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AMUSE GUEULE
Slechts 2,5% van leerlingen in het werk konden terecht in de publieke diensten in La France..
Ongeveer 100.000 fransen wonen in Montreal en dat is 4x meer dan in 2001.
De vakbondsvertegenwoordigers in Frankrijk krijgen 10% minder salaris dan de collega’s die ze
vertegenwoordigen.
Van de 2,4 miljoen studenten op hogere opleidingen woont 1/3 bij de ouders en slechts 15% zijn
in studentenfaciliteiten gelogeerd.
Een reiziger van 50 jaar zonder kortingen op zijn reisbiljet voor minstens 500 km, kan voor één
euro de volgende afstand afleggen in diverse landen: Frankrijk 7,6 km; Duitsland 8,1 km; Italië
idem; Spanje 5,8 km en Zweden 4,1 km..
Vanaf welke datum in de kalender werkt u voor uw eigen inkomen en is dat voor de staat
betaald. Ziehier hoe dat zit in diverse landen: Uk 12 mei (werd 1 dag later in 2013); Spanje 12
juni (+26 dagen!); Italië 30 juni (+12 dagen); Duitsland 11 juli (werd 8 dagen minder..); Frankrijk
28 juli (werd 2 dagen meer)en België 6 aug. (dat werd 3 dagen meer in 2014). En dat is best een
verrassende statistiek niet?
Iemand schreef: Elk probleem in Frankrijk wordt met een (nieuwe) belasting opgelost… In vier
jaar gebeurde dat via 90 nieuwe belastingen!
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Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.
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MONDIALE POTPOURRI
Zo’n 22% zwarte jongeren (16-24 jaar) zijn werkeloos ; twee keer zo veel als bij de
blanken.
Zo’n 200 miljoen europeanen dus 40% van het totaal, woont op minder dan 50 km van de
zee !
Voor dagelijks transport prefereren 54% der europeanen de auto en 19% neemt openbaar
transport. Maar 14% loopt en 8% neemt de fiets…
De winst per werknemer is bij Apple 427.000 dollar, 256.000 bij Google, 235.000 bij
Facebook en 172.000 bij Microsoft.
China gaat nog 1000 kerncentrales bouwen, 500.000 windmolens en 50.000
zonnefarms… Als het zijn eigen CO2 emissie afspraken wil respecteren in 2020..
China gaat in Nigeria voor 9 miljard euro de spoorlijn aanleggen van Lagos tot Calabar
(oosten). Dit is het grootste project ooit buiten eigen land voor Peking. Maar er is in het
land ook twijfel… Eerder werd een project voor een TGV-lijn in Mexico door China ook al
afgezegd.. De tijden zijn wat veranderd?
Op de 10 boetes voor bedrijven vanwege corruptie in de VS waren er 7 voor buitenlandse
bedrijven.
De productie van olijfolie daalde in Spanje in 2014 met 54%, met 34% in Italië maar werd
DRIE keer zo groot in Griekenland en 4 keer zelfs in Tunesië..
Zo’n 80% van de fransen hebben vertrouwen in duitsers en maar 57% van hen vetrouwen
de engelsen…
Die olieprijsverlaging van 40 dollar per barrel levert de consumenten op de wereld 1400
miljard meer koopkracht op wat neerkomt op ca 1,8% van het wereld BBP.
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In de VS gingen in 2010 157 banken failliet, in 2013 waren er dat 24 en in 2014 zijn we op
17.
Zo’n 7% van het EU-budget is voor R&D en … 38% is voor de landbouw. Scheve boel?
Facebook ging omhoog met 44% en Twitter daalde met 47%!
Op Internet is 56% van het data-verkeer van… robots…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

menselijkere. Niets blijkt minder
waar nu. We moeten onze harnassen
op ons lijf weer aantrekken en ook
onze mind omprogrammeren op warthinking… Niet zo best, maar we
hebben ervaring.

*VOORAF
De wereld is steeds meer een geheel
van conflict en geweld. Waarin per dag
duizenden aan geweld sterven en het
driedubbele gewond raakt. Op bijna
elk continent. Europa nu ook in
Oekraïne, Afrika steeds meer en de
kampioen is het MO. Azië kent zijn
problemen ook in het zuiden vooral:
Maleisië en natuurlijk Noord-Korea.
Vlak ook China niet uit als het om
staatsgeweld gaat..
We zijn in enkele jaren van een
economische crisis ook in een
geweldscrisis van formaat geraakt. En
de EU zit nu in zijn eerste echte
bestaanscrisis waar nu opnieuw de
grieken het voortouw nemen. Zij
mobiliseren de “bijstanslanden” nu en
wijzen hen de weg naar de noordelijke
loketten… Terwijl Italië en Frankrijk
wat besmuikt toekijken.
Voorwaar een andere wereld die de
trekken heeft van de dertiger jaren in
de vorige eeuw. Die mooie vrede hield
het ca 50 jaar vol, al was hij niet
generaal. Nu zijn wij weer deel van de
ruziënde mensheid. Een hard gelag
maar ook de factuur van de nodige
eerdere fouten. Die weer werden
gemaakt in euforie: wij naïeven
dachten dat de wereld definitief was
op weg gegaan naar een betere een

LEON

Leon
Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS
DE TOEKOMST VANAF 2015
2015 ziet er niet zeer goed uit met zijn
oorlogen.
En
minder
gijzelingen,
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zelfmoordaanslagen, ontvoerde vrouwen en
epidemieën mogen we niet verwachten.. Ook
niet dat de deflatie zal afnemen of de zware
concurrentie.. Dus moeten we een jaar van
onbalans verwachten, meer schulden en
werkeloosheid en meer CO2…
Het zou in 2015 zelfs tot extra-schokken
kunnen
komen;
natuurrampen
en
epidemieën, grote aanslagen en financiële
zeepbellen die ploffen.. en zelfs rrn echte
oorlog in Oekraïne waarbij de Nato tegenover
de russen komt te staan..
De eurozone blijft zwakjes en bij het miste
breekt er vooral door Griekenland, Italië of
Frankrijk, een nieuwe euro-crisis uit. In
Frankrijk zal de politieke toestand voor
regering, links en rechts niet best zijn. De
cantonale en regionale verkiezingen zullen
dat laten zien en daar gaat het FN scoren.
Intussen moeten de bezuinigingen voortgaan
en zullen die onrust oproepen en de schulden
blijven stijgen en idem de werkeloosheid. En
de spanningen tussen Frankrijk en de EU
zullen gaan oplopen..
Positiever gekeken kan het mogelijk beter
gaan met Oekraïne en het optreden van de
coalitie tegen IS. En zal de lage olieprijs
positief op de wereldgroei werken… Mogelijk
begrijpt Israël zijn eigenbelang beter in de
Palestijnse kwestie en komen er nog wat
fraaie ontdekkingen bij in de wetenschap.
Ook zou ebola onder controle kunnen komen
en er geen nieuwe voor in de plaats hoeven
te komen… En wie weet gaat de ECB
overstag en koopt toch staatschulden op.. en
gaat massief lenen om een economische
injectie aan de EU te verrichten. En wie weet
gaat Parijs toch betere wegen bij de
hervormingen ook wat permanent onderwijs
betreft. Waarom ook niet hopen dat men nu
echt ingrijpt bij de pensioenen en de
verspillingen in de regio…
Dus kan 2015 niet zozeer een binnenstappen
in de hel worden maar het begin van een
betere ontwikkeling… . Want vaker bleek dat
het verstand komt op het diepste punt van de
narigheid..

we meegaan met die internet-bobo’s die
ons steeds langere leven op aarde nog
meer en dieper willen veranderen?
Amazon surrt nu al.. het boek dat u
“waarschijnlijk gaat kopen” nar u toe vóór u
het echt bestelde! Echt waar! Want ze
kunnen aan uw profiel zien dat u het bijna
zeker wil gaan doen… SVP terug sturen
als u dood ging of het deze keer niet wil
hebben..
Ray Kurzweil raadt ons aan onze
breininhoud op te slaan zodat we over 50
jaar die kunnen reloaden en zo een tweede
leven kunnen beginnen..
Wilt u dat
geloven? Want mogelijk kan dat straks..
Facebook en vele andere diensten zijn
voor u gratis, maar dat zit eigenlijk wat
anders. U gaf hun namelijk bij inschrijving
toestemming alle mogelijke data van u op
te slaan en te gebruiken. Voor een
lucratieve handel in uw profiel… Want wie
weet wat ze er straks mee doen?
Ene Eugene Morozov vraagt zich af of
“staten” nog zin hebben als de nieuwe
internetgoden kunnen draaien zonder een
cent belasting te betalen… Maar de nieuwe
medische technologie maakt het ook
mogelijk u voor vele kankers te behoeden:
preventief. En het “recht op vergeten” (dus
het kunnen doen weghalen van uw data)
bestaat nu ook al toch? Dus hoeft u niet
om zichzelf te beschermen “alles af te
koppelen van dat linke internet”! En zo
terug te zakken naar de vroege
Middeleeuwen..
Wikipedia maakt instant fact checking
mogelijk en via MOOC (onderwijs On-line)
kunt u goedkoop alles leren..
Dus dacht ene Kevin Kelly na over “cobeveiliging” waarmee hij bedoelt dat die
internetbedrijven worden verplicht tot
“vergaande transparantie”. En we moeten
ook maar de nieuwe toekomstaal leren: die
waarmee je machines programmeert.. . En
je dus zelf wat meer verweer hebt… Zoals
je nu ook een electronisch slot op je
voordeur kunt monteren gebaseerd op je
biodata.
Let wel: straks maakt u thuis de gekste en
de nuttigste zaken zelf met uw D-printer en
treedt u binnen in de wereld van overvloed.

WIE DURFT MEE NAAR “WERELD 3.0”?
De wereld 2.0 is al weer oud en de digitale
revolutie roept op voor “Wereld 3.0”. Moeten
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Waarin heel veel gingen bijna niets meer
kosten… Enkel die PC en 3D-printer en die
grondstof voor dat printen. De super low-cost
wereld die 3.0 heet…
(o.m. : Le Point 11 dec. 2014)

Voor de Zuidpool is er een internationale
overeenkomst die haar “bewaart” tot 2048.
Voor de Noordpool is het nu een grote
hoop gerommel. Binnen de poolcirkel praat
je over 5,3 miljoen km2 en er wonen 4
miljoen
mensen..
En:
daar
zitten
energiegrond-stoffen, visgronden en ook
“korte zeeroutes”! De 8 van de Arctische
Raad bestaat uit 5 die aan de pool
grenzen… Rusland, Canada, Noorwegen,
Denemarken (via Groenland).
Die noordelijke zeeroute was tot voor kort
enkel een jongensavontuur nu gaat het
daarover anders er aan toe! Gorbatchov
trachtte dit nog te voorkomen in 1987 maar
nu weigert Moskou franse studenten op de
Universiteit van Moermansk. Ook versterkt
het zijn oude militaire installaties daar maar
ook Canada maakt spatjes. Dat wil die die
“doorgang Alaska-Groenland” tot een
nationale zee laten verklaren… . En prompt
voer de VS er doorheen met onderzeeërs
om hun geheugen te verfrissen. Elke
buurman wil nu exact zijn grenzen daar
weten. Dat gaat via de Conventie van
Montego Bay (1982) over het zeerecht: die
de VS (alweer!) niet tekenden. Wat hun het
recht geegt de nautische soevereine zone
verder te leggen dan die 200 zeemijlen,
vinden ze. Noorwegen kreeg al voor elkaar
dat het de archipel van Svalbard kon
inpalmen. Canada en Denemarken vragen
nu om hun grenzen te laten reiken tot aan
de Noordpool… Daar is het water
superdiep (4261 m.) en Rusland zette al
met een mini-onderzeeër een russische
vlag van titaan op de zeebodem. En het
circus is pas begonnen..!
Die noordroute in de zomer blijft
vooralsnog link: slechts twee schepen
probeerden die in deze zomer. Die van
Noord-Oost langs de kust van Siberië
belooft
veel
meer..
Een
chinese
containerboot voer die van Dialan naar
Rotterdam en in 35 dagen. Via Suez zou
dat 48 zijn geweest.. Het voorkomt ook
voor de oostelijke landen de weg via het
Panamakanaal als ze naar OostAmerika
varen en voor de europeanen hoeft men
niet via het Suezkanaal te varen. Korter:
40% voor de weg China-Europa en 60%

ZOEKEN NAAR HET BETERE MODEL
Het is een internationale sport geworden:
zoeken naar het betere model. Zie die
Obama in de VS die zo positief startte maar
die nu de president lijkt te worden van “de
grote twijfel en tweespalt”. Het recente
racisme bij de politie gaf de volgende tik na al
die andere.. Na “Occupy Wallstreet” nu “I
can’t breathe” dus.. Het oermodel van de VS
dat berust op “de markt” en “citizenship” in
het land waar iedereen door werken en
slimheid omhoog kan komen en leven in
vrijheid lijkt ook al stuk. Na de subprimes, de
kwijnende middenklasse nu ook nog die
discriminatie? Het zit daar dus ook niks lekker
nu, ondanks dat economische succes..
En zie die EU met zijn europese anti-oorlog
ideaal. Duitsland dat glorieerde maar nu
vastloopt op zijn demografie en zijn
onvermogen met arijs een lijn te vinden.
Zelfs Zweden dat voorbeeld van een
evenwichtige maatschappij kraakt: een
identiteitscrisis, oplopende werkeloosheid en
krimpende tolerantie zijn voelbaar.
De “democratische regio in de wereld” lijkt
vermoeid net als de “autoritaire regio”
overigens… Dus beide basissystemen ten
behoeve van identificatie staan onder druk:
dat van het nationalisme en dat van
“citizenship”. Dat lijkt nu eigenlijk de echte
crisis te zijn..
En nu zakt de olieprijs dramatisch en de dure
euro werd zachter en is de leningsrente bijna
negatief… En toch lijkt die economie niet van
acquit te willen gaan.. De saoudi’s pompen
vooralsnog door en plagen zo Rusland, Iran
en Syrië, en zelfs ook de VS om maar niet te
spreken van… Venezuela en Brazilië.
Maar het vertrouwen taant verder en men
investeert nauwelijks en de consument is
angstig aan het sparen geslagen.. Daar lijkt
dus de crux te zitten nu.
DE DOLLE GEOPOLITIEKE POOLRACE
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als je Kaap de Goede Hoop vermijdt. De
russen en de noren stimuleren dat want dat is
goed voor hun noordelijke havens. China is
het meest actief hierbij en denkt ook aan
Groenland waar lood, zink en koper zitten..
Ook IJsland is interessant als containerhub…
Afwachtend denkt men aan ijzer van
Kirkenes, nikkel van Norilsk en aan olie uit de
Barendszee. En morgen aan vloeibaar gas
van Yamal van de onderneming waar
samenwerken Novatek ®, Total en CPPC
(China).. Daarvoor zijn gasschepen nodig die
ook ijsbrekers zijn.. En daarin zijn de russen
de kampioen met wel 20 grote ijsbrekers..
waar er nog drie (nucleaire) bijkomen. Ze zijn
173 meter lang en breken 3 meter dik ijs..
De Noord-Oost route had al vaker klanten: 34
in 2011, 46 in 2012 en 71 in 2013. Door de
spaningen dit jaar 2014… maar 28. Vergelijk:
Suez met 17.000 en Panama met 14.000.
Maar je moet er dubbele wanden voor
hebben en een speciale bemanning. Dus kijkt
men ook graag naar dat smeltende ijs dat die
Noordroute mogelijk maakt.
Wat zijn de ecologische problemen? De
Barendszee is een ware visvijver met wel 150
soorten en nu al 5% van de wereldvisvangst.
Maar de Beringzee is nog beter … Maar blijft
dat zo als het ijs verder verdwijnt? Of als die
verder naar het noorden trekken waar bijna
geen regels zijn zoals we nu wel kennen.
Maar er zit 13% van de olievoorraad en 30%
van die van het gas. En Rusland lijkt de
meeste te scoren: op 60 boringen waren er
43 russisch.. Het linke is hier een ongeluk a
la “Deep Horizon”: hier is het milieu veel
kwetsbaarder weet men. En schoonmaken is
hier een schier onmogelijke klus. In een
zomer kom je hier niet ver bij zo’n reparatieactie..
Total deed iedereen verbazen toen het er
mee stopte: vanwege te grote eco-risico’s en
schade aan hun reputatie. Shell moest
stoppen na een echec van zijn investering
van 4 miljard. Maar Gazprom gaat door.. met
zijn platform van Kara dat Greenpeace wilde
bezetten in september 2013.. . En het
Russische Rosneft samen met Exxon en Eni
(It) zoeken samen verder in de Zee van Kara.
Moskou is zeker niet te stoppen..

Maar dan het gas aldaar. Total wil daar niet
mee stoppen want de risico’s zijn van een
andere orde.. Total is gelieerd met Statoil
in de Barendszee. En deed niet mee met
Chtokman: het grootste gasproject ooit.
Slechts 350 meter diep maar 500 km van
de kust.. Te ver voor heli’s en erg link voor
zo’n pipeline door zee. Dat kost iets van 30
miljard dus dat is enorm.. . En dat is een
tikje in die gasprijs want zie nu: de VS met
zijn goedkoop schaliegas en ook dat
gekluns in Oekraïne waar de pipelines door
lopen..
Het “eldorado van Antarctica” is minder
sprookjesachtig dan vele dachten in de
jaren.
CORRUPTIESTATISTIEKJE
Er werden in het gebied van de OECD 400
internationale corruptiezaken geteld tussen
199 en 2014. Zo’n 11% betrof omkoping (in
geld gemeten). Zo’n 54% ervan hadden
met de publieke sector te maken. De
ambtenaren zijn met 27% in aantal de
grootste categorie in omkopingsland, de
regeringschefs en de ministers doen mee
voor 5%. Maar pikken daarbij wel 11% van
de geldomzet hiervan in!
RESISTENTE BACTERIËN
Mensen worden bang van resistente
bacteriën die niet te bestrijden zijn met
anti-biotica ook al bestaat deze situatie al
veel langer namelijk sinds de 70-er jaren.
Het intensieve gebruik van anti-biotioca is
de oorzaak hiervan en ook het stoppen van
de ontwikkeling van nieuwe antibiotica door
de farmaceutische fabrikanten. Behalve
nog enkele in Indië doen er iets aan. Want
dat is een niet-rendabele activiteit
geworden: de vraag ernaar is namelijk
miniem. Dus zo zullen die bacteriën steeds
vaker resistent kunnen worden… Maar
zegt dokter Raoult uit Marseille: wij testen
elk jaar wel 100.000 bacteriën en vonden
daarbij de laatste 4 jaren één bacterie die
resistent was tegen alle anti-biotica! In
Marseille overleed een patient sinds 1978
aan deze resistentie. Dus zegt deze dokter:
we moeten anders en verstandiger
omgaan met het inzetten van anti-biotica;
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Frankrijk doet dat in onvoldoende mate. En
die bacteriën verdedigen zich ook tegen
beëindiging van hun bestaan: zo werkt de
natuur. Dat is ons probleem dus en te vele
zijn hierover nu té angstig..

plek 350 van Fortune. Eindelijk is nu geld
lenen aan verre buitenlanders gewoon en
easy via het internet. De banken zijn toch
gewaarschuwd..
DE UITGAVEN VOOR ZIEKTEKOSTEN
STIJGEN MAAR,
Dat komt niet primair door het ouder
worden van de franse populatie.. Want in
Japan zijn deze uitgaven lager dan in… de
VS! Maar de zekere aanname dat ouderen
meer uitgaven eisen is niet zomaar waar:
want de medische vooruitgang schuift het
optreden van ziekten naar later op. De
oudjes blijven dus langer jong. Nee de
stijging komt vooral door de evolutie in de
medische praktijk, de vele innovaties, en
de gedragingen van patiënten én medici.
Het stijgen van 54% van de uitgaven
tussen 1992 en 2000 was voor 58%
verandering van methode, voor 3% de
veroudering van het bestand en -10% door
lagere sterftekosten. Dus hier veroorzaakt
de techno-vooruitgang meer uitgaven dan
de besparingen erdoor zijn… Niet per
behandeling maar omdat het aantal
toeneemt! De laserbehandeling deed de
kosten per behandeling dalen maar
verhoogde het aantal drastisch. Dus ze
brengt wel economische activiteit meer en
betere levenskwaliteit ook. Dus politici pas
op: het gaat hier niet om een heel simpel
effectje namelijk “de veroudering”!

