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AMUSE GUEULE
Alexis de Toqueville schreef deze woorden in 1835:
“De ambitieuzen van de democratieën zijn veel minder dan anderen bezig met de kwesties van
de toekomst. Allen het “hier en nu” interesseert hen en dat neemt hen volledig in beslag.
Zij doen graag vele concrete zaken en het lukt hen nauwelijks om duurzamere zaken te
realiseren. Het succes is hun meer lief dan hun roem…”.
Begin 2014 bleken 57,7% van de Fransen bezitters te zijn van hun woning. Dat was 30 jaar
geleden 51,9%. Zo’n 17% waren nieuwkomers die nog veel moeten aflossen. Maar nu is al
40,7% klaar met aflossen. Dat was 30 jaar eerder maar 27,6%.
“Deze partij zou er niet mogen komen; dat is een strategische vergissing”, zei Cambadelis van
de Franse PS zeer geschrokken. Toen hij vernam van de idee om een Unie van de moslims op
te richten. Als nieuwe politieke partij in Frankrijk. Hij weet niet van gelijke plannen zoals in
Nederland? En beseft hij wel het honderdjarige bestaan van christelijke en katholieke politieke
partijen elders? CDU, CSU CDA etc.?
In 2013 werden er maar 231.225 huwelijken gesloten in Frankrijk: het laagste ooit. In 1946 was
het record: 516.882 huwelijken… Met 3,8 huwelijken per 1000 inwoners komt La France op plek
20 in de EU. In Litauen is dat het hoogst met 6.9 per 1000 inwoners en in Luxemburg en
Portugal is het allerlaagst met 3,4 en 3,3… In Bulgarije is het minimaal: 2,9 per 1000 inwoners.
De EU is een lappendeken..
In Parijs kun je 11.500 gebouwen nog hoger optrekken en zo +40.000 appartementen extra
bouwen. Ze zijn 50 à to m2 dan. Liefst 8% van de gebouwen hier kan dus nog hoger..
Frankrijk telt onder de profvoetballers liefst 113 buitenlandse spelers, Brazilië heeft er 112 en
Spanje 58…
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.

TV/Radio/Internet
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Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World;CCTV Amerika (int. Chinese zender)
RT (Russische int. Nieuwszender), NHK WORLD (Tokio, Japanse nieuwszender).
Aljazeera, de soennitische nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiitische zender uit Teheran.
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En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
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Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)
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MONDIALE POTPOURRI
“De beste manier om de toekomst te ontdekken is die zelf te scheppen” zegt Tim Cook
van Apple op Twitter..
Zo’n 71% van de Duitsers geloven niet dat de grieken hun woord zullen houden..
Slechts 2% van de werkers in Silicon Valley zijn bij de vakbond in New York is dat 25%..
Jobverlies door automatisering: Londen -33.000 secretaressen, 30.000 boekhouders,
7300 reisagenten en … 4700 bibliotheekwerkers. Totaal 75.0000!
De EU staat economisch op 18,4% met zijn aandeel. Dat was in 1980 31%..
De EU kiept jaarlijks via subsidies 16 miljard in Griekenland… Een record in de EU..
Het aantal wetenschappelijke publicaties in de wereld: 310. 000 in de VS, 82.000 in
Duitsland en 58.000 in Frankrijk.
In 2014 kwamen er 97 torens bij van boven de 200 meter hoog: daarvan 58 in China!
De wereld telt nu 3,3 miljard werkers waarvan 40% in China en India.
Slechts 1 % van de Amerikaanse elektriciteit wordt geproduceerd met olie.
Het aantal vliegtuigongelukken per 1 miljoen vlieguren werd: 1,5 voor commerciële
vluchten, 4,7 voor zakenvliegers en 55 voor lesvluchten..
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De militaire uitgaven van de VS zijn 3x meer dan die van China. In 1994 was dat getal: 19
keer..
Zo’n 7,5% van de Franse bevolking is nu moslim. Dat is in Duitsland 5,8% en in het UK
4,8%.
Wel 61% van de amerikanen van 18-29 jaar vinden NSA prima werken en bij de > 65 jaar
is dat 40%. Niet slecht voor NSA!
De salarissen van grote politici/leiders: Xi Jinping krijgt 22300 dollar, Petin 145.000,
Hollande 206.000, en Merkel doet het voor 251.000 dollar.
In 2014 kwamen 207.000 immigranten aan de Italiaanse en Maltese kusten en dat waren er 3 x
meer dan vorig jaar.
78% arbeidsbureaus gebruiken in de VS het internet dat is in Frankrijk maar 38%
Het aantal gevangenen per 100.000 inwoners: 716 in de VS, 484 in Rusland, 124 in China (!) en
101 in Frankrijk.
Griekenland was sinds 1800 (nu dus 215 jaar geleden) 94 jaar in betalingsproblemen… Wat een
uniek cijfer is.
Hillary Clinton reed sinds 1996 niet meer zelf in een auto
UK importeert 47% van zijn energie. Dat was in 1980 nog maar 13%..
Zo’n 20% van de amerikanen van 18-29 jaar zijn nu getrouwd. In 1960 was dat 60%!
De zonne energie markt ging in 20 jaar met een factor 1000 omhoog. Van 50 MW in 1995 naar 53
GW!
1 miljard mensen spreken nu mandarijn, 500 miljoen Engels, 380 miljoen Spaans en 280 miljoen
Frans..
De consumptie van wodka daalde met 7% in een jaar, maar die van wijn pluste met 7%!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

chaotisch bloedbad met duizend
doden en velen zijn gevlucht. Islam
vecht tegen islam nu in vele vormen.
Iran tegen SA en sjiieten tegen
soennieten.
De
islamitische
kruistochten zijn begonnen?
Het westen kijkt en doet mee in Irak,
Syrië en Afrika.. Met en zonder boots
on the ground… Maar het verdrag

*VOORAF
Beste lezers
De oorlog in Jemen groeit aan met de
komst van Iraanse marineschepen
voor de kust. Het oude Aden werd een
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

met Iran de nieuwste verrassing
waarvan niemand weet wat die echt
gaat brengen. Nog een ontketend
islamland er bij? Met heel veel olie en
veel filialen in het MO in soennitisch
gebied..
Europa vecht diplomatiek binnen
tegen de grieken en vergeet het UK
ook niet en naar buiten is Poetin er
ook nog. De discussie over meer en
ook meer Europese defensie laaide
weer op. Goed voor de wapenindustrie. De wereld is weer een
grotere vechtpartij waar China buiten
blijft al praat het wel meer mee, nu.
Energieland staat op de kop met olie
voor minder dan 50 dollar per barrel
waar straks Iran nog bij komt? Groen
en duurzaam even op de lange baan
en eerst nu maar de schalie-olie
opmaken? Ook hier is iedereen even in
de war..
Onzekerheid die groeit, geweld neemt
toe tot bij de Amerikaanse politieagenten.. En Clinton staat al in de
coulissen en wacht op het westers
titanengevecht van de 21e eeuw: echt
liberaal tegen sociaal-liberaal.
Kortom en er veel te beleven en de
ontknoping van eeuwenoude conflicten is nabij..
LEON

GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS
DE HEGEMONIE VAN VOLKSWAGEN..
VW gaat in 2015 Toyota en GM voorbij na die
10 miljoen auto’s van 2014 en wordt dus no. 1..
Men lanceerde een investeringsplan van 107
miljard over 5 jaar, wat 20 miljard meer is dan
Renault en PSA samen.. De winst was bijna
11 miljard en operationeel resultaat was 18
miljard.. De kas zit boordevol.
Maar er komen nu 50 nieuwe modellen die de
118 fabrieken waar meer dan 600.000 mensen
werken van de banden. Van Bentley, Porsche
tot Lamborghini tot aan MAN en Scania
(vrachtauto’s). Martin Winterkorn vertelde
daarover op Tempelhof. Audi komt er met een,
ook Skoda en VW zelf ook. Nu een eerste golf
gevolgd door een tweede.. VW alleen gaat 2,7
miljoen stuks maken en naar 7 miljoen in 2018!
Nu komen ook de hybrides hier op met Internet
aansluiting en vele snufjes: zie 2020. En steeds
meer hightech in de producten.. China zal nog
drie nieuwe fabrieken zien opengaan in 2015.
En komt daar op 25 wat 4x het aantal van PSA
is…
EEN GENOCIDE IN DE PRÉ-HISTORIE?
Het oosten is bekend om zijn zon maar ook
omdat de mensheid er vandaan komt. En nu de
tijden onzeker zijn neemt de interesse voor
onze wortels weer toe.. We weten dat de
Neanderthaler uitstierf zo’n 35.000 jaren
geleden… Maar nu kwam er een schedel op de
proppen van 55.000 jaar oud. Dat wordt
tegenwoordig heel precies vastgesteld via
radio-koolstofanalyse, morfometrische analyses
en statistieken van diverse andere vondsten.
De resultaten stonden in Nature van januari
2015. De schedel werd in de grot van Manot in
Israël gevonden, dichtbij het Meer van Galilea
waar nog meer zaken van de neanderthaler
boven kwamen. Genenstudie wees al uit dat de
neanderthaler en de moderne mens elkaar
ontmoetten ergens in het MO zo’n 50.000 à
60.000 jaar geleden. Maar er was geen
anatomisch bewijs tot voor kort.. want men had
nog geen fossiel van de Homo Sapiens
daarvoor. De sapiens vertrok uit Afrika en voor

Leon
Theo
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steeds hogere eisen aan flexibiliteit van
werken die nodig zijn… Ook meer nadruk
op de eigen ondernemingscultuur, de eisen
aan opleiding en vorming en de wens om
een grens te stellen aan een te ver
ontwikkeld individualisme…
Maar het lijkt akelig op een nieuw
paternalisme door de onderneming: à la
Philips ooit in Eindhoven en à la
Staatsmijnen in Limburg.. en ook elders.
Het is ook een antwoord op de crisis in de
middenklasse
waarvoor
de
arbeidscondities snel verslechteren. Men
wil dus de meest zeldzame en kostbare
elementen voor het bedrijf zeker stellen in
een wereld van snel toenemende
concurrentie en snelle technologische
ontwikkeling. En de medewerkers krijgen
naast hun salaris vele faciliteiten en
kunnen ook een deel van hun familiale
leven en hun persoonlijke ontwikkeling
“integreren met dat in de onderneming”.
Dit wordt het nieuwe paternalisme van de
21e eeuw wat best lijkt op dat van einde 19e
eeuw. Ook toen was de onderneming een
soort van pater familias. Het gaat om
reactie op drie ontwikkelingen:
-de concurrentie VS en opkomende landen
-de ingrijpende tweede industriële revolutie
-en het voorkomen van nieuwe sociale
miserie bij medewerkers..
Denk ook aan Krupp (Du), Schneider (Fr)
en Solvay (B) en Philips en Staatsmijnen in
Nederland.. Die dit ook ooit deden om hun
mensen meer te binden en te beschermen.
Tegenover individualisme versterking van
de autonomie en tegenover de gangbare
moraal
komt
nu
een
nieuwe
ondernemingscultuur te staan.. Hier staat
het laboratorium van de nieuwe digitale
economie en maatschappij. In de 20e eeuw
deden
crises
en
oorlogen
de
ondernemingen zich doen concentreren op
de productie en men liet de staat de
diensten en de sociale zekerheid doen. Dat
lijkt nu te gaan veranderen. Want de
overheden lijken nu overvraagd te zijn.. en
zo moeten de ondernemingen veel
overnemen om verder te komen. Dus zij
gaan het doen op gebieden als
huisvesting,
opleiding/vorming
en

hij in Europa en Azië aankwam passeerde hij het
MO waar hij op de Neanderthaler stuitte..
Nu hebben wetenschappers uit Tel Aviv en vele
andere landen vastgesteld dat die schedel van
Manot sterk lijkt op de oude mensen uit OostAfrika en op de moderne Europese mens… En op
de schedel zat wat calcite wat die 55.000 jaren
opleverde.. Dus is de hypothese dat hier de OostAfrikaanse mens de moderne Europese
tegenkwam: de kolonisatoren kwamen elkaar dus
in het MO tegen.. Dat leverde kruisingen op en
zeer
waarschijnlijk
ook
moorden
en
verkrachtingen die bij deze ontmoetingen
“normaal zijn”. Dat zou dus het uitsterven van de
neanderthaler hebben kunnen veroorzaakt.. Dat
ruikt dus naar een mogelijke vroege genocide?
Want zie wat er nu in het MO gebeurt waar men
nu moordt, verkracht etc.
Dus is er weer niet veel essentieels veranderd
sinds 50.000 jaar?
Dat vroeg zich Jean-Didier Vincent af in Le Point
(maart 2015) en dat lijkt een leerzame
veronderstelling. L’Histoire se repète?

PATERNALISME KOMT WEER IN
Facebook en Google investeren ook massief
in wonen, onderwijs en gezondheid… Wat
zoeken ze daar? Nadat ze zich ook al tot
meesters maakten over “de big data”?
Zie Zuckerberg van Facebook die nu 200
miljard investeren gaat in zijn nieuwe stad
van 80 hectare die hij Zeetown noemen wil.
Waar zijn 10.000 medewerkers wonen met
hun unieke arbeidsvoorwaarden. Hij huurde
architect Gehry in om het te ontwerpen vol
met new high tech en zonne-energie
natuurlijk.
Ook Apple en Google zijn er mee bezig..
Apple in de vorm van een ruimteschip. En er
komen ook sportfacilities in, universiteiten en
gezondheidscentra… Dat is al deels zo in
Mountain View waar 20.000 van de totaal
80.000 werkers voor Google. Heatherwick dat
ook de OS Londen doet gaat hun helpen bij
de nieuwe uitbreiding. Hun concepten breken
met de oude op het gebied van organisatie
van ondernemingen… De verantwoordelijkheid voor de medewerkers gaat hier
zeer ver en omvat ook vele diensten, ook
huisvesting en vrij tijdbesteding, opleidingen
en gezondheidszorg.
Dat komt deels door de zeer hoge huurprijzen
in de Valley, de enorme opstoppingen en de
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gezondheid…
Want
de
overheid
is
geblokkeerd en archaïsch geworden en
beladen met schulden.. De nieuwe tijd breekt
door met een vitale rol voor de onderneming.
In Silicon Valley is er nu al wrijving te voelen
tussen de “verwenden van de grote
digitale”(die 27% van de mensen werk geven
hier) en de “overigen”.. achtergestelden.
Maar in de Valley werd Google ook al een
politieke macht..
De nieuwe megaprojecten van Facebook en
Google tonen dat de nieuwe technologie veel
verder reikt dan veranderingen in de
economie. Denk ook aan de grote, internetverknoopte, steden in wording op de wereld
waar 60% zal leven in 2050. Daar tegenover
staat ook deze ontwikkeling.. van het
paternalisme 3.0. …
Vele zijn blij met deze doorbraak met de oude
“onderneming” en willen hierin investeren.
Maar het betekent ook een volgende
bedreiging voor de democratie. Dus is er ook
steeds nadrukkelijker, een heruitvinding nodig
van een nieuwe politiek om de democratie te
redden.

om veel anders en beter te organiseren. In
Marseille komt daartoe in 2016 een apart
projectgroep.. En dat is geen luxe.
DE HACK OP DE SIMKAARTJES.
Edward Snowden lekte dat ook: de
Amerikaanse en Britse geheime diensten
hackten de systemen van Gemalto in
A’dam waar de meeste Simkaarten worden
gemaakt. Zo kon men bijna alles ter wereld
via telefoon afluisteren.. Gemalto verkoopt
zijn SIMS aan 450 telefooncompanies en
men pikte de sleutels in van de cryptage…
Dat is voor dit bedrijf een grote klap en
daar moet men nu veel maatregelen
nemen. In de Tweede kamer in Den Haag
is men diep geschokt ..
WAAROM STOKT DE GROEI?
Welvaart
is
gebaseerd
op
twee
hoofdzaken: de demografie en de
technologische vooruitgang. Met die
demografie zit het wat het westen betreft
enkel goed in de VS en vooral in Frankrijk
in West-Europa. Dat is dus niet zo best!
En wat die technologische vernieuwing
betreft is het sinds kort ook niet daverend.
Dus hoog tijd om hier eens goed naar te
kijken!
Het gaat er om dat je het niet laat bij een
simpele optelsom van meer banen en
beschikbaar productief kapitaal. Maar
vooral om de manier waarop je ze samen
inzet: zoekend naar efficiency dus! En
daarbij is technologische vooruitgang:
Innovatie, betere kwaliteit van product en
productieproces en ook beter opgeleide
mensen essentieel.
Als dit gaat ontbreken kun je op den duur
de welvaart niet op peil houden en dat is
wat er nu lijkt te gebeuren..
Daarvoor
zijn
een
vijftal
factoren
aanwijsbaar.
1.Gebrek aan innovatie
Vooral in de farmaceutische sector zie je
dat nu: het aantal echt nieuwe
medicamenten stokt… En dat zie je ook in
andere sectoren: de R&D stijgt wel maar er
zijn te weinig resultaten..
2.De explosie van de behoefte aan kapitaal

DE LESSEN VAN DE GRIEPEPIDEMIE 2015
Dokter Didier Raoult slaat alarm in Marseille,
waar de grip stevig toesloeg! Want deze keer
waren het eigenlijk drie epidemieën tegelijk
met
drie
verschillende
griepvirussen..
Waaronder
een
dat
longinfecties
veroorzaakte, een gevaarlijk coronavirus en
het meta-pneumovirus.
Dus moet het de volgende keer heel
anders… Antibiotica toedienen bij patiënten
met longrisico’s dus!
Ook het preventiesysteem functioneerde niet
goed in de hospitalen! Men deed te weinig
aan handdesinfecties daar zit een groot
probleem namelijk. Ook het vaccineren van
kleine kinderen moet gebeuren omdat zij
infectiehaarden
zijn…
Niet
weinig
ziekenhuispatiënten die er lagen om andere
redenen kregen de griep…
Vooral bij
geriatrie en cardiologie.
Meer dan 100
infecties en drie doden.. De preventie werd
ook veel te laat georganiseerd en de
besmetten werden niet of te laat apart
gelegd. Vele ontstaan ook bij radiologie…
ook bij het personeel daarvan. Het is hoog tijd
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In 2013 stopte de olieboeren 700 miljard in
het zoeken naar nieuwe olie.. En vonden
slechts 20 miljard barrels. En dat vooral in
diepe en dure wateren.. Sinds 2009 steeg de
benodigde investering hier met 65%. De
projecten worden zeer complex en het
oppompen van een barrel ook steeds
duurder. Dit geldt in meer van die
“kapitaalzuchtige sectoren” zoals de industrie!
3.Teveel diensten en te weinig industrie
In 2002 was de industrie goed voor 15% van
de nieuwe banen en dat is nu op 10%
gedaald. In 2014 was het de dienstensector
die goed was voor 2 op de 3 nieuwe
projecten/jobs.
Er kwam te weinig industrie én te weinig
diensten met een hoge toegevoegde
waarde .. En dat deed die productiviteit geen
goed. 4.Te laag opgeleide werknemers
Minister Macron sprak bij een failliet
vleesbedrijf over te veel ongeletterden en
kreeg op zijn donder, maar hij zag het prima.
Want het Franse onderwijs produceert 7%
aan inalfabeten van 18-65 jaar en dat zijn er
2,5 miljoen. In vele sectoren is er nauwelijks
enige opleiding voor de werknemers en
komen die ook niet verder. In Frankrijk is de
gemiddelde tijd per werkdag voor opleiding…
1 minuut: dus 30 minuten per maand en 6 uur
per jaar!
5.Waar het internet tekort schiet
De nieuwe numerieke wereld en zijn leuke
gadgets heeft een enorme invloed maar nog
niet op de productiviteit! Er werden
laaggekwalificeerde jobs weg gepoetst maar
er kwamen weinig hooggekwalificeerde er bij
naar verhouding. Maar dat is qua saldo sinds
1990 onvoldoende zichtbaar..
Het westen, dé beste in innovaties en kennis
leek het te hebben gemaakt en had ook nog
die mooie democratie. Maar de ongelijkheid
groeit enorm en dat is rampzalig voor
welvaart én democratie! De gezapige
corporatieven bewegen niet en geven geen
ruimte af en zo blijft de ongelijkheid
toenemen..
Er is dus toch een soort van shocktherapie
nodig? De groei moet ontketend worden… en
dus moeten de remmende factoren
verdwijnen.

