Daar zit een sterk punt heel anders
dan in de rest van Z-Azië. Er moet veel
worden verbeterd aan de infrastructuur hier
en er moet een liberalere arbeidswetgeving
komen. En meer politieke push en stabiliteit
in de grote provincies..

GUANTANAMO
Het gaat de eerste zwarte president
ternauwernood
lukken
om
dit
schandekamp te sluiten voor hij vertrekt.
Nu zijn meerderheid in Congress ook weg
is is de kans nog kleiner. Welk een droeve
vergissing van iemand die zo veel hoop
bracht. De harde realiteit leerde hem ook
mores..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
CORRUPTIE IN BRAZILIË
De grote olieboer Petrobas in het land blijkt
nu in enorme corruptieschandalen te zijn
gewikkeld. En Dilma Rousseff beloofde bij
haar aantreden vooral daar iets tegen te
doen… Helaas was Dilma zelf in die tijd
president van de bestuursraad van
Petrobas en tekende ook dubieuze
transacties..
Waarin
een
enorme
overfacturering blijkt te zitten in de koop
van enkele bedrijven.. En daar zat ook een
flinke poet in voor de verkiezingskassen
van Dilma.. ook bleek de prijs van het
nieuwe Petrobaskantoor onderweg liefst
met een factor ZEVEN te zijn gestegen.
Ook de net overleden tegenstander van
Dilma binnenkort bij de verkiezingen zou
veel
geld
hebben
“getankt”
bij
staatsbedrijven. Zijn opvolger (een dame)
heeft het daar nu ook zeer moeilijk mee. Zij
doet zeer haar best hier voordeel uit te
putten maar dat lukt nauwelijks.. Want als
het hard tegen hard zou gaan komt er nog
veel meer te voorschijn, zeggen kenners.
Olieland Brazilië ook al stevig in de
corruptie: de verdoeming via de olie…
Dilma heeft nu ene Marina Silva als
concurrent omdat de eerste kandidaat
verongelukte. Marina was Milieuminister
onder Lula en staat nu vóór Dilma in de

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
GAFA-AANVALLEN OP EUROPA
Google, Apple, Facebook en Amazon azen
zeer agressief op de europese markten. De
europese concurrenten hebben het er zeer
moeilijk mee.. Netflix de filmverhuurder komt
er ook overal aan en in Frankrijk via het
japanse Rakuten. Orange wil er nog niet aan
net als Free, maar beide worden flink
gefinancierd door Netflix. Zoals ook Comcast
in de VS. En Numericable gaat na een
concurrentiecheck met VOD wel aan de
gang. The war is on..
TRAMMELANT BIJ DE REPUBLIKIEINEN
Judicial Watch is een repu-website van
ultra’s. Daarop wordt stelselmatig beweerd
dat de volgende terroristische aanslag zal
komen uit… Mexico! Een narcoticabende in
een grensplaats zou ook een terreurtrainingskamp exploiteren! Dat wordt vooral in
Florida en Texas echt geloofd terwijl de
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peilingen.. De groei viel terug naar 2,5% en
was eerder 7,5%...., de inflatie bleef ca 6%
maar de ww daalde van 6,7 naar 4,3%.
Verkiezingen op 3 oktober…
MOORDEN IN SALVADOR
Liefst 11 moorden per dag in dit kleine land
wat in 8 maanden werd bereikt. Dat was een
jaar geleden de score in 12 maanden.. Dus
iets van 30% toename tot nu 2533 doden. En
dat komt allemaal op het conto van twee
grote gangs….

speelden om Assad in Syrië te verzwakken
warvoor ze nu een zware faktuur krijgen.
Daarom haalt nu het westen de kastanjes
uit het vuur daar, want de bijdrage in
militaire power en middelen van Jordanië,
de saoudi’s, Qatar, de Emiraten en Bahrein
is niet indrukwekkend vooralsnog. Ook
Algerije blijft achter en lukt het maar niet de
terroristen van het platteland te verjagen,
nadat hun dat lukte voor de steden. Dat
speelt Aqmi in de kaart en ook de groepen
die zich daar nu met IS liëren. Algiers moet
dus ook in het te zwak optredende rijtje
worden gezet..