ONZE HUIDIGE CYBER-OORLOGEN
Hoe meer we doen aangesloten op het
internet hoe kwetsbaarder we worden. Eind
november was de NoSuchCon waar zo’n 400
hackers bijeen kwamen in Parijs. Daar
toonde men onder andere hoe simpel de
parkeerkaarten zijn te hacken in die stad.. En
de Nato startte een grote Aktie in Estland
voor haar veiligheid tegen cyber-aanvallers.
In de VS vechten Apple en de FBI ook
daarover sinds Apple het systeem Apple-pay
op de markt bracht. Daarbij wordt alles zeer
scherp beveiligd met cryptage, wat de FBI
niks leuk vindt. Omdat zij terroristen willen
pakken.. Tim Cook van Apple verklaarde dat
zijn bedrijf nooit samenwerkte met enige
overheidsinstantie om hun toegang te geven
tot zijn servers. Idem voor de mailtoepassing
WhatsApp die ook stevig beveiligd is.. En die
steeds meer klanten wint omdát ze zo safe is.
Want sinds die sexfoto’s van sterren over het
net reisden weet men in die kringen wat
goede beveiliging waard is..
LENEN VIA HET INTERNET
Het is de fransman Laplanche die dat gaat
aanbieden vanuit San Francisco. Hij gaat ook
naar de beurs en dat gaat 4 miljard waarde
opleveren.
Particulieren en investeringsfondsen zijn de klanten en daaraan leent hij
zonder tussenkomst van een bank. Leningen
van 1000 tot 35.000 dollar met een rente
afhankelijk van het risico en daarvoor heeft hij
een computeralgoritme… . Met 180 criteria!
Het rentepeil is nu ca 14% net zoals de
creditcard boys rekenen. Maar hij ontdekte
dat je daar vaak 18% betaald en wil dat dus
wel lager lenen om dat… af te lossen.
Lending Club leende al voor 6 miljard in
2014.. hij wil niet in de rij bij Uber etc. hij wil
niet de banken vernietigen , zegt hij. Wij zijn
zoiets als i-Tunes zegt ie. Natuurlijk valt hij
onder het toezicht van de Amerikaanse SEC,
maar speculanten worden geweerd of
begrensd op 5%.. In korte tijd staat hij al op

DE AMERIKAANSE AUTO-INDUSTRIE IS
ER WEER!
Men verkocht weer 16,5 miljoen voertuigen
net als vóór de crisis! Zo’8 miljoen gewone
auto’s en 8,5 light trucks. De autosalon van
Detroit was weer een feest! Dat leverde
400.000 jobs meer op in 5 jaar en de wind
staat gunstig nu. Lage olieprijs en rente..
En de oude strijd tussen de Ford F, de
Chevrolet Siverado (GM) en de Dodge
Ram van Chrysler is ook weer “aan”. En de
gemiddelde prijs, nu al 34.500 dollar is ook
weer best! De VS wint het ook hier weer in
“veranderen” het gebied waarop het “oude
Europa niet zo best is”!
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INTERNET/MEDIA
BIG DATA TALK
“De Big Data voorspellingen zijn tegelijk een
kunst én een wetenschap. Er moet steeds
menselijke intelligentie aan te pas komen om
de gevonden correlaties te interpreteren en te
verifiëren”. Zegt vice-pres. Isson van Monster
Worldwide. Zij doen ook aan “het vinden van
de voor u ideale medewerker” door de
massa’s data bijeen geharkt over uw
sollicitanten door slimme programma’s te
halen..
Vroeger moest je daarvoor een
sollicitatiepanel organiseren.. en kandidaten
allerlei dingen laten doen “onder observatie”..
“Door Big Data zullen wij nog voor u het zelf
weet, al kunnen zeggen hoe laat u naar huis
gaat vanavond”.. zei ene Alexander Grey van
de club Skytree. En dat verbaasde vele…
Zeker nadat hij de voorbeelden er bij gaf!

strekt ook de machtige hand uit op andere
gebieden
als gezondheid, cultuur,
betalingssystemen en opleiding.. En ziet
haarscherp het centrale belang van dat
mobieltje.. waarvoor het Androïd leverde
wereldwijd. Eric Schmidt van Google zei
recent tegen de telefonie-operators: Jullie
doen de investeringen en dan doen wij wel
het winst maken… ! Google als leader in
GAFA (Google, Amazon, Facebook en
Apple) . Orange wil niet de dood van
Google maar waarschuwt voor zijn enorme
rol en ambitie nu ook met het gaan
ontwikkeling van een operating systeem
voor de internetbox.. Hij vraagt zich af of
de nieuwe EU-commissie hier iets gaat
ondernemen. GAFA zijn weinig te zien in
Azië: met name China gaat een eigen weg
maar dat is in de EU helemaal niet het
geval. Daar zijn er nu 100 operators voor
450 miljoen mensen. Japan heeft er drie
voor 120 miljoen. De penetratiegraad van
de 4G is daar 100% en de fiberaansluiting
80%. De EU loopt ook hier traag en…
achter. Een vergelijking van cijfers tussen
Google en Orange (Fr.) geeft: Aantal
medewerkers G=52.000 en O = 164.000;
Omzet: G = 48 miljard en O= 41; winst G =
10 miljard en O= 3,8; Beurswaarde: G=
330 miljard en Orange 38… Richard
besluit: Google heeft de power om een
bedrijf te maken of te breken… We zijn
weer gewaarschuwd. China is de enige die
het altijd al begreep… De G2 in wording..

INVESTEREN IN THE CLOUD
In Roubaix staat het hoofdkantoor van OVH
en men heeft 400.000 klanten daar en men
wil concurreren met Google en Amazon en zo
nr.3 op de wereld worden. Nu gaat men voor
267 euro investeren, dat was in 2013 al 140
miljoen en volgend jaar moet er nog een
ronde komen. Tot 2018 nog 700 miljoen zegt
men… Men dacht dus ook over op de beurs
gaan maar de familie Kiaba wil nog niet. De
omzet is 225 miljoen nu en er zijn 400.000
klanten. De franse concurrenten zijn
Cloudwatt en Numergy die achter blijven in
groei; zij zijn van de overheid. Die dat deed
om de hand te houden op een deel van de
data-opslag in “the french cloud”, want
daarover gaat het hier. De staat met Orange
en Thales stopt 150 miljoen hierin en 5 jaar
later begon OVH met 40 klanten en 1,5
miljoen investering.. Nemergy overkwam
hetzelfde (met vnl SFR als klant) en idem
voor Outscale het center van Dassault
Systems (vnl voor vertrouwelijke data van
defensiesystemen). En zie nu OVH dat in
open concurrentie gaat met Google en
Amazon..

DE
HEELALOORLOG
VAN
DE
INTERNET-BEDRIJVEN
Vanaf 2013 wil Zuckerberg dat er snel 3/5
van de wereldbevolking op het net kan en
dus ook Facebook kan kiezen. Door het
laten
vliegen
van
drones
met
intenetstations zo groot als Boeings 747…
Google experimenteert met ballonnen in
Brazilië en Nieuw-Zeeland. En invesreerde
ook in Space X van Musk die het wil doen
met minisatellieten van onder de 150 kilos.
Daarom is het te snappen waarom
Branson een partner ziet in Arianespace
om de Afrikanen met 650 microsatellieten
op minder dan 1200 km hoog aan het net
te kunnen laten gaan..

ORANGE IS OOK BANG VAN GOOGLE
Stephane Richard roept het nu luid in
Frankrijk en daarbuiten: Google wordt
wereld’s grootste internet-monopolist! En
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Dat is voor de fransen ook een buitenkansje
want zij hebben een van de bste WiFisystemen ter wereld nu en kunnen daar dus
best goed bij moedoen. Zie ook Google dat in
de VS met mobieltjes begon nu samen met
Sprint. Ook eigenaar van het japanse
Masayoshi Son.
Wie wil groeien moet vooruitzien en partners
zoeken. Want internet wereldwijd maken zal
het snelst en goedkoopst gaan via de ruimte..

Want onze hersens zijn een wonderlijke
machine en het geheugen is het onderdeel
dat we hebben meegemaakt vasthoudt.
Dat betekent verwerven, consolideren en
kunnen terugvinden van zaken. Wat via
neuronen , training en stimuli verloopt. Dat
geldt ook voor gevoelens en emoties dus.
Daarin
wordt
nu
gezocht
en
geëxperimenteerd mede via de krachtige
IRM etc. technologie. En ook door het
inbrengen van elektrodes in de neuronen
waarbij het nog lastig is een precieze plek
te vinden.
En nu vond men uit om dat via dunne
glasvezels te gaan doen, wat veel
preciezer is. Maar waarvoor ook nodig is
dat de neuronen nu lichtgevoelig worden.
En dus niet enkel met electrische pulsen
zijn te manipuleren..
Een heel traject van vondsten, technologie
en gebaseerd op veel verworven kennis..
U ziet het: er zijn nog geen grenzen in
zicht. De mens wordt wetenschappelijk
geheel gefileerd als elk ander object of
subject. Dat maakt ons huiverig en dat is
menselijk. Maar we weten ook dat de
moderne mens eigenlijk steeds deze
dingen deed waardoor we kwamen waar
we zijn. Met het goede en het kwade
daarvan..

DIVERSEN
PAS OP UW GEHEUGEN!
Men kan nu al iets inplanten in het geheugen
van een muis en daar ook iets wegpoetsen.
Een prof bij MIT (VS) plaatste genetisch
veranderde muizen in een aparte aangename
kooi en liet ze daar iets moois meemaken.
Door ze met licht te behandelen in hun
hersens.. Daar werden enkele specifieke
neuronen met een ingeplante glasvezelkabel
belicht. Die werden gevoelig voor licht door
die genetische manipulatie. Dat alles vooral
in de hippocampe waar het associative
geheugen huist. De experimenten gaven
bijzondere resultaten!
Nadat de muizen waren “belicht” werden ze
in een ander box gezet waar men ze kleine
electrische schokjes gaf en tegelijk ook licht
op die neuronen dat hun eerder zo happy
maakte eerder. Toen werden ze opnieuw
verhuist naar de eerste box en kregen daar
weer lichtflitsen.. En toen werden ze zeer
angstig alsof ze weer die electrische
schokken verwachten.. Deze uitgeveegde
aangename herinnering aan “licht” werd voor
maanden zo uit hun geheugen weggeveegd!
Dit en andere experimenten doen vermoeden
dat we herinneringen bij de muizen en dus
waarschijnlijk ook bij de mensen, kunnen
manipuleren, ooit. Om zo mensen te genezen
bijvoorbeeld epilepsiepatienten.
Maar ai zo zitten we wel aan al die
herinneringen die ook de zwarte doos zijn
van een mens en zijn biografie.
En dan denken sommige dat je er naast
goede dingen (epilepsie bestrijden etc.) er
ook terroristen mee zou kunnen “maken”?
Of het omgekeerde?

DE BLIJVENDE WOORDEN VAN 2014
De actualiteit, zeker die op numeriek
gebied, liet in 2014 vele sporen achter in
ons “woordenboek”. Challenges toonde
een inventarisatie waarbij “frekwentie en
bestendigheid”
als
keuze
criteria
fungeerden.
Big Data, Cloud, Lab, M-Commerce,
Streaming, 3D-Printing uit de numerieke
wereld staan naast Coming Out, Food
Porno, Pikettysme, Bashing, Frondeur
(Oppositie), Vapoter (E-sigaret), Burn-out,
Pacte, Economie collaborative in hun
inventaris. En merkt op dat die oudjes als
Vuvuzela en Quenelle eerder nauwelijks
overleefden.. Wat dacht u van Phubbing?
Een kruising van Phone en snubbing (=je
omgeving via het net amuseren). En van
het engelse “to spoil” wat in het Frans
“spoiler” werd en wat altijd al in het Frans
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als “spolier” bestond (= terugsturen naar
afzender).
Larousse moet nu weer zo’n 150 woorden
kiezen om te worden opgenomen. Zo wordt
die dus nog dikker en wordt het Frans
opnieuw verrijkt, net als in vorige eeuwen,
met buitenlandse woorden. Waaronder niet
weinig Nederlandse ook. Vooral uit de
scheepvaart, de houtbewerkingswereld en
de waterbouwkunde..

AIR FRANCE LOOPT ZWAAR ACHTER
IAG verlaagde zijn kosten in 9 maanden
met 5% Lufthansa met 1,4% en Air France
met 2,1%.. Het plan Transform loopt nog
niet lekker… Het lukte ook niet de schuld
naar 4 miljard terug te brengen. De
pilotenstaking gooide roet in het eten..
Maar er zijn ook andere redenen: het
bedrijf loopt ver bij andere achter. Wel 36%
nog te hoge kosten vergeleken bij de
concurrentie. De kosten van een piloot op
lange afstand is nu 45% hoger dan bij
Lufthansa of British Airways. Vanwege
sociale lasten (51%) en die zijn 25% bij
Lufthansa.

DE DRIE VAN DE AUTO’S
Toyota staat nog op 1 maar met weinig
verschil ten opzichte van VW (plek 2) en de
VS op 3. Ze zitten gedrieën op ca 10 miljoen
per producent wereldwijd. De stunami deed
Toyota die toen echt de grootste was, de das
om. In China doe Toyota maar 1 miljoen: GM
en VW doen daar beide 3 miljoen! Maar T. is
in de VS met 2,4 miljoen de grootste en ook
in de EU met 500.000 niet slecht. Voor 2015
verwacht men dat VW nr. 1 wordt omdat
Toyata -1% gaat doen. In 2020 zal VW 13
miljoen doen en GM 12 miljoen en RenaultNissan komt op 11! Maar Touota deed 8
miljard winst in een kwartaal daarover doet
VW 9 maanden en het is ook drie keer wat
Renault-Nissan presteert.. Dat is het plaatje
nu en straks van de wereld-auto-industrie..

DE VISIE VAN GOHN BAAS VAN
RENAULT-NISSAN
Hij is wereldburger: geboren in Brazilië uit
libanese ouders, hoge studies in Frankrijk
en na Nissan te hebben geleid nu boss van
Renault én Nissan. Iemand met bewezen
juiste visies in het verleden, zie de positie
van Renault: nr. 4 op de topperslijst.. Hij
verkoopt auto’s in 200 landen en levert een
op de tien. Hij reist dag en nacht… met zijn
drie paspoorten. Hij noemt de wereld van
nu: een radicale metamorfose.. In een
crisis ernstiger dan die van de subprimes in
2008. Maar is blij dat de vrees voor een
afstopping van de mondialisering niet werd
bewaarheid en hij ziet het internet als
belangrijke hoeder.. Wat er nu gebeurt
heet geen “crisis” , want het duurt maar
door en is dus iets anders. En wijst op de
VS waar ferm werd ingegrepen (2
autobedrijven gingen failliet!) na 2008 en
waar men nu het licht weer ziet.. Europa
deed dat niet en zie nu. Maar ook daar kan
het anders, maar het herstel moet worden
“gemaakt”! En het aanzien van de
ondernemingen moet omhoog: zie de VS
en China.. Zelfs de grote franse bedrijven
snappen wat nu te doen en ook die in
andere landen in de EU. Het gaat nu om
concurrentievermogen. En er zijn kansen
genoeg, ook voor Parijs.
China blijft sterk vooruit gaan is zijn
overtuiging; zijn reservoir is kolossaal. Met
een automarkt van 20 miljoen waarvan

BOEING KLOPT NU AIRBUS WEER
In 2014 verkocht Boeing meer vliegers dan
Airbus die beide op ca 1500 opdrachten
zitten. Na een dip van 500 in 2009.. Boeing
wint nu met sneller uitleveren. Maar boeing
heeft het moeilijk bij de grote vliegers: de
737Max blijft achter bij de A320Neo die 60%
van de markt doet. Helaas is de A380 een
onduidelijk zorgenkind geworden met een
sterk schommelende omzet: die recent
terugviel van 40 naar 15.. Maar er komt nu
een A380Neo met betere motoren! De uiterst
lage olieprijs gaat nu het spel ook
beïnvloeden: op kortere termijn lijken de
brandstofkosten een wat minder interessante
factor. De veel snellere amerikanen wat de
productie betreft dreigen nu ook weer eerder
te kunnen leveren; ook als er wijzigingen
zijn.. De twee giganten zijn aan elkaar
gewaagd maar sterk verschillend: ingenierie
dat is Toulouse en productie dat is Seattle…
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80% wordt gekocht door mensen met hun
eerste auto! China lijkt meer op de VS dan op
Europa of Japan, zegt hij. En zie Afrika dat nu
daar is waar China was 20 jaar geleden. De
helft van de bevolkingsgroei op de wereld (2
miljard deze eeuw) gaat in Afrika plaats
vinden. Ondanks de vele rimpels gaat het
daar snel beter, met Ghana als een lichtend
voorbeeld. En een omhoog schietend Nigeria
dat bijna even groot is als Brazilie nu en dat
de VS gaat naderen! In Brazilië verkoopt men
nu 3 miljoen auto’s en in Nigeria 50.000 …
Afrika haalt het en gaat richting inkomen op
een niveau van ca 9000 dollar per jaar:
cruciaal voor de autoaankoop. En daarna
gaat het sneller beter..
Olie is nu op zijn laagst maar pas op! Energie
gaat duurder worden goedkoop bestaat hier
niet. De electrische auto ging minder snel dan
hij had gedacht: de vereiste infrastructuur
bleef achter vooral dat herladen van de
batterijen. Maar de evolutie is electrisch:
zonder twijfel. En er is de tendens van die
autonome auto die het alleen beter kunnen..
Goshn is optimist maar onderschot de
realiteit niet. Die zoekt hij voortduren op
overal ter wereld.

opstandig. Deze reactie is bij veel dieren
en mensen terug te vinden en heet Inequity
Aversion (IA) van de eerste orde. Deze
toont ook de verstandelijke capaciteiten
aan: er wordt begrepen wat een voordeel
is. De IA van de tweede orde vindt je bij de
grote apen en de mens: die willen het
voordeel niet meer hebben omdat ze de
onderlinge relaties niet willen verstoren.
Men onderkent dus de IA bij de ander en
begrijpt de gevolgen van de ongelijke
behandeling en wenst dat dit wordt gelijk
getrokken. Zo zien we dat mensen hun
animale kom-af niet verloochenen wat
rechtvaardigheid betreft. Dit kan leiden tot
grote chaos en blind gewelddadig protest..
Maar ook tot een toeneming in de
onderlinge
samenwerking
en
hulp.
Gelukkig dus dat de mens afstamt van de
apen…
NOG EENS: OVER DIE RIJKEN
Frankrijk kent 4750 superrijken (zij die
meer bezitten dan 30 miljoen dollar)
volgens studies van UBS en Waelth-X.
Daarmee staat Parijs op plek 9 op de
wereldlijst. De VS zijn nr. 1 met 69.000
rijken, Duitsland 2 met 19.000 en Japan
staat op 3 met 14.000. Zo’n rijke is
gemiddeld 59 jaar, en 68% verdiende hun
vermogen met werken. Slechts 13% via
een erfenis.. Zo’n 88% van hen volgden
hogere studies, waarbij Harvard opvalt als
de meest voorkomende studie: 3100 van
deze rijke studeerden daar. U weet dus zo
wat u uw kinderen moet laten doen en
waarom u zelf niet er bij hoort.
Mme Trierweiler verdient iets van 1,3
miljoen euro met haar boek en moet…
540.000 euro (=41,5%) daarvan als
belasting betalen. Dat heeft haar ex
Hollande zo geregeld.