Zie ook: Comment eviter le chaos? Patrick
Artus (Fayard).
DE FINANCIËLE WERELD VREEST DE
LINKSEN ECHT NIET!
De verkiezing van Tsipras deed de beurs
van Athene bewegen maar niet die van
Londen, Frankfort en New York. De rente
van de Griekse schuld sprong op maar die
van Frankrijk en Portugal bleef rustig
laag… De financiële wereld lijkt lak te
hebben aan wat in Athene gebeurt. En lijkt
ook 2010 te zijn vergeten, toen dit anders
liep.
Zie ook Obama het recht van de grieken
verdedigen!
Want de grote banken hebben geen
Griekse schulden meer, dat zijn enkel nog
de staten! En ze zijn gelukkig met de mrag
financiële injectie van de ECB. Men is
enkel wat bang van een mogelijk “dominoeffect” van de Griekse kwestie; zeker niet
van een vertrek van Griekenland zelf uit de
eurozone! Zoals ook Merkel al hardop
zei… Portugal zei al dat het zijn IMF-schuld
keurig zou afbetalen, en vooralsnog is
Spanje ook nog rustig. Al maakt dat
Podemos wel wat ongerust. Maar dat is
meer: voor morgen.
Nee het “linkse risico” wordt sinds enkele
maanden niet echt meer gevreesd, de
harde dollar en de wat zwakke prestaties
van de Amerikaanse ondernemingen des
te meer.
De opkomst van Tsipras doet hun denken
aan 1981 tien Mitterand in Frankrijk won en
aan de komst van Fidel Castro. En andere
politieke risico’s zijn nu ook veel
importanter, zoals in Davos werd gewezen
op IS en dat opkomende terrorisme.. En
ook de groeiende ongelijkheden in de
wereld leeft steeds sterker als een
gevaarlijke factor. Zie het laatste OECDrapport, waarin wordt voorzien dat dit
verschil in dertig jaar met 1/3 toenam.
Dat kostte de wereld al 10% van de groei
in de laatste 20 jaar..
Terwijl de rijken maar doorgaan met hun
belastingontduiking en de middenklasse
veel terrein verliest overal. En het rechtse
radicalisme komt weer op..

9

Dus zal zelfs de linkse stem uit het Franse
land zwak blijven. Parijs lijdt nu meer van zijn
overtrokken gelijkheidssyndroom en zijn
achterstand bij structurele hervormingen, die
het land blokkeren en de WW doen
opstuwen.
Nee de high finance is niks bang meer van de
linkse krachten: die hebben zichzelf buiten
spel geplaatst..

namelijk de dood waarvoor geen angst
meer bestaat”. Zie zijn boek: Radicalisation
(Ehess).
Intussen bestaat er ook al concurrentie in
de radicale wereld: Al-Qaida en IS strijden
voor de eerste plaats.. Hun onderlinge
conflict loopt steeds verder uit de hand. De
Al-Qaida aanhangers zijn tegen dat foute
kalifaat van IS! Aqmi publiceerde zelfs een
rapport er tegen van 96 bladzijden. IS
reageerde in zijn Engelse magazine Dabiq
en beschuldigd Al-Qaida en de taliban te
langzaam voort te gaan met de stichting
van een kalifaat. En zelfs te onderhandelen
met “de vijand”! Men betwist aan alle
kanten de legitimiteit van kalifaat én de
kennis. Al-Qaida ziet zich als geestelijke
erfgenaam van Bin Laden in deze. Dus
gaat men nu ook elkaar overtroeven in
geweld tegen het westen: Parijs was al een
Al-Qaida (via Jemen) aanval op Charlie
Hebdo die werd gevolgd door een aanval
van IS-aanhangers op agenten en een
joodse supermarkt. En nu is Europa ook
het slagveld voor deze strijd! Wie is de
eigenaar van de ware jihad?
Intussen is Europa wakker geschoten en
ging na deze incidenten massaal in de
verdediging beter gezegd ook “de
tegenaanval”. Zie de raids in België tegen
Syrië-repatrianten etc. en de arrestatie van
een radicaal in Duitsland. En de jacht op
de helpers van de Franse geweldplegers.
De moslimlanden komen nu ook in een
lastiger pakket: wat te zeggen over dit
geweld ook in hun naam? En wie moet je
nu kiezen of afwijzen? De tijden van de
stiekeme financiering van radicale groepen
door Qatar en de saoudi’s lijken voorbij…
Daar is men nu verdacht stil geworden, al
keurde de Arabische Liga de aanslagen
af…
De strijd binnen de islam is nu “echt on” en
een deel daarvan zal in onze westerse
regio worden uitgevochten. Een soort van
tweede front, naast het MO, Afghanistan
en de Maghreb?

KIJKJE IN HET HOOFD VAN EEN
DJIHADIST
De jonge moslims zien nu ook als optie van
geweld tegen het westerse land waarin ze
wonen of zelfs geboren werden. Nu is het niet
enkel nodig een secte te vinden want er is
een brede stroming in de islam die het
westen verrot acht en dat je er enkel nog met
geweld tegen kunt strijden. En vele denken
dat dit de oorspronkelijke islam is… De
bronnen voor hen zijn het internet en groepen
jonge moslims rond een moskee. Op het
internet krioelt het van de documenten die
hun “de heilige weg” kunnen wijzen. Het
meeste is er in Frans en Engels en het wordt
steeds meer door de politie in de gaten
gehouden. Maar indoctrinatie is geen
misdrijf..
De meeste van deze jongeren zijn afgehaakt,
economische uitgesloten en dus zoeken ze
een ander doel. Dat vinden ze in het statuut
van de “negatieve held”. Ze denken dat alle
andere wegen zijn afgesloten en dat ze niet
in de maatschappij moeten slagen maar in
deelname aan de erkende oorlog tegen het
westen. Voor hen is sociale integratie langs
positieve weg onmogelijk. En ze vinden een
negatieve erkenning gebaseerd op hun angst
en onzekerheid. De omgeving moet nu bang
voor hun zijn en hen in het negatieve
waardering geven. Ze zijn de sabel van de
islam die zich tegen haar vijanden verzet. Die
in de hel thuis horen en zij zoeken zelf het
heil van het paradijs. Als martelaren. Dus zijn
ze niet meer bang voor de dood..
Het statement van de Franse socioloog
Koshrokhavar luidt: “ De geslachtofferde
zoekt niet langer de integratie langs positieve
weg, maar gaat voor een negatieve
erkenning die is gebaseerd op angst en
onlust.. En kiest voor de “winning option”

DE TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG
SLIPT OOK..
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Het remt in de sector van de technologische
vooruitgang en dat in alle sectoren. In de
totale economie is de “productiviteit op
uurbasis” de laatste 10 jaar 0,80% wat eerder
op een niveau van ca 2 à 5% zat! In de
industrie werd dat 2,85% nu en was eerder 4
à 6%..
Dat kan nu niet enkel door de “ongelijkheid
tussen landen” verklaard worden: ook
Frankrijk en Zweden lijden er aan. Het is het
sterkt in de Eurozone door de mankerende
financiering en de achterblijvende kwaliteit in
de opleidingen. Ook het tijdsverloop tussen
uitvinding en implementatie nam toe..
ondanks internet. En er zijn nauwelijks nog
fundamentele
“uitvindingen/ontdekkingen”
zoals de uitvinding van de stoommachine…
We wachten alle nu op de kernfusie?
E.e.a. heeft op de economie en haar groei
geen goede invloed: schuldposities en WW
worden er zo bepaald niet beter op. Dus moet
er nu nog meer bezuinigd worden..

angsten weg te drukken… En staan de
staat toe om over te gaan tot een vorm van
“soft totalitarisme”.
WAARAAN GAAN WE DOOD?
Wij mensen zijn sterfelijk maar leven wel
steeds langer. Tussen 1990 en 2013 (in 23
jaar dus!) ging onze levensverwachting van
65,3 jaar naar 71,5 jaar (+6,2 jaar = + ruim
9%!). Dat staat in de Lancet die een
onderzoek publiceren dat Bill Gates
betaalde en waaraan 800 wetenschappers
wereldwijd deelnamen in 188 landen. Zij
bekeken 240 doodsoorzaken van
dichterbij.. Zo’n 55 miljoen mensen
stierven in 2013 en dat waren er meer dan
de 47,5 miljoen van 1990… Maar intussen
zijn we met veel meer mensen op de
aardbol!
De infectieziekten werden minder van
belang voor het sterven. Dat zien we
vooral in landen als Nepal, Rwanda,
Ethiopië, Niger en Iran waar men liefst +12
jaar erbij kreeg! Uitzondering is subsaharaAfrika (Zuid-Afrika, Botswana, Namibië)
waar AIDS zorgden voor -5 jaar. Het bleef
daar doodsoorzaak nr. 1.
Elders is alles ok. Want chronische ziekten
in de ontwikkelde landen namen af (zoals
kankers met -15% en hart-/vaatziekten met
22%- in 23 jaar) én de infectieziekten
daalden in de ontwikkelingslanden
( diarree, TBC en ziekten van de foetus).
Dood door kinderziekten halveerde en ging
van 7,6 miljoen (sterfte onder leeftijd 5 jaar)
naar 3,7 miljoen nu.’” Er is veel vooruitgang
geboekt maar het kan nog veel beter”, zei
Dr. Murray die vanuit Washington het
onderzoek leidde. “in veel
ontwikkelingslanden hebben internationale
programma’s de grote infectieziekten terug
gedrongen zoals diarree, mazelen, tbc en
paludisme; vooral bij de kinderen. Maar we
doen nog te weinig aan bepaalde
chronische ziekten”.
Waaraan gingen en gaan we nu vooral
dood?
In 2013: Hartziekten op plek 1 met
8.139.900; herseninfarcten op 2 met
6.446.900 gevallen en longziekten staan
op drie met 2.931.200. Longontsteking

ACCEPTEREN WE EEN “SOFT-TOTALITARISME”?
Op het gebied van de veiligheid begint het
echt uit de hand te lopen. Elke beweging die
we maken staat op camera en wordt gescand
en Snowden liet ons zien hoe ver die
overheden gaan op vandaag! Dat terrorisme
dat “bij ons” bijna geen dode maakt werd een
ware obsessie! Net als dat “bio-terrorisme”
dat je vooral in Frankrijk bemerkt waar geen
project meer kan worden uitgevoerd omdat er
een boom omvallen kan.. Die angst en dat
onbegrip doet ons irrationeel worden en doet
ons de overheid té veel ruimte geven voor
“controle”. Want de politici doen wat wij
zeggen omdat ze willen blijven en winnen…
Linke soep dus!
Hetzelfde gebeurt er op gezondheidsgebied:
de jacht op rokers het meteen verbieden van
voedsel als er ook maar iets fout lijkt te
gaan… En onderwijl stijgt onze levensverwachting nog steeds fors! En dat ondanks
het feit dat we door overmedicatie en te
scherpe sanitaire trucs nu zelfs doden
veroorzaken! Daarover heeft bijna niemand
het.
Wij hebben het enorm goed, maar slikken
dozen vol kalmeringsmiddelen om onze
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volgt met 2.652.600 doden en dan komt
Alzheimer met 1.665.100 en een rijtje volgt
als longkanker, verkeersdoden, Aids,
suikerziekte en tbc die alle op een niveau van
1,6 tot 1,3 miljoen staan..
De eerste drie bleven staan op hun plekken
van 1990 en enkele stegen (leverkanker door
hepatitis C: +125%; ritmestoornissen + 100%;
met drugs verbonden ziekten + 63%; en ook
Alzheimer, nierziekten en suikerziekten).
Murray: “In het grootste deel van de wereld,
met subsahara-Afrika als uitzondering, is een
grote transitie bewerkstelligd. De dominantie
van de infectieziekten is over en nu zijn het
de niet-overdraagbare die bovenaan komen.
Ouderdomsziekten door vergrijzing en ook
door betere sanitaire condities”. Ebola viel er
buiten want die brak uit ná de studie…

stijgt in de ontwikkelingslanden en dat
hapert wat in de ontwikkelde landen.
Economische groei heeft ook wat met
gezondheid van doen.
INTERNET/MEDIA
WIE INTERNET CONTROLEERT IS DE
BAAS
De amerikanen controleren internet de
facto: via de Icann die bepaalde zaken
controleert en via de grote bedrijven van
Amerikaanse bodem. Die samen een
enorme greep hier op hebben. En wat
internet is gaan betekenen voor de
terroristen en de geheime diensten
(spionage) is nu wel bekend. Wie hier
regeert en controleert is on-omgaanbaar
geworden.
Zie ook hoe vaak al sites en toegangen
werden geblokkeerd door eagere politici…
in diverse landen. Zie ook hoe nu westerse
landen tegen de terreursites in gaan met
eigen contra-sites… De VS kan zich nu al
wanen in een soort van kolonisator-positie
waar het internet betreft. Dit alles zegt ene
internet-expert Louis Pouzin.
Het wordt de olie van morgen.. Dus moet
het
gemoderniseerd
worden:
zijn
communicatie-protocol dateert van te lang
geleden. En is onvoldoende voor de
vereiste beveiliging van vandaag. De vraag
is wie dat zal gaan entameren en wie
daarin worden betrokken.. Het project
Rina, dat zijn basis heeft in Spanje, werkt
hieraan…
Europa is er nauwelijks in
geïnteresseerd…
De FCC de club van telecomoperateurs in
de VS besloot tot “absolute neutraliteit van
het net in de VS”. Nu is de EU in Brussel
bezig met haar versie voor de EU…
Operateurs die Netflix en YouTube die
relatief veel debiet eisen en die daar
volgens de operators voor zouden moeten
betalen zijn er blij mee. Zij zijn goedkoop
uit
maar
de
operators
verliezen
inkomsten… Neutraliteit is heilig: niemand
krijgt een andere behandeling..
Orange (Fr.) en Zuckerberg (Facebook)
willen samenwerken om nog eens 1 miljard
meer mensen op het net aan te sluiten. In
Zambia, Colombia en India… Er ontstaat

Opvallend zijn de belangrijke plekken van de
verkeersdoden (plek 7!) en de conflicten en
het geweld… Oorlog is nr. 1 in Syrië met
30.000 in 2013. En in Latijns-Amerika in de
Caraïben en in Zuid-Afrika zijn de
geweldsoorzaken een van de 5 hoogste. In
Colombia en Venezuela en Salvador staan ze
op plek 1.
Alzheimer trekt op..
In Frankrijk was de levensverwachting =4,6
jaar sinds 1990. Vrouwen scoren nu 85 jaar
(3e ter wereld na Andorra en Qatar) en
mannen zitten nu op 78 (21e plek). Maar 1 op
5 sterft voor zijn 65e aan hart- en
herseninfarcten net zoals in 1990. Idem
Alzheimer dat verdubbelde in 23 jaar en ook
longziekten met +49% en suikerziekte met
+70% vallen op..
“dat komt door vergrijzing maar ook door
roken, alcohol en hoge bloeddruk. En door
cholesterol, en weinig evenwichtige voeding.
En die kunnen voorkomen worden ’zegt een
franse expert. En betreurt de lagere
overheidsbudgetten.. zeker in de preventie.
De studie liet niets zien over “de
levensverwachting in goede gezondheid” die
in Frankrijk licht daalt (de leeftijd vóór je iets
naars krijgt..).
Hoe dan ook: dit is verrassend goed nieuws
en… wereldwijd! Maar het maakt ook
duidelijk dat er ook een correlatie is tussen
welvaartsniveau en levensverwachting. Dat
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nu intensere samenwerking tussen de
telecom-operators en de grote in de Valley!
Dat belooft weer wat!

grote satellieten voor televisie en
telecommunicatie. Het is de grootste
onderneming waarin Luxemburg zelf 17%
bezit. Op 1,9 miljard werd een winst van
600 miljoen gemaakt! De meeste sats
staan op 37000 km van de aarde maar
sommige ook op 800 km. Dat is voor snel
Internet waar Google, Virgin en Qualcomm
veel mee doen. Het bedrijf bedient ook
Canal+, Orange en SFR maar ook Boeing
en SpaceX (VS) en levert veel werk ook in
Frankrijk. Denk aan Ariane dat hun
satellieten naar boven schiet en ook aan
Airbus en Thales componentenmakers.
Dus moest Hollande ook even naar
Betzdorf..

NIBC VERANDERT MORGEN DE SCHOLEN..
Er is veel mis en ook veel discussie over de
scholen in het westen… Die af lijken te haken
en vastlopen. Luister nu wat ene Laurent
Alexander, chirurg en oprichter van
Doctissimo (in 2000) die nu manager is van
DNA-VISION dat zich bezig houdt met de
genen. Op de conferentie TEDx einde 2014
in Parijs liet hij zijn visie horen.. Hij vertelde
over het aanstaande “huwelijk” van neuronen
en chips bij de mens. En voorspelde dat niet
de kennis maar de hersens straks centraal
zullen staan in de opleidingen.. Dus het
“neuro-enhancement” het versterken van
onze hersenwerking met technologie! Hij ging
zover dat hij zelfs ouders die een foetus
“kregen” die ze maar laten aborteren nu, het
perspectief
bood
dat
hun
“invalide”
ongeboren kind zelfs beter zou kunnen
functioneren
met
deze
nieuwe
“behandelmogelijkheden” dan de “normale
kids! China is hier al mee aan het werk, weet
hij.. NBIC, = Nanotech, Biotech, Informatica
en Cognitieve wetenschappen dat is ook de
toekomst van de … school?
Duizenden banen verdwijnen door robots en
technologie dus moeten mensen nog slimmer
worden dan machines, zegt hij.. De bedrijven
van NBIC vooral aangevoerd door Google nu,
werken aan KI van het nieuwste type..
Dit
staat
natuurlijk
haaks
op
alle
aanbevelingen van nu tegen “scholaire
mislukkingen”.. Maar toch zit hier de idee
van de “school van (over)morgen” aan te
komen.
En geen politicus of huidige school-expert
kijkt er nog naar. Terwijl een hele industrie
(vooral in de VS) zich hier volop in stort…
Het “blackboard” van morgen ziet er heel
anders uit, zeggen zij.

DIVERSEN
MENSEN,
DIEREN
EN
HUN
SEXUALITEIT
Waartoe dient dat seksuele eigenlijk?
Waarom leven dieren vaker in koppels?
Waarom moeten mensen monogaam
leven? Tricky vragen waarop ook een
neurobioloog wel eens antwoord wilde
geven. En hij vertelde nog meer..
In de grotten van Lascaux die 17.000 jaren
oud zijn staat een man op de wand die op
zijn rug ligt en die een ferme erectie toont..
Dat deed J-D Vincent het seksleven
bestuderen van teken tot krokodillen en dat
bleek zeer spannend te zijn. Wat dacht u
van zijn uitspraak: “De mens doet aan seks
zoals alle wezens, maar hij is de enige die
er bij praat…”. En hij vraagt zich af: “Zou
dat grote succes van de mens in de natuur
vooral komen van die strijd om het genot”?
In de natuur zijn er ook zeer simpele
methodes van voortplanting. Bij de
eencelligen is dat eenvoudig: het splitst
zich in tweeën! Daar zijn er geen twee
nodig om er één te maken.. Maar dier en
mens wierpen zich in de lichamelijke liefde,
ook al was die best omslachtig.. Maar deze
manier zorgt ook voor “het mengen van de
genen” wat de genetische variëteit doet
toenemen. En dat maakt het genetische
veld groter voor aanpassing, reparatie van
het DNA. Maar zich met twee voortplanten

SES UIT LUXEMBURG
Zelfs Hollande maakte een omweg naar
Betzdorf naar het satellietbedrijf SES. De
wereldleider geleid door een canadees met
Libanese wortels Sabbagh. SES heeft wel 50
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heeft nog andere voordelen. Bij de slakken
speelt de een voor “man” en de ander
“vrouw”. Bij een bepaalde soort hagedis zijn
er enkel vrouwtjes, maar daar imiteert een
vrouwtje de coïtus als een soort reflex… Die
seksuele aantrekkings-kracht is zo sterk als
die ook onbegrijpelijke zwaartekracht en lijkt
essentieel te zijn.
Toch zijn de hersens het belangrijkste
“seksuele orgaan”.. bij de rat die monogaam
is snapten we hoe belangrijk de hormonen
waren. Vaak komen bij de seks ocytine en
vasopressines vrij, die tot verslaving leiden…
De hersens van de mens gedragen zich wat
seks betreft zo als die van de eenvoudige
dieren. Het is een kwestie van pure chemie..
zoals ook het moederinstinct dat is. De
ocytine is het bindmiddel bij de apen. En
diverse sensoren als zien, ruiken en
aanraking en vrijkomende hormonen in de
hersens leiden tot “de voorkeurs keuze”..
De liefde is dus vooral een toevoeging aan
het seksuele instinct. De mens heeft dus niet
de begeerte en het genot uitgevonden, hij
heeft het slechts “geintellectualiseerd”. Het is
vooral chemie dus. De seksuele daad is dus
“bestiaal” en wordt subliemer door de liefde.
In Lascaux zie je hoe oud alles al is en de
eerste erotische vondsten dateren ook van
30.000 jaar voor JC. Zoals die 200 beeldjes
van vrouwen wat gewoon porno was in de
ijstijd!
De evolutie plantte in onze hersens het
mechaniek van “de seksuele voorkeur”. Om
de belangrijkste karakteristieken van de soort
te bewaren maar ook om niet verzeild te
raken in een te beperkte variatie. We weten
dat als de ouders “genetisch te dicht bij
elkaar staan” er genetische afwijkingen
kunnen ontstaan. Dus is de regel: “Kies wat
op je lijkt maar niet té veel”.. Hoe werkt dat
keuzeproces nu bij dat aanvoelen van de
juiste genenmix? Wel dat zit in de geur: hij/zij
die aantrekkelijk ruikt is de gekozene. Maar
zit iemand te dicht bij het eigen genenpakket
dan is de chemische geur-boodschap: dat is
niet de goeie..
Van de levende wezens is maar 2%
monogaam! De mante religieuze eet na de
daad het mannetje op die de genen
verschafte en wat nuttige proteïnen voor de

nieuwe telg. De man offert zich voor zijn
nageslacht..
Bij de termieten is er een koppel en rond
dat dus is alles georganiseerd. En dat kan
wel 20 jaar zo blijven, als de twee in hun
nestje blijven om te paren. Bij de muizen is
er maar een soort dat monogaam is op de
50 soorten. De ver reizende dieren zijn ook
nooit monogaam. Die zwakke monogamie
is er om dat mixen van de genen te
bevorderen die de vitaliteit van de soort
garandeert.
De diepere natuur van de mens is “de
intermitterende monogamie”. Waarschijnlijk
waren de eerste mensachtigen zeer
promiscue en was er geen sprake van
vaste partners. Door de cultuur kwam de
monogamie op en dat zie je bij de apen.
Daar zijn de paren van gelijk gewicht,
omvang en wijze van expressie. De
individuen van dezelfde sekse zijn
onderling agressief en zijn er maar weinig
seksuele contacten. De monogamie lijkt
dus ook een soort van gardiennage te zijn.
Om de trouw te bevorderen, de
bescherming van de jongen en voorkoming
van uitmoording van de familie. Een soort
van genetische levensverzekering.. En de
mens is een zeer sociaal wezen de ander
is vanaf zijn geboorte essentieel. Want hij
moet veel leren voor hij volwassen is.
Is er een model in de dierenwereld?
De perfecte monogame is degene die maar
een keer in het leven seks heeft. Zoals de
poulpe die zich maar een keer voortplant
voor ze sterft. Maar de cloporte van
Réamur is de echte trouwe. Die leeft in de
drogere delen van de Maghreb en in KleinAzië. Leeft diep in de aarde om zich tegen
de hitte te beschermen en mede om zijn
woonplek te beschermen leeft hij met een
partner. Een waakt en de ander zoekt
voedsel. Ze blijven samen tot een van hen
sterft. De moeder is slechts een keer
zwanger en ze voeden de kis samen op.
De mens is slechts anders in een ding: die
wil steeds copuleren en ook buiten de
vruchtbare periode van het vrouwtje… En
de mens is het wezen dat het meeste
masturbeert..
Omdat de mensen zo
narcistisch zijn? …
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De statistiek leert dat: 60% van de mannen
eist seksuele trouw van de partner. Bij de
vrouwen is dat 17%..
Zo’n 10% van de kinderen van een koppel
zijn van een andere vader.
Experimenten toonden dat de seksualiteit ook
een essentiële rol speelt bij sociale relaties.
Seks is vaak de start van een relatie maar
kan blijven als de seksualiteit afneemt. Dus
vriendschap kan ook sterker zijn dan liefde.
En wat sympathie en antipathie betreft zijn
honden een voorbeeld ook voor de mensen.
Zij bepalen bijna enkel op de geur de keuze
van hun relatie..
(mede naar Biologie du couple; J-D Vincent ;
Laffont).