Terug naar inhoud

SYRIË: DIE LUCHTSTEUN IS NIET
GENOEG
IS is er nu volop en er zijn ook die vele
andere djihadisten; maar er is ook nog het
regieme van ene Assad! Er is daar al 1300
dagen oorlog met meer dan 230.000
doden en al 9,5 miljoen inwoners zijn er
gevlucht. Een derde van de bevolking. IS
kilde tot nu toe iets van een kleine 1000
mensen maar Assad deed er wel 125.000!
En wat IS doet is vreselijk maar wat te
zeggen van vaten met explosieven,
martelen en gifgas? De syrische oppositie
is positief over de Amerikaanse luchtsteun
en ook over die steun aan 5000 rebellen
(waar ook Saoudi-Arabië aan meedoet).
De VS gaf hen zelfs antitankraketten..
Maar er zijn er ook boos: zoals over dat
aanpakken van Front-Al-Nosra… Dat ook
tegen Assad vecht… IS houdt maar vol
dat “die vreemdelingen moeten worden
gedood” en vergeet dat de saoudi’s en
andere meevechten tegen hun. En Assad
roept dagelijks dat ”hij nu al jaren tegen
dezelfde terroristen vecht”! Het is een
uiterst complex gedoe geworden en waar
wil “men” nou eigenlijk heen?
In Irak wil de VS het regiem weer power
geven dat nu weer evenwichtiger in elkaar
steekt, maar dat kan met Syrië niet. Assad
is winning en wil echt met niemand zijn
macht delen en zeker niet met de
oppositie.
Die luchtsteun maakt het IS moeilijker,
zeker. Maar die zal niets veranderen aan
de toestand in Syrië..

OCEANIË
NEDERLAND EN AUSTRALIË
De MH 17 ramp bracht deze landen nader en
er werd veel samengewerkt. Oude banden
bleken te werken en Australië trekt ook de lijn
mee met de andere westerse landen in
terreurbestrijding. Samen met Nieuw-Zeeland
zo’n westerse buitenpost in het verre
oosten… Met sterke economische banden
met China en goede relaties met UK en VS.
Een diplomatiek bruggenhoofd voor de
toekomst?

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE FOUTE AANPAK VAN DE ARABISCHE
REGIEMS
Parijs deed daarover nooit onduidelijk: men
zag meteen het grote gevaar van het
internationale terrorisme. En ondernam aktie.
En men deed veel om de andere EU-landen
wakkerder te maken daarvoor.. En uit te
leggen dat het “een grote zelfde strijd” is, in
Afrika en het MO. Ook dat het “daar” een
probleem is maar ook “bij ons in eigen huis”!
Parijs wees er op dat de VS iets heel fout
deed in 2003 in Irak ondanks de
waarschuwingen en dat het nu zelf daar moet
gaan vechten.. En wijst ook op de situatie in
Algerije.. Verder wijst men op het
onvermogen van de Arabische regiems om
hun eigen regio te beschermen tegen deze
mix van banditisme en religieus fanatisme..
Nadat ze een uiterst link en ongelukkig spel
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werd uitgevent.. Nethanyahu verdedigde
daar met verve nog eens zijn wil om
indertijd hier geld in te stoppen.. Maar de
Minister van Financiën ziet bleekjes en wil
niet aan nog eens 2,3 miljard meer voor
“security”! Het debat is klassiek hier sinds
Ben Goerion maar nu is de groei er ook
hier uit: max. 2%! Wel 60% van het volk is
tegen nog meer defensiegeld en wil meer
voor gezondheid en onderwijs…. Dit land
ingekapseld door “vijanden” beleeft weer
zijn klassieke politieke strijd.

TURKIJE MAAKT GROTE FOUTEN
Erdogan steekt geen hand uit naar die
koerden in Kohani en laat zo 3 miljoen
syrische koerden zwaar in de steek..
Erdogan toont hiermee dat hij internationaal
te onvolwassen is met zijn angsten en
complexen. Wat hij economisch klaarspeelde
is indrukwekkend, op geopolitiek gebied is hij
een “dom dwergje”. De armeense kwestie
regelde hij ook al zo miniem en nu doet hij
iets sortgelijks met de koerden. Een bergvolk
dat een derde van zijn turkse bevolking is en
dat hij “een bedreiging acht voor zijn land”.
Omdat ze naar een groot Koerdistan streven.
Zo schoffeert hij ze allemaal: in Turkije, Syrië,
Iran en Irak..
Dat zie je Iran niet doen die Assad in het
zadel wist te houden en zo ook vele syrische
sjiieten en alouieten wist te plezieren. En ze
zo verplichtte..
Erdogan ziet kennelijk niet de parallelk die hij
oproept met het ottomaanse gedrag einde
19e eeuw. Toen kilden de moslimseïden
200.000 armeniërs en doden deze christenen
en verbranden hun kerken. En in 1915 leidde
dat tot 1,2 miljoen doden en daarna waren de
christelijke grieken aan de beurt. Nog eens
250.000 doden.
Hij heeft niet de grandeur van Duitsland dat
zijn shoa nooit ontkende en er niet in bleef
steken zoals Turkije nu doet. Zelfs met
opsluiten en verjagen van intello’s en
journalisten die het armeense probleem
openlijk willen doen behandelen.
Daarbij lijkt hij een nazi-achtige groep als IS
te steunen door zijn linke dubbele spel. Want
dat IS heeft alles van de SS en die
Einsatzgruppen van ene Hitler die etnischreligieuze zuivering als hun opdracht zien.
Die nu in de kiem moeten worden aangepakt
om het er bij betrekken van Libanon,
Jordanië, Tunesië en zelfs Maleisië te
voorkomen..