SOLIDARITEIT? GEWOON “EVOLUTIE”!
Als
er
een
collectief
gevoel
van
onrechtvaardigheid wordt ervaren, zie
Ferguson en zelfs verder in de VS, leidt dat
tot rellen en opstandigheid. Want het vereist
solidair zijn met de getroffen ander en jezelf..
Rousseau sprak al van “wederzijdse
penetratie” en achtte dat essentieel iets
menselijks.
Rechtvaardigheid
is
iets
universeels en dus voelt eenieder zich ook op
de plek van de ander.. De mensen ervaren
dat zo maar ook dieren. Zie Science van
oktober 2014 (S, Brosnan en F. de Waal)
waar een vergelijking staat tussen mens en
dier vanuit beider cognitieve capaciteiten en
een drang naar collectief gedrag. Bij honden,
chimpansees, bonobos en ook vogels).. Daar
wordt ook een test beschreven met apen.
Men geeft twee van hen dezelfde beloning in
de vorm van komkommer schijfjes… Na
enige tijd krijgt een van de twee echter een
druifje en de ander de komkommer. Na enige
tijd weigert de een de komkommer en wordt

HOERA IK BEN HYPER-ACTIEF!
Die hyper-actieven zijn volgens vele
experts en hun omgeving een probleem!
Ziuj kunnen zich niet concentreren en hun
lukt daardoor een hoop niet.. Dus moeten
ze naar de psych. Maar een psych Richard
Friedman uit de VS ziet het nu toch anders.
Dat hoeft , zegt hij, helemaal geen
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handicap te zijn! In tegendeel, dat kan een
zegen betekenen! Zij zijn uiterst goed
passend bij het tijdperk 2.0. Onze huidige
wereld in volle verandering en versnelling is
voor hun gemaakt. Dat zegt ook Dr.
Dominique Dupagne uit Frankrijk hem na
want hij vindt zichzelf ook zo’n zapper…
Zeer lastig voor zijn omgeving maar super
creatief ook. En hij wijst op beroemdheden uit
deze groep: Steve Jobs van Apple
bijvoorbeeld, ene de Caunes TV-artist en ene
Pascale Clark radio-journalist in Frankrijk.
Het is dus gewoon de evolutie van de mens:
die past zich weer eens aan aan die
veranderende wereld. En daar moet je geen
medicatie tegen voorschrijven!

Soudie Arabië en Algerije.. Maar daar zit
het niet goed mee..
Iran zoekt het in de “smokkel” en dot
stiekem veel meer dan de 1 miljoen die het
mag verkopen. Afghanistan, Turkmenistan
en Turkije helpen.. Maar het is lang niet
genoeg.
Algerije zoekt het in de schalieproductie.
Nu de interne consumptie stijgt en de eigen
produktie afneemt gaat het ook aan de
schalieproductie van gas… Waar de prijs
beter is. Daar wordt nu 70 miljard in
gestopt tot boosheid van de lijdende
bevolking.
Angola snijdt in de uitgaven, en de helft
van zijn inwoners zit nog onder de 2 dollar
per dag.. Luanda zit zeer krap met zijn
gehoopte prijs van 81 dollar die zorgt voor
70% van zijn inkomen.
Rusland dondert in de afgrond. Die olie is
meer dan 50% van zijn inkomen. De roebel
stortte in (-41%!), en de oorlog in Oekraïne
maakt alles nog erger. Het BBP zakt met
5% en de inflatie gaat naar15% binnenkort.
De les wordt weer geleerd bij alle die leven
van olie en gas en die niet spaarden voor
slappe tijden!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
PIJN VAN DE LAGE OLIEPRIJZEN
Eind januari zat een vat op 45 dollar en in het
budget van Iran moet het op 125 zitten om
quitte te spelen! In Venezuela is dat 120 en in
Rusland 100. De olieindustrie ontslaat
mensen: Suncor (Canada) 1000, Shell 300
en Total moet ook al 10% op zijn uitgaven
bezuinigen. Baker Hughes en Schlumberger
beide servicers in de olie moesten er 9000
resp. 7000 ontslaan. Het aanbod blijft hoog
en de vraag daalt met de slappe
wereldeconomie.. Irak is weer op 3 miljoen
barrel nu, Rusland doet op 10 miljoen van
voor de val van de muur. Maar daarbij komt
nu ook nog de VS met 4 miljoen per dag.
Totaal wereldwijd nu: 93 miljoen/dag en men
verwacht nog 0,8 miljoen meer op korte
termijn. Tot de meeting van OPEC in juni blijft
de prijs zeker laag.. De Saoudis houden zo
hun marktaandeel en straffen de russen en
Iran en zelfs een beetje de VS. Maar ook de
golfstaten gaat dit alles 300 miljard kosten!
Dank zij hun grote oliegeldbuffers is het uit te
houden nu.. De saoudi’s hebben daar 800
miljard opfepot. Dat is dus heel anders dan bij
de russen en in Afrika: die moeten bezuinigen
nu. Met de sociale risico’s van dien.
Venezuela riskeert nu failliet te gaan en zoekt
nu geld in China, Rusland, Iran, Qatar,

HET GAAT BETER MET DE AUTOBATTERIJ
De LiS batterij is gemaakt van Lithium en
Zwavel en kan liefst drie keer meer energie
opslaan! Maar deze kon niet tegen vaak
opladen eerst… De uni van Warerloo lukte
het daar iets op te vinden door nanoachtige
katodes met zwavel toe te passen
waardoor het zwavel wordt gerecycleerd!
Bravo zo gaat het goed!
JAPAN GAAT TOCH WEER NUCLEAIR?
Ook al is nog een meerderheid in Japan
tegen, Abe laat weten dat de factuur van
de olie hem te duur blijft. Dus gaat hij weer
wat van zijn 58 stilgelegde reactoren
opstarten. En de vroegere grote antidemonstraties in Tokio bleven uit.. Weer op
naar het oude aandeel van 31% nucleair,
nu Fukushima wat vergeten is? Want ook
de japanse kernenergie industrie lijdt.. en
Japan koopt nu 95% van zijn energie in het
buitenland. De kenners zeggen dat “maar
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48 reactoren” weer kunnen worden opgestart
en daarvan enkel hen die op verhoogde
waterdruk. Die met “kokend water à la
Fukushima” blijven uit. Want de nieuwe
regels maken hen te duur.. Dus gaat Japan
om, maar wel iets anders dan eerder..

DE DUITSE ENERGIE POLITIEK
EON de grote duitse energieleverancier
heeft besloten het bedrijf te splitsen in een
deel: Duurzame energie en het deel
conventioneel…
(gas,
kolen
en
hydraulisch). Tot grote verbazing van vele..
EON heeft 60.000 mensen in dienst en
doet dit gezien de ontwikkelingen van de
laatste paar jaar. De productie van
duurzaam steeg nl met 47% naar 70
gigwatt (= 10x La France) in 2010-2013.
En die met kolen met +23% , terwijl die met
gas ging naar -23% en nucleair zelfs naar
-43 %.. De totale electriciteitsafname zakt
in Europa… wat de prijs zwaar onder druk
zet. Nu moet er dus stroom worden
verkocht tegen afbraakprijzen.. De groep
Margritte moest al 51 Gwatt stoppen en
conserveren = de produktie van 51
kerncentrales. EON sloot zelf 13 Gwatt..
En nu is de beurswaarde gelijk aan… de
schulden! Boven op dit alles komen nog de
kosten van de Energiewende, alle
kerncentrales dicht voor 2022! Dat kost
1200 miljard en de duitse fabrikanten van
zonne energie producten (Solon, Q-Cells
en Solar Millenium moesten sluiten:
weggedrukt door China. EON, RWE,
EnBW en Vattenfall elimineerden 25000
banen en RWE ging voor het eerst op
verlies in 60 jaar! Er zijn in Duitsland twee
energiewerelden: die van de grote
conventionele centrales met vluchtige
prijzen en die van de duurzame energie
met gesubsidieerde vaste prijzen.
Ook
GDF-SUEZ waardeerde af met 15 miljard
in Frankrijk.. Teyssen van EON zegt dat
splitsen moet om te kunnen overleven..
Het nieuwe deel gaat verder met 40.000
mensen en het oude blijft achter met
20.000 . Het nieuwe overtuigd de
investeerders nog niet want het moet 14
miljard bijdragen aan de sluiting van
kerncentrales… De concurrenten RWE,
EnBW en Vattenfall reageerden nog niet…
Vattenfall uit Zweden wil af van zijn “vuile
koolwinning” ook al draaien die nu prima.
Men verkreeg zelfs vergunning om in het
oosten enkele lege dorpen af te breken om
bruinkool te gaan winnen. Want in
afwachting van voldoende duurzame

DE VLOEK VAN DE OLIE….WEER!
De kerstman kreeg in Moskou en de andere
steden van Rusland weer geen echte kans..
De paniek rond de roebel overheerste alle
feestgedruis en de franse luxe producten
moesten in dollars worden betaald.. Dat leek
dus op 1990..
Want de olieprijs ging op de helft en daarop
dreef het land compleet. Want de belofte om
nog wat meer welvaartsbronnen aan te boren
naast de 70% uit de olie en het gas, dat werd
nog niet echt iets..
De helft van de
staatsinkomsten
komt
hier
van
de
oliemaatschappijen, wat helaas te veel lijkt op
de economie van Venezuela en Algerije.. En
die zelfgemaakte Oekraïne/Krim crisis gaf dit
land wat al afzakte een forse doodsklap…
Voor twee jaar, denkt Poetin nog.. Maar er
resten hem enkel nog wapenindustrie,
kernenergie en autoindustrie.. Maar die zijn
ook sterk verouderd intussen. Maar 35% van
de welvaart hier is voor 110 personen, alle in
de kring van Poetin. Het volk dent nog dat dit
alles een streek is van de saoudi’s en de
amerikanen wat niet echt waar is.. Want nu
kan zelfs de VS last gaan krijgen van die zeer
lage olieprijs! En nog erger: die schalieindustrie berust voor 80% op leningen van
300 miljard van Amerikaanse banken… En
áls dat ook dubieuze leningen zouden
worden… die ook met CDS (swaps) zijn
beveiligd dan kan op den duur een nieuwe
financiële crisis in de VS uitbreken! Zoals
eerder met die subprimes, ook slechte
leningen, gebeurde..
Zie de partner van Soros ene Jim Rogers die
honderden miljoenen op de Russische beurs
belegde… Hij wilde nou net profiteren van die
Russische oliecrisis… Want hij redeneerde:
Rusland is nu het meest gehate land van de
wereld… dus… Maar Soros is nu wel erg
stilletjes: dit zag ook hij niet aankomen: dé
grote baisse-specialist!
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energieproductie en samen met de nucleaire
afbouw moeten er kolen en bruinkool worden
gestookt.. Aan de grens met Polen kun je
zien waarom Vattenberg er af wil: daar wordt
dagelijks 63.000 ton bruinkool in electra
omgezet.. En het fijne stof ligt overal.. 1000
ton per dag nu. Het geheel dateert nog uit
Oost-duitse tijden. De grote monsters in de
groeve verslinden per uur 12000 m3 en de
transportinstallatie weegt 28.000 ton en is de
grootste ter wereld in zijn soort… Wat hier
wordt gewonnen is slecht steenkool waar 3 x
meer van moet worden verstookt voor
eenzelfde resultaat met goede steenkool.
Groen Duitsland doet dit als tussenoplossing
en daarom wil Vattenfalll er van af..

Parijs wil in 2020 af van de diesel… Nu zijn
74% van de nieuw verkochte auto’s in
Frankrijk diesels.. In W-Europa is dat nu
54% en in de VS 4,5%.. Jarenlang was de
diesel zeer populair want hij verbruikte ca
15/20% minder brandstof. Vreemd dit alles
want elders is de diesel nog zeer in trek
zoals die van Mazda die zijn SUV in
diesels levert en ook BMW voor 25% van
zijn 4x4 luxe X5. In de VS wordt een
verdubbeling
van
de
dieselverkoop
verwacht terwijl in China er maar 1%
diesels zijn en in Brazilië zijn diesels
verboden! Dus is er sprake van een
dieselcrisis..
STROOM UIT DE RIVIER
In de Loire ligt nu een prototype want die
stroomt lekker snel: meer dan 2 meter per
seconde. Hij heet Hydrofluv en kan 20 à 50
Kwatt opwekken wat genoeg is voor 60
huishoudens, dag en nacht. HydroOuest
doet het uit Grenoble.

ELECTRISCHE WOLKEN?
De rus Kazantsev bedacht het! Hij stelt voor
om een groot net op te hangen op 2 km
hoogte… met daar onder aan een slang die
naar de bodem gaat… En als er dan een
wolk door dat net gaat komt dat water in die
“pijp” die uitkomt in een hydrolieke centrale…
Die er stroom van maakt en dan het water in
een bassin opslaat voor droge tijden… Zo
“vist hij water en energie” bij elkaar
daarboven hangend aan een zeppelin. Een
net van 10 m2 kan zo 200 watt stroom maken
en 1000 liter water per dag. Met 5 miljoen
dollar kun je, zegt hij, uiterst groen, stroom en
water maken voor 100.000 mensen.. Hij
noemt zijn vinding: AirHes. Slim niet?

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE ISLAM OP ZIJN MAROKKAANS
De koning van Marokko reageerde zeer
apart op dat fundamentalisme en salafisme
in zijn geloof. Hij richtte Hay Riad op, een
school in de chique wijk van Rabat waar
veel leerlingen op zitten intussen. Namelijk
105 imams van 22 tot 50 jaar uit Mali… Op
zijn tournée van 2013 had de koning in
Dakar voorgesteld om in zijn land een
imamopleiding te starten. Dat voorstel viel
goed bij leiders die niks te maken willen
hebben met deze nare richting in de islam.
Nu zijn Mali, Niger, Guinee, Ivoorkust,
Tunesië en Libië geïnteresseerd geraakt
en die uit Mali kwamen het eerst in
september 2013. Maar zij spraken zelden
arabisch, want ze spreken thuis Frans en
bambara en reciteren enkel de koran in het
arabisch.. En ze konden ook soms niet
omgaan met computers: niet overal in Mali
is er stroom. Dus begon men met een
cursus arabisch en computergebruik. Een
van hen 45 jaar oud wilde zijn leerlingen op

.
OLIE ONDER DE 5000 € en..
De Datsun Redi-Go is gepresenteerd in New
Delhi en is te koop voor minder dan 5000 €.
De Dacia Logan van Renault doet nu 7700 €
en er werden er 2,8 miljoen verkocht.. in
Europa van 2004 tot nu. De Tata Nano van
300 € van Tata werd een flop en er gingen
maar 250.000 stuks van de hand.
Nu gaat Nissan het proberen.. na een ook
mislukt project met Baja dat ging over
motoren en scooters. Eerst dus India en dan
op naar Zuid-Amerika dus. Men begint daar
met de verkoop onder het label… Dacia. We
gaan dus van low-cost naar …very low cost!
WEG MET DE DIESEL?
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zijn school (een madrassa in Bamako) goed
les geven en beter weten welke interpretaties
je kunt geven aan de Koran. Om zo ook beter
te zijn gewapend tegen hen met afwijkende
ideeën. Deze “religieuze diplomatie” van de
koning had ook nog een ander doel. Ook
Marokko heeft al 1500 radicale moslims
waarvan er 500 in Syrië en Irak bij IS
vechten.. En in het zuiden vechten ook Aqmi
en Mujao rebellen. Dus is er ook eigenbelang
voor het promoten van een tolerante islam..
Er bestaat overigens ook een fundamentele
religieuze relatie van Marokko met Afrika:
men deelt om te beginnen de malekitische
rite Dat is een van de vier rechtsscholen van
de soennitische islam (naast: chafeïsme,
hanafisme en hanbalisme). Die gaat uit van
de originele Korantekst maar vanuit het besef
dat de Koran in de 7e eeuw in Medina is
opgeschreven en niet in de 21e eeuw.. Dat
zegt ene Ahmed Abbadi secr. Generaal van
de Rabita van de oulemas. Een soort van
denk tank van marokkaanse theologen. Hun
leider is leraar geweest op een uni in Chicago
en hij schrref samen met prins Hassan van
Jordanië een tekst waarin de behandeling
van de christenen in Irak door IS wordt
veroordeeld. Hij weer dat Marokko steeds
een tolerante islam heeft aangehangen. De
extreem westelijke positie van het land heeft
daar iets mee te maken. Want de golven van
nieuwe ontwikkelingen in de islam uit het MO
kwamen bij hun verzacht aan..
De malekitische rite van de Sahellanden is
brengt ook mee dat de moslims uit die landen
Mohammed VI van Marokko erkennen als
hun Commandeur. Zo kon de koning ook
mediator zijn bij het conflict van de touaregs
en de bevrijdingsbeweging van Azawad
(MNLA) in Mali in 2014. Hij bad eerst met de
MNLA-chef in de grote moskee van
Casablanca tijdens het vrijdagse gebed, dat
het “koningsgebed” heet. Daarna lukte het
om het conflict te regelen..
Maar er is nog een tweede verbinding, die
van het soefisme. Ene Faouzi Skali legt uit
dat
de
Marokkaanse
en
sahelgemeenschappen (speciaal Mali en Senegal)
verbindt. Het mystieke soefisme is ontstaan
in de 8e eeuw bij de anachoreten die zich
terugtrokken uit de wereld om God te vinden.