verboden en… heeft in La France geen
echte vestiging! Dus kan men enkel de
chauffeurs aanpakken. En daar zit nog een
zwak punt: men accepteert deze wetten
niet meer..
REVOLUTIE IN AUTOVERHUUR
Avis Budget sprak over … autocoöperaties.
Men kocht daar Zipcar! Voor 500 miljoen
dollar werd deze club van 900.000 leden
wereldwijd ingepikt. En in Parijs doet men
ook aan Autolib nu… Ook Hertz gaat
meedoen en ook Europcar… We zin de
grote impact van het internet op het
autoverhuur! Waar door nu iedereen zijn
auto kan aanbieden… met en zonder
chauffeur! Drivy in Frankrijk kent al
400.000 leden met 20.000 auto’s in de
pool. Per dag 29 euro inclusief commissie
en verzekering … Blablacar is nu al 10
miljoen leden groot! En de grote kijken met
veel argwaan… Nu is Allocab in
onderhandeling met een van hen:
Europcar? De transportwereld op de schop
door het internet: het hele autobezit en
taxisysteem gaan onderuit… Changes allover.

VLIEGEN
OP
SUBSIDIE
IN
DE
GOLFSTATEN
Van 2004 tot 2014 vloog ETIHAD met 6,6
miljard dollar subsidie in de vorm van
leningen van de staat op een totaal van 18
miljard subsidies. Qatar Airways: 8,4 miljard
op 17,5 miljard totaal en EMIRATES kreeg
6,8 miljard door gratis brandstof. Samen 42
miljard subsidies..
De amerikanen zijn boos over deze unfaire
concurrentie.. en ook de EU wil er over
praten… Maar enkele van deze Arabische
mijen publiceren zelfs gen jaarcijfers! Er
wordt dus en vuig spel gespeeld teerwijl de
andere mijen zwaar moeten vechten om te
kunnen doorvliegen! Maar opgepast: ze zijn
ook grote klanten van Boeing en Airbus… Nu
moet Brussel er tegen aan dus..

BLUE SOLUTIONS ZIET NIEUWE TIJDEN
Dit is een Frans bedrijf van de autopionier
Boloré die al jaren in het elektrische
probeert.. De E-auto zit nog krap in
Frankrijk. Maar 0,5% van de verkopen nu.
Maar Boloré plaatst nu 19.000 laadpalen in
het land voor 2019.. en men bewerkt de
burgervaders van vervuilende steden…
Ook is men aktief in Blue Tram: een tram
op wielen die zich oplaadt bij de stops in 20
seconden
via
een
telescopische
laadstang.. Er is geen rails en geen
bovenleiding nodig. Het ding rijdt op
batterij! Alles kost maar 10% van het
gewone trammetje… De RATP is met
Bluebus al een klant met een contract van
40 miljoen en dat wordt meer. In 2025
moeten 80% van de 4500 bussen
elektrisch zijn! Men is zeer actief in Lyon
en Bordeaux nu en men ging al naar
Londen, Indianapolis en LA!
En ook
Singapore is geïnteresseerd.. De business
van de batterij is nog klein nu maar groeit

HET LINKE SPEL VAN UberPOP
UberPop mag niet meer verder in Frankrijk
sinds het verbod op 1 januari 2015. Maar elke
nacht zijn er vele honderden “UberPOPauto’s actief in Parijs. Maar UberPOP is geen
Uber en dus zijn het hier niet VTC’s (=
Vehicules de tourisme avec chauffeur). De
wachttijd bij UberPOP is 4,8 minuten.. wat
enorm concurrerend is voor de andere.
De rechter kon recent niks doen wat de
nieuwe wet was nog niet gepubliceerd…
Opnieuw zitting op 23 februari dus…
Intussen zijn er in Parijs al 1000 chauffeurs
UberPOP… En de concurrentie voelt dat
goed. Maar UberPOP is niet door de rechter
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snel.. en hun laadpuntbusiness groeit fors.
En men zet daarbij op de Lithium-polymere
batterij omdat de litium-ion wel eens in de fik
gaat bij + 70 graden.. Blue is slechts een
kleintje in de Boloré-familie met 10 miljard
omzet.. Maar men gelooft in de nieuwe tak
van morgen en ziet in 2022 zelfs 1,5 miljard
omzet voor Blue Solutions! Iedereen kijkt er
naar met een mix van bewondering en
verbazing. Deze echte vernieuwer met de
lange adem..

water om het eiland heen… Ze denken nu
ook aan het kweken in de bergmeren van
Panama en daar is een ontsnapping gelijk
dodelijk door het veel te warme water van
de Pacific! Zo moet er een “slot om de
kweek worden gelegd”, om het in de
perimeter te houden. Volgend jaar komt
deze zalm in de handel…
In China explodeert de vraag naar vlees en
in 2012 kwamen er hier twee veranderde
koeien te voorschijn met veel vetter vlees.
En men werkt aan veel grotere
koeienrassen en aan varkens met vet wat
is verrijkt met Omega 3… En er zijn nog
veel meer ideetjes.
Ene Cecil Forsberg kweekte in Canada het
“Enviroporc” wat 70% minder fosfaten
produceert. Door een bacterie in het
speeksel van het varken te verrijken met
een enzym. Waardoor het verteren van
fosfor verbetert.
Maar dit veranderde varken deed veel
angst ontstaan in Canada en men moest
stoppen en de hele kudde vernietigen…
Zal het het varken dat donororganen levert
beter vergaan? De eerste gevallen van
“xeno-transplantatie” (tussen twee soorten)
zijn al een eeuw geleden. Maar de harten
van varkens en apen werden steeds
afgestoten. Nu zoekt men daartegen
remedie door die dieren te “humaniseren”
met menselijke chromosomen. Het britse
bedrijf Imutran lukte het in 1992 wat DNA
in een bevrucht ei van een zeug te
stoppen. Die gaf haar vermenselijkte
genen door maar er kwam nog geen
transplantatie van… Zo breng je namelijk
ook virussen over… Intussen zoekt men
naar andere oplossingen. In de VS werden
al harten van biggetjes in andere dieren
geplant en dat ging 600 dagen al goed..
(babouins).
Dus wie er ook bang voor is: na de
veranderde planten nu de dieren… Voor
onze voeding, voor medicamenten en voor
organen dus… De natuur met een tikje
wordt opnieuw tot grootproducent van veel
goeds. Of gaat de angst er nu nog eens
met ons van door?

GENETISCH GEMODIFICEERDE DIEREN
KOMEN
De
genetisch
gemodificeerde
planten
veroorzaakten al veel opschudding, maar pas
op: de hoeveelheid gemodificeerde dieren die
er aan komt is gigantisch. Om op te eten
maar ook om medicijnen te maken of zelfs
om moedermelk te laten maken door
aangepaste koeien! Dat kan Prof. Ling uit
Peking met zijn kudde van 300 veranderde
koeien, die menselijke genen kregen. Hij
moest even stoppen want pleegde corruptie,
wat met deze vondst niks van doen had..
In de VS produceert met melk met
vermenselijkte dieren waarin medicamenten
zitten! Al in 2009 stond de VS-FDA toe om
een medicament te maken door een
“aangepaste geit”. Een eiwit dat de mens
natuurlijk kan aanmaken komt nu van de
geit… En de VS-FDA stond het Nederlandse
Pharming ook toe om Rucanest te maken dat
het oedeem van Quincke kan bestrijden. Dat
gebeurde via aangepaste konijnen!
Wat het eten betreft: er wordt al geknutseld
aan runderen, konijnen, geiten, schapen,
zalm, forel, kameel en aan de kat… En
natuurlijk was de muis de eerste: a in 1982
kreeg een muis het groei-gen van een rat..
Binnenkort
eet
de
VS
zalm
van
AquaAdvantage Salmon via de firma
AquaBoubty in de VS. Deze Atlantische zalm
kreeg een gen van zijn pacific neef. En zo
wordt hij in 18 maanden even groot als nu in
dertig. De VS-FED moest 15 jaren overtuigd
worden ook wat de veiligheid van het kweken
betreft voor het mocht. Enkel steriele
vrouwtjes zijn zo gefokt nu in een plek op een
eiland van Terre Neuve. Om elke
ontsnapping kans nul te geven door het zoute

Terug naar inhoud
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de Sloar Impulse 2 die op zon vliegt…
Vanuit Abou Dhabi gaat het naar oman,
India, Birma, China, Hawai, VS en dan
naar Europa of Afrika. Zo’n 35.000 km in 5
maanden. “Zonder” energie en zonder een
grammetje CO-2…
Dit bekroont hun
project van 12 jaar dat 140 miljoen kostte
en… je moet het maar durven!

OLIE (energie), WATER
SCHALIEGAS EN OLIEPRIJS
Niet lang geleden herbevestigde Hollande
voor
Frankrijk
het
verbod
op
de
“fractioneringsmethode voor de schaliegaswinning”. Maar de lobbies gaan door en
binnenkort gaat de EU-Commissie positief
“om”. En in Frankrijk werd het “Centre des
hydrocarbures non conventionnels” opgericht.
dus, hoe dan ook.
Vreemd genoeg net nu door die lage olieprijs
alles wat schaliegas is stokt.. In het UK zijn
Total en GDF in schalieboringen betrokken
en ook in Duitsland gaat men “fractionering
toestaan”, onder scherpe voorwaarden. Maar
vooralsnog zijn de kosten relatief te hoog..
Dat succes in de VS komt ook door de
speciale geografische situatie: de lage
bewoningsdichtheid in de win gebieden. En
een zeer soepele wetgeving en het feit dat de
grondeigenaren de baas zijn…
Chevron
begreep dat toen ze in Polen stopte en Total
en ENI deden dat daar nu ook en in
Denemarken. Maar de echte kenners weten
het zeker: alles is slechts een verschuiving in
de tijd. Ook Europa gaat zijn gasrevolutie
krijgen. Al kan dat 20 jaar gaan duren.

Terug naar inhoud
RELIGIES
BOKO HARAM: RELIGIE EN GEKTE
Deze beweging die te lang kon gedijen in
Nigeria is nu zeer actief bij de buurlanden.
Die zich nu ook massaal en samen tegen
deze radicalo’s keren, vooral rond het meer
dat de buurlanden verbindt... Tsjaad is
daarbij ook slachtoffer en activist.. BH viel
hier een stadje binnen dat in de fik ging.
500 huizen weg en er stierven ook weer
mensen..
Dit doet BH ook in Niger en Kameroen
intussen en men heeft hier spijt van het
zenden van kinderen naar Koranscholen.
Het gebied rond het meer is een echte
“zone zonder recht en orde” geworden..
met BH als grote animator. Als ze er aan
komen willen soldaten nog wel eens
vluchten en hun wapens achterlaten, wat
een verschrikking is voor de weerloze
bevolking.
De Hoge Raad voor de
Vluchtelingen van de VN heeft hier ook de
handen vol.. Vier landen in grote onrust:
BH laat zien wat het kan aanrichten. Zr
recruteren vele jongeren die hun families
verloren in de chaos en deze worden
geduchte radicalen met wrede manieren.
En BH werkt ook hier aan het heroprichten
van het vroegere kalifaat-achtige imperium
van Kanem Bornou. Uit de 9e eeuw.. En
BH is ook hier modern met zijn
propaganda-materiaal op CD en USBsticks waar tegen de overheden niets
weten te doen.. BH is een waar leger
geworden van massa-misdaad van het
wreedste soort. Hun wapens komen uit
Libië en uit de kazernes van plaatsen di ze
overvallen en men schat hun aantal nu op
ca 7000. Het recept is ook hier: negeer de

LIJN SPANJE FRANKRIJK KLAAR
De electrische lijn van 65 km lang die beide
landen meer zekerheid geeft is gereed. De
kosten zouden 100 miljoen zijn maar werden
700 miljoen: de bevolking wilde dat ze wat
zou worden “verstopt”! Spanje kan nu ook
kolencetrales bij zetten als zon en wind de
consumenten in de steek laten. En
omgekeerd: als er teveel wind/zon is kan dat
surplus in het europese net.. Het is een
onderdeel van het Junckerplan dat nog 120
projecten voorziet tot 2030 voor 150 miljard..
De EDF vindt het niet te duur… Op den duur
komen de investeringen er x 3 uit weet men
daar? Besparen, niet nodig: het is geld uit
Brussel..
LUCHTREIS OP ENERGIE NUL?
Na Steve Fosset aan boord van de
Globalflyer is het nu de beurt aan Betrand
Picard en AndrÉ Borschberg. Zij reizen met
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landsgrenzen en de regeringen en maak je
zo ook ongrijpbaar. IS deed het voor in IrakSyrië… En Nigeria deed 10 jaar bijna niets,
wat nu flink opbreekt.

mensen toe.
gedaante..

IS is de dood in absolute

Terug naar inhoud

RELIGIE TEGEN CULTUREEL ERFGOED
De vernieling van oude schatten uit de tijd
van Ninivé, die in musea in Mossoul werden
bewaard ging op video’s over de wereld. Die
verstijfde bij dat aanzicht.. Nu geen rollende
hoofden maar mokers die de oudste resten
van ook onze beschaving kapot sloegen.
Gelukkig waren er veel kopieën bij wat de
daders zelden beseften. Ze werden gemaakt
na de opgravingen gedaan in de 19e eeuw
waardoor er originelen zijn in musea in
Berlijn, Parijs en UK..
De islam respecteert ook de Bijbel als bron
en daarin staat ook het boek Jonas. Die
opdracht van God krijgt om Ninivé te
verwoesten.. Maar God stopte dat op het
laatste moment.. Het verhaal staat bijna
gelijk in de Koran (sourate 10,98). Dus weet
elke moslim dat de herinnering aan Ninivé
heilig is. Jonas staat veel geciteerd in de
Koran overigens. De moskee waarin ergens
het graf van Jonas zou moeten zijn werd door
IS opgeblazen en de bibliotheek van Mossoul
werd in de fik gezet..
Want deze gekken zien in elk beeld ook al is
het van honderden jaren vóór de islam kwam
een belediging van hun geloof! Dat toen echt
niet concurreerde met dat heidense gedoe
dus! Het lijkt op de vernieling van de reuzeboedhha’s in Afghanistan door de taliban.
Hun boodschap is krankzinnig maar toch
duidelijk: zelfs voor de islam bestaat niets. De
islam is de hele geschiedenis en ook de
enige..
Dus het betreft hier niet een enkel een actie
tegen erfgoed maar ook tegen alles wat de
islam kan verbinden met de tijd voor haar
ontstaan! Het meest pure nihilisme ooit…
Niets wat de geloven en culturen verbond ooit
mag zichtbaar zijn of blijven. Zoals ook de
Yezedis en de christenen er aan moeten
geloven die er al waren lang voor Mohamed..
IS toont zijn bedolingen: alles moet worden
vernield, de geschiedenis, het erfgoed, de
relaties van islam met andere en tot aan alle

AFRIKA
ZUID-AFRIKA LAAT HET AFWETEN?
Z-Afrika leek lang DE ster van dit continent
maar nu is Nigeria met 522 miljard de
betere (zij: 351 miljard). En war de hightech betreft is Kenia de betere. De groei
viel terug op magere 2%, en is Afrika-wijd
nu 5,6%...
Mozambique, Zambia en
Angola de buren dus gaan veel beter. De
ww is 25% en het land is nog maar 6% van
Oost-Afika nu..
In de BRIC is het nu wat fout: Rusland
rammelt, Brazilië zit met grote narigheid en
nu ook Z-Afrika in de mineur.
2015: groei 1,8%; inflatie 6% en tekort
5,1%... Staatsschuld sinds 2008 van 15%
naar nu 51%.. externe staatsschuld op
40%.
Dat
komt
mede
door
lagere
grondstofprijzen nu en door lagere
economie in China. Maar de infrastructuur
stokt en ook de electriciteit productie is
onvoldoende. En er zijn veel mijnstakingen
en sociale spanningen.
Zuma won de verkiezingen maar de
criminaliteit en d corruptie gaan slechter.
Wel is de rechtstaat hier vooruit gegaan. In
de ANC zit het muurvast en blijft het
communisme de boventoon voeren.
Dit
veelbelovende
land
met
veel
grondstoffen en een Johannesburg als
eerste financiële stad in Afrika (380 miljard
op de beurs) komt niet meer snel verder.
Er moet hervormd worden, de ongelijkheid
moet minder worden en de ww van de
jeugd (65%) moet lager. De ANC moet ook
hervormd worden naar meer moderniteit,
de infrastructuur moet beter en de
investeringen moeten omhoog. Er kan veel
maar nu moet de politiek eerst om..,
HET PROBLEEM BOKO HARAM
Boko Haram betekent: “De westerse
opvoeding is een zonde”. Het werd in 2002
opgericht door Mohamed Yusuf die terug
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wilde naar de zware sharia. De opvolger zet
nu 10.000 volgelingen in die zich associëren
met IS. Ze ontvoeren meisjes die niets
mogen
leren,
onthoofden,
plegen
bomaanslagen en massamoorden..
In Nigeria pakten ze al 20 van de 27
regeringslocaties in de staat Borno en ze
willen nu in Tsjaad de rijke regio om het meer
daar inpikken. Ze willen ook een sterkere lijn
met
Aqmi
en
hun
aanvoer
en
wapenvoorziening (via Libië) zeker stellen.
Op weg naar een kalifaat in West-Afrika.
Dat alles kon omdat de regeringen in Nigeria
niet teveel keken en deden. Idem de
internationale organisaties en landen… Ze
werden eerst als een kleine secte een stel
linke idioten gezien… Zonder veel wapens,
zonder geld, gecorrumpeerd en zo kon het
groeien. Nu zijn er al zeker 13.000 mensen
door hun vermoord en zijn ze de oorzaak van
1,5 miljoen vluchtelingen. Nu zijn ze ook een
echte bedreiging geworden voor Nigeria en
heel West-Afrika!
Zo zaag het er bij de verkiezingen hier uit en
dat moest Jonathan Goodluck, de christen,
nu zien terwijl hij staat tegenover de exdictator Muhammed Buhari de moslim uit het
noorden. Deze riep nu ook, handig als hij is,
een wapenstilstand uit en liet 234 meisjes los.
Nu moeten de slecht getrainde militairen de
kieslocaties beveiligen..
Het zijn er 130.000 en hun budget is 5,8
miljard maar de corruptie, gebrek aan
wapens en munitie en aan leiding en
training , doet hun de das om.. Regionaal is
Nigeria zijn prestige kwijt: Niger, Kameroen
en Tsjaad moeten nu helpen… En men heeft
nu spijt van het afwijzen van de Amerikaanse
drones. Er onstaat hier nu eenzelfde vacuüm
als in Syrië/Irak wat leidde tot een lastig
kalifaat daar. En verlies van belangrijke
grondstoffen… En een leger met zware
wapens midden in een aanstaande
burgeroorlog. De best lopende staat in Afika
is nu in de problemen. Mede omdat de
olieprijs instortte. De groei viel terug van 8,6
naar 5,5% en de olie werd een ramp. Die
zorgde voor 20% van het BBP, 90% van de
deviezen en 75% van de staatsinkomsten.
Net zoals in het MO een halt moet komen
aan het kalifaat van IS moet ook hier een rem

op Boko Haram snel komen. En die
verkiezingen zijn nu hier cruciaal.. En ook
het voortzetten van de voorbeeldige
aanpak van ebola hier komt in gevaar. Het
leger en de politie moeten snel beter gaan
functioneren
en
daar
moet
de
internationale gemeenschap gauw iets aan
doen.. En ook de geheime diensten hier
opbouwen, Libië stabiliseren en zo
uitbreiding van het terrorisme hier
voorkomen.
Nigeria
is
nu
een
internationaal risico geworden ; dit land dat
op weg was groter te worden dan de VS…
ZUID-AFIKA HEEFT NIET GENOEG
STROOM
De stroom val er regelmatig uit wat niet
goed is voor de economie en vele kopen
generatoren. De oplossing gat tijd kosten
zegt de baas van de e-company die Eskom
heet. En men moet nu al regelmatig
stroomonderbrekingen inplannen. 57%
komt nu van thermische bron, 13% is
nucleair, 8% Hydro en 22% is duurzaam:
dat is het plan voor 2030., Voor de 89600
Megawatt die dan nodig zijn. Nu gaat het
nog over 42.000 megawatt met als
bronnen: 91% thermisch, 4,5 % is nucleair
en 4,5% is duurzaam. Er is jaren te weinig
geïnvesteerd en het bestaande systeem is
oud en kwetsbaar. Nu zijn 9 van de 10
afrikanen aangesloten dat was bij het einde
van de apartheid 50%. Pas in 2010 kwam
een plan, dat werd vertraagd ook door
stakingen en technische problemen. De
bouw van twee megacentrales liep al drie
jaar vertraging op. Ook was er te weinig
geld: de prijs moest al vaak omhoog. In
2013: +13%! Nu is men zeer gericht op de
steenkool die men in het land vindt en dit
jaar moeten er voorstellen komen voor drie
nucleaire centrales. Areva is een van de
aanbieders maar ook Rosatom uit Rusland
is er nu en zij liggen voor… Zij deden de
beste lobby en de oppositie acht die
kernenergie erg duur.. Er kwamen wel al
vele zonnepanelen overal en ook
windparken. En in de bodem zit zeer veel
schaliegas en daar wil men nu snel mee
beginnen..
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daar van de schuld geven… En dat zou
dan wel eens in 2022 kunnen zijn. Willen
wij dat vraagt Attali zich vertwijfeld af in zijn
column in L’Express van maart 2015?