GENERAAL HAFTAR VAN BENGAZI
Zijn leven kon zijn uitgevonden door John
Le Carré, zegt men van deze oudgediende van Kadaffi. Toen soldaten uit
Tsjaad een geslaagde overval deden in
Libië gaf Kadaffi hem de schuld. Maar hij
vroeg
al
lang
om
versterkingen..
Uiteindelijk waste Kadaffi zijn handen in
onschuld door hem te ontslaan. Hij vluchtte
naar de VS waar hij 20 jaar leefde en nu is
hij terug en voert de milities in Bengazi aan
en is goed bevriend met de CIA. Hij is de
grote bestrijder van de gevaarlijke radicale
milities van Misrata bij Tripolis. Die pikten
nu voor de tweede keer het vliegveld daar
in.. Haftar tracht het oude leger weer op
poten te zetten en werkt samen met de
machtige militie-groep Zintan. Zij strijden
beide tegen de radicale moslimmilities in
Libië..
Hij was met Kadaffi toen deze de koning
Idris I verjoeg en werd opgeleid op de
militaire academie van Moskou. Dat was
toen zeer in Kadaffi geïnteresseerd tijdens
de Koude Oorlog. Als hij na zijn ontslag
een CIA-agent ontmoet aarzelt hij niet en
gaat naar de VS-zijde. Hij woonde in
Langley in de VS op weinig kilometers van
het CIA-centrum en niemand weet details
van zijn 20 jaren hier… En zo werd hij lid
van de overgangsregering na de dood van
K. en vecht nu vanuit Bengazi. Vooral
tegen de vele milities (wel 250.000 man)
die overal vechten om steden en olie. Maar
een nieuw parlement zet hem af omdat hij
met de VS samenwerkt. Maar hij wordt nu
gesteund door Sissi uit Egypte en
Bouteflika van Algerije.. Niemand weet

ISRAËL EN ZIJN DEFENSIEBUDGET
De militaire uitgaven schoten naar 14 miljard
en gaan in 2015 naar 15 miljard. Gaza kostte
300 miljoen… En het blijft Geek-time in de
defensie-industrie zoals op een grote foire
bleek, waar ook het succes van Iron Dome
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hoe dit gaat aflopen: Libië lijkt steeds meer
op Somalië II..
gypte.

tekeningen in grotten van 39.000 jaar
geleden kunt zien. Soms zijn de illustraties
nogal abstract en ogen zeer modern.. Of
zijn hier recente grotbezoekers bezig om
een grapje uit te halen?

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
VOEDSEL 2.0
Brin van Gogle wilde een steak zonder vlees
want zo’n stukkie vlees vereist liefst 15.000
liter water en doet veel CO2 ontstaan.
Evenveel als een auto die 1600 km rijdt.. Nu
wordt zijn voorbeeld gevolgd in Silicon Valley.
Hampton Creek waar Bill Gates in zit gaat nu
een mayonaise zonder eieren maken door
erwtjes te transformeren… Etan Brown van
Google gaat met Beyond Meat vleesbolletjes
maken met de smaak van kip, dank zij soja.
En Rob Rhinehart gaat samen met Y
Combinator een vloeistof maken die 98% van
de nodige proteïnen, vitaminen, kalk en
magnesium bevat dat ons lichaam nodig
heeft. Die neem je s’ochtends in en “zo win je
veel tijd” zegt hij..
Niet iedereen wordt hier blij van maar, het
hoeft niet echt slecht af te lopen toch?