Bij hun dood kwam er een conferentie
(zaouïa genoemd) waar velen heen
kwamen. Een was die van Tijaniya
waaraan de sjeikh Sidi Ahmed meewerkte.
Hij kwam uit zuid-Alerije en is in Fez
begraven in 1815. Deze beweging heeft ca
300 kiljoen (!) leden verspreid over WestAfrika en Indonesië.
Dit soefisme komt nu opnieuw in de
belangstelling als spirituele varaiant van
de islam tegenover dat salafisme, de
politieke islam. De koning bad met vele
aanhangers in mei op het graf van Sjeik
Tiajani en sprak hen toe. “Het soefisme
kan een rol spelen in het vergroten van de
spirituele beveiliging en het verspreiden
van
de
waarden
van
liefde
en
saamhorigheid. En de radicale islam
afremmen met zijn terrorisme en
mustrieuze doctrines”. Aldus Mohammed
VI.
De koning denkt hierbij ook aan de aanslag
van Casablanca in 2003 en hij wil dit grote
project ver uitdragen. Want de islam kwam
ooit in zwart Afrika via Marokko! En daarop
wil hij voortbouwen om de tolerante islam
te versterken.
Een echte opsteker ook tegen dat
dreigende monomane beeld van een
radicale islam die enkel wreed en intolerant
zou zijn..
(Le Point 2211 22 jan. 2015).
DE PAUS EN DE BUSINESS
De paus was op bezoek in Turkije met zijn
enkele % ten aan christenen. En greep ook
deze gelegenheid aan boodschappen uit te
zenden, zoals hij ook deed in Straatsburg
eerder. En hij sprak volop… over vele
politieke aangelegenheden. Hij noemde
Europa een moeder die oud en moe was
geworden en niet meer erg vruchtbaar en
levend.. En zei de grote ideeën er achter te
missen. Ook de spanning achter de
idealen, die geest van ondernemen en die
nieuwsgierigheid, vond hij ook niet meer
terug, zo zei hij. Hij riep op voor een
politiek die de mensen weer “hun
waardigheid in hun werk” zou terug geven.
En daarna kwam “dat kerkhof dat de
Middellandse Zee was geworden, aan de
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orde. Maar hoe Europa dan zijn immigratieprobleem moest aanpakken bleef zonder
antwoord. Een canadees spreekwoord zegt:
“Als de mensen van de liefde leven, zal er
weinig miserie zijn en zijn de soldaten
troubadours. Maar zullen de mensen al gauw
dood zijn”. Ons paradijs is: Aan cesar geven
wat hem toebehoort en aan god geven wat
hem toekomt”. Morele lessen zonder ook de
noodzakelijke acties noemen is niet genoeg.
Politiek heeft behoefte aan ideeën maar
daarbij kan het niet blijven..
Maar er is ook de prognose dat Europa 50
miljoen inwoners verliezen gaat tot 2050
gezien.. en ook de lamlendigheid op politiek
en strategisch gebied.. Daarvoor is echter
zeker een nieuwe generatie nodig.. die de
21e eeuw uitvindt.. Historici wijzen op begin
20e eeuw, toen iets dergelijks begon na WO I
en duurde tot na WO II.. Ook na dat rechtsradicale dat moest uitwoeden. En toen begon
het ook met… nalatigheid en berusting.

Libië kan nu iets doen tegen hen.. Het land
is een kluwen van milities en lijkt steeds
meer op Somalië. IS heeft het weer goed
gezien want er zit VEEL olie daar, dus zit
er een bank onder het zand. De regering
werd al uit Tripolis weggejaagd en zit nu in
Toebroek en het worst steeds erger..
De president van Kameroen werd ook al op
internet bedreigd door Boko Haram dat
regelmatig zijn land binnenvalt om te
moorden. Op 12 januari was het weer raak
en Kameroen vroeg Tsjaad mee te helpen.
Die kwamen met 400 tanks en
helicopters… Het conflict met boko Haram
breidt zich uit en het land roept nu de
Economische gemeenschap van centraal
Afrika op te hulp te komen.. Die basis die
Boko Haram inpikte aan het Tsjaad Meer
moet ontzet worden en dat terwijl het
tsjaadse leger veel beter is dan dat van
Nigeria.. Maar Boko Haram is gevaarlijk
en bewerkt het nigeriaanse volk met
geweld om de nigeriaanse regering angst
aan te jagen.
Er onstaat meer en meer een gevaarlijke
situatie rond Boko Haram en ook in Libië.
Zij die dat niet zo ernstig opvatten moeten
bedenken hoe snel Syrië en Irak tot een
kalifaat werden! Waar we nu voor jaren
tegen moeten vechten…

FN EN ANTI-SEMITISME
Marine Le Pen die waarschuwt tegen
opkomend anti-semitisme? Dat is opmerkelijk
met de reputatie van Jean-Marie Le Pen uit
het verleden.. Die ooit gaskamers ”historische
details noemde” en er voor werd veroordeeld.
Marine neemt daar “afstand van” en vond
daartoe een originele manier. Ze zei: “De
laatste 15 jaar neemt het antisemitisme toe in
Frankrijk en dat komt door al die
vreemdelingen in het land en dat islam
fundamentalisme”. Zij zet dit tegenover die
strijd van de regering tegen “racisme en antisemitisme”… Als de vos de passie preekt,
boer pas op je kippetjes..

DE EBOLA-LESSEN VAN AFRIKA
Er waren in de ebolalanden maar weinig
middelen en toch was er weinig “ebolaexport”. Die gevallen werden in Europa en
de VS met een topinzet aan moderne
middelen bestreden… Enkel fouten van
mensen leverden daar problemen op:
slordigheden. Zie Afrika waar de Artsen
zonder Grenzen opereren en hun wijsheid
inzetten. Dat virus kan namelijk helemaal
niet tegen chemische bestrijding met
alcohol en chloor… In plaats van die
indrukwekkende
superdure
astronautenpakken werd dus daarmee
gestreden tegen de verspreiding. Na
bloedafname
wordt
daar
de
arm
geschoond met alcohol of chloorwater en
ook de handschoenen worden ermee
gecleand voor de kleding uit te trekken.

Terug naar inhoud
AFRIKA
IS DOET OOK AAN EXPORT
IS roept in Libië zijn broeders uit Tunesië en
Marokko (!) op tot algehele mobilisatie. Ze
hebben er al een stad hun hoofdkwartier
namelijk Derna, niet ver van de grens met
Egypte. Dus er is al een eerste enclave van
IS in dit totaal verdwaasde land. Dat een
grote bandieterige rol speelt in dat vluchten
naar Europa in wrakke bootjes… Niemand in

18

Dus de angst en de supermiddelen zijn
minder van belang hier dan “het gezonde
verstand”. Dat werkt met eenvoud en
goedkope spullen.. Veel wat zich ontrolt in
Afrika is voor ons zeer leerzaam. Waardoor
we zeker ook bij nog besmettelijkere ziekten
veel kunnen veranderen en bijleren. En die
herontdekking
van
die
eenvoudige
chemicaliën is zeer waardevol. Om de
uitwerpselen en afscheidingen van de
mensen te besproeien en handen en
handschoenen te ontsmetten. En ook de
lijken… Dat hielp Afrika nu enorm en zonder
dit hervonden inzicht zou de ramp veel groter
zijn geworden..

publicity. Daarom kwamen er in 2014
minder dan 750.000 toeristen.. Marokko
deed zelfs 10 miljoen. Nu zette de regering
aan tot acceleratie: er moet nu naar 1,5
miljoen voor 2016 opgestoomd. En daarna
op naar 3 miljoen… Dat gaat veel inzet
eisen!

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE ECB-ACTIE HEEFT POTENTIE?
Die pure technische ingreep van de ECB
kun je ook heel anders zien, zegt Attali, de
franse econoom en auteur. En hij wijst op
de VS in 1787 toen die in oorlog raakte met
de britten. En er dus voor het eerst vele
wapens moesten komen voor het : federale
leger. Want de fransen gingen weg en de
VS stond er alleen voor..
Dat was de echte creatie van de VS als
ware federatie en waarom zou je nu dat
ECB-plan niet zien als eenzelfde potentiële
stimulans?
Zeker nu het terrorisme en die stoute
Poetin ons bedreigen. Waarom nu niet ook
een groot europees project om onze
defensie en beveiliging op europees niveau
aan te pakken? Met inzet van het “Internet
en zijn vele connectiemogelijkheden” om
verdachte personen te bewaken? Wat
zeker geldt voor de landen van het “eerste
uur”: Frankrijk, Duitsland, Italië, België en
Nederland die het verdrag van Rome
tekenden.
Het is niet nodig nog andere drama’s af te
wachten zoals ook Jefferson, Madison,
Hamilton en Washington deden. Dat is de
uitdaging nu aan de leiders van de
europese toplanden..
Naïef? Onhaalbaar? Zoals ook dat
terrorisme lang niet werd aangezien voor
écht gevaarlijk BINNEN Europa? Attali is
op zijn tijd een dromer maar dit is heel wat
anders en noodzakelijker dan vliegen naar
Mars of nog verder… Wat ook ooit naïef
werd genoemd en onhaalbaar. En
hetzelfde geldt voor wat de ECB nu doet:
die zo moedig is om alles wat ze moet
doen om haar primaire missie, het behoud

AFRIKA BOUWT OOK AAN DEFENSIE
In Afrika gingen de defensie uitgaven in 2013
met 8,3% omhoog dat is de snelste groei op
de wereld. In 10 jaar was dat +65%... Per
index tov 2004=100: Afrika schoot naar 170
terwijl de hele wereld afboog bij 120…
Algerije is de kampioen met 10 miljard. Dit
komt ook omdat steeds meer afrikaanse
militairen deelnemen aan vredesmissies en
zij de aziatische en europese troepen
vervangen. Ethiopië en Ruanda zijn hier het
meest actief en deskundig. In de Sahellanden
wordt er geld uitgegeven voor de eigen
veiligheid: zie dat terrorisme daar. En in OostAfrika moest de piraterij worden bestreden.
En dan zijn er nog de off-shore olieinstallaties en de industriële ambities. Angola
wil nu zelf zijn oorlogsboten bouwen en
Nigeria en Soedan maken zelf minutie. Vier
wapenfabrikanten zetten al in Afrika bedrijven
op: Antonov in Soedan, Eurocopter en
Fincantieri in Kenya en Saab in Botswana.
De tijd van de anti-koloniale guerilla’s van de
20e eeuw is voorbij nu zijn het hier vooral
burgeroorlogen. Zo gaat het nu ook in Afrika..
SENEGAL IS BOOS OP FRANKRIJK
In dit land is het toerisme nr.2 na de visserij.
Einde 2014 vielen de reserveringen met 70%
terug hier… Want Parijs gaf een negatief
reisadvies.. Vanwege de buurman Mali en het
ebola-risico. Terwijl er maar één geval was
en de betrokkene is genezen! Maar er
werden ook in Senegal fouten gemaakt met
visa en dure vliegtickets en achterblijvende
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van voldoende vertrouwen in de euro en de
dragers ervan, nu te vervullen en dus wat
gewaagds doet. In tijden van hoge nood gaat
het om dingen die net op tijd een verandering
brengen.. En die tijden zijn nu aangebroken.

territorium, sociaal en etnisch gezien is
over ons land gekomen”.. Dat was zeer
krasse taal die lang niet iedereen op prijs
stelde.
Want de apartheid van 1948 tot 1991 in ZAfrika, Zimbabwe (Rhodesië) en Namibië
(ZW–Afrika) was wettelijk vastgelegd en
gewild, georganiseerd door de overheid en
geldend op burgerlijk, sociaal, economisch
en opleidingsgebied. De VN verklaarde het
tot “misdadig” in 1973.
Maar dat laatste is in Frankrijk echt niet
aan de orde. Waar het om gaat is de
mislukte integratie die ook Merkel al
benoemde in 2010. En er zijn er nog meer..
Maar Valls is geen woordvechtende
filosoof, hij wilde schokken en dat lukte
best. De discussie die het opriep was iets
wat eerder had gemoeten.

FRONTEX: DE PAPIEREN TIJGER
Frontex werd de speelbal van de rommelige
europese immigratiepolitiek. Men wil nu wel
meer geld geven maar niet de positie echt
versterken.. Ze is gevestigd in Warschau en
telt nu 320 personen na tien jaar bestaan.
Enkel de buitengrenzen van de EU en haar
geallieerde landen (Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein en Zwitserland incluis) vallen
onder haar aandachtsgebied. Waar men dat
vraagt levert Frontex assistentie.. en verder
“coördineert zij de grenscontroles”… De
bestuursraad zit vol met de 26 lidstaten… Ze
werd al vaak verdacht van inhumane
optredens, maar zegt dat zij technisch
uitvoeren wat landen hun vragen. Zij maken
geen eigen beleid. En nu staat “Schengen”
dagelijks onder druk. En de landen
wantrouwen elkaar nogal door die grote
stromen vluchtelingen via Turkije en Libië..
waar nu de operatie Mare Nostrum loopt. De
Mazières uit Berlijn zei daarover: Deze
operatie was bedoeld als reddingsoperatie
van vluchtelingen in nood maar werd een
ware brug naar Europa… Griekenland en
Italië voelen zich alleen gelaten en
gewantrouwd. Zeker nu er in Italië in 2014
170.000 arriveerden na 43000 in 2013.
Daarna kreeg Frontex 110 miljoen toegezegd
wat weer verminderde door bezuinigingen.
Frontex is afhankelijk van materieel van de
landen want het heeft geen eigen budget. En
betaalt voor het “lenen”! Nu willen Juncker
en Hollande meer geld voor Frontex maar
lukt dat wel? Nu loopt er een studie door
Frontex van de haalbaarheid van een
europese grensbewakingsgroep.
Supranationaal à la Nato. Er kwam een nieuwe
franse directeur die een sterk CV heeft. Nu is
de vraag of hij meer ruimte krijgt dan zijn
voorganger maar dat is (weer) afwachten..

DE GRIEKEN SCHIETEN NIKS OP
Het land had een eerste trimester met
groei in 5 jaar, net voor Syriza de
verkiezingen ging winnen. Die troïka
maakte een hervormingsplan om het land
te moderniseren en die foute privileges
weg te nemen. Het ging daarbij vooral over
de belastingen dus het echt innen daarvan.
Enkel de echte fraude is nu onder schot:
als je voor 5000 euro fraudeert moet je een
jaar in de bak hier… Bij 150.000 drie jaren..
Dan zijn er nog de reders en de kerk die
geen belasting betalen.. De kerk krijgt hier
enkel geld..
Daar is van de
priestersalarissen nu 20% afgehaald en
daarbij bleef het. Op giften staat geen cent
belasting hier.. Sinds 1 october is er een
wet die de reders verplicht om bij te
dragen… Maar: op basis van vrijwilligheid!
Na 5 jaar is pas 8% van de grond
opgenomen in een Kadaster. Athene staat
op papier wat dit betreft in 2020…
De publieke dienst verminderde met
260.000 personen die bij pensioen niet
werden
vervangen.
Het
investeren
bijvoorbeeld het openen van een hotel,
blijft hier echter administratief een echt
hoogstandje! Tien jaar knokken en 40.000
handtekeningen zijn nodig van de diverse
overheden. Onder luid protest ging de
pensioenleeftijd naar 65 jaar…. Sommigen

VALLS, FRANKRIJK EN DE APARTHEID
Valls sprak met Nieuwjaar en zei in zijn
speech: “ een apartheid wat betreft
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gingen hier al met 45 jaar met pensioen! De
zondagse opening is na veel moeite een
feit… maar dit is meer symbolisch dan echt
een dik punt. Maar er kwam wel een
budgetoverschot voor het eerst in 20 jaar en
dus nu een pietsie groei. Maar vele slechte
gewoonten bleven… En sinds november zijn
bijna alle ministeries nu gesloten… Er is nu
tijd nodig voor politieke actie.. De oude
demonen zijn weer terug in het oude land..

zakte met 6 maanden tussen 2002 en
2012. Waar komt dat vandaan? Omdat ze
niets aan werk vinden, mogelijk? Maar dat
spreken de TNS Sofres expets tegen. Zij
constateerden
dat
jongeren
hun
professionele leven heel anders zien dan
hun ouders.. hun eigen baas zijn en ook
niet aangewezen zijn op die “ondankbare
grote organisaties”. Ook zien zij de
vakbonden als iets van “vroeger”. Ze willen
ook daar niet van afhanelijk worden.
Vele technische scholen stimuleren ook dat
eigen baas worden. En richten afdelingen
op om nieuwe ondernemers te helpen.. En
dat stattut van de “auto-entrepreneur” van
2009 helpt ook. Jongeren kennen bijna alle
die successen van de jeugd in de VS:
Jobs, Gates, Page, Zuckerberg (Apple,
Microsoft, Google, Facebook) die allemaal
op de campus begonnen. Op het internet
zijn zij echte jeugdhelden. Dus “voor jezelf
beginnen is nu in”! Vroeger was dat enkel
de weg voor hen zonder diploma..
Nu zijn ze vrijgezel, zonder kids, zonder
vermogen… En ze zijn flexibel, creatief
en… naïef. Wat hun ouders deed
afschrikken doen zij gewoon. Eindelijk mag
je dus in La France ook “mislukken” zonder
dat het negatief is. Verzucht de redacteur
van EXPRESS. Nu staat zo’n mislukking
zelfs mooi en positief in je CV!