WEST-EUROPA
KIEZEN DE FRANSEN BLIND VOOR HET
FN?
Ca een derde lijkt voor het FN te gaan nu
omdat ze de economische terg gang voelen
en echt niet om ideologische redenen. Dus
men hoop “blind” dat het FN en beter
economisch alternatief heeft… Maar niemand
lijkt het FN-programma te hebben gelezen!
Dat lijkt economisch gezien sterk op het
linkse PS programma uit de jaren 70/80! Lees
over “de kleine tegenover de grote”, de rijken
tegenover de arme en over de arbeiders
tegen de elite. Ook over centrale planning,
nationalisaties (van banken), indexatie van
salarissen,
iedereen
200
euro
na
verkiezingen (indien onder 1,4 SMIC),
verbetering van ambtenarensalarissen en
kleine pensioenen, en ook, controle op
prijzen èn uit de euro stappen (“in overleg”,
dat wel..)..
Vraag is wie in de EU daaraan meedoet,
zeker nu de euro lekker zakte. Dit lijstje is
zacht gezegd ultra-populistisch.. en ook
nergens becijferd! Veel maatregelen kosten
miljarden terwijl iets als “de toegang tot
medische
verzorging
afsluiten
voor
clandestiene”
maar
600
miljon
zou
opbrengen.. Zie wat soortgelijke programma’s
in Z-Amerika van Peron in Argentinië en
Chavez in Venezuela daar brachten. Totale
ontreddering en armoede.
Het program is al jaren lang niet bijgesteld en
nu zelfs Tsipiras niet uit de euro wil moet de
FN toch even nadenken.
FN dat is een ideologisch extreem-rechts
programma voorzien van een extreem-links
economisch gedeelte. Dat maakte het ook
mogelijk om de kiezers van Melenchon in te
pikken van Parti de Gauche… en PC.
Ondanks dit alles spreekt er niemand over dit
programma van Marine Le Pen en consorte…
Zelfs de PS en de UMP hoor je er niet over…
Dus als de FN in 2017 zou winnen dan moet
het de lijn volgen van… Syriza.. Om op zijn
beurt een alliantie tegen het noorden te
verkrijgen in het zuiden. Dat gaat dan ook
niet lukken en dus zal het dan “de anderen”

HET
EU-LEGER
IS
DAT
VAN..FRANKRIJK!
Juncker zei het luid: “De EU is zwak in
defensie en gelukkig heeft Parijs nog een
groot leger. Anders zou de EU zonder
defensie zitten nu”. En voegde er aan toe
dat uit een rapport bleek dat “de 28” bij
goede samenwerking bij defensie wel 20
tot wel 60 miljard konden besparen.
Dat is spannend nieuws nu blijkt dat
buurman Poetin levensgevaarlijk bezig
blijft, IS ook maar doorgaat en in Tunesië
toont wat ons wacht.. Zij doen ons af en
toe denken nu aan een “gesloten wereld
waarin niemand meer durft te reizen”.. En
zie hoe Italië (en Griekenland) niets
kunnen
uitrichten
tegen
duizenden
immigranten aan de EU-zuidkust… De VS
en het UK leverden wat lichtere wapens
aan Kiev: de EU bleef op afstand. Maar nu
weten we dat dit zo niet blijven kan… De
EU wordt in haar geheel bedreigd van
dichtbij en verder weg en… van binnenuit.
Dat is wat Hollande nu ziet n daarop
reageert hij dagelijks. N zet de
bezuinigingen en de ww even op plek
tweee. Dat zal hem veel goodwill kosten in
eigen land terwijl hij in prestige opklimt in
het buitenland. Obama prijst hem al vaker..
De EU moet weer worden omgedacht,
maar nu vanuit een aanrazende immense
bedreiging..
Intussen herinnert iedereen zich dat
Rusland sinds 2000 beloofde geen tests
meer te don net als Frankrijk en UK. De VS
en China deden dat overigens niet.. Poetin
zou intussen wel daarmee hebben
gedreigd? Het Verdrag op verbod van tests
van kernwapens bestaat nog steeds..
BRUSSEL KWAM EN MERKEL NAM HET
OVER
Europa werd door de kracht van Merkel,
een Duits Europa. Terwijl ene Mitterand dat
nou net niet beoogde… De hyperkanselier
nam Duitsland en Europa onder haar
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hoede.. mede omdat partner Frankrijk het zo
liet zitten, het UK in een soort nationalisme
verzeilde en de instituties in Brussel aan het
peanuts bereiden gingen..
Zie hoe haar land er nu bij staat: een groei
van 1,2 à 1,6%, 43 miljoen jobs met 4,7%
ww, overschotten op de balans van 217
miljard (7,4% BBP), budget gesloten en een
staatsschuld van nu 75%... De Bund staat als
een burcht in Europa..
Men doet het zeer bedachtzaam in de
federatie en neemt de tijd. En zette zich
steeds zwaarder door in Europa. Met Draghi
kwam ze aan een oplossing waarbij er meer
geld kwam maar geen “europeanisering van
de schulden”.
Duitsland heeft niets meer van de politieke en
diplomatieke dwerg van eerder, dat toont
haar optreden in de crisis van Oekraïne. Daar
was Merkel in frontpositie en had Hollande
nodig als getuige. Om elke zweem van een
russisch-duits pact te bezweren.
Duitsland richtte zijn export razendsnel op
opkomende landen en ontweek zo de eurozwakte,
de
consumptie
steeg
door
salarisverhogingen van 2,6% en het
minimumloon ging naar 8,50 euro/uur.
Men ging in infrastructuur investeren voor 10
miljard en nam daarvoor +8 miljard uit het
plan Juncker.. En haar vergrijzing pakte ze
aan met massa-immigratie uit het zuiden:
+430.000 inwoners er bij! Ook is het nu
begonnen om een meer eigen Internet te
behalen via zijn industrie. En zie hoe nu het
defensiebudget zelfs hoger werd dan het
franse: 33 miljard tegen 31,4 miljard.
De kritiek verstomde, het krimpprobleem
werd verminderd en de 7 miljoen armste
werkers kregen het beter. De locale banken
worden nu ook hervormd.
De enige rare zwaai zat in de energiepolitiek
waar men razendsnel uit het nucleaire stapte
om dan na een explosieve groei in duurzame
energie te moeten terugvallen op kolen…
Omdat er een beheersingsprobleem optrad
bij die enorme decentrale productie.. Maar
men moest even de industrie redden..
Thuis is Merkel onbedreigd en regeert met
rechterhand Schaübele, die keihard blijft.
Niemand lijkt Merkel te kunnen afhouden van
een derde termijn in 2017..

Maar ook hier kwam dat populistische
tegenwicht: Die Linke was de eerste an
AfD kwam er bij in 2013. Eurosceptici ook
en even later zagen we Pegida dat tegen
“de islamisering van het land” wilde
strijden. Merkel en Duitsland werden in de
EU het symbool van de populisten. Van 5
Sterren van Beppo Grillo in Italië tot Syriza
van Tsipras en zelfs van Podemos in
Spanje… Het doet de oorlogstijd van de
20e eeuw herleven die de EU nu net wilde
begraven. Zelfs de oorlogsreparaties die
Duitsland niet deed kwamen weer op de
proppen met de grieken voorop.
Maar ook al herinvesteert Duitsland in zijn
Defensie, ze steunt voor het merendeel
van haar veiligheid via de Nato vooral op
de VS.
Dus het lot verbindt Duitsland als nooit
eerder met dat van Europa. En Duitsland
wordt nu, op het kritiekste moment van de
EU, de dominante power in de EU waarbij
het blijft strijden tegen de oude demonen
van zijn macht in de 20e eeuw…
BRUSSEL
REORGANISEERT
EN
SPAART FRANKRIJK EVEN..
Sinds 2013 zit Parijs er steeds naast: het
tekort blijft maar 4.1%... Terwijl de
prognoses spreken over -3 teruglopend
naar … -0,8%!
Niemand gelooft er nog in maar nu is er
even iets anders belangrijker: de grieken
en de IS-oorlog en ook de klim van de
eurofoben.. Want Tsipras en co moeten nu
onderuit … Maar Juncker speelt het spel
nu wel heel politiek en zou zich ook kunnen
vergissen.. Parijs wordt weer gered op de
streep..
Sapin stelde weer eens gerust maar
niemand gelooft Parijs nu nog.. Dus eiste
men 4 miljard extra-bezuinigingen in 2015
op weg naar de 14 a 15 miljard voor 2016
en 2017..
De militaire operaties kostten al 1,1 miljard
en Bercy begrootte 450 miljoen.. en de
inzet tegen het terrorisme pikte ook 940
miljoen in… Dus Hollande en Sapin zitten
flink klem..
Intussen knijpt Frans Timmermans in
Brussel ook in de vele regeltjes want er
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moet veel van weg. Hij heet daarom nu al Dr.
No hier. En is behoorlijk eigenwijs in zes
talen.. De interne cultuur moet om en Frans
zet zich flink schrap.
DE COMMISSIE FOCUSSEERT OP PARIJS
Jyri Katainen uit Finland is vice-president van
de EC en kijkt scherp naar Frankrijk en zijn
collega Moscovici. Want hij is vooral van:
budgettaire correctheid! En benadrukt dat de
wat beter ogende groei geen enkele excuus
is voor een slappere budgetpolitiek door
Parijs. In tegendeel, Brussel wil op 15 april de
franse detaillering van zijn budgetbeloften
aan de EC precies kunnen zien. En wijst er
op dat lagere euro en olieprijs geen franse
prestaties zijn.. Ook wijst hij op Italië waar
Renzi harder en driester gaat dan Valls.
Katainen weet als ex-minister van Fin. In
Finland alles van zeer pijnlijke bezuinigingen..
En zal van Parijs fundamentele hervormingen
eisen om de eurozone/EU op koers te
houden. Daar voor is Parijs van vitale
betekenis… een nieuwe franse verrassing
zal dan ook heel slecht vallen en risico’s van
formaat oproepen in de euro-gelederen. Wat
zullen Spanje, Portugal en Ierland dan
zeggen en zelfs Italië? Die na zeer hard
ingrijpen nu echt opkrabbelen.. Dat zou de
fricties N-Z nog erger doen worden. En hij
besluit met Athene op te roepen om sneller
en beter mee te werken.. En gaat er ook van
uit dat Duitsland nog meer zal doen aan zijn
investeringen in de interne infrastructuur.
Sapin c.s. zijn gewaarschuwd, 15 april is een
moment van waarheid.

Beiroet heette vroeger ook al “het Parijs
van het MO”!
En wat dacht u van Frankrijk als
wapenleverancier? Net als de duitsers die
ook niet mis zijn. Hollande heeft de
wapenverkoop gestald bij het Ministerie
van Defensie waar Le Drian de baas is nu.
Daar bestaat nu ook een “projectgroep
wapenverkoop” die elke maand mt de
minister vergadert. En dat leverde wat op:
de wapenverkoop steeg van 4,6 miljard in
2012 naar nu 8,2 miljard!
We zagen de rafale-deal met Egypte en
wachten op die met Qatar en India nu en
dat is maar een stukje. Thales kan er meer
over vertellen. Hollande is in stilte een
grote wapenleverancier en dat leerde hij
van… Merkel!
En hoor nu wat ene Juncker zei: “Een
europees leger zou Rusland doen
begrijpen dat het de EU menens is met het
verdedigen van zijn waarden”. Poetin
maakte ons wakker. En Nederland
verhoogt zijn defensiebudget ook en
andere idem. De VS is in haar nopjes…
Komt het verenigde Europa er toch nog
echt via Defensie en… de externe
dreiging? Dat was altijd al de zekerste weg
tot eenheid. Ook IS heeft hier stevig
meegeholpen en die terroristen uit eigen
gelederen…
Een verassende ontwikkeling! Maar
eigenlijk toch wel voorspelbaar? Want er
moest eerst wat weggeschaafd worden van
die te grote naïviteit bij veel oudere
europeanen.

EU-LEGER EN FRANKRIJK’S MANOUVRES
Frankrijk heeft nu 28.000 militairen ingezet!
Zo’n 10.500 in Frankrijk tegen de terreurdreiging en al 9000 in het buitenland bij
acties. Zo’n 3000 in de Sahel, 2000 in
Centraal-Afrika en 800 tegen IS + nog 700
via de VN in Libanon. En er zijn (en waren al)
8500 gestationeerd in Senegal, Gabon,
Ivoorkust en Djibouti.
Dat is mede de vrucht van het vroegere
franse kolonialisme en ook van zijn belang
wat uranium (Niger, Areva) betreft en dus ook
de vele franse bedrijven in die landen. Afrika
en het MO hebben vanouds franse rointjes;

DE FRAAIE VERKOOP VAN DE RAFALE
Eindelijk verkocht Frankrijk zijn eerst
rafales in Egypte! Na mislukkingen in
Brazilië, Zwitserland, Z-Korea, Singapour
en Marokko… Egypte kocht al eerder
Mirages en dit is een vervolg. Voor 5,2
miljard 24 rafales, een fregat en diverse
soorten raketten. Egypte krijgt ze heel snel:
die in de pijplijn zaten voor de fransen zelf
worden daar nu geleverd. Idem dat fregat.
Ook dat beviel Sissi zeer, die haast had.
De hele deal was in enkele maanden
beklonken: een enorme verrassing. Van
4,6 miljard wapenexport nu naar 8 miljard
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in 2014! Door de saoudi’s, Qatar en de
Emiraten vooral.. In 2015 wordt de 10 miljard
gehaald.
Er kwam ook een strategisch
partnership tussen de landen wat alles te
maken heeft met de fransen in Mali en elders:
vechtend tegen het terrorisme! Waarin
Egypte een hoofdrol nam, zij het na een
coup..
Het land voelt zich in de Sinaï bedreigd vele
soldaten stierven er al. En nu ook via Libië
Zeker na die onthoofdingen van 21
egyptische kopten, De 220 F-16 ’s van
Egypte zijn er ook en sommigen vragen zich
af of Sissi niet beter de levering van Apacheheli’s had kunnen versnellen… Maar
daarmee traineren de VS die Sissi ook van
mensenrechtenschade beschuldigen..
Maar Sissi is controversieel ook in eigen land
en dus werd het tijd dat hij Washington een
signaal zond, waarvan hij overigens jaarlijks
1,5 miljard steun krijgt.. Want Sissi vindt ook
dat de VS te veel fouten maakten in het MO
en dat Obama geen visie heeft aldaar. Mede
daarom ging men ook vriendelijk om met
Poetin, die er een kalashnikof kwam
afleveren en… een kerncentrale…
Hiervan profiteren nu de fransen… En dat is
niet voor het eerst. In 1966 vraagt Israël aan
Dassault een eenvoudigere versie van de
Mirage III en wil daarvan 50 stuks onder de
naam Mirage V. In 1969 spreekt Parijs een
embargo uit tegen Tel Aviv en dus gaan die
50 Mirage V’s naar eigen leger. En dan in
19870 koopt Khadaffi 110 Mirage V’s
waarvan het 40 stuks doorlevert aan Egypte.
Frankrijk de wapensmid manoeuvreert flink
mee.. En bij de financiering werd ook stevig
geholpen door de Emiraten en de saoudi’s..
Dit toont ook de verdere positie verzwakking
van de VS dat op vele fronten minder dan
ooit als serieus wordt gezien.. Zie ook die
prijsverlaging van de olie door het optreden
van de saoudi’s die zo de schalie-olie van
Obama een tik mee gaven. En nu koopt Sissi
ook geen VS-jagers… van de VS dat al 50
jaar hofleverancier in Egypte was… En zie
ook dat verdrag van Minsk, waar Porosjenko
ook begreep dat echte VS-steun er niet zou
komen… Dat dwong Kiev mee te gaan..

En wie verbaast zich ook nu niet nog over
dat wegblijven van de VS bij die
demonstratie in Parijs na de aanslagen?
Dat alles toont dat de VS van geopositie
verzwakken wat ook zal leiden tot een
lagere dollar. En in de Chinese Zee zal
China de macht overnemen en van NKorea en Japan tot bewapenen dwingen.
Mogelijk kan de opvolger die of Clinton of
Bush heet daaraan iets remmen. Maar
definitief keren van de tendens is
onwaarschijnlijk: de amerikanen willen niet
meer hun soldaten laten sterven. Dat is
voorbij..
De VS zullen volstaan met een belangrijke
plek in de nieuwe multi-polaire wereld.
Waarin het westen aanzienlijk aan plaats
en aanzien verliezen zal.
Of zal er toch een VS-president opstaan
die snapt dat een coalitie met West-Europa
om samen een “wereldpower” te vormen?
Zo niet dan moet Europa zijn eigen
toekomst gaan zeker stellen… En dat ziet
er nu nog niet erg vanzelfsprekend uit…
Wat de rafale van Parijs betreft is het nu de
beurt aan India..
EUROPORTE PIKT DE VRACHT IN VAN
SNCF
Fret SNCF: +0,6% vracht en… 150 miljoen
verlies… Europorte (van Eurotunnel) groeit
met 10% en verdiende 8 miljoen. En de
vraag naar vrachtvervoer is booming..
Europorte doet zijn mensen 30% langer
werken én ze gaan met 65 jaar met
pensioen (SNCF: 52!). Overal in de EU is
vracht een goede business, maar niet bij
SNCF met zijn 7000 man bij FRET
(Europorte: 1500). De treinen worden bij
Europort met GPS gevolgd en dat helpt bij
de logistieke organisatie. En men
investeert in nieuwe locs. Maar helaas zijn
de onderlinge discussies remmend en is r
natuurlijk herrie ovr die werktijden met
+30% bij Europorte.. SNCF dat zijn prijzen
verhoogt
gaat
nu
duizenden
arbeidsplaatsen afstoten..
PARIJS WACHT
EFFECT!
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HET

BOOMERANG-

Het gaat wat beter elders en in Parijs wat
minder slecht. Met de economie dan wel te
verstaan. Goedkope olie, lage rente dank zij
ook Draghi en nog een lager euro ook. Gaat
nu ook die ww eindelijk afremmen waarop
Hollande al zo lang hamerde?
Maar ai, de FED wil die dollarpersen laten
afremmen en wil de rente wat laten
oplopen… So what? Wel, Frankrijk heeft
enorme schulden: meer dan 2000 miljard en
dat is bijna 100% van zijn BBP. En dus is nu
de jaarlijkse te betalen rente tegen die lage
tarieven nu al 45 miljard. Het budget van de
Education Nationale dus! Stel je voor dat die
hogere rente in de VS ook Europa gaat
bereiken… Als dat de rente van 1 naar 3%
zou tillen dan zou de ramp niet te overzien
zijn… De duitsers zijn lekker gezakt naar nu
75% van hun BBP… Die kunnen wel wat
verdragen. Maar Parijs moet nog echt
beginnen met echt hervormen…. Ai.
Dus wat gaat de FED doen? De markten
praten over een rente van 1,6% einde 2017..
De FED denkt dan aan 3,5%...
Houdt men in de VS rekening met de
europese nood? Dat moeten ze wel want de
wereld is sterk verbonden geraakt dan ooit
eerder. Maar ja: Frankrijk lijkt steeds meer de
enige zwakke leerling..
Dus Parijs zal
moeten doordansen op de vulkaan tot die
gaat spugen..

totaal, 16.000 van de overheid, 5000 uit
pensioenkas en nog 3700 uit werken…
Als nu bij Agirc niet wordt ingegrepen zijn
de reserves in 2018 op nul. En dus vreest
nu al 67% van de fransen hun beloofde
pensioen niet te gaan krijgen..
De huidige pensionen staan nu op circa
60% van het laatste salaris maar zullen in
2060 nog niet de 40% halen.. Dat is een
ware troost als wij ons koopkrachtverlies
van bijna 40% in 12 jaar bezien..
DE DENEN EN HET TERRORISME
Denemarken telt 27 djihadi’s per miljoen
inwoners, minder dan de 40 van België
maar meer dan de 18 van Frankrijk.
Duitsland, Noorwegen en UK scoren hier:
7,5; 12 en 9,5 … Dit land was noiit
koloniaal (na de noormannen) en wist dus
ook niets van die islam. Waar het nu ferm
kennis meemaakte in de uitwassen, via de
immigranten van turkse, Palestijnse en
iraakse kom-af. De problemen begonnen
met eisen van die zijde die niet klopten met
de Deens democratie en cultuur. In
Kopenhagen en Arrhüs ontstonden zelfs
ghetto’s waar de integratie stokte…. Men
vond nu zelfs een 30-tal ww-ers die met
uitkering vochten in de IS-rangen. De
deense gemeenschap is sterk anti-islam en
dat dreef de tweede generatie in de
radicaliteit. Het land schrok wakker en gaat
nu versterkt in de verdediging… Via een
aanval op de jongeren die radicaliseren te
doen via inzet van gespecialiseerde
diensten. Dat zal niet gaan meevallen en
de aanslagen hebben waarschijnlijke ferme
en blijvende politieke gevolgen..