DIGITAAL TEXTIEL?
De baas van Citizen Sciences uit Lyon
weet het zeker: hij stopt veel geld in het
ontwikkelen
van
T-shirts
vol
met
“opnemers”.. Want einde 2014 komt het
eerste al op de markt: een intelligente
broek dus.
Dus laat Maar zitten die riem met
hartslagmeter, die GPS in uw horloge en
die afstandmeter… Die opnemers sturen
het allemaal naar uw tablet of I-phone via
Bluetooth. Dit D-shirt komt er eerst voor de
echte sporters, lopers en fietsers. Nu nog
wat duur vanwege de batterij en de extralogic (350 euro) dus begint het in… het
leger en de autosport. Het wordt een
belangrijke innovator in de wat ingezakte
textielmarkt zegt de man uit Lyon. En stopt
nu 7 miljoen in de ontwikkeling die hij ook
samen met andere doet. En hij heeft het
vertrouwen want in de VS en Japan gaat
hij ook beginnen!

SNELLE
PC’S
DOOR
NIEUWE
MATERIALEN.
Silicium kun je vervangen door een soort van
“glas op kalkbasis” waardoor de processors
1000 keer sneller kunnen worden. Het werkt
op “faseverandering” en de status kan
veranderen (omschakelen) in minder dan een
miljardste seconde! Ook kun je er in opslaan
én er tegelijk in bewerken. Dat gaat weer wat
worden… It never stops..

VLIEGTUIGHUID VOL SENSOREN..
BAE-systems plakt vele vliegtuigen vol
sensoren die de luchtstroom, slijtage en
turbulenties en ook magnetische velden
meten. Direct gemeten dus. De definitieve
“sensor-verf” zal over 15 jaar op elk
vliegtuig zitten dat dus standaard daarmee
is uitgerust. En al die nieuwe metingen
verhogen de vliegveiligheid niet weinig..

WONDERLIJKE NATUUR
De natuur blijkt ook vol met “high-tech” te
zitten en wordt steeds meer een bron voor
wetenschappers en techneuten. Nu blijkt er
weer een papagaai te zijn die zichzelf heeft
geleerd om houten werktuigjes te maken om
zijn voedsel beter te pakken te krijgen. En
deze “Einstein der papagaaien” leert dat ook
met gemak aan andere papagaaien.. Dat
bestuderen ze in Oxford en ook al in Wenen..
Maar ook de mens was heel vroeg al een
wonder wat je aan de neanderthaler

SUPERKERAMIEK EN ANDERE MATERIALEN
Ultralicht, niet te breken, elastisch dat is dé
ingenieursdroom! Ene Julia Greer van
Caltech is het aan het doen op
nanometerschaal.
Op
een
laagje
polymeren komen andere materialen als
metaal, glas, halfgeleiders terecht en dat
belooft heel veel goed spul!
Er is in totaal 1 miljard R&D geïnvesteerd
in
nieuwe
alliages
van
metalen,
composieten en halfgeleiders. Door de
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europese ruimte-vaartclub ESA en 180
bedrijven in het kader van Eureka Metallurgie
Europe. Alle europese instituten doen ook
mee: Synchrotron, Laue-Langevin etc. . Dit
werd in Londen besloten en heette in de
gangen de volgende industriële revolutie.. Die
ook hoge temperaturen kan doen weerstaan
die hét probleem zijn van de kernfusie in
Caderache! Maar ook voor produktie in de
farma-industrie,
chemie,
implantaten,
superlichte metalen en ook electrakabels
voor hoogspanning die veel lichter moeten…
De mens is nog maar net begonnen met zijn
industriële revoluties: the most important has
yet to come!

Boris vult uw vaatwasser en leegt hem ook
weer… Hij kan alles grijpen van elke vorm
en dat leerde men hem op de uni van
Birmingham. In een seconde kiest hij de
goede grip uit duizenden en gaat met zijn
handen met elk vier motoren aan de gang.
Hij kan nu nog niet iets van de ene in de
andere hand overgeven maar over een
paar maanden wel!

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DIE ZUIDPOOL GROEIT MAAR AAN..
Het Noordpoolijs smelt en hoe: zo’n 54000
km2 verdwenen al, maar de zuidpool groeit
aan.. En wel met 19.000 km2, wat een
“ijssaldo” oplevert van 25.000 km2
wereldwijd. De zuidpool is nu al 20 miljoen
km2 groter sinds 1979 toen men dat per
satelliet voor het eerst kon meten..