IN FRANKRIJK MINDER STAATSAMBTENAREN?
Het jaarlijkse saldo voor het aantal
staatsambtenaren was al vanaf 2010 negatief
door Sarkozy. Jaarlijks ca 25.000 minder..
Hollande zou dat veranderen maar deed in 3
jaren: -8000, -3200 en in 2014 nog -1200. Dat
komt omdat bij het budget zwaar wordt
geremd en omdat de 60.000 leraren er
gewoon niet waren.. Dus lijkt het er op dat
Hollande het aantal staatsambtenaren op
hetzelfde niveau gaat houden en niet
uitbreiden zal in zijn 5 jaren. Maar hun
budget helaas groeide jaarlijks toch door met
700 miljoen en men zou dat tot 250 miljoen
beperken! Dus moet het aantal toch omlaag
en dan moet er aan de 35 uur gesloopt
worden. Ai!
DE FRANSE JEUGD DENKT ANDERS!
Een enquete van TNS Sofres oktober 2014
liet een verrassing zien. Zo’n 53% van de
jongeren wil later geen ambtenaar meer
worden: wat vroeger wel zo was. Zo’n 35%
van de 18-24 jarigen wil eigen baas worden.
Terwijl hun ouders nog steeds voor 69%
willen dat ze bij de overheid gaan werken. Let
wel: 23% van de jongeren onder 25 jaar is in
Frankrijk werkeloos..
In meer detail werd op de Salon du Travail
geenqueteerd en daar vond men: 54% van
de 16-29 jarigen willen voor zichzelf gaan
werken (hoger dan die algemene 37% in
deze leeftijdsgroep). Ook een andere
enquete van Ifop toonde dat 4 op de 10
leerlingen van colleges eigen baas wilden
worden.
Onder de eigen werkers onder de 30 jaar is
ook sprake van een toename en de
gemiddelde leeftijd van een starter in Franrijk

DE AANSLAGEN OP FRANKRIJK EN
EUROPA
De naïviteit is voorbij nu het terrorisme
Frankrijk trof in zijn hart en daarmee ook
Europa. Na Boston, Sydney, Ottawa en
Peshawar was Parijs aan de beurt, met
twee bloedige aanslagen. De oorlog met
het fundamentalisme in de islam is nu in La
France aangekomen. Dat in Mali en via
Jordanië er al tegen vocht, en ook weet
had van Boko Haram (Nigeria), de
shebabs, Hamas, Hezbollah, IS en AlQaida en Aqmi.. De 20e eeuw was de tijd
van de strijd van de democratie tegen
fascisme, nazisme en sovietisme. Hun
ondergang zagen we en toen de opkomst
van nationalisme en religieus fanatisme.
De Toqueville zei het lang geleden: “Op de
wereld zijn het nationalisme en de religie
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die ons doen voortgaan naar een
universalisme van alle mensen”. De islam
kwam op:
-In 1979 in Iran een nieuwe theocratie
-In 2001 de aanslagen in New York, met een
reeks oorlogen daarna. Waarin religies een
grote rol spelen, ook binnen de islam.
Na 2001 zijn er de Arabische revoluties waar
enkel Tunesië redelijk uit kwam. Libië en
Syrië gingen naar chaos en Egypte viel terug
in een soort dictatuur..
-IS nam vervolgens de ontstane vrije ruimte
in en begon een kalifaat. Met eigen land, een
nieuwe staat en met olie als geldbron.
Het moslimterrorisme diversifiëerde zich
breidde zich uit. En werd een importante
strategische factor met alle geweld dat
bestaat. IS maar ook de “eenlingen” als
Merah die radicaliseren. Er kwamen grote
christenvervolgingen naast een lange oorlog
tussen soennieten en sjiieten. En er ontstond
wrijving in vele landen via het medium
Internet met zijn social sites. Frankrijk en
Europa kwamen in de vuurlinie, naast de VS
en de moslimminderheden roerden zich. Hun
mogelijkheden werden onderschat en er was
geen strategie tegen hun ontwikkeling en
ook niet tegen hun verpaupering.
Daarbij kwamen een steeds krachtiger
populisme en xenofobie. De VS reageerde
met een golf van liberalisme en militairisme
en Europa bleef steken in een soort
“engelachtigheid”. Frankrijk raakte verward
en werd schizofreen in relatie tot de islam.
Mislukte integraties alom, massa-werkeloosheid, discriminatie en kaste-vorming.
Radicalisatie van een deel van de jeugd was
het gevolg en ook een nieuw anti-semitisme,
dat vele joden naar Israël deed gaan. Parijs
raakte verstrikt in oorlogen die boven zijn
krachten kwamen. Militair, financieel en
politiek..
Natuurlijk kan de islam dit niet echt winnen op
termijn: hun aanpak heeft geen echt
fundament. En het komt uit op een interne
oorlog die zich ook tegen de rijke sponsors
richten zal. Iran, de saoudi’s, Qatar en
Pakistan.. Voor de afloop zijn de ontwikkelde
landen ook van groot belang.
Nu moet er beleid en politiek gemaakt
worden tegen dat terrorisme. In landen, in de

EU en in Natoverband dus ook met de
“geallieerden”. Terwijl de sociale onrust
toeneemt: de grieken nu voorop. Maar ook
Pegida in Duitsland.. Ook samenwerken
met Magrheb en MO gezien die vluchtelingenstroom en ook IS.. En het optuigen
van de economie en de groei en in toom
houden van racisme, anti-semitisme en
populisme.
En bij dit alles is het de kunst om onze
waarden en vrijheid te ontzien.. Dat zal niet
echt meevallen: zie wat in de VS gebeurde
met (geaccepteerd!) martelen, regeringsleiders afluisteren en ook het “internetpirateren en hacken”..
LEDEN
POLITIEKE
PARTIJEN
FRANKRIJK
Het rommelt zeer in het franse politieke
landschap. De UMP heeft 219.000 leden
die hun contributie betaalden, de PS
60.000 (van de potentieel 150.000) , het
FN 8500 de POF 70.000 en de EELV
9500. Ter vergelijking: in Duitsland heeft de
CDU 500.000 leden en dat claimt de SPD
ook.. In Zweden hebben de sociaaldemocraten 150.000 leden op bijna 10
miljoen inwoners. De partij van Rayo in
Spanje heeft er 700.000
(contributie:
enkele euro’s!) en Renzi doet het met
300.000 leden. Cameron heeft er 134.000
en Labour zegt dat ze er 190.000 heeft.
Iedereen verloor zeker op links, de laatste
jaren. En Frankrijk had nooit een hoog
ledental in deze sector. Sarkozy wil nu
naar 500.000 en snel, want het FN scoort
een hoge groei. Zeker in de Paca. Men zag
een factor 12 in groei daar.
Kortom, het rommelt in La France en
morgen zal het anders zijn dan nu… Maar
waar exact is niet te zeggen. De situatie
staat onder sterke veranderingskrachten.
DE EU MET TWEE BREUKEN
Wel 50 jaar lang was Europa een
dynamische regio met richting en na het
Frans/Nederlandse NEE in 2005 begon het
eurosceptimisme wat nu volop bloeit. En
nu raakt de EU in een dubbele breuk: een
in het zuiden, daar zou men terrein kunnen
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verliezen, en een in het oosten (waar men
niet meer kan groeien..).
Het zuiden verzuipt in de schulden en heeft
opposities die het bezuinigen zat zijn. Daar
dreigt dus ook de verscheuring nu van Italië,
waar de oude president weg wil, tot aan
Griekenland waar men geen president kon
kiezen en dus nieuwe verkiezingen ingaat.
Waarbij een nieuwe linkse partij geheel niet
radicaal overigens, opnieuw wil praten met de
schuldeisers en financiers. Wat kan leiden tot
breuken en zelfs het vertrek uit de euro.
Merkel zei het hardop…
In het oosten kwam Litauen erbij, vooral door
zijn angst voor de russen. Want in Oekraïne
is nog lang niets geregeld en een nog harder
conflict met Poetin is niet uitgesloten.
Ondanks zijn economische fiasco.. En de EU
zal daar iets moeten oplossen langs politieke
weg. Terwijl het in Moldavië al weer rommelt
met Transnistrië als lont..
En toen kwam die clash met het terrorisme in
het hart van de EU..
Een ander Europa is dus super urgent
geworden. Maar met welke politieke wil en
drive? De deflatie komt daar nog bij: weg lijkt
elke groei en daarmee is schulden afbouw
een vrome wens geworden. En dat
investeringsplan van 300 miljard is 10 keer te
klein.. Helaas begrijpen zowel Duitsland als
Frankrijk nog niet de val: diverse landen
hebben namelijk genoeg van bezuinigen…
Dus moeten ze nu een weg gaan: hervormen
zonder nu te bezuinigen en massaal
investeren maar ook met schuldafbouw.
En dat kan nog wel… Maar de start moet niet
lang meer worden uitgesteld..

314.000 gingen weer… Maar de piek van
320.000 van 2005 werd niet meer gehaald.
En ze kwamen echt om… te werken, en
dat deden ze zeer deskundig en toegewijd!
En de ww daalde in het UK van 8 naar
5,9% en hun economisch saldo (inkomsten
min kosten) was positief..
In de hele EU zijn er “maar” 14 miljoen
mensen arbeidsmobiel en de arbeidsparticipatie van deze groep steeg (nu 68%
was 65%). Maar het is slechts 0,7% van de
werkende bevolking…
Dus moet je
vaststellen dat
dit erg weinig is…te
WEINIG immigratie dus en niet … teveel
zoals je overal hoort! Slechts 2,7% van de
EU-ers werkten ooit in een ander EU-land..
enkel in Luxemburg, Cyprus en Ierland lag
dat fors hoger.. In de VS is dit totaal
anders: daar wisselt elk jaar 4% van plek
van die 200 miljoen in de grote steden. En
in de EU is ook nog de ww op meer dan
10% en blijven 2 miljoen banen onbezet…
Mede daarom blijven die enorme
verschillen in ww-percentages er: 5% in
Duitsland en 25% in Spanje! De beweging
van zuid naar noord was er wel vanaf
2012, maar is kwantitatief een schijntje..
veel te weinig om echt effect te scoren.
Gelukkig blijkt dat de nieuwe generaties
wat meer bewegen: 61% zegt nu dat best
te willen mede vanwege Erasmusprogramma. De jonge Zweden en Finnen
zijn het meest beweeglijk met 76 en 71%.
En die Cameron werd terecht op zijn
nummer gezet door Juncker die zijn
woorden zeer betreurde.. Slecht voorbeeld
ingegeven door de opkomst van Ukip:
zwakke staatsman die C. dus…En geen
echte Europeaan.

EUROPA IS NIET MOBIEL
De ww is enorm hoog in de EU maar er zijn
ook overal banen die geen personeel vinden.
En nu horen we een liberaal als Cameron
zelfs raten over “sociaal toerisme” waarmee
hij doelde op de arbeidmigratie in zijn land.
Die best hoog was vooral vanuit Polen…
Terwijl hij volop profiteerde van die migranten
om zijn economie op peil te brengen en jobs
te vervullen die de engelsen zelf liever niet
hadden! In 2013 kwam de flux per saldo op
212.000 personen, 526.000 kwamen en

LA FRANCE HEEFT LAST VAN DRONES
In drie maanden vlogen er wel 31 keer
kleine drones over de franse kerncentrales.
En ze zijn deze keer niet van Obama… die
het in de grote en dodelijke zoekt.. De
autoriteiten in Parijs haasten zich met het
kleineren
van
deze
burgerlijke
ongehoorzaamheid maar Greenpeace
rustte daardoor niet… En liet experts een
rapport
opstellen
dat
best
flinke
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opschudding gaf. Large and Associates deed
een knap stukje werk..
Want ondanks de wet die overvliegen lager
dan 1000 meter verbiedt en dat ook binnen
een diameter van 5 km van een kerncentrale,
gebeurde dat bij 14 centrales en in totaal 31
keer zonder dat er iemand werd gepakt.. Het
leger probeerde zelfs met een helicopter er
een te pakken te krijgen. Want die dingen zijn
stilletjes, onzichtbaar op radar en spreiden
weinig warmte uit: detectie is uiterst lastig
dus. De firma Parrot verkocht al 670.000
drones sinds 2010 wereldwijd en in 2014 al
200.000 stuks. Laagste prijs: onder de 100
euro! De wat zwaardere met 4 à 8 rotors die
3 uur kunnen doorvliegen kosten rond 1000
euro en je kunt er zelf eentje van maken.
Ai: de laatste onderzoekaanpak over de
veiligheid van de franse kerncentrales
(waaronder nogal wat oudjes zitten) sprak
met geen woord over “drones”.. Maar met
een precies plannetje kan zo’n kleine drone
eerst mooie info verzamelen waarna een
grotere wat zou kunnen “transporteren” … In
de nacht en precies voorgeprogrammeerd
mbv die kleine. En dus geheel onopgemerkt!
Eentje van 1 à 1,5 meter doorsnede kan 6 à
10 kilo aanvliegen voor een terrorist die er al
is… Wapens en ook explosieven of een
houder met gifgas.. Of waarom niet een
kabel stuk maken bij het laden van brandstof
mbv containers van 6 à 10 ton? Die zou wel
eens kunnen barsten bij de val.. en dan komt
er veel straling vrij. Maar dat is vooralsnog
wel stuntachtig. Een aanval op de electrische
voeding van de hulpgeneratoren zou een
ramp kunnen veroorzaken bij een externe
black-out.. Dat vereist best meer drones en
denkwerk maar het zou kunnen. De andere
zou zijn de opslagplekken van brandstof die 3
à 5 jaar moeten afkoelen en dat is een
zwakke plek.. een gat in de muur van zo’n
bassin zou een ramp zijn en kunnen ontstaan
bij een explosie. Al moet eerst het dak
worden geopend met een andere explosie,
maar dat kan… Het is dus vooralsnog geen
kinderspelletje maar er wordt al gezegd: loof
een miljoen uit voor een afdoende oplossing..
om drones op te sporen. De engelse
rapporteurs wisten dat ze kritiek zouden

krijgen en dus wezen ze op de zwakke
punten die bleken bij… de aanval van 9/11.
TIROLE NOBELPRIJS SPREEKT
Hij werkt nu in Toulouse (School of
Economics, TSE) na jaren studie en
promotie in de VS (MIT). Jean Tirole kreeg
op 10 december de Nobelprijs voor de
Nobelprijs Economie: de 2e fransman die
deze eer treft. Nu wordt hij door Valls
geprezen en moet zich uitlaten ver zijn land
in diepe economische crisis. Hij gaat niet
veel
uit
de weg:
“”Gebrek aan
economische cultuur”, zegt hij en “Frankrijk
zit economisch op slot”.
Zijn rapport over de franse arbeidsmarkt
(met O. Blanchard) haalde zover niets uit..
Er
was
geen
draagkracht
voor
hervormingen
die
een
lange
implementatietijd vragen, zegt hij. Ook de
pers en de wetenschappers moeten eerst
meegaan en draagvlak aanbrengen. In
Europa zegt hij moet een essentieel
onderscheid worden gezien in het Zuiden
(waar Frankrijk bijhoort economisch) en het
noorden.. Frankrijk deed niets aan zijn
schuldprobleem in hoogtijdagen en is
daarom nu uit vorm… Nu is Parijs in echt
slecht weer aangekomen. Er moet snel en
diepgaand worden ingegrepen. En daaraan
wil hij met zijn “School” graag meedoen.
Waarbij hij private financiering van de TSE
geen enkel probleem acht..
Economie is een “open wetenschap”
geworden. Daarbij lopen de VS voorop en
daar zie je knappe koppen nu uit de hele
wereld. Daar betaalt men ook 4x zo veel
voor een topper.. Maar ook TSE begint nu
mee te mixen. In de VS doen economen
ook veel aan hun contacten met de pers:
zie Stiglitz. Frankrijk wantrouwt de
markteconomie en is nog sterk voor een
sterke centrale staat. De staat moet nog
enkele taken blijven doen maar moet het
vooral laten bij “regulering”. En dus bij
voorkeur
niet
zelf
“produceren/ondernemen”.
Al in 2007 beschreef ik de economie als
een
wetenschap
die
tegelijk
de
gedragingen van groepen en individuen
beschrijft en die ook “normatief is” dus die
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middelen voorstelt om het “algemene welzijn”
te bevorderen”.. De macro-economie is sterk
gebaseerd op de inzichten vanuit de microeconomie. In 2013 zei Michel Rocard nog:
“De economie is de meest belachelijke van
de moderne wetenschappen. Ze probeerde
via de wiskunde zich binnen te werken in de
“exacte”. Wat belachelijk is omdat het hier
sociologie betreft”. En ja: tegenwoordig zien
we een rij wetenschappen, die eigenlijk alle
de mens vooral in groepen bestudeert..”.
Daarbij is wiskunde slechts een techniek
maar blijft de basis hypotheses opstellen en
verifiëren en testen ook via veel statistische
waarnemingen. Zie ook Piketty. Ik interesseer
me vooral voor de psychologie van de
individuen en bezie daarbij ook de historie
van dit vak. Via Adam Smith die vóór zijn
boek: Over the weath of the nations, eerst
schreef: De theorie van de morele
gevoelens.. Wat nu een naïef boek heet,
maar hij had de basis van de economie goed
begrepen. Wij hebben veel samengewerkt
met Princeron over de economische
gevolgen van het mensbeeld dat men heeft
en dat men wil “opdringen aan de andere
mensen”. We onderzochten ook hoe de
mensen vaak welbewust een “verkeerd
gedrag” kiezen omdat ze onvoldoende de
aandrang voelen om dat te veranderen. Zie
het gedrag van de rokers…
En over de eurozone zegt (ook) hij: Het is
jammer dat er zo’n tegenstelling is ontstaan
tussen noord en zuid in deze zone. De grote
crisis is hier niet ver…

projecten op.. maar de animo is niet
geweldig. Geld is er genoeg maar goede
ideeën niet.. En anderen zeggen dat het
niet genoeg zal zijn en denken aan 600
miljard.. De poolse geldman in de
commissie denkt zelfs aan 700! Het moet
vlug: half 2015 moet het al gaan lopen. En
het is zeer hard nodig..
SPANJE KRABBELT OP?
Spanje kromp zijn economie in met 7%,
ging naar 27% ww en deed 22% van de
mensen arm worden… Dat gebeurde bij de
krach toen zijn bouwsector ontplofte. Dat
was 18% van zijn BBP en gaf werk aan
20% van de mensen. Na Zapatero kwam
Rajoy die er werk van maakte om te
hervormen. In 2014 was er 1,4% groei (Fr.:
o,4), en 2015 belooft 2%. En de ww zakt
en de buitenlandse investeringen zijn er
ook weer volop. Handelsbalans die -10%
deed is nu +2%. Alles via ferme
hervormingen en belastingverhoging via
BTW
en
inkomsten.
En
lage
winstbelastingen.. Daarmee zakte het
tekort met 6% naar nu 5% . Alles is er te
zien: minder ambtenaren, 5% minder
salarissom, afslanking op locaal nivo, wwherziening, herziening systeem gezondheid
en van de pensioenen. Met pensioen op
67, 37 jaar premiebetalen, en berekenen
vis
de
laatste
15025
werkjaren.
Versoepeling van de arbeidsmarkt
en
ontslagrecht, minieme salarisverhogingen
en zo een stap van 15% in productiviteit.
Herzien
banksysteem
ook
en
exportpromotie. Fiscale beloning van
innovatie en in de numerieke economie,
verscherpte concurrentie in de beschermde
sectoren en druk op internationalisatie van
grote bedrijven.. Een indrukwekkende lijst.
Maar men is er nog niet met: 23,7% ww en
97% Staatsschuld, De vergrijzing is enorm
en de jongeren trokken weg.. De risico’s
zijn echter vooral intern en van politieke
aard. De afscheidingsdruk van Catalonië
en de radicalisatie van de publieke opinie
(= vooral partij Podemos die 25% halen
kan). Zij kan het land onregeerbaar
maken . Het tweede riisici is de eurozone:
deflatie, fladderende euro en aanval op de

HET PLAN JUNCKER
Hij stelde voor 315 miljard te gaan investeren
want de VS gaat er vandoor en we moeten
nodig innoveren en digitaliseren. Die grote
zak geld voor drie jaar moet worden ingezet
in energie- , en digi-projecten..
Sinds 2007 cumulatief gezien zakte de
eurozone 18% in investeringen, het UK deed
hier -19%, de grieken -67%, de Spanjaarden
-38%, Italië -26% maar de VS slechts -4% en
Duitsland maar -0,3%.. Juncker denkt met
eigen 21 miljard op tafel de rest wel los te
krijgen elders. Maar daar is nogal wat kritiek
op… want nog meer schulden maken is
onmogelijk. Frankrijk noemde al een tiental
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franse staatsschuld.. Maar Spanje kan nu
wel profiteren van lagere euro en olieprijs en
lage rente. Het vooruitzicht is zo nog beter
dan even geleden.
Spanje is voor de
zuidelijken het voorbeeld en zelfs voor
Frankrijk. Een lichtend voorbeeld dat nu Italië
aarzelend volgt en een heel ander beeld dan
Griekenland en Portugal.. En ook buurman
Frankrijk.. Waar Fitch de rating verlaagde van
AA+ naar AA stabiel..

foute maatregelen van Necker. Zelfs na de
revolutie speelden hoge prijzen nog een
rol: in 1794 kwam nog de wet die salaris en
prijsstijgingen verbood. Maar die werd
genegeerd..
In juni 1981 was het raak in Marokko toen
de regering de meelprijs (ook vanwege het
IMF) op deed lopen tot +50%! Stakingen,
oproer en honderden doden daar. Zie ook
Tunesië en Egypte in 2011 waar opstand
uitbrak vanwege voedselprijs stijgingen…
Idem in Brazilië in 2013 toen de kaartjes
van het openbaar vervoer duur werden.
Europa kent nof deflatie met dalende
prijzen nu. Maar als de centrale banken de
geldkraan opendraaien kunnen ook hier
prijzen gaan exploderen. Denk ook aan dat
stille punt in het programma van het FN dat
over “uit de euro stappen rept” en dat hier
zou
leiden
tot
een
enorme
geldontwaarding… Zelfs dan is het
denkbaar dat de fransen kwaad zullen
worden
over
die
enorme
prijsschommelingen die kunnen gaan
optreden. Want die waren er 20 jaar niet..
Ooit veroordeelde keizer Diocletius de
handelaren tot de doodstaf die prijzen
verhoogden… maar zelfs nu zouden
economen niet kunnen weten hoe een
beetje prijsstabiliteit te garanderen in
lastige economische omstandigheden…
Dus beste Poetin opgepast: je kunt wel de
media blijven censureren en je opponenten
opsluiten, maar tegen weg hollende prijzen
kun je niets doen. En dan zal het volk je
weten te vinden..