PANIEK BIJ DE FRANSE PENSIOENKASSEN
De aanvullende pensioenen (Agirc en Arrco)
laten zien hoe de bijdragen steeds verder
achter gaan lopen bij de uitkeringen.. In 2009
was er nog een gelijk niveau maar nu in 2013
is het gat liefst 2,6 miljard geworden. Een
grafiek toont ook de sterke afhankelijkheid
van de fransen van deze “verplichte
pensioenkassen”. De inkomsten van +65jarige fransen zijn gem. 27.652 dollar,
waarvan 20.000 uit de staatsruif komt (pens.
vieillesse). Dat wordt met 6000 aangevuld uit
de “privé regimes” en met nog 1600 uit
betaalde premies.. In de VS zijn deze
getallen: 32.821 dollar, 12000 overheid,
10.000 uit eigen pensioenkas en nog 9000 (!)
uit eigen werk! In Duitsland is dit: 24.790

WAT NU MET DIE HAVEN VAN
PIRAEUS?
De nieuwe regering kondigde een
“bevriezing”
aan
van
de
lopende
privatisering van deze haven. Waar de
chinezen bij zijn betrokken.. De vakbonden
zijn er blij mee, maar zijn ook
wantrouwend. Want deze haven is een
sterk grieks nationaal symbool. Maar de
privatiseringsopbrengst was nodig om
schulden te verminderen..
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Het gaat hier zowel om passagies van
cruises, ferries als om containers. En de
regering wilde wel 67% van haar aandelen
verkopen net als delen van andere havens,
luchthavens, oliebedrijven, autoroutes en de
nationale Lotto.. En het bedrijf Cosco wilde
wel 3,45 miljard kwijt voor een concessie van
35 jaar op twee terminals. Wat enkele reders
prima uitkomt: want meer business hier is
goed voor de scheepvaart. Marsk wilde ook,
amerikanen en koreanen idem, maar de
chinezen bleken de betere partij. Dus zie je
nu hier gele chinese containers en blauwe
griekse. Want het loopt al vanaf 2008 zo
hier… Want het investeerde massaal in
nieuw materieel en dat leverde veel op. Maar
bleef een doorn in het oog van de griekse
communistische vakbond die Syriza steunde.
Daar roept men: Cosco go home..
De
situatie verslechtert en leidde al tot hoge
hekken en vele camera’s van de chinezen.
Want de pogingen om de dockers van Cosco
ook in de vakbond te trekken mislukten. Een
recente korte staking was snel over… Cosco
gaat intussen door met een massale
automatisering hier en wil maar tot 70%
betalen aan zijn dockers. De groei was
spectaculair: van 300.000 naar 3 miljoen
containers wat de topgroei in de wereld is.
Zelfs de resterende staatsterminal groeide er
door in activiteit. De chinezen zijn nu zeer
ontevreden over wat de nieuwe regering lijkt
te willen. Maar als die zijn idee intrekt komt er
een knalharde botsing met de meest harde
dockers op de wereld.. De rijke reders
houden nu ook hun hart vast. Ook omdat zij
mogelijk nu belasting moeten gaan betalen:
wat hier niet eerder gebeurde. Ze zijn
vrijgestelden…

bij: de lagere olieprijs deed het dus. Zonder
de olie ging het nog eens 3,9 miljard … in
de min. Parijs wil dat er in 2017 een
evenwicht zal zijn en dat zal niet
meevallen. Berlijn ziet zijn overschot nog
groeien naar 225 en dan is het verschil dus
nog gigantischer…
DE FRANSE POLITIE
Eind 2013 waren er 10.866 politie mensen;
op contract voor drie jaar en een keer
vernieuwbaar. Daarvan zijn er 20.963
vrouwen. (Excl: veiligheidsagenten ADS,
technisch,
administratief
en
wetenschappelijk personeel). De ADS
(adjoints de securité dat zijn er nog 11.249
(3842 vrouwen).
De hogere rangen: Commisarissen 1722,
officieren 9680, gewone 99.464.
Hun verdiensten zijn in volgorde van
hierboven: 2970-6760 euro; 2100-4090 ;
1700-3230 en ADS: 1232 netto per maand.
De Paca heeft er 13.900 + 1740 ADS. Het
centrum zit iets lager.
Het aantal sanctie tegen hen per jaar: 2014
2100 en dat was in 2008 3400. Het aantal
gewonden is: 5500 in 2013…; 2008 gaf
4200… Licht stijgende tendens.
Het aantal doden: 2014 55 ; 2008 44 , dus
ook hier stevig stijgend..
Men denkt dat het aantal geüniformeerde
zou kunnen afnemen in de toekomst omdat
de technologie dat toelaat.
DE TOESTAND IN UK EN ITALIE
Twee tegengestelden in de toestand van
hun ecomomie, maar ook in het UK is niet
alles goud wat blinkt. Want het tekort is
hier 6%... en het aantal bad jobs neemt
toe. En veel ww-ers staan niet in de
statistieken hier. De toekomst van de
middenklasse ziet er ook niet OK uit.. en
de privé-schulden zijn ook hoog.. En ook
het handelstekort is zorgelijk.
Het land zit ook in een echte
identiteitscrisis en de verkiezingen gaan
komen. Met UKIP in de stijging en dat
beloofde referendum over wel/niet blijven
in de EU.. Cameron lijkt zeer te twijfelen
over de EU. En Schotland blijft op de wip
zitten. Ook internationaal is de engelse

DE HANDELSBALANZEN VAN BERLIJN EN
PARIJS
Al jaren is het zo dat de cijfers van Parijs
ernstig negatief afsteken bij die van Berlijn.
Het handelsoverschot van Berlijn ging in
2014 op 217 miljard en was in 2013 195: dus
+19 miljard = +10%... Dat van Parijs kwam
iets minder negatief uit in 2014: -53,8 en was
in 2013 -60,8: ook beter dus voor 7 miljard =
+14%. Dus er zit in beide schot nu.. Maar dat
in Frankrijk kwam enkel van de energie wat
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stem en het postuur zwakjes en men is
steeds sterker tegen immigratie. Het UK is
zijn oude blazoen kwijt.
En ook de EU heeft niet veel aan het koppel
Duitsland-Frankrijk en v.v. . De britten trekken
zich steeds meer terug op zichzelf nu en
Brussel zou daar iets op moeten vinden. En:
zonder tot de EU te behoren zal het UK
straks een piepkleine natie worden..
Renzi in Italië wil niets van de engelse lijn
weten voor zijn land. En hij had goede dagen:
met dat plan van Draghi wat even lucht geeft
en hij kreeg zijn arbeidswetgeving er door.
Met veel steun van de industrie en de
ondernemers.
Ook
kwam
zijn
presidentskandidaat boven na veel moeite.
Allemaal positieve zaken. Toch gaat het niet
heel goed met 23% verlies van populariteit.
Maar +0,8% groei, meer dan 13,3% ww en
een staatsschuld op weg naar 140% van het
BBP. Renzi staat wat stil nu en maakt de
hoop niet waar die hij wekte. Maar hij zet veel
op zijn hervorming van het arbeidsrecht, een
liberalisering
die
net
begon.
Nieuw
ontslagrecht en een nieuw arbeidscontract…
Niet niks dus. Maar het is niet genoeg en ook
die privatisering stokt nu.. De Post en de
Spoorwegen zijn de kandidaten.. Dus ook
voor Renzi staan er geen mooie dagen in het
verschiet..
Twee landen in de EU, waarvan de uitkijk
naar morgen weinig positief is. Ook zij zijn
geen hulp voor Brussel.

15.000 euro voor een echtpaar en dat is
twee keer wat een koppel ww-ers krijgt…
En pensioenen gaan jaarlijks met 2,5%
omhoog ook voor de zeer hoge
pensioenen van bijvoorbeeld 83.000 euro.
En dat is 20% van het pensionbestand.
Maar de belastingen van hen die nu
werken zijn er om de pensioenen te
betalen en niet de pensioenpremies! De
mensen die 35.000 euro verdienen betalen
die dikke pensioenen van die rijken. Door
nu de verhoging te beperken tot 1%
bespaart men 18 miljard tot 2020. Dus het
lijkt duidelijk: de hogere pensioenen in het
UK zijn te genereus en het is hoog tijd dat
ook zij méér gaan bijdragen aan het
dempen van de tekorten. Zegt The
Economist..
DE MAN VAN DE 1000 KOEIENFRARM
(Fr)
Hij zat in de projectontwikkeling en besloot
(ook) boer te worden en haalde zijn
diploma. En besloot toen een boerderij te
starten van 1000 koeien en dat sloeg fors
in in het hele land… De stal is 230 meter
lang voor die 1000 stuks… Hij reisde de
halve wereld rond om koeienfarms te
bezoeken en kwam in 17 landen.
Nederland, Israël, Spanje, Oekraïne, en
ook in de VS. Daar stond een stal met
44.000 koeien in de buurt van Chicago. In
Duitsland zei men: 300 dat is veel te
weinig, 500 minstens zijn nodig en 1000
pas echt safe!
Maar dat was tegen het zere been van
vele, ook al had hij al lang de
vergunningen. En boerde eerst met 300
koeien maar wilde nog wat meer verdienen
en zette er vaart achter in navolging van
vele in andere landen. In Denemarken zijn
er 60% met meer dan 100 koeien en in
Frankrijk is dat 4%... Engeland staat hier
op 31% en Nederland op 21… Exception
Française, ook hier dus. Zo kwam het dat
deze ondernemer werd bedreigd, voor
Hitler werd uitgemaakt en zijn farm
extreem moest gaan beveiligen. Zijn droom
dichtbij Amiens werd voor hem een ware
nachtmerrie. Zijn leven werd er een vol met
“vacheries”.. En hij moest zich zelfs

DE DURE ENGELSE PENSIOENEN
De uitgaven voor de pensioenen zijn een
zware belasting in het UK. De belofte om de
uitgaven te trimmen voor 2020 lijkt daardoor
een illusie. George Osborne zegt: het komt
door te lage belastinginkomsten, de 11
miljard kwamen niet binnen maar slechts een
achtste daarvan!
Omdat veel functies
worden bekleed door goedkopere krachten
die minder belasting afdragen. Dus gaat het
tekort naar 5,3%... hoger dan Frankrijk en
Italië dus! En de tories willen in 2020 een
overschot! En Cameron verlaagde pas ook
de belastingen… Dus moeten nu de
pensioenen er aan geloven die sinds 2010
met 14% in omvang stegen. Ook al zijn de
minimumpensioenen niet bepaald hoog hier:
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verstoppen.. De vooroordelen en de jaloezie
maakten deze onderneming bijna kapot.

De fransen zijn ook te koppig en willen de
noodzaak van hervormingen niet zien. Wat
Kohl ook deed waardoor het fout liep.. En
Sarkozy liet een grote kans voorbij gaan…
De franse socialisten zien in die
mondialisering een complot van “buiten” tot
ze zagen hoe dat ging met de franse autoindustrie..
Nu moeten Parijs en Berlijn het weer echt
eens worden en niet elkaar de maat blijven
nemen. Zo niet dan gaat het fout. Ook dat
“Merkel-bashing” moet stoppen. Dat deed
men ook recent in Milaan en daar was hij
tegen gaan ageren ter plekke. En hij wees
de Italianen op hun Berlusconi..
Tenslotte is hij geschokt erover dat in
Frankrijk enkel Le Pen het had over
Europa in de laatste europese verkiezingscam-pagne..
Deze politicus die een essentële rol
speelde in de rood-groene coalitie die
Duitsland hervormde is over Europa
bepaald niet optimistisch meer..

OLIEPRIJS EFFECT VOOR LA FRANCE
De olieprijs zakte en dat werd een douceurtje
met een lege staatskas..
Dus rekende
iemand uit wat het voordeel was voor elke 10
dollar dat de prijs zakken zou; en kwam op 4
miljard minder.
Dat staat dus gelijk aan : de prijs van 40
rafales, 6 mistrals (die voor de russen), EEN
WEEK LENEN DOOR FRANKRIJK, een
kwart van het tekort in de franse SECU en…
de boete voor een fout budget 2015 áls de
EU dat zou afkeuren…
Dus het is een leuk bedragje maar, het is zo
op dus. Of, beter gezegd, het is al lang op…
Het toont de uiterst lastige positie van de
zieke franse man…
JOSCHKA FISCHER OVER FRANKRIJK
Hij ging samen op het hervormingspad met
Schröder en zijn Agenda 2010. En runt nu
een politiek adviesbureau in Berlijn. Let wel:
hij is de ex-groene topper en was minister
van Buiza!
Allereerst vreest hij nu voor het eerst ook
voor de euro en zelfs voor de EU.. Tot voor
kort leek hem dat onzinnig.. Want er zit een
essentiële fout in de EU-constructie: er is
geen politieke sturing voorzien… En de twee:
Duitsland en Frankrijk vinden elkaar niet..
En zonder deze twin-motor gaat het niet..
Frankrijk heeft, denkt hij, het meeste
problemen met het “verminderen” van haar
soevereiniteit en dat komt door het verschil in
historie. Duitsland weet hoe super important
deze EU is na haar grote uitglijder in WOII.
Als men spreekt over eurobonds is Parijs
gelukkig, maar spreek je tegelijk over afstaan
van bevoegdheden aan Brussel is het
voorbij..
Duitsland kijkt toe hoe Frankrijk onder
Hollande ten onder gaat.. Maar het is nu
absurd van Parijs die bezuinigingen te eisen
terwijl de deflatie dreigt.. Dat deed Duitsland
eerder ook niet in gelijke omstandigheden
toen men daar de “zieke man van Europa”
was. Maar Schäubele en consorte klampen
zich vast aan dat “sparen” terwijl geen expert
dat nog begrijpt nu.

DE
FRANSE
GEZONDHEIDSZORG
KRAAKT..
Het is nog een van die “exceptions
françaises" ook al werd er een stevige set
hervormingen afgekondigd. En dat zijn:
handhaven van die gratis zorg en het
breed invoeren van betaling door de
verzekeraar (tiers payant hier genoemd),
versterking van de regionale agences en
monopolisering door de staat van de
gegevens en reorganisatie van de
verrichtingen in de algemene ziekenhuizen
(siommige verrichtingen enkel nog in
speciale klinieken).
Want
het
moet
anders:
de
levensverwachting is dalende (nu plek 9 op
de wereld) en een toenemend verschil
mannen-vrouwen van nu al 6,5 jaar én
tussen leidinggevende-arbeider ook (nl 5
jaar). “Maar” 67% van de fransen is
gezond: dat is 69% in andere ontwikkelde
landen. Grote lacunes in de psychiatrische
zorg en ook veel zelfmoorden: 13,8 op
100.000 inwoners (6,2 in het UK en 4,9 in
Italië). Scherpe stijgingen van de uitgaven
nl 2,5 % bij een groei van 0,4% en nu ook
schulden van 7 à 10 miljard die dat totale
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tekort van de Secu Sociale naar 162 miljard
opstuwen.
De ongelijkheid in de zorg komt niet van de
financiële beperkingen maar eerder van de
stapeling van professionele fouten, risicovol
gedrag, sociale uitsluiting en de toename van
de “zorgwoestijnen”(gebieden zonder artsen
op het platteland) en in de probleemwijken in
de steden. Fouten in de doorverwijzing:
Frankrijk kent 2800 ziekenhuizen terwijl
Duitsland er 2080 heeft en Engeland 640.
Bijgevolg een overcapaciteit van meer dan
100.000 bedden. De ziekenhuizen pikken
37% van de uitgaven in terwijl ze 22%
duurder zijn dan de klinieken.. En ze hebben
nu een schuld van 30 miljard wat 40% is van
hun inkomsten van 65 miljard. De strategie is
ook niet goed met die uitbreiding van de
overheidsbemoeienis. Waardoor er geen
nieuwe deelorganisaties ontstaan kunnen,
ook de ontwikkeling in de ambulante zorg
stagneert en ook de nieuwe technologieën te
weinig kansen krijgen. Het weigeren van
toegang tot gezondheidsgegevens blokkeert
ook de reorganisatie van de zorg en
verhindert ook patiënten hun situatie te
kennen. Die “staatsoverheersende” richting is
verkeerd zoals je ook in Zweden kunt zien,
waar de levensverwachting ook daalde , ook
de wachtrijen toenemen en de uitgaven
stijgen met 3%! Anders gaat het in Nederland
en het UK waar men beter coördineert, de
patiënten mondiger zijn en ook de moderne
techno ruimte krijgt. Dat leidde tot toename
van de levensverwachting en reductie in de
ongelijkheid en tot meer financieel evenwicht.
Dus zie je een soort van krach ontstaan:
hercentreren op de ziekenhuizen in plaats
van op de klinieken en de huisartsenzorg en
de “eerste hulp afdelingen”. De consulten
namen met 30% toe in 10 jaar en
genereerden 500 miljoen aan meer-kosten
voor onnodige bezoeken. En de tendens
versterkt zich verder…
Het medisch onderzoek loopt vast op het
principe van de voorzorg, wat het
experimenteren met klinieken remt en ook de
toegang tot medische gegevens. En die
directe betaling door de verzekeraar zou ook
nog wel eens meer geld kunnen kosten:
sommige spreken over 1,5 à 2 miljard.

Dus het moet anders om het franse
systeem te redden met zijn prima reputatie.
Weg met die centrale bemoeienis en op
naar
meer
regionale
sturing
en
inschakeling van de burgers. Zeker in de
preventie en in de aanpak van die “risicocultuur” en met inzet daarbij van de
moderne technologie. Meer kleinere units
voor de patient en een coördinatie “rond de
patient” en niet door het ziekenhuis.
Sluiting ook van gevaarlijke ziekenhuizen,
20% van de ziekenhuizen sluiten en weg
met die 35 uur. En meer ambulante
chirurgie en invoeren van progressieve
tarieven in ziekenhuizen ten opzichte van
de klinieken. Wat 7 miljard kan besparen.
Grote bezuinigingen op het ziekentransport
(3,5
miljard),
meer
generieke
medicamenten,
stoppen
met
die
vergoedingen van de “kuren” en die
medicamenten die niet veel helpen. Ook
die carensdagen terug brengen naar 3
dagen zoals al lang is gebeurd in de
private sector. Weg met dat principe van
de voorzorg (precaution) in de Grondwet
en openen van toegand tot de data.
Want de gezondheid is een groot goed en
mag niet blijven geleid met principes uit
1945. Ze moet worden her-overdacht met
goed zicht op de huidige risico’s,
technologieën en de situatie van de 21e
eeuw..
Aldus de kritische econoom analyst
Bavarez in Le Point).
IRAK-SYRIË: DE HULP VAN DE EU
Nederland bombardeert in Irak vanuit
Jordanië met een handvol F16 ‘s, Duitsland
levert materieel net als het UK en Frankrijk
bewapent ook anti-radicalen in Syrië. Parijs
begrijpt de grenzen aan de slagkracht van
de koerdische peshmerga’s. Ze zijn
uitstekend in “hun bergland” maar
daarbuiten is het anders. Omdat ook hun
groep vergrijsde.. Dus wat ze ook in
Kabane klaar gaan spelen tegen IS is de
vraag. De grote slakkracht zal moeten
komen van Irak als dat eindelijk van zijn
stammenoorlog af is… Dan pas kan IS
echt worden aangepakt: die boots moeten
op de grond dus..
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ferry gaan oversteken. Marine le Pen van
FN was al in Calais om beide zaken in haar
voordeel te bespreken.. Olie op het vuur,
want nu ontstond er die linke mix: de ferryruzie + de immigranten.. En bij het bezoek
van Elizabeth aan Frankrijk (herdenking
WOII) zei een franse politicus uit de regio
dat er best een sanctie denkbaar was…
Namelijk het gewoon doorlaten van die
illegalen naar het UK! Tja en dus moest
Parijs zich er diplomatiek mee gaan
bemoeien..
en
dus
werkt
het
Transportministerie in Parijs aan een Plan
B. Dat is een ondernemer te vinden die de
plek van Eurotunnel overneemt.. De lokale
overheden willen wel aandelen kopen.
Niet nog eens zo’n Seafrance affaire en
zo’n SNCM-affaire.. Want stel je voor dat
de “marins” de haven van Calais
blokkeren… Dan zit Cameron voor hij het
weet zonder eten etc. ! En er waren al
genoeg oorlogen tussen Engeland en
Frankrijk in de geschiedenis..