DE DRONE DIE HOLTEN VINDT..
Hij zwemt onderwater en was bedoeld om
scheuren
in
waterreservoirs
van
kerncentrales te vinden. Maar nu heeft een
indische wetenschapper van MIT ontdekt dat
je hem ook kunt inzetten om zwemmend om
schepen in de havans heen, holten achter de
scheepswand te ontdekken. Dier meestal zijn
om vol met drugs etc. te stoppen.. Hij is zo
groot als een rugby-bal en stuwt zich voort
met zes pompjes die draaien op stroom uit
een litium-ion batterij. Die voor 40 minuten
stroom heeft en binnenkort voor 100
minuten.. Hij kost maar 500 euro en je kunt
hem maken met een 3D-printer dus met een
paar kun je in een haven alle schepen
controleren binnenkort. Slechte tijden op
komst voor de drugsmaffia dus

DE BELACHELIJKE KLIMAATMARS IN
NY
Voor hun VN-bijeenkomst demonstreerden
de deelnemers in de straten van NY onder
grote persbelangstelling. Welk een drama
werd die conferentie zelf daarna! Ook
politici waren er en stonden eigenlijk voor
paal..
Ze bekenden openlijk dat ze steeds minder
greep hadden op de gang van zaken
wereldwijd.. en er had nauwelijks een
serieus debat plaats in NY. En hoor de
indiase premier Narenda Modi: “Vraag ons
niet de groei af te wijzen en vraag ons ook
niet arm te blijven opdat “jullie” kunnen
doorgaan met vervuilen”!
Niets werd er besloten en dat lijkt ook zo te
gaan in Parijs in 2015. Met meer dan 10
partijen aan tafel kont er geen enkel
serieus besluit uit.. Er is zelfs geen enkel
compromis mogelijk! Enkel iets vaags van
“vermindering van de vervuiling met 30%
voor 2050”… Waarvan iedereen weet dat
het niet kan. Dus wat doet deze conferentie
er nog toe? Elk land moet dus maar

DE APOCALYPS-ROBOT
Harvard en Cornell uni’s doen het: ze
maakten een viervoeterrobot…
die van
vriezen en hitte geen angst heeft. Ook niet
van sneeuw water en auto’s en andere
aanrijders. Hij kan twee uur loslopen kan 8
kilo meedragen en is maar 65 cm lang… Hij
kan video-apparatuur en capteurs meenemen en loopt 18 meter per uur.. met
behulp van pneumatische aandrijving in de
cellen van zijn vier poten.. Als een beest dus
met beestachtige poten ook. Een nieuwe
generatie robots is geboren…
DE GRIJPGRAGE ROBOT
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proberen: met nieuwe, betere technologie,
welke foute krachten moeten worden
tegengewerkt?; waar is
mentaliteitsverandering nodig? En hoe
respecteren we de erfenis aan hen die na ons
komen.. Dus stop die marsen en zet de
camera’s maar uit… Dat verzuchtte Attali,
geheel moedeloos geworden.
En dan lezen we over 39 miljard ton CO2emissies in 2013… En dat daarvan 58% voor
rekening is van de VS, China, de EU en
India…

zeker in de winter. Men moet hier wat aan
doen en Biza wil nu een dagcentrum
openen aan de stadsrand van Calais.. Op
staatskosten..
MIGRATIE VLIEGT UIT DE HAND..
Er kwamen in 2011 60.000 klandestine in
Italië aan.. In 2014 waren het er 93.000 in
juli.. In Griekenland in zes maanden:
25000. Ook hier vooral syriërs en irakezen.
Als men hier blijft drijven komt er geen
hulp. Maar nu sleept men hier al regelmatig
een rij boten naar turkse wateren… Weet
ook de WHO!
In totaal in het zuiden: 50 à 60.000 per jaar
tot 2014. Nu is het 110.000 bijna het
dubbele. Nog maar 1 miljoen op de 500
miljoen (=EU) in 10 jaar.. overigens. Dat is
dan mogelijk gelijk aan de verminderende
bevolking…van de EU?
Maar de meeste vliegen rechtstreeks naar
de rijkere landen en blijven als hun visum
is afgelopen.. Er vielen al minstens 23000
doden met die boten!
De zuidelijke EU-landen staan onder zware
druk: Italië spendeert al 9 miljoen per jaar
aan deze operatie.. Malta heeft twee keer
zoveel asielzoekers per hoofd vd bevolking
dan elders.. Maar de meeste gaan verder
noordelijk na aankomst… Nu is Frankrijk
nr. 3 voor asielzoekenden na Duitsland en
de VS. Maar daarna werd Zweden
koploper. Men nam er 8000 van de totaal
435.000 in 2013. Maar het raakt ook hier
aan zijn einde… Het zijn er meer dan “het
EU-aandeel” is..
De noordelijken kijken de andere kant wat
op… Griekenland bestede 63 miljoen aan
grensbewaking waarvan het 3 miljoen
terug kreeg uit Brussel. Zolang de
vluchteling (geregistreerd en wel bij
binnenkomst) in de EU verblijft staat die op
het griekse conto! Dat is dom beleid want
dat leidt er toe dat men niet registreert…
Berlijn werd al boos omdat Italië geld gaf
aan binnenkomers om… naar Duitsland te
gaan! Dit leidt steeds meer tot onderlinge
verdeeldheid en achterdocht.. Er ontbreekt
ook hier een evenwichtig beleid in de EU…