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE INFLATIE ZAL POETIN VLOEREN!
Rusland zit in een zware crisis die lijkt op die
van 2008 toen het zijn schulden niet meer
kon betalen. De roebel verloor 41% tov de
dollar en 34% tov de euro en het BBP
stagneerde in 2014. En dat zal -5% gaan in
2015. Investeringen op nul en consumptie in
het slop…
Poetin was nog sterk en optimistisch in zijn
nieuwjaarsspeech: Niemand zal Rusland
intimideren of isoleren, klonk het… En: Die
paar problemen die zijn in twee jaar
opgelost.. En de EU luisterde en hield zijn
sancties op peil.
Maar het echte gevaar is de gierende inflatie
met zijn enorme prijsstijgingen. Door dat
embargo op voedingsimport en duurdere
importgoederen die nu met dunne roebels
moeten worden betaald..
Nu is de
prijsstijging al 14% en gaat naar 20%, Vis:
werd 20% duurder, kaas 28%, varkensvlees
27% en kool 44%! Een I-phone ging naar
54.000 roebel in twee maanden (was:
32.000)…
De geschiedenis toont aan dat prijsstijgingen
de grootste bedreigingen zijn sinds eeuwen.
Daar komen altijd opstanden en revoluties
van
omdat
er
vaak
ook
nog
belastingverhogingen bij komen…
en
werkeloosheid en inperkingen van de vrijheid.
De koopkracht smelt en de woede wordt
enorm. Zie de meelopstand van 1775 in de
regio Parijs waardoor Turggot weg moest. En
ook de tarweprijs stijging van 1789, die flink
hielp om de revolutie te doen beginnen. Die
ook kwamen door slecht weer overigens en

RISING STAR: KAZAKHSTAN!
Het land met 17 miljoen inwoners is even
groot als West-Europa en Nazarbaev van
74 is hier al 25 jaar aan de macht met zijn
familie… En laat zich graag “papa”
noemen. Je een despoot maar minder ruig
dan die in Ouzbekistan en Turkmenistan.
Het
land
is
s’werelds
gootste
uraniumproducent en zal in 2020 ook bij de
top 5 voor olie en gas horen. De contracten
die coming zijn gaan over 100 miljard
dollar.. Ga kijken in de hoofdtad Astana en
u wordt stil. Hij is bevriend met vele groten:
Chirac, Blair, Poetin, Berlusconi en Hu
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Jintao.. en ook Clinton. En het moet gezegd:
na de val van de USSR deed hij een
uitmuntende job voor zijn land en hij kijkt veel
naar Zuid-Korea dat voor hem een voorbeeld
is. Zijn familie is intussen beroemd en
schatrijk ze controleren hele stukken van het
BBP in het land.. En de chef houdt ook van
vrouwen en wisselde regelmatig. Opponenten
moeten hier oppassen: er zijn er enkele thuis
vermoord.. en anderen zijn gevlucht. Er zijn
er nu niet veel meer… In Frankrijk zit er nog
een vast in afwachting van zijn verdere
behandeling. Alle gevluchtten lijken zeer
precies te worden gevolgd: waar ze ook gaan
of staan. De beide Blairs zijn zijn adviseurs
en ook politieke vrienden van Tony vindt je
hier. En de franse geheime dienst lijkt ook
gedienstig te zijn. Zelfs Attali gaat er
adviseren voor korte tijd. Intussen let hij goed
op zijn veiligheid tot en met zijn voeding en
hij laat veel nieuwe medicamenten testen die
“jong houden”. Zijn opvolger is onzichtbaar,
maar mogelijk is dat de zoon van 12 jaar van
zijn derde vrouw. En de baas houdt
regelmatig bijeenkomsten waarop zijn
discipelen “trouw beloven” en publique.
Zo gaat dat op vandaag met hen die de grote
energie poet hebben!

Klaus Joannis is afstammeling van duitse
voorouders en werd uit liefst 14 kandidaten
uitgekozen. Opkomst: 65%.. Klaus moet
verder met de oude premier en Ponta gaat
hem flink storen bij zijn “cohabitatie”. Tot in
2016
uiterlijk
nieuwe
parlementsverkiezingen
komen.
Zijn
topprio
is
de
corruptie
en
de
gezondheidszorg en het onderwijs. Maar
vooralsnog is zijn mandaat smalletjes.
Nu leven 3 miljoen roemenen in het
buitenland en veel jongeren. Net zoals veel
franse die in Canada, de VS en Londen
zijn… En veel moet komen van
buitenlandse investeerders en echt niet uit
Bruusel voorlopig: dat is begrepen. Zijn
buitenlandse
politiek
blijft
gelijk:
strategische relatie met de VS, ook die met
de Nato en met de EU blijven onveranderd.
En hij gaat als eerste naar buurland
Moldavië nu dat ook op koers ligt naar de
EU.. Roemenië wil hun daarbij helpen als
EU-lid. Merkel feliciteerde Klaus maar dat
zou niets met zijn Transylvanische komaf
te maken hebben, zegt hij. Hij kreeg 54%
en is niet nieuw in de politiek dus had al
vele relaties elders. De relatie met Rusland
werd in de verkiezingen stevig aangedaan,
maar is nu erg complex geworden. Klaus
verkiest nu om samen met de EU op te
trekken in deze.. Zijn verkiezing berust op
heel veel hoop op een ander Roemenië, en
dat gaat nog veel werk vragen..

AFGHANISTAN 2015: EEN LINK JAAR
De Nato ging er weg en beweert een goed
getraind leger achter te laten van 300.000
man. Maar de betrouwbaarheid is niet enorm
in dit land met een niet-getemde oppositie en
hun materieel is ook niet “top”. En hun
adviseurs en begeleiders zijn, op 12000 na,
verdwenen. Moskou weet nog hoe het 25 jaar
geleden hier ging: nadat ze er weg moesten
hield het aangestelde regiem slechts drie
maanden.. En zie daar kwamen de taliban
weer aan de macht. Vele vrezen een
herhaling. De 13 jaren internationale coalitie
hebben weinig veranderd..

OOST-AZIË
CHINA: NU DE GROTE SPRONG NAAR
ACHTEREN?
XI linping lijkt op het populisme te zetten en
maakt ook zijn politieke rivalen af en lijkt zo
op… Mao. Die deed ooit “de grote sprong
naar voren” en sommige denken nu dat Xi
deze naar achteren gaat maken.. Daarbij
zet hij ook zijn verbintenis in en tracht zijn
koppel zeer populair te maken al
rondvliegend door China.. Zijn beeltenis
verschijnt ook al op grote affiches in vele
steden en op commerciële websites. China
lijkt weer een soort van keizer te hervinden.
Hij gaat ook ingrijpen in “de kunsten” en
spreekt van de correcte kunst. In twee jaar

ROEMENIË
HEEFT
EEN
NIEUWE
PRESIDENT
Hij werd gekozen, 25 jaar na de dood van
Ceaucescu en was zo de vierde president
van deze jonge democratie. Hij versloeg de
socialistische Ponta want de roemenen willen
het anders: vooral minder corruptie dus..
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werd de zwak lijkende Xi dé grote man en
zette hij zelfs de zeer machtige en “corrupte”
Zhou Yongkang af. Nadat hij al de populaire
Bo Xilai tot levenslang deed veroordelen..
Want Xi wil met de anticorruptie-strijd aanzien
krijgen en aarzelt niet de grootste en ook de
machtigste aan te pakken. Dat snijdt aan
twee kanten.. Zijn “opruimer” heet Wang
Qishan die al 13.000 slachtoffers maakte in
2014. Dit is de echte tweede man en niet de
premier… En nu is hij bezig ook de laatste
rebellerende generaals in te pakken. Experts
zeggen dat Xi met Zhou zijn meesterwerk
leverde en dat nu iedereen in China in de top
weet dat geen van hen nog veilig is… En
intussen koestert Xi ook het echte
nationalisme en zet zich af tegen vijanden. In
de regio en verder weg.. Een beproefd recept
vindt weer eens toepassing: nu weer in het
China van Xi Linpin...

vredessoldaten doen ook geen wonderen.
En hun model is niet populair in veel
landen enkel Ethiopië en Ruanda zagen er
wat in.. De andere landen hellen veel meer
naar het europese model met zijn vrije
markt. De diplomatieke bemoeienis zoals
in Zuidsoedan werd een ramp. Een einde
maken daar aan de burgeroorlog om de
olie-leveringen veilig te stellen werd niets..
En de chinezen die in Afrika wonen zijn
slechts in de armere te vinden. In Nigeria
zijn het er heel weinig. Ze leven er ook in
eigen woonkampen en zien dat hun
verwachtingen niet uitkomen. China gaat
namelijk Afrika niet domineren, zoals ze
dachten. Dus China wordt nu in Afrika een
investeerder net als anderen… Na ruim 15
jaren is de glamour van de eerste zetten
voorbij.
ABE VAN JAPAN JONGLEERT VERDER..
Hij schreef vervroegde verkiezingen uit en
won op 14 december met een grote
meerderheid. Hij deed dit omdat hij meer
houvast moest krijgen om de mislukte
grote hervormingen alsnog te realiseren.
Want
de
“Abenomics”waren
enkel
profitabel voor rijke en groot-industrie.. Dus
zijn succes bevestigt zijn cynisme. Nu wil
hij de subsidies in de landbouw gaan
aanpakken, de electramarkt reorganiseren
en de arbeidsmarkt liberaliseren. En hij wil
het pact met de VS (PtP) snel tekenen wat
dwars ingaat tegen de landbouwers in
Japan. Zo hoopt hij Japan een nieuw elan
te kunnen geven… en rekent weer eens op
zijn enorme “flair”, die hem al vaker redde.
Hij blijft op zijn weg naar een nieuw
machtig Japan, maar zijn tijd raakt op.. De
japanse consumenten en de internationale
investeerders aarzelen en zijn steeds meer
sceptisch en kijken toe. Niemand weet of
het Abe nu gaat lukken in dit vergrijzende
land..

CHINA’S BLAZOEN VERBLEEKT NU..
Elk jaar is de buitenlandse handel 160 miljard
en China werd de eerste handelsrelatie van
Afrika. Maar er verandert nu iets en China
ontdekte nu ook vele andere mogelijkheden.
Zoals de 250 miljard die Peking in Latijns
Amerika wil investeren.. In Afrika doet China
in totaal aan 156 miljard handel (in- en
export), dan komen de VS met 72, Frankrijk
met 62, India met 57 en Spanje met 48.. Al is
China nog best in afrikaanse agrarische
producten geïnterreeesrd en ook in
vruchtbare grond, de afrikanen beginnen zich
wantrouwender op te stellen. Want er is veel
milieuschade en er zijn teveel slechte
contracten. In Senegal werd er al een
contract
met
China
voor
bouwwerk
tegengewerkt door de bevolking. In Tanzania
zijn de vakbonden ontevreden over de kleine
chinese winkels en een hoge nigeriaan vindt
zelfs dat Peking een nieuw soort imperialisme
bracht. Want het pakt grondstoffen en geeft
niks aan kennis terug.. Peking hoorde het en
begon er iets aan te doen. “Wij gaan nooit de
kolonisatie nadoen” zegt men maar de
premier erkende dat de zaken in China
moeilijker worden.
Daar komt bij dat China geen politieke
belangen ziet in Afrika. Zijn hulpbudget daar
stelt
ook
niets
voor..
De
enkele

ZUID-AZIË
OOK INDIA AAN DE RAFALE?
Modi de nieuwe premier komt naar
Frankrijk en dan… gaat hij hopelijk zijn
rafales bestellen. Dat zouden er dan liefst
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126 worden voor het franse Dassault! Dus
ietrs van 12 miljard in de “caisse”. Egypte
leek hem voor te gaan: daar wilde men er 24
voor 5 miljard; de eerste exportorder in meer
dan 10 jaar.. Brazilië haakte eerder af en
andere.. De VS en Zweden zijn de
concurrenten in deze maar het is vooral een
politieke keuze. Waarbij ook de centen fors
meespelen, dus de wijze van financieren.
Modi wil ook graag werk er aan hebben dus
wil zegt men er 108 in India doen
assembleren. Maar of dat kan puur vanuit de
nodige ervaring gezien, is de vraag.. Gaar
het de franse lukken hun rafale die een prima
reputatie heeft in echte concurrentie te krijgen
met.. de VS? De tijden van de Gaulle
ontwaken..

“Die oorlog tegen het terrorisme mislukte
omdat die niet in de breedte werd gevoerd
en Saoudi-Arabië en Pakistan, -beide een
bakermat van dit kwaad zowel qua
ideologie als qua organisatie-, buiten schot
bleven”.
Dat Kalifaat is er het bittere resultaat en
bewijs van. En dat toont ook de breuk
tussen soennieten en sjiieten. En nu ligt er
een waar djihadistisch mijnenveld over de
wereld..
GUANTANAMO

Obama laat het gevang mondjesmaat
leeglopen naar alle windrichtingen. Want
niemand wil ze en zeker niet na IS. En
Cuba hoorde al dat de toenadering niet
inhoudt dat de marinebasis Guantanamo
wordt teru gegeven… No way en dat
gevang bevat nog ruim 100 personen,
dus… Hillary of Jed Bush krijgen er nog
mee van doen.

IDIA KLOPT CHINA
De groei in India schoot naar 7,5% en kwam
zo de dalende groei in China tegen… Dat
komt ook omdar de inflatie flink daalde en de
belastinginkomsten stegen. Modi vond na zijn
aarzelende debuut de weg en hij hervormt nu
fors
verder.
Ondanks
een
pijnlijke
verkiezingstic. Natuurlijk is ook hier de dalnde
olieprijs aan het werk: men importeert 80%
van wat nodig is. En de rente is gedaald en
gaat nog verder dalen.. The Economist is
zeer positief!

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
IN AFWACHTING VAN “CUBA LIBRE”
De successen van de revolutie zijn
onderwijs,
gezondheid
en
onafhankelijkheid. De echecs zijn: het
ontbijt, de lunch en het diner. Dit is een nu
al 40 jaar oud mopje in Havana. Sins 1962
is het eten daar nu nog op de bon… die
hier libreta heet. Darmee krijg je een
rantsoen suiker, rijst, kip, olie, koffie, brood
en tabak… Maar helaas haal je het
daarmee niet.. Vroeger was er ook nog
vlees bij maar dat is er nu niet meer in
Cuba. Ook toiletpapier is schaars en
tandpasta. En mogelijk zijn er over twee
maanden ook wat aardappelen.. Want
Cuba importeert 80% van zijn voedsel
omdat de staatsboerderijen een fiasco
werden en de staat alles op “suiker zette”.
Omdat Moskou een fancy prijs daarvoor
wilde betalen… Nu importeert Cuba ook
veel suiker. Sinds vier jaar worden
perceeltjes grond ter beschikking gesteld
aan boeren die zelfstandig werken. Maar
ze zijn arm, hebben geen tractoren en

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE MISLUKTE STRIJD TEGEN DE DJIHAD
Het spook van Bin Laden waart nog rond en
9/11 is nog niet “opgelost”. Met het rapport
over dat gemartel door de CIA bleek hoe erg
de VS er naast ging.. En zijn allié’s en de
democratische waarden verwrong. Lang tot
nu in Guantanamo en niemand corrigeerde.
Bush en Cheney trachtten het nu nog te
“verantwoorden en “goed” te praten”. Amerika
nu ook al een duistere soort van dictatuur? Ja
Obama maakte er gelukkig een einde aan én
er kwam dat keiharde rapport. Waarmee
zeker werd dat de strijd van Bush tegen de
djihadi’s helemaal niet werd gewonnen met
het killen van Ben Laden.. Een expert in
deze, Patrick Coburn schreef in zijn boek:
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geen transport voor hun producten naar de
markt. Dus gaat het via de zwarte markten..
De boeren reizen per bus met hun producten
verstopt in de bagages: vooral varkensvlees
en kip.. Ze zijn vaak ook “huurders van
staatskoeien” . De melk kan voor zeer weinig
aan de staat worden verkocht, de koe blijft
haar eigendom. Dus wordt de melk aan de
staat met 50% water verdund! En de echte
melk wordt zwart tot kaas omgewerkt. Want
op Cuba heet het: je moet “luchar” bedrijven.
Handig zijn, zaakjes regelen en het systeem
omzeilen: de nationale sport.
Taxichauffeurs kunnen de staatsbenzine niet
betalen, ze krijgen benzine die van de
vrachtauto viel… Elk tankstation bedondert
de zaak ondanks dat Castro spionnen bij de
pompen plaatste… Maar ook zij werden
omkoopbaar. Alles wat schaaars is is hier
“van de vrachtauto gevallen”: TV’s,
boormachines, mobieltjes..
Want deze
geïmporteerde producten worden met 280%
belast. Normale cubanen kunnen er niet
aankomen. Alle partijleden verdienen iets aan
omkoping: ze zijn gek op zeep, tandpasta om
hun magere salaris op te poetsen. Ook
medische verzorging loopt beter als je
meedoet aan de z.g. “groene medische zorg”.
De medici willen ook best wat extra’s en doen
dan ook wat goeds voor je. Omdat er met de
VS dat embargo is gaat alles via een
tussenstation wat amerikaans goed betreft.
Elke stap in deze route kost geld en ooit
werden staatsdienaren betrapt die met drie
vliegtuigen van Castro spullen clandestien
invlogen. Ook het leger wil wel wat extra’s: de
staat gaf hun het toerisme wat een markt is
van 2,6 miljard dollar. Het aantal
Amerikaanse toeristen gaat binnenkort van
de huidige 1 naar 2 miljoen.
Een nieuwe auto kost hier 300.000 dollar en
dat kan nu alleen een hoge militair betalen.
Raoul Castro beperkte het gedoe: een militair
mag maar 5 jaar in deze holding werken.. dan
moeten ze weer in het leger aan het werk.
Zo hou je het in de hand, zegt men.
Cuba heeft twee muntsoorten: de peso en de
cuc. De eerste is om staatsdienaren te
betalen die zo in de staatswinkels kunnen
betalen. Zo’n 60% van de bevolking komt aan
dollars van toeristen en die wisselt de staat

om tegen cus’s. Daarmee moeten gewone
mensen kopen en dus is er een run op…
Elke cubaan moet een diploma halen dus
worden papieren schoon gegumd voor
hergebruik.
Vele meisjes spelen hier jineteras dus hoer
voor de rijke toeristen. Zij verdienen voor
de hele familie en per keer is er 50 cuc’s te
verdienen. Er zijn er duizenden van in
Havana op de straten en op de stranden.
Er zijn officieel geen bordelen maar Cuba
is een “open lucht bordeel”. Er zijn hier
buitenlanders die er voor zes maanden
komen en dan “trouwen” ze hier. Ook zijn
er hier massa’s buitenlandse homo’s.. die
hier ook maanden blijven. Leraren zijn hier
ook gids, advocaten zijn taxichauffeurs,
architecten leren je hier de salsa en
ingenieurs staan achter de bar. Zo komen
ook zij aan hun cuc’s… Soms wordt zo hun
salaris van 20 dollar per maand wel 60
dollar! Medici dat is het artikel van Cuba
waarmee het ook concurreert tegen de VS.
Ze gaan naar Zuid-Amerika en Afrika
tegen betalingen van Cuba in… dollars.
Sommige gaan en blijven dan in het
buitenland, helaas.
De socialistische utopie heeft dus een
monster geschapen, iedereen weet nu dat
het systeem surrealistisch is. Maar toch
hangt men ook aan de “gelijkheid die het
bracht”. Maar vele willen nu wat anders en
kijken naar de VS etc. . Toch zijn echte
politieke opposanten hier niet geliefd men
vindt ze al gauw CIA-agenten.
In Havana hangt groot een bord waarop
staat: De Amerikaanse blokkade is de
ergste van alle genociden…
Ze zijn
barbaren die amerikanen. Maar nu gaat
Obama daar iets aan veranderen. Sinds
1962 voor het eerst… nadat Cuba met de
russen rommelde. Cuba zal toegang
moeten krijgen tot de internationale
bankcircuits en nieuwe producten zullen er
verschijnen uit de VS. Het IMF komt helpen
en ook de Wereldbank. En het toerisme
gaat exploderen. Vele zien het graag
gebeuren maar het zal ook een shock gaan
veroorzaken, Enkel de rum en de sigaren
zijn er nu voor de export. De staat zal niet
meer 50% van de bevolking in dienst
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hebben, de cuc verdwijnt en de inflatie moet
worden geremd. De cubaanse Bank begint al
en laat nu biljetten van 1000 pesos drukken.
Maar voorlopig is de beruchte “luchar” hier
nog echt nodig.