RUZIE FRANKRIJK-UK OVER “MY FERRY
LINK”
De strijd is nog juridisch en als UK haar wint
zal My Ferry Link niet meer mogen aanmeren
in het UK als de boten aanvaren van Calais
naar Dover… Omdat dit franse bedrijf
oneerlijk zou concurreren met andere britse
ferries. Je kunt dit ook zien in die andere
ruzie via Ryanair en Easyjet die ook bij
herhaling in Frankrijk worden aangepakt en
die veroordeeld worden.. Alles begon met
het failliet van Sea France in het
verkiezingsjaar… Sarkozy stak geen vinger
uit en 1500 mensen stonden op straat...
Niemand wilde een overname-initiatief van
een groep uit het personeel steunen… En
Hollande won dus… Eurotunnel koopt dan
voor 65 miljoen drie boten en verhuurt ze aan
de SCOP Sea France die weer 600 man in
dienst neemt.. Én Eurotunnel kopt via filiaal
My Ferry Link alle kaartjes op om ze aan
reizigers en bedrijven door te verkopen.. En
belooft de lege plekken op de boten ook te
vergoeden… Dat werd 14 miljoen eerste helft
2014. En dat was de laatste druppel voor het
UK dat ook al moet accepteren dat Frankrijk
domineert in Eurotunnel.. In 2013 volgt een
verbod om in Dover aan te meren.. ruzie dus
en Brussel intervenieert niet in conflicten
tussen twee landen. Eurotunnel wint dan het
appel in Engeland maar dan wordt het
dossier weer naar de eerste rechtbank terug
verwezen… die weer het verbod uitvaardigt
voor over 6 maanden… Te tellen vanaf
september 2014. Dus gaan de franse
bestuurderen van Calais met bussen vol naar
Dover om te protesteren, met vakbondsleden
van FO en werknemers en aanhangers..
Calais is niet zeer bevriend meer met Dover.
Er zijn twee concurrenten P+O die stil blijft en
DFDS een Deens bedrijf. Dat ook niets te
maken wilde hebben met de doorstart van
Seafrance. My Ferry Link pakte nu 10% van
het marktaandeel en dus verdenken de
fransen DFDS van machinaties tegen hun.
Maar Calais is ook die stapelplek geworden
van illegalen die naar het UK willen en die nu
sterk in aantal toenemen.. De politie moet bij
herhaling de vrachtauto’s ontzetten waar
vluchtelingen op en in kruipen als die met de

DE ONGELIJKHEID BINNEN DE EU
Kijk eerst naar het minimumloon in de EU
en enkele andere grote landen: Luxemburg
doet daar 1921 euro (!), België 1400 net
als Nederland… Frankrijk ietsje hoger met
1445, UK 1050 en de VS met 920 euro…
Dan zakt het via zuid en oost in de EU naar
175 in Roemenië, Bulgarije en Litouwen…
Let wel: in de VS is die 920 euro voor elke
van de 52 staten! In de EU van 173 tot
1921! Over ongelijkheid gesproken…
Kijk je naar de inkomensverschillen door te
vergelijken de 10% meest en de 10% minst
verdienende, dan ziet het er anders uit.
In de VS is dat een factor 1 op 6 en in
Frankrijk 1 op 3,6… Maar maak je de som
voor de EU als geheel dan.. wordt de
factor: 1 op 19! Zelfs in de Eurozone is dat
zo!
DUS conclusie: de ongelijkheid in inkomen
is in de EU veel groter dan in de VS! De
VS lukt het in hun federatie meer
“inkomens-rechtvaardigheid te scheppen
dan in de EU! Daar zie je niet de armen uit
het zuiden of oosten massaal naar het
noorden en westen gaan… Dat zou Piketty
ons ook wel eens hebben mogen vertellen!
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Want hij wist dat natuurlijk..

Dus gaat hij ook niet slagen in zijn
hervormingen..
Maar
waren
zijn
voorgangers dan beter? We gaan terug in
de franse historie tot aan Alexis de
Tocqueville waarover ene Jean-Louis
Benoit een boek schreef. Daarin wordt
getoond dat het land altijd al grote moeite
had met hervormen..
Citaat van Toqueville: “Het gebeurt vaker
dat een volk dat eerst alles verdroeg, dat
plotseling niet meer wilde op het moment
dat sommige wetten werden verlicht… Het
meest gevaarlijke moment voor een
regering is dat waarop het begint met echte
hervormingen..”.
En op de vraag of Frankrijk überhapt wel
hervormbaar is zegt T.: “Je moet vrezen
dat het volk zo vast zit aan zijn instituties
die zelf niet veranderen, waardoor er geen
enkel goed idee het zal halen”.
Toch heeft La France tussen het eerste
Empire en 1960 een reeks van grote
hervormingen ondergaan naast ook grote
perioden met een taai conservatisme. De
Gaulle was ook niet zuinig met veranderen.
Maar toen hij in 1969 wat feodale aspecten
aanpakte en het legale wilde bijtrekken bij
de realiteit die er al was, en ook de
provincies wat meer macht gaf ten opzichte
van Parijs, toen sloeg de “bourgeosie’ echt
toe. Sinsdien liep elke hervormer vast op
de conservatieven van rechts en links.. Zie
Medes-France, Chaban-Delmas en later
ook Rocard die binnen twee weken na zijn
punt over de pensioenen ook moest
vertrekken. Toqueville had het ook over
“die kaste” die de echte politieke en
economische power heeft en dat tot op
vandaag. Dat pyramidale en rigide systeem
van Napoleon aanpakken is bijna
onmogelijk. De basiskaders, de basisregels
samen met almacht van de staat die alles
controleert, dat zijn “die granieten massa’s”
die de korreltjes vrijheid platdrukken.
Daarom was er nooit een promotiegroep
die Napoleon heette: want het enige wat hij
niet schiep was die ENA (Ecole Nationale
d’Administration). Hij wilde dat zijn
bestuurders “in de praktijk leerden” in het
contact met de werkelijkheid en daarin
schuilde de kracht van Napoleon die deze

OPGEPEPTE BBP IS NIET VOOR
IEDEREEN
Parijs wilde niet mee doen en kreeg dus wat
EU-geld terug! Maar de landen die de
drugshandel en de prostitutie er wel bij telden
kregen een dikker BBP en moesten dus ook
meer aan Brussel betalen.. Brussel had zelf
de normen verruimd wat voor het UK een
plus van 84,8 miljard opleverde (+5%), voor
Duitsland 82,3 resp. 3,3% en voor Frankrijk
61,9 = +3,2%. Zelfs Italie pluste met 52,7
resp. 3,4%, Spanje met 34,5 = 3,3% en 19,2
resp. 5,5% voor Zweden.
Niet alleen misdaadomzet maar ook R&Duitgaven mochten er bij geteld worden en
Brussel wees er op dat de VN eerst begon dit
toe te laten. Parijs wilde niet om juridische
redenen en deed deze inkomsten enkel bij…
het RNB optellen… En ontliep zo een hogere
bijdrage: men kreeg zelfs iets terug! Omdat
het geheel wijzigde… Soms zijn exceptions
best ook voordelen!
CAMERON SPEELT À LA THATCHER
Cameron verklaarde in een week dat hij die
immigratie uit Oost-Europa wilde afremmen
én dat hij die 2 miljard van Brussel ook niet
zomaar wilde betalen.. Want in mei 2015 zijn
de verkiezingen en of de Tories daar winnen
is verre van zeker. Dus moet hij nu
concurreren met de nieuwe UKIP die
dezelfde items koestert. Anti-EU en antiimmigratie.. Dus zegt Cameron ook om in
2017 een referendum te willen houden over…
UK ja/nee in de EU ! Als hij verkozen wordt
natuurlijk.. Cameron in last: hij jaagt nu op
UKIP-terrein en riskeert vervreemding van de
gematigde Tories als hij de anti-EU-ers wil
pleasen…
IS FRANKRIJK NIET VERANDERBAAR OF
TOCH?
Sommige vrezen dat het quinquennat + de 5
jaar) van Hollande voorbij waren na het boek
van Trierweiler en de belastingperikelen van
een staatssecretaris. Die nu werd gevolgd
door nog een 60-tal collega’s met wrijvingen
met de fiscus.. Het boek en die “leugenaar
kilden de laatste restjes respect…
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geest overwon. Dus moet Frankrijk zich
bevrijden van deze “school” die alles
overheerst en het land immobiliseert.
Dit is niet de eerste keer dat deze instelling
de schuld krijgt. Hollande en Segolène zijn
van deze ENA en nog vele andere in
apparaat en politieke gremia. Dus: heft de
ENA op en weiger vooralsnog hun adepten .
Sarkozy en vele van de zijnen zijn niet
afkomstig van die ENA en mogelijk is dat een
voordeel. Verander de ENA dus vóór je
begint aan het veranderen van La France..

dat zie ik wel zitten… Maar nu kijken we
even aan “de rijke kant”. Wel die totaal
75% zin, 45% inkomstenbelasting, 4%
extra “tijdelijk?”, 8% via de CSG (sociale
heffing) en nog 18% er op om de 75% te
halen… Alle inkomen telt: salaris, stockoptions, honoraria etc.). tar Dus bij een
inkomen van bv 1,5 miljoen kost dat voor
die 500.000 extra 375.000 euro aan
belasting. Wat eerder: 285.000 was.. Maar
ook de werkgever betaalt nu meer lasten,
want 50% voor het deel boven 1 miljoen
boven op de 25% soc. Lasten die er eerder
betaald werden. En dat zit niks lekker in die
kringen..
Dus werd daar al gebruikt
gemaakt van de “uitsteltruc” hopend dat
een nieuwe regering alles weer terug
draait. Ibrahimovic van PSG verdient 15
miljoen dus moet zijn club nu 50% van 14
miljoen is 7 miljoen extra aan de franse
staat lappen. Maar , wat vele niet weten, er
werd ook bepaald dat dit niet boven de 5%
van de omzet mocht komen… En dat is
voor die dure clubs best lekker. Maar niet
voor de kleinere…
Maar de banken stuurden hun toppers
meteen naar Londen om daar verder te
gaan werken.. En Londen vaart er dus wel
bij.. Er zijn er diverse die hun zetel naar
elders verplaatsten. Lafarge ging naar
Zwitserland en ook Holcim en Publicis en
ook Amsterdam is in trek…
Dus de beslissingscentra rennen weg uit
Frankrijk en dat heeft veel negatieve
gevolgen
op
vestigingen
en
werkgelegenheid. De fiscus die dacht “de
baas” te zijn vergiste zich deerlijk. Het land
lijdt er nu onder: zo is het echte sommetje.
Niet rechtvaardig? Best mogelijk maar in
dit geval kost rechtvaardigheid de arme
veel geld en de rijke nauwelijks… Wisten
ze dat in Parijs niet dan? Natuurlijk wisten
ze dat, maar de verkiezingen moesten
worden gewonnen. Dat lukte en… het land
verloor.

ECONOMISCH ALARM IN FRANKRIJK
Een
strategisch
adviseur
waarschuwt
opnieuw maar signaleert ook dat Duitsland nu
wil investeren in services en recreatie waar
Frankrijk veel van te bieden heeft. En wijst
ook op de enorme mogelijkheden in het MO
en Afrika, waar al wat gebeurt maar te weinig.
De vernieuwing van de industrie blijft zwaar
achter: industrie 4.0 is ver weg nog… De
gem. leeftijd van de franse machines is bijna
20 jaar en het aantal robots per werknemer
bewoog nauwelijks… De robotiseringsgraad
is nu 50% van die in Duitsland! China en
Foxconn Taiwan (leverancier van Apple met
1,2 miljoen werknemers!) bestelden liefst 1
miljoen robots in Duitsland, Zwitserland en ZKorea… In Frankrijk is enkel Dassault
Systems een bedrijf dat hier iets voorstelt en
dat zich hier kan meten met Rolls Royce en
Siemens..
Ook wijst deze consultant op de opkomst van
een land als Birma met zijn vele
mogelijkheden. Dit lees ik op de dag dat de
nieuwe regering in Frankrijk een andere
koers lijkt te nemen en zelfs met het risico dat
die de meerderheid in de Assemblée kan
verliezen… Maar er is geen andere weg meer
nu er bijna 2,5 jaar verloren gingen. Net als
bij Schröder 10 jaar geleden voor hij 180
graden om ging met zijn Hartz IV! De laatste
europese socialisten vonden eindelijk hun
weg?

Terug naar inhoud

WAT BETEKENT 75% BELASTING BIJ > 1
MILJOEN INKOMEN?
Als je arm bent denk je al gauw: ach 75%
belasting van alles aan inkomen bóven 1
miljoen dat is een probleem van die rijken. En

OOST-EUROPA
RUSLAND EIST STEVIG ZIJN PLEK OP
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Polen is zeer actief in het conflict in Oekraïne
en maakte een strategie. Tegen de vele
leugens uit Moskou. Men zegt: “Zolang de
olieprijs laag blijft zal Poetin een avontuurlijke
politiek bedrijven om intern de zaken te
kunnen beheersen”. Hij zal nooit accepteren
dat Oekraïne het westen volgt in democratie
en kapitalisme. En dat dit een successtory
zou worden. Voor de EU is een stabiel
Oekraïne van groot belang en daarom moet
ze het land helpen. De export van Polen naar
Oekraïne ontwikkelt zich al goed zeker sinds
de douanerechten lager werden. Maar ook
intern moet er veel worden hervormd in
Oekraïne en moet het zich bevrijden van het
Russische verleden. Men hoopt zelfs in
Warschau dat Oost-Oekraïne op den duur zal
omkeren en aansluiting zal zoeken bij Kiev.
Bijna te mooi om waar te zijn..
Rusland wordt vanouds heen en weer
getrokken tussen zijn westelijke en zijn
Slavische wortels. In het Slavische wordt nu
Rusland gezien als het “andere Europa” dat
je moet durven zien in de tijden van
Constantinopel (nu Istanbul), de vroegere wal
tegen de islam… Daarop berust nu ook de wil
van Poetin om de slavische russen en de
orthodoxen “in te lijven”. Ene Eltchaninoff
schreef: “Rusland heeft als roeping, sinds
Peter de Grote, zich vooral op het westen te
richten en zijn achterstand op dit westen in te
halen. En ene Tchaadaïev zei in de 19e
eeuw: “Rusland is alleen op de wereld, we
hebben er niets aan gegeven en niets er van
begrepen. Ook niets bijgedragen aan de
vooruitgang in de geestelijke ontwikkeling en
wat we ervan overnamen hebben we
verwrongen”.
Daar komt vandaan wat Poetin nu doet: Hij
wil de Russische wereld vervlechten en
verbinden met de conservatieve stromingen
in Europa. En dat snapt het intellectuele
westen niet in zijn blinde superioriteit… Dat
“die russen” maar lompe en ruwe mensen
vindt. Daar zit ook de kern van de
tegenstelling in Oekraïne: Kiev tegenover de
prorussische seperatisten. En Poutin werd al
eerder
dé
specialist
in
“hybride
oorlogsvoering”. Fredric Pons beschrijft het:
“Dan weer soepel, dan weer ruw, zelden
charmant en meestal ijzig… Zo manoeuvreert

Poetin met een groot gamma aan emoties”.
En helaas was het westen al “gewend” aan
het verdwijnen van Rusland uit de
geschiedenis en is daarom nu ook zo
verbaasd dat het keihard zijn plek weer
opeist. Op een manier die wij niet kunnen
beheersen en begrijpen… En de restanten
van de oude bipolaire wereld komen zo
terecht in de nieuwe apolaire…
Daarbij komt ons volgen van die
Amerikaanse “pacificerende idee” die
opriep tot het wijzigen van de oekraïnse
grens met Rusland, die voortkwamen uit de
arbitrages van de Sovjet-Unie. Wat haaks
staat op de manier waarop Poetin de
dingen ziet..
Toch zou het westen nu moeten inzien dat
een betere intereuropese relatie nu ‘hét
antwoord is op de dreiging van dat
djihadisme.
Poetin vond zijn ideologie en ziet
haarscherp
de
zwakten
van
dat
“handelsachtige, zachte westen”. Dat
reageert met economische sancties…
Maar dat niet reageert met een ferme idee,
een hogere waarde en met begrip voor het
verleden en zijn impact..
POETIN EN DE OPPOSITIE
Nemtsov stierf door 4 kogels op het Rode
Plein en Poetin bezwoer dat hij de
moordenaars zou vinden. En gaf wel vier
theorieën te beste… Maar in de 14 jaar
dat hij aan de macht is heeft hij er veel
meegemaakt en weinig opgelost. Anna
Politkovskaia werd in 2006 neergeschoten
maar nog niemand werd gearresteerd..
Opruimen van opponenten is hier een
gewone
methode
geworden..
En
opponenten zijn gewaarschuwd. De lijst is
lang van Kasparov (in de VS) tot
Khodorkovski (Zwitersland) en Berezovski
werd opgehangen thuis in Engeland
gevonden… Navalny zit in het gevang voor
een futiliteit en Ziouganov en Limonov
lopen nog los.. De media zijn ook
vastgespijkerd de Novaia Gazeta is de
enige in Moskou die nog durft.. en aan de
Echo van Moskou gaf Nemtsov zijn laatste
interview. Oppositie is er bijna niet meer
dus.. en Poetin is voor 85% de beste
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politicus! Maar het is hier link zeker nu het
sociaal slecht gaat. Door sancties en
kapitaalvlucht en de lage barrelprijs.. Maar
de demo bij de begrafenis van Nemtsov
toonde ook wat verandering aan. Experts
zeggen dat de omgeving van Poetin nog veel
erger is dan wat hij nu doet: Rusland was
eigenlijk nog nooit een democratie, Na de
tsaren kwamen de communisten met Stalin
c.s. en daarop volgde eigenlijk een
schijndemocratie. De buurman van de EU is
geen echte hartsvriend en rommelt flink
binnen de EU. Zie Hongarije nu na Oekraïne
en andere..

eens 82,5 miljard voor infrastructuur. Over
6 jaar is dat afgelopen. De lage
bedrijvenbelasting hier moet ook worden
genoemd in 14 aangewezen zones. Dat
loopt op tot 10 miljard aan investeringen
zoals drie vestigingen van Amazon daar.
Maar de universiteiten zijn hier ook ijverig
en goed en veel internationals prijzen de
plek tussen Berlijn en Warschau als een
hele goede: Wroclaw dus.. Veel jongeren
hier proberen het eigen bedrijf ook met
internetfirma’s. Maar nu begon er ook een
salariswedstrijd die de lonen opjaagt en de
zloty is ook een apart punt. Dus op naar de
euro? Maar in Polen ziet men met beven
dat griekse gedoe en wil nog even wachten
nu.