DE TEMPERATUURDREUN VAN 13.000
JAAR GELEDEN
Dat gebeurde echt en liefst met een klap en
het veroorzaakte toen zeer veel ellende.
Waar dat door kwam wordt nog onderzocht..
Het zou goed een dikke meteorietinslag
kunnen zijn geweest… Dat zou die dunne
laag nano-diamanten in de aarde jaar kan
worden gevonden op diverse plaatsen. Wordt
vervolgd: het gevaar kan ook uit de ruimte
komen… Dus is die ruimtevaart nog niet zo
gek?
DIE KOUDE OCEANEN
Tussen 2005 en 2013 is de temperatuur
dieper dan 200 meter niet gestegen in de
oceanen. Zegt ons NSA dat hieraan meet..
Het oppervlaktewater ie echter lichtjes
warmer geworden.. Nog niemand heeft dit
eens ingebracht in de discussie over “de
opwarming van de aarde”.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
BOEREN EN IMMIGRANTEN
Politiemensen en boeren die samen
demonstreren dat is zeldzaam. Maar het
gebeurde in Calais op 13 oktober en men
wilde: meer politie! Om de boeren en hun
akkers en schuren te beschermen tegen de
vele immigranten hier uit Eritrea en ZuidSoedan. Hier zitten ca 1500 klandestiene die
naar Engeland willen. Hier in de buurt werd in
2002 Sangatte gesloten om niet nog meer
vluchtelingen te trekken..
Maar dat
veroorzaakte andere overlast en criminaliteit

VOLUBILIS HET NY VAN STUYVESANT!
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Over deze oude romeinse stad in NoordMarokko die daar bloeide vanaf de tweede
eeuw voor JC, kun je veel leren. Over een
prachtige cuktuur met zijn fraaie kunst en
over “immigratie, integratie en kolonialisme”.
De expo in het MUCEM, -ze heet Splendeurs
de Volubilis-, waar we prachtige bronzen
kunst zagen uit die tijd geeft op dit aspect ook
veel. Allereerst zie je dat er vóór de romeinen
hier binnenvielen en er later de provincies
Africa nova en Africa vetus stichten. Ze
vochten er ook om met die van Carthago (nu
in Tunesië). Ze kwamen aan in het Koninkrijk
Mauretanië dat Marokko, Algerije en Tunesië
zo ongeveer omvatte en waar koning Juba I
regeerde. Om de integratie te bevorderen gaf
Augustus het rijk in 25 v. JC over aan Juba II
die hij deed huwen met Cleopatra Selene, de
dochter van dé Cleopatra en Marcus
Antonius.. Juba II was natuurlijk tot in de
finesses opgeleid in de romeinse cultuur of
course…. En ook Cleopatra Selene was dat
overkomen. De kinderen van de grootste
vijanden van Rome (Augustus en Antonius)
werden dus grote vrienden van de romeinse
machthebbers toen hun ouders gestorven
waren. Zo maak je dynastiën en zo moet je
dus ook “integreren”! Ik moet dan gewoon
even denken aan Faroek (die ook werd weg
gerevolutioneerd door ene Nasser) en aan
Sadat, Moebarak en Sissi, drie egyptische
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,
oorspron-kelijke
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
FRANSE MOEDERS EN KINDEREN
811.500 babies werden er in La France in
2013 geboren en 57% van hen “buiten een
huwelijk”. In de 70-er jaren ging dat boven
de 10% uit..
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2/3 van deze babies hadden een moeder van
25-34 jaar oud, 14% jonger dan 25 en 22%
ouder dan 35 jaar. Gemiddeld waren ze 30
jaar wat in de 70-er jaren nog 26 jaar was..
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt
lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel
en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links
… en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets
niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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