op: Cuba is op beste voet met Iran,
Rusland en China en ook met… Brazilië!
Kortom bijna de hele BRICS… Cuba blijft
zo een symbool van het anti-kapitalisme en
ook het ant-amerikanisme..
Castro weet dat het openen van de
grenzen voor meer toerisme (nu 2 miljoen
totaal waarvan 1 miljoen uit de VS), zijn
positie zal versterken. Het systeem heeft
een ferme greep op de economie via het
goed opgeleide leger. Cuba lijkt in deze op
China, zeggen experts.
Raoul is niet de man met het charisma…
maar intussen wel de handige pragmaticus
die de ontwikkelingen goed observeert en
er op reageert. Zoals nu de afgang van
Maduro in Venezuela, waar vandaan de
olie van Cuba komt…
Nee, Cuba is morgen geen democratie op
westerse basis. Maar wie ziet hoe het gaat
in China en in Moskou weet dat het ene
model al lang niet meer bestaat.. Cuba zet
een stap om mee te gaan, pragmatisch
gezien. En alles heeft niets van doen met
echte democratisering.. Let ook op de VS
die ook een aanpassing doen om hun
wereldrol eenvoudiger te maken. Verder
weet iedereen ook dat de (wat linkse) paus
een rol speelde in deze toenadering… Een
apart gezelschap niet?

DE AMERIKA’S: YES WE CAN!
Diplomatieke betrekkingen tussen de VS en
Cuba na 55 jaar! Obama zei: “Somos todos
americanos” en leek even te denken aan
Columbus. Hij keert zich vreedzaam richting
buren die ooit mee marcheerden in de koude
oorlog en Moskou. Pech voor Poetin en
volgens de wensen van Roussef van Brazilië.
Zij dreigde Obama dat ze niet zou komen op
de Amerika Top in april 2015 als hij niet een
opening zou maken naar Cuba… Ook de
paus werkte er aan mee en werd daarvoor
bedankt.
Een opsteker voor Obama die het niet lukte in
het MO, met Iran en Turkije niet en ook niet
met de Russische beer. Maar wel redelijk met
China
waarmee
zelfs
een
klimaatovereenkomst werd gesloten..
Cuba ligt strategisch tussen de beide
amerika’s en in de VS is 17% van latijns
Amerikaanse komaf… én is 26% van de
geboorten uit die etnische sector. Ook al
blijven de republikeinen nog “tegen het
opheffen van de blokkade” , maar de tweede
grote immigratiegolf uit 1980 e.v. is erg voor
betere relaties. Want een mooie handel lokt…
Poetin was in juli 2014 in Cuba en deed daar
90% van de schuld aan Rusland kado.. En
verzekerde zijn toegand tot de haven Mriel
daar waar Moskou ook flink meedoet aan de
modernisering van de hele infrastructuur. Dus
er bloeit weer iets moois op in de caraïbische
sfeer, zo dicht bij Florida…

Terug naar inhoud
OCEANIË
TERREUR-ARRESTATIE IN SYDNEY
Australië is een immigratieland en krijgt nu
ook zijn portie radicale terroristen van het
IS/Al Qaida type. En van eigen grond. Na
de eerdere arrestatie van een gijzelaar die
een beetje gek bleek werd even later
gevolgd door een serieuzere. Men
arresteerde een hele groep die zeer dicht
bij een echte aanslag waren… Dat heeft
vele doen schrikken en in Australië is nu
ook die angst uitgebroken plus de
aanverwante politieke discussie..

ZONDER HAVANA LOOPT NIETS..
Dat lijkt overdreven maar dat is het niet.
Raoul Castro is de informele leider van het
zuiden der amerika’s: de deal met drie
Guantanamo gevangenen met Urugay is ook
zijn “touch”. Ook die wapenstilstand van de
FARC in Colombia… Want ook FARC zit aan
een touwtje met Havana. Het land krijgt ook
100.000 barrel olie gratis dagelijks uit
Venezuela waarvan een deel op de
internationale markt wordt verkocht.. En pas

Terug naar inhoud

31

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
LIBIË BESTAAT NIET MEER..
Libië is uiteen gevallen in twee grote delen en
nog drie kleinere in het zuiden. De
Dageraadrebellen zijn de baas in west-Libië
en bij Al-Sedra loopt de demarkatielijn n-z om
ze te scheiden van O-Libië dat nog onder het
reguliere leger ressorteert. De regering moest
wek uit Tripolis en zetelt nu in Tobroek dicht
bij de egyptische grens. In het zuiden regeren
er drie rebellengroepjes: touaregs, toubourebellen en djihadi’s. De laatste aan de
grenzen met Algerije en Niger… Dus er zijn
de facto twee regeringen, waarvan die in
Tobroek officieel is erkend. Generaal Khalifa
Haftar die vriend is van de VS is daar de
baas. Er zijn ook de facto nu twee legers die
etnische te onderscheiden zijn het nietofficiële kan waarschijnlijk meer soldaten
recruteren dan het officiële.. Egypte en de VS
steunen het reguliere het andere zijn exkhadaffi-aanhangers. Veel wapens vielen in
handen van Aqmi en ook IS zou er al mee
vechten en in het zuiden aanwezig zijn. De
VN-man Bernardino Leon kreeg beide
partijen rond de tafel wat even goed liep. Tot
de harde jongens aan beide kanten weer
begonnen te vechten.. Haftar bombardeerde
Misrata… Daarna hervatte het gevecht om
de olie-installaties. Nu tracht men de olierevenuen in te pikken om de rebellen
financieel plat te leggen. Dat is nu de enige
hoop.. De Pipelines laten veel zien: Er lopen
er twee van de bron Zouara naar het zuidwesten waar rebellen regeren… En in het
zuiden is ook een oliebron in Ubari. Het
grootste deel van de olie-installaties ligt in het
oosten, in het gebied van Haftar met regering
in Tobroek. De grote terminals ook: bij AlSedra en Ras Lanouf en Marsa el-Brega. Ze
liggen echter dicht bij de demarcatielijn.. ook
hier geldt: wie de olie heeft (en de centen er
van kan pakken) wint de strijd… Zoals in het
kalifaat van IS.

kan. De laatste stunt is dat de hoofdstad
Saana door de rebellen werd ingenomen
en dat de president en de regering na hun
vrijlating aftraden..
De aanslag op Charlie Hebdo was door
Aqpa gestuurd.. Op dezelfde dag vielen ze
in Jemen de politie-academie aan en
maakten daar 35 doden en 85 gewonden.
Aqpa is in het oosten heer en meester en
leidt daar ook djihadi’s op. De VS beschiet
hen al jaren met drones en kilt hun leiders
maar dat elimineert hen helaas niet.
Het land is ideaal voor dit soort subversief
gedoe: de 25 miljoen inwoners leven voor
50% onder de laagste armoedegrens en de
economie dat was enkel het toerisme. Dat
nu op nul ging: het is rood gebied. Verder
is hier vuurwapengebruik iets vanaf de
jongste jaren en ook het dragen van een
mes is gewoon. De westerse bedrijven zijn
bijna alle vertrokken en zij die bleven
reizen met bodyguards en geblindeerde
auto’s. Het enige franse bedrijf daar is
Total (voor 40% aandeelhouder van
staatsoliebedrijf), want er is olie en vooral
gas. Elke week vertrekken er uit Balfa drie
grote methaantankers van hier.
Nu is alles nog spannender geworden..
ERDOGAN DE TOTALITAIRE?
Opnieuw arresteerde Erdogan vele in de
pers, politie en het onderwijs: de sectoren
waar zijn vijand Gülen (die woont in de
VS), veel aanhang heeft. Zijn wetsvoorstel
om op “eenvoudige verdenking” al over te
mogen gaan op arrestatie en huiszoeking,
is zeer verontrustend… De EU schrok er
zeer van en liet dat ook weten. De
hoofdredacreur van het blad Zaman werd
ingerekend en nu zijn er al 40 journalisten
in
het
gevang:
Turkije
is
daar
wereldkampioen. Erdogan beschuldift de
Gülenclub dat corruptie-onderzoek te
hebben gestart tegen zijn eigen familie. En
gaat er nu met weer 27 arrestaties fors
tegen aan… Maar het lukt hem nauwelijks
iedereen te doen zwijgen. Gelukkig. Ook hij
noemt zijn tegenstanders nu ook
“terroristen”!
The Economist schreef over: Turkije dat
afscheid neemt van de EU.. Door zijn

DE GEVAARLIJKE CHAOS IN JEMEN
Net als Somalië is Jemen na zijn
samenvoeging een grote politieke chaos
geworden. Met sjiietische Houti-rebellen in
het noorden en Al-Qaida in het zuiden (Aqpa)
en een gekozen regering die nauwelijks iets

32

voortdurende arrestaties van opponenten en
het commentaar daarop door de EU-top
verkoelen de verhoudingen snel. Maar
Erdogan spreekt over “een staat in de staat”
door de Gülenaanhang en hij vroeg iedereen
om zijn rekening bij een “Gülenbank” leeg te
halen. Die zag zijn tegoed terugvallen naar
40%.. Zo’n 38 journalisten werden opgepakt
en beschuldigd van het “lidmaatschap van
een terroristische organisatie”. Gülen stuurt,
zegt Erdogan, gecodeerde artikelen die in de
kranten Zaman en Tek Türkiije zouden
worden gepubliceerd. Erdogan is dus ook niet
echt ver van een ferme paranoia..

doen heeft met steun vanuit de Emiraten
natuurlijk. Zoals een mooie lening van 3,5
miljard recent, zonder rente, af te betalen
vanaf 2027. Helemaal hallal dus. Nu
worden de regeringen in Europa en ook
Brussel in toenemende mate wakker..
NETHANYAHU CONTRA OBAMA
Hij doet alles om Obama te hinderen in de
“kwestie Iran” en liet zich uitnodigen in
Congress buiten Obama om. Op 17 maart
tijdens de verkiezingsaanloop in Israël.
Boehner de chef van de republikeinen flikte
dat omdat Obama dreigde elke sanctie
tegen Iran te boycotten. Zelfs de Mossad
(geheime dienst Israël) schrok er van,
hoorde Kerry. Obama heeft enkel laten
weten dat hij Nethanyahu niet kan
ontvangen. Omdat de verkiezingen in
Israël “in aanloop zijn”. Diplomatiek
dieptepunt in de verhouding van beide
landen en in de verhouding repu’s en
demo’s…

ETIHAD WIL NOG HOGER VLIEGEN
Het is de derde vliegmij van de emiraten en
investeert nu massief in Europa en elders in
andere klein vliegmaatschappijen. Maar toont
ook binnenkort zijn eerste A380 met een
echte suite aan boord: met een echte butler…
Voor 20.000 dollar kunt u zo naar Londen en
alles is nu al ver gereserveerd.. Bruno
Matheu (ex-Air France) wil voor 2025 zijn
vloot verdubbelen en op 200 vliegtuigen
komen: met dan 25 miljoen passagiers (nu 11
miljoen). En dat doet hij ook door aan te
vallen binnen de kleine europese vliegmij-en.
Daarin neemt hij minderheidsaandelen en
deed dat voor 2 miljard in zeven van hen: Air
Berlin, Air Seychelles Virgin Austalia, Air
Lingus, Jet Airways, Darwin Airline en
Alitalia… De laatste na lange onderhandelingen met de italiaanse staat en een
cheque van 500 miljoen met de belofte dit
bedrijf weer jus te geven.. En zo komt hij ook
gemakkelijker
bij
vliegrechten
én
naamsbekendheid: want ETIHAD staat nu
ook bij de andere naam van de mij op de
vliegtuigen! Bijvoorbeeld: ETIHAD air Berlin..
De aandelen zijn 49,9% (alitalia), max. 40%
(Air Seychelles en minimaal 3% (air Lingus)..
En de passagiers van Air Berlin mogen via
“zijn” hub in Abou Dhabi naar verre
bestemmingen vliegen. Daar zt policy achter
van de emiraten die 30 miljoen passagiers
willen in 2017. Een apart businessmodel
zeker nu er verliezen zijn bij Alitalia en ook
Air Berlin (door Oekraine o.a.). Maar Etihad
draait in zwarte cijfers , wat ook veel van

GAAT ISRAËL OVER TOT “DE APARTHEID”?
Diverse huizen van families in JeruzalemOost werden door het Israëlische leger
opgeblazen en de plek werd geconfisceerd
door de regering. Een volwassen zoon van
die families pleegde een aanslag tegen
israëli’s en ze werden door de politie
neergeschoten en zijn dood. Hun ouders
krijgen nu daarvoor straf ook al waren die
zoons meerderjarig.. Dat staat in geen
enkele wet, maar het gebeurt gewoon. Het
leger schafte ze ook af in 2005: men
oordeelde dat het “contra-productief
werkte” toen.. Vele zien hierin dat ook
Nethanyahu geen oplossing meer heeft
tegen deze solitaire acties van eenlingen.
Die niet worden “gestuurd” door politieke
bewegingen. De situatie wordt steeds meer
explosief nu en met name onder de
815.000 inwoners van Oost-Jeruzalem: (=
10% van de bevolking van Israël) en onder
hen zijn 300.000 arabieren. Let wel: Israël
bezet dit gebied illegaal sinds 1967. De
hele internationale wereld is hier tegen…
maar de bevolking had in de afgelopen 50
jaar een modus gevonden om zo samen te
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leven hier. Met gelijke rechten, wat de
palestijnen van Cisjordanië die onder de
Palestijnse autoriteit leven nog niet kennen.
De onderhandelaars van het akkoord van
Oslo in 1993 hadden in kampen daar toen
van af gezien. Om verder te kunnen, toen.
Men heeft hier een “kaart als residen” die op
elk moment kan worden ingetrokken. Men
moet kunnen bewijzen dat men er permanent
leeft en ook de hoge belasting (arnona)
betalen. Terwijl 8 van de 10 arabische
gezinnen onder de armoededrempel leeft..
Voor joden is dat 25%. Een derde van de
stad krijgt maar 10% van het totale budget.
De postbode komt er maar een keer per
week en de vuilnisdienst komt er zelden. Ook
de scholen komen 300 klassen tekort veel
kinderen komen niet aan het einde van
voortgezette scholing. Bouwvergunningen
voor Arabieren zijn er nauwelijks nog terwijl
de kolonies welig tieren.
Steeds meer zeggen dat hier de “apartheid à
la Zuid-Afrika” van lang geleden niet ver is.
En ze verwachten binnenkort bordjes met er
op: “Enkel voor joden en “enkel voor
Arabieren”…” In 15 jaar sloten hier 280
bedrijven en het economische en sociale
verschil tussen Oost-Jeruzalem en de rest
van de stad neemt snel toe. En de
verhoudingen verslechteren snel: er is veel
agressie aan beide zijden.. De burgemeester
tracht de kalmte te bewaren en de
ambtenaren doen hier alles uiterst precies.
De politie gooit bij rellen een sterk ruikende
vloeistof over demonstranten om ze te
kunnen herkennen als deelnemer.. Boven de
meest onrustige buurt hangt een ballon met
veiligheidsapparatuur en hier is 50%
werkeloos van de 50.000 arabieren. Zo’n 500
kolonisten leven hier stevig beschermd achter
hoge muren. Waarboven de Israëlische vlag
wappert. Men wilde hier “een tuin van
Salomon”maken waarvoor huizen weg
moeste. Die zouden dan in de rest van de
volle wijk moeten gaan wonen… Illegale
behuizingen worden nu ook versneld
afgebroken en vergunningen voor bouw
worden niet gegeven.. Schulden worden
opgeëist etc. … Men wil dat er mensen hier
vertrekken, zeggen de arabieren. Vele
jongeren
moeten
regelmatig
wegens