DE KRIM ZIT VAST
Een jaar na de inname door Moskou blijkt de
Russische hulp niet te voldon ook vanwege
de westerse sancties. Toch ging het even
beter en toen kwamen de prijsstijgingen,
zoals de 70% duurdere medicamenten. Alles
kwam uit Oekraïne maar nu komt het uit
Rusland met ferries en er ontbreken nu
zaken..
Behalve in enkele Oekraïnse
winkelketens. Maar elk moment kan de
verbindingsweg worden afgesloten.. Het
vliegveld wordt nog enkel door Rusland
gebruikt de creditcard firma’s stopten en de
Servische en Russische banken lenen dus..
Het inbeslagnemen van alles van oekraïnse
zaken mensen maakt het er niet beter op.
Ook het waterkanaal is afgezet waardoor de
landbouw droog staat.. Verder zijn er te
weinig arbeidrs die bleven weg… Het
toerisme is praktisch op nul officieel komen er
nog 4 miljoen maar het is voorbij met die 8
miljoen bezoekers. In Jalta is het stil.. Het
inkomen per hoofd is hier nu 615 euro, in
Oekraine is dat 900, in Kiev zelfs 2500 en
Sebastopol doet 1150. Maar de echte russen
klagen (nog) niet te hard…

VICTOR ORBAN BEWONDERT POETIN
Hij bewondert Poetin en zijn autoritaire
aanpak. Ook hij knecht zijn oppositie en
pest de buitenlandse bedrijven en laat de
corruptie zich ontwikkelen. Dus was hij blij
toen Poetin naar Hongarije kwam voor een
“economisch bezoekje”.. Zeker opmerkelijk
nadat ook Merkel al even aanwipte.. Want
die wilde zeker weten dat ook Orban mee
ging doen met die europese sancties tegen
Moskou.. Dus vandaar die bezoeken hier.
In 1989 was hij Fidesz oprichter en wilde
het vertrek van de russen… In 1990 was hij
liberaal… Toen werd hij premier met 35 en
conservatief maar nog wel pro-Europa…
Nu is hij nationalist en acht Moskou een
partner voor de toekomst. En droomt ook
van een nieuw Groot-Hongarije.. Terwijl
Brussel 95% van zijn infrastructuur
investeringen betaalt.. Toch droomt hij van
de Koning der Magyaren uit het jaar 1000
en wil ook het verdrag van Trinon (1920)
graag terugdraaien. Toen Hongarije tweederde van zijn terrein moest afgeven… Dus
zie je op de torens van Budapest de
vlaggen van Hongarije en die van
Szkekely, de hongaren van Transsylvanië.
En niet meer de europese vlag..
Hij deed de gas- en electraprijs met 30%
omlaag ook al deed dat zijn tekort opnieuw
stijgen. Zo joeg hij ook de buitenlandse
firma’s weg. E.on en GDF vertrokken al en
ook EDF wil vertrekken. Dus zoekt hij zijn

POLEN GAAT LEKKER..
Er is goed personeel dat ook goedkoop is en
er zijn fraaie subsidies van Brussel en nu is
de vraag: ja of nee ook de euro!
Het BBP zit op 3,3% groei in 2011 was het
zelfs 4,5%.. De ww zit op 8,5% dus 1,5 %
minder dan de EU gemiddeld. Staatsschuld
50% BBP… En S&P is ook zeer tevreden. De
EU stopt 69 miljard in de pot en Juncker nog
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gas ook bij Poetin nu. Orban heeft een brede
basis: 2/3 van het parlement en beperkt keer
op keer ook de macht van het Constitutionele
Hof in zijn land. Dit land proefde eigenlijk nog
nooit echte democratie en hier protesteert
geen hond. Oppositie verdwijnt in het gevang
en Brussel kijkt wat weg. Ook als hij de
500.000 hongaren die werk vonden in het
buitenland meetelde als “nieuwe banen”… En
dan die 210.000 publieke werkers die hij wat
geld geeft en een bezem.. Zo kwam zijn ww
onder de 8% uit!
Maar nu ontstaat er toch meer reuring en zijn
meerderheid begint te slinken. Sommige van
zijn vrienden staan nu op de zwarte lijst van
corrupten in de VS. En nu lopen ook zijn
vrienden met macht bij hem weg. Maar ook
hier heeft vriend Poetin ervaring en dus gaf
hij ook daarover advies..
En nu horen we van dat “geheime verdrag
met Rosatom van 12 miljard” . Waarvoor
Hongarije een Russische lening moest
tekenen van 10 miljard en waarvan we geen
details weten.. Niemand weet ook of
Rosatom dat wel kan waarmaken, maar er
was grote haast.. Ook al ligt moederbedrijf
Rosneft nu wat op apegapen.. Waarom gaan
nu de hongeren voor het nucleaire naar de
russen? Het is nu al voor 80% van zijn olie
van Moskou afhankelijk en voor 60% van zijn
gas? Brussel kijkt ongerust toe en… Merkel
bracht er een nogal stil bezoek..

betreft. Chinezen zijn leuke mensen, al
moet je beseffen dat het 2,5 keer Europa is
of EU + VS samen. En dan weet je dat
HET chinese volk natuurlijk niet bestaat
met zijn ca 75 landen qua vergelijking!
CHINA POLDERT LAND IN…
Die piepe eilandjes die Spratly heten in de
chinese zee worden razendsnel groter
nu… Dan zien we via de satelliet.. In een
jaar werd een kade van 380 meter tot een
echt eiland van.. 75.000 m2! Met een
haven en een heliport. Terwijl er herrie
over is met Taïwan, de Philppijnen, en
Vietnam pikt China gewoon alles in. Want
er zou veel olie/gas zitten daar! Verder is
de plek superstrategisch: zo’n 90% van de
chinese handel én EEN-DERDE van de
wereldhandel komen er voorbij.. Dus dit is
geen vergissing.
CHINA MET ZIJN VELE MEGASTEDEN.
$In de wereld bestaan 30 megasteden: (=
> 10 miljoen inwoners) daarvan zijn er 6
chinees. Shanghai met 23 miljoen, Peking
met 20 miljoen, Chongqing met 13 miljoen,
Canton met 12, Shenzen met 11 en Tianjin
met ook 11 miljoen. De exodus van het
platteland deed 500 miljoen mensen naar
de steden gaan: een wereld-unicum. De
steden zijn vitaal voor de economische
groei maar zijn ook zeer vervuild, duur en
verstopt. De snelheid van verplaatsing is
hier de helft van die in New York ondanks
de 7e rondweg in Peking nu al. Dat komt
door hun zeer centrale structuur. En men
gaf voorrang aan de industrie en niet de
handel. De nieuwe gebouwen zijn immens
van 400 bij 800 meter en heel iets anders
dan het VS idee. De goedkope grond
leidde er toe dat alle fabrieken in de steden
kwamen. De dichtheid is hier vaak ook
beperkter dan normaal waardoor het
vervoer veel moeilijker wordt. Er ontbreken
te vaak goede infrastructuren
en de
metro’s zijn niet goed ontworpen. Ze zijn
ook slecht in het integreren van het
openbaar vervoer.. Nu moet er voorrang
komen voor het terugdringen van de
vervuilende auto: in Peking door moeilijke
delen enkel met betalen van tol

OOST-AZIË
XI-JINPING IS NIET MALS
Hij deed zijn speeches in boekvorm uitgeven
en keerde in twee jaar de hele Partij op de
kop. Hij is niet bang ook niet van de CP
met… 87 miljoen leden (ca 7% bevolking)..
Hij doet daar grote schoonmaak en strijdt
tegen corruptie en wanbeleid. Maar nee, hij
gaat de partij niet openbreken en ook de
markt niet verder opengooien. Daar is mn
nog niet aan toe, denkt hij. Hij pakt in zijn
kruistocht zelfs oud-leiders ferm aan.. Er is nu
veel onrust en wantrouwen in de toplaag en
iedereen vreest de inval van Xi’s
inspectietroep. Vele pleegden al zelfmoord..
Ook op de lijst van vervolgde religies staat
China op plek 1… waar het christenen
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toegankelijk te maken voor auto’s. China is
nu op een urbanisatiegraad van 54% en dat
moet naar 70%.. En men wil de fiets gaan
pushen door rijwielpaden te maken. Maar er
komen er nog meer: in 2030 zullen er 1
miljard wonen in de steden..

70 dollar/maand.. In Dongguan is dat nu
450 dollar.., Nu vertrekken daar Adidas,
Nike en consorte uit deze regio met
vroeger 10 miljoen arbeiders..
Dus China moet stoppen IN eigen land met
de artikelen in de lagere categorie en
opschalen naar het duurdere spul. Want
Afrika en Zuid-Azië verslaan nu Peking fors
op prijs van de arbeid. Niks nieuws en ook
een goed teken: natuurlijk! Maar het gaat
nu ook hier gepaard met ww, stakingen en
sociale onrust. En dus ook met politiek
gewring. China joins the west ook wat zijn
problemen betreft.
Maar de wat slappere tijden worden ook
gebruikt voor snelle hervormingen. Dat
kreeg het Volkscongres van 3000 leden
ook te horen van de premier. Dus men
werd
gewaarschuwd
voor
meer
interventies van de staat en er werd geëist
om niet te protesteren.. Dit kwam nadat de
anti-corruptie campagne begon die al 39
volkscongresleden en ook 14 generaals de
kop had gekost. De premier zei dat er meer
bedrijven zouden sluiten en er ook meer
ruimte voor privé zou komen en buitenland.
De staat treedt dus ook hier terug. En men
gaar de luchtvervuiling bestrijden. Het
begrotingstekort mag van 2,1 ook naar
2,3% en indien nodig zal de overheid meer
geld in de economie pompen. Men moet nu
meer naar de consumptie als motor en de
investeringen nemen af. China maakt een
bocht
en
doet
dat
samen
en
gedisciplineerd: en, wie niet luistert
sneuvelt..

CHINA DE GROTE OPKOPER
Al voor liefst 120 miljard werd er in het
buitenland opgekocht : 10 keer meer dan 5
jaren geleden. Wat vroeger de buitenlanders
deden doen nu de chinezen bij hen.. Het gaat
van Peru (mijnbouw) tot aan Motorola in de
VS via de Louvre Hotels van Frankrijk. Ook
het italiaanse Bonomi en het franse Clubmed
moesten er aan geloven..
In Duitsland
ontbreken ze ook niet en zijn ook daar nr. 1
geworden.
En
nu
wil
Huawei
de
telefoongigant ook naar Frankrijk komen.. En
dan in Oost-Europa: Bulgarije en Roemenië
zijn zeer in: daar heeft men sociaal een
slechte reputatie overigens. Het worden ook
springplanken vanuit het oosten naar het
westen van Europa… China verandert
razendsnel: van producent naar grootinvesteerder… Het lijkt wel amerikaans!
DUUR CHINA DELOCALISEERTEN HERVORMT!
Van 2012 tot 2014 stegen de chinese
salarissen met … +30%! In 1995 was het
gem. salaris in China (in dollars) 50 en dat
schoot via 250 in 2005 naar 650 in 2015…
De grote fabrieksstad Dongguan verloor liefst
1/3 van zijn bevolking sinds het jaar 2000.
Het aantal stakingen steeg ook dramatisch
daar: het aantal per provincie schoot omhoog
tussen 2013 en 2015. In het zuid-oosten zijn
er 560 per maand geteld, in Peking 130 en in
Chengdu (midden) 135. Rond Sjanghai liefst
187 in een maand 9als gemiddelde!)..
Microsoft sloot zijn Nokiafabrieken, 5 sterren
hotels staan leeg zonder zakelijke gasten n
de locals sexwerkers zitten zonder inkomen.
En de banken trekken ook weg in
Dongguan…
Het chinese bedrijf Hujian
bouwt in Addis Abbeba (Ethiopië) nu een
immense fabriek waarin 30.000 lokale
arbeiders gaan werken.. Daar worden in
2020 miljoenen schoenen gemaakt in een
fabriek die 300 miljoen kostte.. Maandsalaris:

JAPAN EN ZIJN ROBOTHOTEL
In Nagasaki staat het en daar wordt 90%
van alle werk gedaan door robots. Die u na
inschrijving herkennen en verstaan. Ze
schrijven u in, leveren uw eten op
aanvraag en maken alles schoon. En ze
zijn er altijd..
Zo lost Japan zijn demografische probleem
op: er komt weer arbeidskracht bij en die
kost maar een fractie. En de bejaarden
creperen niet meer..
IN JAPAN STOKT DE GROEI AL 25
JAAR..

35

Men leeft zeer luxe in dit land met zijn 3,5%
werkelozen er zijn dus nu te weinig werkers
zelfs. Vooral in de bouw… Er is zeer weinig
misdaad hier ook: lege gevangenissen dus.
Al 20 jaar zit de groei op magere 1% en
beursinvesteringen rolden hier achteruit..
Officieel is men hier in recessie… Maar
niemand lijkt dat te deren en men wil ook niet
meer topper spelen. Na de explosieve
bevolkingsgroei in de 20 e eeuw nu krimpt de
bevolking
snel. De ratio: salarissen
werknemers / consumptieve uitgaven zegt
alles in dit soort demografische situatie. Als
deze onder de 1 zakt verarmt het land en dat
is zo sinds 1995 in Japan en sinds 1997 in ZKorea. China ging dit jaar onder de “1”. De
tweede factor is de leeftijd van de bevolking.
Als een bevolking lang weinig kids had wordt
er geld opgepot zoals in Japan.. Maar nu
droogt ook dat geld op. Men heeft hier een
dalend aantal 0-14 jarigen: het liep van boven
de 20% nu richting 10%.. De groep 64 jaar en
meer loopt sterk op: van ooit 10% is die nu op
bijna 40% geworden.. De totale bevolking
duikt nu: van ooit 130 miljoen naar 120..
In Japan zijn jeugdigen anti-risico minded .
Ze willen zeker vast werk en niet worden
ontslagen… Dus zijn er bijna geen
vernieuwers te vinden. Krugman ziet de
westerse wereld in een “japonisatie” terecht
komen… Het westen lachte wat met Japan
maar komt er nu zelf in terecht. Hij volgt met
veel belangstelling premier ABE, die met alle
middelen een soort van Rivaval najaagt..

dus
economisch-technische
samenwerking! Dat verontrust Parijs geen
beetje….

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
WASHINGTON, RYAD EN DE MORAAL
Er kwam in Ryad een nieuwe koning en
dus moet Washington proberen daar te
praten over andere modernere principes.
Terwijl de olie, het anti-terrorisme en de
stabiliteit jaren lang voorrang kregen op
principes van een rechtsstaat.. Ook al is
de VS een super olieboer geworden men
moet nog steeds olie importeren om door
te kunnen gaan. En dan kom je uit bij de
saoudi’s en de russen.. En, Ryad is van
groot belang voor info over het terrorisme
want daar zit voor de VS een grote
dreiging. En die terroristen baseren zich op
de sharia van de saoudi’s en van daar
werden ze ook vaak gefinancierd. En het
huis saoud is een stabiele partner…. Die
men niet graag frustreert. Waardoor China
daar de plek van de amerikanen kan
inpikken. Deze saoudi’s zijn ook in bij de
bevolking… Dus waarom zou Washington
nu gaan debatteren daar over andere
rechtsregels, die meer op die van hun zelf
lijken?
De wapenleveringen van de VS zijn de
enige drukmiddelen die gehanteerd kunnen
worden: dat is een uniek product van de
VS en de basis voor de Amerikaanse
diplomatie. Hun ambassadeurs daar waren
ook niet zelden afkomstig uit de
wapenindustrie zoals Raythron. Een
superpower kan niet anders dan ook
relaties onderhouden met weinig fraaie
landen dus zal de druk uit Washington op
de saoudi’s om te gaan hervormen wel
gaan meevallen. Aldus The Economist in
febr. 2015.

ZUID-AZIË
POETIN ROMMELT IN INDIA OVER
WAPENS
De fransen hopen op de verkoop van 124
rafales aldaar maar nu komt Poetin daar
tegen hen in actie. Rusland is een grote
wapenleverancier van India al jaren (ca
70%!).. En wil best zijn Sukhoï-jagers kwijt
tegen een leuke prijs. En Moskou moet
exportgeld hebben.. Parijs neemt dat zeer
serieus ook omdat de russen de
helicopterproductie in India willen doen
plaatsvinden… En Poetin stelt nu Modi ook
voor een nieuwe jager samen te ontwikkelen:

OBAMA PEST DE REPUBLIKEINEN
Hij verloor de meerderheid in de Senaat
iets wat in 80 jaar niet gebeurde. En kreeg
te maken met pure sabotage. De
meerderheid van het congrs stemde nu 56
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keer tegen die wet op de gezondheidszorg en
ook deze zal niet worden getekend door
Obama. Dus op 4 november 2014 werd
Obama “a lame duck”. Maar toen kwam 20
januari en de State of the Union nr. 7 voor
Obama. En sprak zeer luid en duidelijk ZIJN
prioriteiten uit.. Hogere belastingen voor de
rijken, een hoger minimumloon, meer geld
voor bestrijding van de klimaatverandering …
Alles met grote agressie in zijn pose. Hij was
in eens van zijn lamheid verlost!
Hij noemde ook nog 5 veto’s van hem op in
twee zinnen en al eerder behoedde hij 5
miljoen immigranten voor expulsie, ook met
een veto. Ook kondigde hij het volgende veto
aan op de weigering van die pipeline
Keystone XL door de repu’s. En ook op de
sanctiewet tegen Iran… Het leek op Reagan
in 1985.
En rechts leek KO en voelde zijn eigen
interne verdeling: rechts en ultra-rechts. En
begon tactische fouten te maken met
gerommel in wetsteksten. Obama wist dat die
bij 56% van de amerikanen ook niet goed
lagen. En rechts voelde plotseling wat ze
eerder opbrak met die shutdown. Die mensen
even hun werk kostte tot grote boosheid van
vele.
Dus Obama hervond zijn power en het doet
hem duivels veel genoegen. Zijn polls
schoten naar 50%: hoogste sinds lang. En
dat komt mede omdat hij echt de ongelijkheid
aanpakt in de middenklasse. Wat ook in de
campagne van 2016 een important thema zal
zijn. Dus warmt hij nu haar campagne vast op
en hij heeft daarbij de fraaie economische
resultaten als wind in de rug! Hillary kijkt toe
en wacht op juni om zich officieel kandidaat
te stellen.
Maar het spel is ook link want mogelijk gaat
het Hooggerechtshof de wet op de
gezondheidszorg toch in de problemen
brengen. Op technische gronden.. Maar dat
acht Obama nu van latere zorg, hij neemt
zoet wraak op jaren van haat en
tegenwerking!

historie na de recessie.. Het zouden er 1,2
banen moeten zijn maar het bleef op
800.000 steken.. De hightech sector ging
beter met 1000 miljard in 2013 waarvan
900 miljard export: 50% van het totaal. In
de
luchtvaartindustrie
en
gereedschapmachines is de export nog
hoger dan de import. Maar men importeert
nu voor 40 miljard meer dan men
exporteert aan medicijnen en ook in de
halfgeleiders is dat zo. In computers en
communicatieapparatuur is de import veel
hoger dan de export.. Mn tracht nu met
een belastingwijziging daarin wat te
verbeteren. En door meer R&D te doen:
want hier zit men slechts op plek 13 in de
OECD-lijst. Ook zijn er te weinig ingenieurs
en mathematici
en technologie… De
internetbedrijven maken giga-winsten maar
geven minimaal werkgelegenheid. Obama
moet meer doen om zijn productie-industrie
te doen groeien! Het lijkt ook hier op de
europese kwaal…
GUANTANAMO

“Leegmaken” valt niet mee, veel landen
(ook Nederland) weigeren gevangenen op
te nemen. Dus Guant gaat stilletjes
leeglopen tot… Clinton het licht uit draait?

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
DILMA HEEFT FOUTE VRIENDEN
Dilma zit dicht op de grote olieboer van de
staat,
Petrobas.
Mannen
van
dit
staatsbedrijf en zakenmensen uit de
Weg/waterbouw
zouden
een
grote
corruptie hebben opgetuigd die sommige
op 9 miljard taxeren. Wat 10% is van de
omzet van Petrobas waar 80.000 mensen
werken. De vrouwelijke baas van dit bedrijf,
Graca Foster moest al weg en na haar nog
5 hoge pieten daar. Maar de 200
onderzoekers van justitie kijken nu ook in
de directe kring rond Dilma. De
penningmeester van haar partij moest al op
het matje komen. Hij zou zijn omgekocht…
Er zijn mensen die denken dat een
“afzettingsprocedure van Dilma” nodig is

DE VS MINPUNTEN..
Hun handelsoverschot was niet best in
sectoren waar dat vroeger mooi zat. Maar het
herstel was zwakker dan ooit tevoren in de
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want zij was eerder de hoogste bij Petrobas.
En haar opvolgster was een goede vriendin
die ze lang beschermde. Petrobas zakt
intussen weg in hoge schulden…

Investeringen plat en nog steeds geen
verdrag over het nucleaire… enkel het
toerisme loopt op met 35% in een jaar nu.
De VS houden de zeer eagere europeanen
in de gaten die hier graag hun business
zouden hervatten.. En die zien dat ook
hier de amerikanen nu al opties nemen
voor “na het verdrag”… Men denkt terug
aan Libië toen ze na de oorlog met
Exxonmobil en Chevron moesten dealen..
Spanningen dus tussen de VS en de U ook
hier en weer het besef dat Iran een jong
veelbelovend
land
is
voor
de
businessmen.. Kerry zit tussen vele vuren
en de saoudi’s en Israël zijn ook ongerust.
De grote puzzle van het MO..

Terug naar inhoud
OCEANIË
WORDT AUSTRALIË EEN BRUG?
Ver land met europese mood en aziatische
buren. De ingrediënten voor een brugfunctie
in de toekomst?

Terug naar inhoud

HET DAVOS VAN MAROKKO
Ze hielden het in Dahkla het Forum Crans
Montana in Polisariogebied dus tot spijt
van Algerije dat Marokko dit oud-spaanse
(= de spaanse Sahara) gebied niet gunt..
De oprichter van het Forum Jean-Paul
Carteron en de marokkaanse minister van
Buiza lieten horen dat ze zich zo verzetten
tegen “het anachronisme en archaïsme”..
En de 800 bezoekers waaronder Zapatero,
Jesse Jackson, De Villepin en afrikaanse
politici werden omringd door jonge sporters
(waaronder veel kitesurfers) hier waar de
Sahara de oceaan ontmoet. De koning had
er niets tegen..