wangedrag in het gevang.. Via stromannen
kopen kolonisten Palestijnse huizen op . Er
is hier geen enkel perspectief: alle
vredesonderhandelingen liggen plat nu. En
zelfs de VN doet niets meer.. En vele
arabieren beseffen ook dat het hier
ondanks vele narigheden toch beter is dan
te leven in een land als Syrië.. en andere.
QATAR IS WEER IN MET ZIJN GELD
Het heeft nu 2,1 miljoen inwoners op
11.500 km2 waarvan er 15% autochtoon
zijn.. Topproducent van gas en een groei
van 6,5% voor 2014. BBP per kop: 104.000
dollar= plek 1 op de wereld.
Ze waren daar tot voor kort bezig met hun
geldgeverij aan die terroristen en aan
schendingen van de mensenrechten. Denk
aan die arme bouwvakkers daar. En de
saoudi’s, de Emiraten en Bahrein riepen
zelfs hun diplomaten terug vanwege hun
geld aan de Broederschap. Daarna
schokten ze de wereld met hun gedrag bij
dat WK voetbal en de bouwwerken
daarvoor..
Maar nu is alles bijgelegd en wil Qatar wel
200 miljard investeren in projecten:
Transport 35 miljard, 20 in wegenbouw, 15
in vliegveld , Doha, 15 in water-electra, 7 in
de haven van Doha, 5 in de nieuwe stad
Lusaï en nog 4 in stadions… Want 2022
nadert.
Er kwam een “Charta voor de rechten van
werkers” die de dood van 400 van hen
moest doen vergeten. En er komen zelfs
nieuwe wetten.. Ook vele franse bedrijven
zijn er weer actief ook EDF en SNCF. Het
buitenlandse investeringsplan van 20
miljard (1e tranche) wordt door het
investeringsfonds QIA aangevoerd en heeft
de opdracht in hoog tempo te opereren en
er komen ook weer gigantische gebouwen
bij. En de nieuwe stad Lusail want er
komen 200.000 inwoners bij tussen nu en
2018. Maar ook een luxe-centrum in
Marokko en huizen in Ramallah staan op
de lijst. Men gaat ook veel doen in de
woningbouw in Engeland en men denkt
ook aan Frankrijk en ook een gemengd
fonds voor ontwikkeling der banlieu’s.
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PALESTINA EN ONZE GRENZEN
Ook Frankrijk nam een resolutie aan over het
erkennen van Palestina, om de vastgelopen
boel daar los te weken.. Zweden ging voor in
oktober en daarna kwamen ook UK, Spanje,
en Ierland. Fabius de Buiza-minister van
Parijs stelde voor een VN-resolutie voor te
stellen daarover… En als die nergens toe zou
leiden in twee jaar dán zou Frankrijk ook de
Palestijnse
staat
erkennen..
Slimme
diplomaat niet?
Dit komt door het totaal afsterven van het
vredesproces begin 2014..
met die
desastreuze oorlog in Gaza en dat daarop
volgende geweld in O-Jeruzalem.. Maar vele
vrezen dat geen enkele VN-resolutie het gaat
doen.. Toch zijn er een aantal bedenkingen
tegen de gehoorde argumenten..
Allereerst de vergelijking met “het einde van
de apartheid in Z-Afrika”. Dat gebeurde ook
door zware internationale druk, inderdaad.
Maar dat zionisme was er niet en ook niet dat
radicale moslimterrorisme.. En: nu gaat het
om twee aparte staten!
Ten tweede zijn de werkelijkheden in die
regio nogal anders. Al in 2012 kreeg Abbas
dat statuut van waarnemer in de VN en al in
2011 was er dat Unesco-lidmaatschap. Beide
zaken brachten nauwelijks beweging voort…
Ten derde zijn nu de palestijnen niet in een
situatie dat ZIJ kunnen moven. Er is geen
Palestijnse eenheid en ook geen leiding. Fatg
is nog een spookverschijnsel en Hamas is
een club terroristen… En de West-bank wordt
langzaam ingepalmd door Tel Aviv.
De “twee-staten oplossing” lijkt verder weg
dan ooit tevoren nu en ook die europese
stellingnames veranderen dat niet. Maar ze
tonen wel aan hen die tegen die Palestijnse
rechten zijn dat ook zij geen enkele kans
maken in de ontstane impasse van nu..

waarmee het snel en stilletjes voort gaat
over de zeebodem.. En het vespreidt ook
het zand van de zeebodem niet en is dus
een ware spion daar onder. Het ding zit vol
met voelers en opnemers en camera’s en
heet nu al de kameleon van de zeeën..
een mooie hulp voor militairen en andere
geheime diensten..
UIT HET HERSEN EN DNA-ONDERZOEK
MIT zegt dat je via hersenonderzoek kunt
voorspellen of een kid goed zal worden in
siskunde, en of die criminele aanleg heeft.
Ook of het gevoeliger zal zijn voor
sommige ziekten… Dus met die ethiek zijn
we ook nog niet klaar!
Maar men weet nu ook waar “ons
egoïsme-gen” zit… die ons dwingen door
te leven. Dat zijn de ribsomen zeggen
vader en dochter Root-Bernstein.
Zij
synthetiseren eiwitten
en zouden de
pioniers van het leven op aarde zijn…
Op de uni van Liverpool zochten ze uit hoe
een bepaald soort walvis 200 jaar kan
worden. Dat moet in de genen zitten en als
je dat vindt kun je met muizen testen of het
daar ook werkt… Wat wel 200 jaar duurt
om het zeker te weten. En daarna met de
mensen natuurlijk… Weer 200 jaar later.. U
begrijpt dat dit grappen zijn. Maar niet
volgens Joa Padro Maghelhars van die uni!
OP NAAR DE STRATOBUS
Hij zal 100 bij 30 meter zijn en kan 200 kilo
dragen maar is zelf 5 ton zwaar. Hij moet
dienen als station voor telecommunicatie,
Internet en bewaking. Op 20 km hoog moet
hij winden tot 90 km/uur kunnen verdragen
en kan op zijn plek blijven met kleine
motoren die op zonne energie lopen. Dus
heeft hij grote ramen die de zon doorlaten
en ook nog een brandstofcel om energie
op te slaan. Over 5 jaar moet er een
prototype zijn denken Thales, Zodiac
Marine, CEA en Air Liquide.. En in 2022
zou hij daarboven kunnen hangen.
Ontwikkelkosten: 300 à 500 miljoen euro...
Oh ja en hij lijkt op een zeppelin en heeft
ook wat van een drone.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
SEPIOS: DE 007 VAN DE ZEEBODEM
De techn. Universiteit vanZürich vond hem uit
en keek daarvoor goed naar de grote vissen.
Het ding is 90 bij 70 cm en heeft twee
horizontale en een vertikale kunstvin,
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DE SLIMME CENTUUR
Hij ontspant als u aan tafel gaat en gromt als
u te veel eet… Ook geeft hij een signaal als u
even moet bewegen en s’morgens gaat hij
vanzelf op de juiste staan bij het aankleden.
Alles via uw smartphone natuurlijk en dat
konden de bezoekers in Las Vegas van de
Salon van de Electronica zelf zien.. Belty
was daar een kleine sensatie al was die gesp
nogal zwaar!

de stuwkracht met 20% te verhogen.
Immers nu blijkt dat ESA een foute
strategie aanhing
nu blijkt dat die
satellieten veel lichter worden. Dat had
men onvoldoende in de gaten en nu moet
dus worden bijgesteld. Die privaten gaven
dus een goede les!
DRONE, VIDEOSCHERM EN ARMSCHERM..
Weer een mooie drone voor 500 euro of
900… Kwaliteit dus. Merk: Parrot met
eigen Wifi die met tablet en smartphone is
te besturen. Met GPS, gyroscoop,
versnellingsmeter, en full-hd camera,
camera 14 MB, Youtube access en
wegend:
400
gram.
Met
aparte
Skycontroller gaat de prijs van 500 (drone)
naar 900 (+400 euro controller). Twee
batterijen maar wat weing autonomie,
helaas. Mooie machine..
Videohelm/scherm
-Facebook verkoopt Oculus Rift maar in
Lille bij Homido krijgt u er een die 360
graden kan en die 70 euro kost!
-Armschermpje
U plakt het op uw onderarm en dan kijkt u
op een superplat schermpje van ca 10 bij 6
centimeters. Projet Cicret heet het en het
weet ook wat uw vingers doen… Het kan
met een USB stick worden geladen. Dat
irritante opvissen van uw smartphone om
er op te kijken is voorbij: u kijkt op uw
onderarm..

SMARTPHONE MET ZWENGEL
In Benin en Eritrea is weinig stroom en
daarom maakte een startup in Frankrijk een
smartphone met een laad-zwengeltje voor 50
euro. Het idee komt uit Colombia..
3D GEFABRIEKTE ROBOT
Een Frans onderzoeksinstituut maakte een
robot met de 3D-printer die dus 3D Poppy
heet. Hij kwam al op TV en heeft ook
spraakherkenning van de firma Voxygen…
Uit Bretagne die nu ook te vinden is in Tokyo
en Dakar…
DE POLAR POD
Hij is 100 meter hoog en weegt 720 ton en hij
kan horizontaal worden vervoerd naar zijn
plek aan de polen. Waar hij met
waterballasttanks (1500 ton!) vertikaal in het
water gaat staan.. Eigenlijk: drijven.. Met drie
schroeven kan hij wat bewegen en zo
ijsbergen ontwijken.. Boven er op is de
ruimte voor 7 onderzoekers die daar data
gaan verzamelen. De initiatiefnemer is JeanLouis Etienne die nu een model 1 op 41
maakte en liet drijven in zijn bassin in
Plouzane… Het moet in 2016 op de pool
staan..

HIGH TECH KADO’S 2014..
De parrot spider een drone, is er al voor
100 euro! Voor de grote kids.. En dan die
helm voor uw virtuele pret van Carl Zeiss.
Dat werkt met galaxie s5 en I-Phone 6…
Je kunt er 2 en 3d vedeo. S en foto’s mee
zien en dat ook al voor 100 euro. Of wilt u
lampen in huis die u via uw i-phone van
kleur kunt veranderen? Strimlight Color
maakt ook dat mogelijk voor 100 euro… En
dan die vele design tools: een
prachttelefoon voor 150 euro, en zie de
vele high-tech camera’s.. Waarbij 500 en
1000 euro nogal eens voorkomen. De hightech
veranderde
onze
kadowereld
drastisch.. Nu wijzelf nog.

ESA MAAKTE STRATEGISCHE FOUTEN
De 20 landen die aan ESA deelnemen komen
elke twee jaar bijeen en dat was weer het
geval op 2 december 2014, in Luxemburg. De
nieuwe raket Ariane stond op de agenda en
het franse voorstel om voor 2020 een Ariane
6-low-cost te ontwerpen. Om zo te kunnen
concurreren tegen die private raketbouwers:
SpaceX uit de VS en enkele chinezen. Daar
is Berlijn het wel mee eens en men nu wel af
van dat oude programma 5ME. Dat beoogde
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De meest bonte was wel dat Krups koffieapparaat de Batista geheten. Er is er een met
krokedillenleer bekleding… prijs… 10.000
euro en met kalfshuid 2500… U moet er voor
naar Parijs naar de shop Vignes..

maar 2014 zat daar 0,57 graad boven.. En
dat is ca 3,5 % hoger dan dat gemiddelde..
Ook waren er meer extreem droge
gebieden op de wereld en tegelijk elders
grote overstromingen. Op de Balkan in
Servië, Bosnië en Kroatië en ook in
Turkije.. En einde van het jaar in Marokko
en Frankrijk.
Ook Frankrijk kreeg hier en daar enorm
veel meer regen. In de Ardeche en aan de
Côte d’Azur..
Dat roept twee vragen op:
-wat betekent statistisch een 3,5% hoger
gemiddelde? Wat is de waarschijnlijkheid
daarvan? Mogelijk zeer klein…
-wat betekent dit als je alle eerdere jaren
met een hoger gemiddelde zou kennen
voor de periode van enkele
honderdduizenden jaren dat wij rechtop
liepen?
Dat er een tendentie is naar gemiddeld
warmer en extremer weer lijkt duidelijk,
maar uit geschiedenisfeiten weten we ook
dat het eerder ook gebeurde. Zie
Groenland en ook de vroeger warme
polen.. Dus: we meten in onze dagen en
zijn o zo bereid om de huidige tendentie te
duiden als een komende ondergang…
Terwijl tegelijk in 10 vooraf-gaande jaren
de temperatuur gemiddeld nauwelijks
steeg. Wat ook niemand anders kan
verklaren dan “een toeval”…
Maar waarvan nu bijna zeker is dat “de
ocea-nen daarin een grote rol spelen”…
Maar: hun bijdrage komt nauwelijks voor in
de wiskundige modellen die we gebruiken
voor onze analyses en voorspellingen.

HYBRIDE VLIEGTUIG
Hij is een vliegende hybride auto nu nog een
persoons en geshowed door Boeing. Hij is
30% zuiniger dan zijn broertjes. Maar er is
best nog wat aan ween te gaan: als je in een
737 alles tanks vol zou stoppen met baterijen
dan vliegt hij nu maar 10 minuten.. Dus dat
gaat nog even duren.
WARME KLEERTJES
Yi Cui van Stanford maakten nanovezels die
warmte kunnen uitstralen en die ook de
warmte van het lichaam vast houden. Zo kun
je met kleren die daarvan zijn gemaakt de
verwarming nog een tikje lager zetten… Maar
dat in je blootje lopen thuis wordt nogal
frisjes..
MET ROLLKERS LOOP JE DUBBEL SNEL
Je doet ze aan en je loopt “gewoon” maar
toch veel harder! Onder deze “schoenen”
zitten rollers en batterijen en een
electromotor.. En u blijft toch in evenwicht,
net als bij zo’n Segway. Ze werden op de
expo in Las Vegas getoond door Paul
Chavand uit Dyon. Hij zoekt investeerders om
ze in 2016 te gaan produceren..
EN DAN SKATEBOARD ZBOARD!
Kijk op Indiegogo en zie dit electrische skateboard. Met een motor van 500 Watt die u laat
voortgaan tot 32 km/uur! Mei 2015 zijn ze in
de shop..

KLIMAAT EN GROEI: WAT NU?
Twee zaken strijden om aandacht: de
klimaatverandering en de achterblijvende
groei.. Maar daar zit , in de huidige
structuur, een soort van tegenstelling in.
Meer groei nu is meer industriële actie dus
meer CO2 en dus meer klimaatbedreiging.
Tenminste als je gelooft dat de mens de
hoofdoorzaak is van die CO2 toename.. In
Frankrijk zijn er steeds meer actiekrachten
die nieuwe economisch nuttige projecten
willen afremmen en zelfs stoppen.. Zie
Duitsland waar men kernstroom inkoopt en

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
2014 EEN EXTREEM JAAR?
Sinds men in Frankrijk de meteo registreert is
2014 nu het warmste jaar ooit gebleken.. Het
gemiddelde voor de periode is 14 graden
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goedkope poolse kolen importeert en
pretendeert minder CO2 te produceren?
Als we op deze weg blijven zetten we de
vooruitgang in de achteruit en zakken af
richting Middeleeuwen. Maar die
klimaatverandering is ook zeer gunstig voor
economische ontwikkeling in Rusland en
Canada! Waar grote ruige gebieden nu
“bewoonbaar worden”.
Zo lijkt 2015 het jaar van de illusies te
worden… Die aanloop naar een verdrag over
de klimaatverandering bleek in Lima niks
gunstig en de landen lijken er, politiek gezien,
een loopje mee te gaan nemen op weg naar
2060… In Parijs in 2015 zal dat gaan
blijken… En verder applaudiseert in de EU
men voor de ECB die echter enkel met
kunstjes tijd kan winnen..
Echte oplossingen blijven dus uit.. Die
investeringen in niet-fossiele energie,
biologische landbouw, in het
transportsysteem van data, in de
coöperatieve economie, hologrammen,
kernenergie, windmolens ver uit de kust en
technieken om CO2 op te slaan. Frankrijk
schreeuwt om havens, kanalen,
glasvezelsystemen en energie-autonome
gebouwen.. Maar de politiek blijft hangen en
drukt niet door in de economie van de
verandering.. Malaise dus..

kouder en moesten de mammoets het
ontgelden. Ze moesten zuidelijker verder
overleven. En daar zijn ze 10.000 jaar
geleden verdwenen.. Onze
klimaatveranderingen: dat is dus niets
nieuws!
DE KOSTEN VAN DE FRANSE RAMPEN
2014
Overstromingen en aardverschuivingen bij
de vleet: sommigen buurten gebeurde het
wel 4 keer dat men onder water ging.. Als
je het verloop der kosten sinds 2000 ziet
dan begint het met 400 miljoen… Pieken in
2002 en 2003 resp. 1200 en 2250 miljoen.
Dan terug naar 170 in 2004 en het blijft
onder de 500 tot 2010… Dan schiet het
namelijk naar 1455, jaar later is het 1140
en in 2012 wordt het 760 miljoen.. En 2014
wordt de absolute topper!
FRANSE RAMPEN EN KLIMAATVERANDERING
Vele denken het als “vanzelfsprekend”
want de herfst was nog zelden zo warm..
sinds 1900. Maar de echte klimatologen
zien daar geen verband want het kwam
door nogal warm water in de zee en een
vastgelopen depressie in Centraal Europa.
Zo kwamen hier die wolken aan.. Maar let
wel: als u bij een rivier woont aan de kust:
verkoop uw bezit! Want het kan er
voorlopig niet veel beter op worden.. Dus
het verandert wel lijkt het maar het gaat
eerder op en neer. Als je maar over een
voldoende lang tijdvak kijkt..

DE GLETSCHERS GLIJDEN IN ZEE
Hoe dat gaat werd duidelijk door de studies
van Michael John Wills (Cornell Univ.) die
met zijn equipe zag dat het smeltende
ijswater in zee liep via spleten in de gletscher.
Maar eerst tot op de rotsen kwam waar het
een “meertje vormde onder het ijsoppervlak”.
En dat met 50 km3 per jaar… Dat relatieve
warme water maakt dus de “onderkant van
de gletscher” zacht en die glijden dan sneller
in zee.. Nu komen er mensen mogelijk op
andere ideeën over waarom het snel gaat
en… waarom niet ook: hoe je het kan
vertragen..

DE ZEE STIJGT TE SNEL
Nu is gebleken dat de zeespiegel tussen
1900 en 1990 niet met 1,5 tot 1,8 mm per
jaar steeg maar met “maar”1,2 mm.. Fout
gemeten dus. Verheugend bericht maar..
dat betekent ook dat die 3 mm van 1990 tot
nu dus veel ernstiger zijn! Dat staat in
Nature te lezen en is voor Nederlanders
ook een nare nieuwigheid.

IJSTIJDEN EN MAMMOETS
De Amerikaanse mammoet leefde ooit aan
de Noordpool in het pleistoceen dus.. Dank
zij een gematigd klimaat daar. Zo’n 75.000
jaren geleden werd het daar echter veel

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
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DE FRANSE IMMIGRATIE IN 2012.
Onder de 230.000 imigranten kwamen er
46% uit Europa en 30% uit een Afrikaans
land. Portugal was de koploper met 8%, voor
Marokko en Algerije met 7%. Spanje en UK
deden 5% en Italië en Duitsland 4%. Zo’n
63% waren gediplomeerd op secundair
niveau en dat was bij de chinese bezoekers
liefst 90%..
Zou Marine Le Pen dat weten?

lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoor-beeld 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” eigenlijk 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.

DE FRANSE DJIHADI’S (EMIGRANTEN)
Waar uit Frankrijk kwamen ze vandaan om
naar IS of Al-Qaida te gaan om te vechten. In
Syrië en Irak.
Wel uit wel 83 van de ruim honderd
departementen. De Haut-Garonne leverde
30% net als Rhone. Alpes Maritimes was
21%, Nord 19% en Yvelines 17. Val de
Marne 16 en Seine Saint Denis 15%..
Kortom waar de meeste moslims wonen
komen ook de meeste de djihad versterken:
wat te verwachten was..

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

-DEMOGRAFIE
Europa krimpt, Afrika en het MO in de plus..
---------------------------------------------------------------------

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
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