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
TUNESIË EN NU?
De 11 miljoen inwoners weten dat nu heel
veel afhangt van de economie en dat is…
hier toerisme. Als je in de Maghreb in MO
rond kijkt weet je dat alleen hier het land een
grondwet heeft die uitgaat van scheiding van
Kerk en Staat… Zoals ook Bourguiba dat ooit
bedoelde. Maar ook hier vertrokken 3000
jongere naar IS en intussen werden
wapendepots ontdekt. Tunesïe is in zijn
zuiden maar enkele km breed tussen Libië en
Algerije en is een waar onbewaakt
doorgangsgebied daar.. Het verschil tussen
de kustregio en het diepe zuiden is gigantisch
Nu maar hopen dat het toerisme dat 7% is
van het BBP en dat aan 400.000 mensen
werk geeft. Maar het aantal fransen dat
binnenkomt ging terug van 1,4 miljoen naar
700.000. Ook moet gehoopt worden dat de
aanslag niet de buitenlandse investeerders
nog meer afschrikt. En IS is in Libië en dat
heeft zijn laatste kaart zeker niet uitgespeeld.

IS LOOPT OP OLIE EN OUDHEDEN
De olie is 2/3 van het RS-inkomen maar nu
is ook al 1/3 de handel in oudheidkundige
zaken. Dat IS het niet-transporteerbare
vernielt moet niet verhullen dat het veel
clandestien verkoopt.. En er is zelfs nu een
belasting op de exploitatie van oudheidkundige zaken: die zijn eigendom van de
IS-groep lokaal.. En IS-centraal heft
belasting op de omzet.. En er wordt nu veel
opgegraven en… verkocht. Hele beroemde
gebieden zitten vol graafgaten dat ziet men
nu op satellietbeelden. Men schuwt daarbij
niet de inzet van graafmachines met 2/3
meter graafdiepte. Veel wat er zit gaat dus
stuk. Veel wat nog nooit werd onderzocht
gaat er nu aan.. Want oorlogen deden
vaker de opgravingen hier stoppen. Op

IRAN IN OLIEPROBLEMEN
De olieprijszakker is samen met die sancties
geen goed nieuws voor de 80 miljoen iraniërs
met hun ww van 30% en 14% inflatie… De
groei valt nu terug op 2,2% en was net weer
4%... De olie speelt voor 42% mee in het
BBP en zelfs de Revolutionaire Garde die
veel economische macht heeft (havens en
grenzen) voelt het.
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duizenden plekken vol met zeer waardevolle
zaken.
De ICOM (Int. Conseil Musea) maakte al een
rode lijst voor de douanes op de wereld, want
er werd en wordt veel gestolen. Al door de
VS-GI’s in Irak indertijd! En men vreest ook
dat veel wat nu wordt gevonden wordt
herbegraven voor… latere verkoop. De
verkoop loopt vooral via Libanon en Turkije
en ook via de vluchtelingenkampen daar..
Officiële opgravingen zijn er nog enkele in
Koerdistan en Irak maar Syrië is geheel stil
gelegd.. De centrale Musea-directie in Syrië
tracht alles te fotograferen nu van wat er is,
wat verdwijnt en wat kan worden beschadigd.
De grootste opgraving ooit in Aleppo is
geheel vernietigd: een archeologische ramp.
Er voltrekt zich nu dus ook een ramp op dit
erfgoed van de mensen..
Maar nu komen ook heel andere berichten
naar buiten: binnen IS wordt ook steeds meer
gevochten. Dicht bij El-Bab niet ver van de
turkse grens wilden europese djihadi’s
deserteren en raakten in gevecht met
“collega’s.. En zij waren niet de eerste die
vluchtten naar Turkije. Want zij worden niet
altijd als voldoende fanatiek beschouwd, IS
verliest terrein en dat verlies van Kobani was
een psychologische klap. Ook zijn een aantal
olievelden kapot gebombardeerd waardoor
ook geld tekort dreigt.
En: Turkije wil ook minder te kijk staan als
een land dat “djihadi-vriendelijk” zou zijn…
Ook zijn er nu (meer lokale) groepen die zich
druk maken over wat er “na IS zal komen.
Terwijl IS nu ook de belastingen flink
verhoogt die de bevolking moet lappen. Soms
zijn ook daarover onderlinge gevechten met
doden. Komt al-Baghdadi nu ook in lastiger
intern vaarwater? Dat was te verwachten, IS
is verre van homogeen en bij meer weerstand
gaat dat opspelen.

samen met Hollande de aandacht van de
V-Raad voor Libië, dat splijt en IS-depot
wordt.. Vervolgens kocht hij nu ook rafales
en een Russische kerncentrale… Om de
VS te seinen dat men hier ook
onafhankelijk durft te zijn. Dit land krijgt
stromen geld uit Saoudi Arabië en uit
Washington… En pakte weer een centrale
rol in het MO. Ook tot grote vreugde van
Italië dat zo akelig dichtbij Libië is en nu de
IS-ers bijna kan zien vanaf haar zuidkust.
Maar ook Sissi wordt bedreigd door IS:
vooral aan de kant van de Sinaï. Waar de
eigen opstandigen Ansar Beit al-Maqdes
aansluiting vond bij IS..
Er kwam weer een putsch aan te pas om
de Broederschap weg te drukken, die snel
radicaliseerde. Egypte en Tunesië op
geheel andere wijze werden zo “eilanden
van houvast” regen de oprukkende ISideologie..
Intussen
ziet
iedereen
de
uitest
conservatieve legertop ook afkeurend te
werk gaan tegen te grote vrijheden en ook
atheïsme (!) terwijl men ook zeer wars is
van die radicale islam. En de verboden
Broederschap daar… Dus de modernisten
in dit land moeten oppassen, al hopen zij
dat op den duur de zaak weer liberaler zal
worden door Caïro. Want zegt men hier:
“De revolutie heeft wat veranderd en op
den duur zal de vrijheid groter worden. En
zal het land ook moderner worden”..
Intussen deed een journaliste zeer van zich
spreken toen zij in een reportage liet zien
hoe de homo’s elkaar stiekem ontmoetten
in een hammam.. De politie viel r binnen
en arresteerde er 34! Negatief? Ja, dat
ook, maar journalistiek ook gedurfd…
Egypte zoekt de moderne wereld na
revolutie en nieuw conservatisme.. De
beweging voor scheiding van kerk en staat
vatte weer moed..

DE OPKOMST VAN GENERAAL SISSI
Hij steunde al een tijdje Khalifa Haftar in
Oost-Libië, de grote vriend van de VS die
daar met de Zenten militie stand houdt… Al
eerder bombardeerde Sissi om hem even te
helpen toen het spande in Tripolis. Maar nu
IS 21 egyptische kopten onthoofden daar
deed hij openlijk zijn ferme aanval. En vroeg

EGYPTE
STELT
INVESTEERDERS
TELEUR
De IMF verwacht in 2015 3,8% groei, na
magere 2%. Dank zij de rijke buren
overleefde men hier.. zo’n 20 miljard
kwamen er uit de Golf. De 90 miljoen
inwoners zijn niet tevreden en hun aantal
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zal in 2030 116 miljoen zijn.. Japan kwam
helpen en ook BP kwam om te investeren
voor 5 jaar: 12 miljard.. Nestle sprak over 135
miljoen..
Diverse maatregelen vielen in
goede aarde zoals het zakken van het pond.
Wat de export en het toerisme goed doet..
Maar met de investeringen in de
infrastructuur is het niet best: nu maar 14%
van het BBP. Zo’n 25% zijn nodig. Dus wordt
er gzocht naar buitenlandse investeerders,
maar de arbeidskracht is slecht van kwaliteit
hier. Veel geld verdwijnt in de zakken van de
bazen van de militaire ondernemingen… En
Sissi doet veel om de sociale rust te
behouden..

giga-grote turkse vlag geplant aan de
ingang van de stad. Niet ver van de grote
vlag van syrisch koerdistan die op de hevel
wappert.
Is zit niet ver weg in de heuvels en ziet
neer op hun echec.. En dat laat zien dat
het hier nog niet voorbij is.

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
.DE IJZEREN PILLEN..
In onze spijsvertering werken miljarden
bacteriën en ze zijn van groot belang voor
de gezondheid. Maar welke zijn dat? Om
daar achter te komen ging de Uni van
Melbourne de gassen bestuderen die ze
maken! En dat doen ze daar door kleine
metalen “pillen” vol met gassondes op pad
te sturen door ons lichaam met name door
de spijsvertering. Die worden opgevangen
en de gassen worden geanalyseerd… Er
zit een batterijtje in en een chipje dat de
resultaten naar buiten zendt… Vraag het
aan
Kourosh
Kalantar-Zadeh
in
Melbourne..

KOBANE WERD BEVRIJD
Na 4 maanden lukte het de koerden hier, met
hulp van veel broeders van de turkse PKK en
de geallieerden tegen IS de stad vrij te
schieten van IS-ers. De gehate IS-vlag op de
heuvel buiten de stad die Mistenur heet, werd
ook ingenomen ten koste van vele doden.
Allemaal symbolen van een zeer belangrijke
overwinning. De stad rook lang naar lijken en
er zijn er ook een paar van IS-ers: zelfs een
van een islamist uit Tsjetsjenië met
verwaaide rode baard… IS zag hier een van
de strategisch belangrijke grenssteden om
hun gebied af te palen. Zoals Raqqa en
Aleppo. Kobane is syrisch koerdistan met
zijn drie kantons, waar de PKK sterk is. De
Amerikaanse luchtsteun was vitaal.. ook al
staat de PKK nog op de Amerikaanse
terroristenlijst..
Er werd hier 700 keer
aangevallen, bijna even vaak als in de rest
van Syrië! Men dropte hier ook veel materieel
en eten en de rivakiiteit tussen de koerdische
peshmerga en de PKK werd even vergeten.
Beide streden hier… Het werd een straten
oorlog en daarin is IS de kampioen. Dat
leidde er ook toe dat de VS de hele stad
praktisch moest plat gooien om de
schuilplaatsen van IS stuk te maken. Die
legden ook overal bommen die er nu nog vele
niet ontploft, nog liggen. Van de turkse kant
kwamen er vaker kamikaze-auto’s, weet men
hier. Wat de verhouding met Turkije niet beter
maakt. Erdogan zei na de overwinning dat hij:
geen Noord Syrië ná een Noord-Irak wilde
laten ontstaan… Daarom werd er ook een

.DE LEZENDE RING VAN DE BLINDE
Je wijst met je vinger wat tekst aan op een
tablet (of een papier) en de aan de vinger
bevestigde camera leest de letters… en de
leestekens. Die ring stuurt zijn leeswerk
naar een PC die alles omzet in gesproken
tekst en… de “blinde” kan horende lezen!
MIT (VS) vond dat uit en als de vinger van
de lijn wegzakt gaat de ring bibberen….
Om weer de juiste koers te vinden. Een
ware uitkomst voor blinden, slechtziende
en ook dyslexische personen. Bravo MIT!
LEVE HET SPINNENGIF!
De 45.000 (!) soorten spinnen op de wereld
kunnen duizenden neurotoxicologische
proteïnen maken ontdekte de Uni van
Queensland (Australië). Dat leest u in de
British Journal of Pharmacology ook..
APPLE WATCH
Eind april in de winkel vanaf 350 euro! Drie
types en twee grootten.. Met Instagram,
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Uber, Twitter, en Accor Hotels en een
vriendenlijst.. Er is r ook een van 18.000
euro en wie weet gaat hij de I-Phone
achterna. Die werd 700 miljoen keer
verkocht!

EEN SPEEDY SLANGACHTIGE ROBOT
Deze zuigt zich vol water en perst dat er
dan uit met kracht… Dat vonden MIT en
Southhampton samen uit en ze gaven
deze robot aan de achterkant vleugels om
rechtdoor te gaan.. 3D geprint natuurlijk, 30
cm lang en hij kan in 1 seconde tien keer
zijn lengte ( = 3 meter dus!) afleggen. Meer
dan 9,6 km/uur in een seconde dat is
sprinten dus.. Zoiets als een Mini met 5
personen er in die van o naar 90 km/uur
springt in een seconde.. Deze vondst zal
de snelheden onder water sterk doen gaan
toenemen…

ROBOTASSEMBLY
De Uni van Lincoln in UK levert u alles om
thuis met uw 3D printer uw eigen robot te
maken! En hij is even groot als uzelf bent!
BLINDENTELEFOON
Een indiër won d Rolex Award met zijn
telefoon die met braille werkt voor de blinde
medemens. SimplEye heet ie en hij kan
blinden dus helpen bij hun weg vinden!
Bravo!

DE ZONMOTOR KOMT..
Hij loopt op zonlicht door een kunstmatig
soort van plantenblad samen met een
katalisator (een bacterie), aan te zetten tot
de productie van isopropanol. Een
motorbrandstof.. Het rendement is nu xa
1% zoals bij de fotosynthese, maar dat kan
zeker naar 5% en snel ook… Weer een
circuit om duurzaam brandstof te maken
met zonlicht..R

JE EIGEN MINI-COPIE 3D
Doob (VS) en Fab Zat in Bordeaux (Fr)
leveren u uzelf in mini-uitvoering in 3D. U
moet even wat photo’s sturen en u krijgt
zichzelf in copie!
ALLEMAAL OP DE E-STEP
Ingeklapt is ze 90 bij 57 cm en ze weegt 19
kilo. Max speed 25 km/uur en met schijfrem
voor.. Ze heet Electric Mood en kost 1200
euro. Iets voor “de laatste kilometer voor hen
die reizen met openbaar vervoer..

HET GELD VAN DE TERRORISTEN
Dat gaat over drie zaken: de munten voor
aanlopende terreurgebieden voor radicalisme, dat van de grote terreurgroepen in
Azië en Afrika en dat voor het terrorisme in
het westen.. De eerste stroom financiert de
haat-imams uit duistere fondsen. Daarvan
kwamen 2000 van de 15000 van IS naar
het kalifaat, waarvan er 1150 fransen zijn.
Nog honderden willen ook vertrekken..
Overigens leende de franse overvallers in
Parijs eenvoudig geld bij de bank 6000
euro… En ging naar het paradijs. De FBI
schatte dat 9/11 de terroristen maar
330.000 dollar koste.. Die tegen Charley
Hebdo schat men op 25.000 euro.
In de meeste gevallen financieren de
terroristen nu hun eigen terreur zelf: via
misdaad als diefstal en roof. IS is nu de
rijkste club vooral uit de olie-inkomsten.
De strijders 200 à 700 dollar per maand en
de rest is voor wapentuig. Het zijn ca 1
miljoen dollar per dag maar op basis van
90.000 barrel per dag kom je al gauw op

VLIEGEN ALS EEN VOGEL OP ZON
Robo Raven heeft vleugels met zonnecellen
en beweegt zijn vleugels ongelijk… Waardoor
hij een echte acrobaat werd. Toch heeft hij
maar een electromotor vanwege het gewicht
en hij is natuurlijk 3D-geprint. Hij werd in
Maryland (VS) bedacht en men wil daar dit
systeem vrdr ontwikkelen voor de drones..
Die dan nog veel bewegelijker worden..
PLANTEN MAKEN MEDICIJNEN
De fransen bedachten dat je vleesetende
planten vaccins en antilichaampjes kan laten
maken als je de genen aanpast. De
menselijke moleculen worden in “de mond
van de plant” gedaan. Zo gaat men nu ook
antigriep vaccins maken en zelfs iets tegen
ebola. Het bedrijf PAT in Nancy doet mee en
had hierin al meer ervaring. Veelbelovend
deze ontwikkeling..
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2,7 miljoen/dag. Het meeste gaat via Turkije..
en men vond in de bank in Mossoul bijna 500
miljoen dollar.. En dan zijn er nog de
losgelden.. En dan dat geld uit Qatar? Dat
zou samen met de saoudi’s en de turken geld
bijeen brengen.. In SA zijn het privé-giften
van prinsen en dus niet de staat. De VS
hebben een lijst met namen uit Koeweit en
Saoudi-Arabië en Turkije… Maar die zouden
intussen zijn gestopt? Qatar zegt dat het nu
fervent
werd
verboden
en
wordt
gecontroleerd. Na de aanslagen in Parijs is
men serieuzer geworden…
Maar er zijn vele dekmantels onder culturele
verenigingen etc., veelal ook in het westen..
Deze strijd is pas begonnen.

een bepaalde boomschors at. Die de apen
normaal niet aten, en, na enkele dagen
was die beter. Bij onderzoek in Parijs
werden
meteen
interessante
medicijnmogelijkheden geconstateerd..
De bonobo’s uit de Kongo zijn wat men
noemt “de jungle-hippies” omdat ze
conlicten regelen met de liefdesdaad. Zij
blijken ook uitstekende tuinlieden te zijn.
Ze eten zaden en doe daarna hun behoeft
op 1 km ver weg van de woonplek. En dan
groeit daar later Dalium.. een soort van
zeer voedzame groente. Er blijkt ook dat
grote apen minder vaak ziek zijn dan
kleinere die meer fruit eten. De grote apen
eten een variatie van 117 planten waarvan
zeker 10% geneeskrachtige werking
vertoont. En men ontdekt steeds meer: de
apen zijn medicijn kenners. En de
chimpansee valt daarbij het meeste op..

VAN DIE APEN IS VEEL TE LEREN
Zo’n 8 à 10 miljoen jaar geleden scheidden
onze wegen. De mensen en de mensachtige
apen (chimpansees, bobobos, gorillas en
oran oetans). Maar nu nog is 98,5% van de 3
miljard paren DNA gelijk. Toch was de
interesse voor hen tot 1960 niet bijster groot.
We zijn in gedrag en capaciteiten best goed
vergelijkbaar: we jagen beide in groepen,
passen moeilijke strategiën toe, kunnen
gereedschappen maken en gebruiken en ook
wapens. Chimpansees zijn best emphatisch,
hebben een rechtvaardigheidsgevoel, zijn
bereid tot vrede sluiten en zelfs tot altruïstisch
gedrag in staat. En ze kennen een tekentaal..
Nu blijkt weer dat ze ons veel kunnen leren in
het medische vlak: zij doen veel aan
zelfmedicatie. Studies in het reservaat Hutan
(Maleisië, Sabah) en in Tanzania tonen dat
ze heel wat weten van geneeskracht in de
plantenwereld. Waar ook 50% van onze
medicamenten op is gebaseerd. Wij kennen
echter maar 5 à 10% van alle planten en
blijven ook daar een beetje steken. Maar in
1977 zag Richard Wrangham (leerling van
Jane Goodall) chimpansees af en toe eten
van planten die niet hun gewone dagelijkse
voeding waren. Dat werd opnieuw ontdekt in
1990 in Oeganda door heel lang plasjes,
keutels te verzamelen van Chimpansees. Na
15 jaar studie van de resultaten van nog 30
andere expedities van dit soort werd ontdekt
dat een aap met dhiarhee waarin 300
parasieten werden aangetroffen, enkel nog

NETEXPLO 2015 GAAT WERELDWIJD
Dit forum in Parijs onder Unesco-vlag
ontving
1500
mensen.
Zie
ook
Netexplo.org waar staat dat het sinds 2007
bestaat als netwerk van 700 leraren en
studenten in de numerieke hihg-tech. Dat
per jaar verslag doet van 1200 projecten.
Waaruit tien uitschieters komen.. Zoals
Wearable
Thermo
Element,
dat
lichaamswarmte in electriciteit om doet
zetten via… kleding. Voor plekken waar
weinig stroom is… Of dat project uit Sierre
Leone waar een jongere een batterij
bouwde uit afval en ook een generator:
voor zijn plek waar eens per week stroom
was.
Of dat uit Togo waar iemand uit europees
afval een echte 3D peinter maakte.. Of dis
smartphone met voeding die op een boom
hangt in het regenwoud aan een kostbare
boom. Als iemand daar begint te zagen
(clandestien)
wordt
de
politie
gewaarschuwd.. Of dat waarbij Zang uit
Kameroen een tablet tot een electrocardiogram apparaat ombouwde voor een
lokaal ziekenhuis.
De hele wereld doet mee, kijkt en laat zich
inspireren. Zo werkt de nieuwe wereld
dank zij Internet en de grenzeloze
jongeren.
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als hiermee druk op de economische groei
wordt beoogd en er ook een breuk komt in
de strijd tegen armoede en sociale
ongelijkheid. Erger nog Canada en
Rusland zien nu grote delen van hun
territorium ontvriezen waar-door veel
vruchtbare gronden er bij komen.
En tegenover hen staan zij die deze opwarming tot mogelijk +2 graden de
natuurrampen zal doen verergeren, meer
droogte zal oproe-pen en zelfs 20% van de
soorten (planten en dieren) zal vernietigen.
Dus wat kan die Conference des Parties
nr. 21 daar nu aan doen? Vele politici
vinden dat doen verminderen van de
productie van CO2 (via heffingen) door
minder gebruiken van kolen (-80%), van
gas (met -50%) en olie (met -33%) niet
moet gebeuren. Dat lijkt volkomen illusoir
nu… Toch lijkt zoiets er te gaan uit komen:
een soort van CO2 gemoraliseer met hoge
uitstootbeperkingen vóór 2050… Als alle
deelnemers al lang met pensioen zullen
zijn gegaan. Mogelijk komt er toch nog iets
bij van een financiering van enkele
innovaties?
Die COP21 moet van doelstelling
veranderen en ook van
onderhandelingsmethode! Zr moet gaan
voor mondiale relancering van een
positieve economie ten dienste van
volgende generaties! Dat zou nu al de
franse regering tot dé nieuwe weg moeten
uitroepen in plaats van dat gerommel over
geheel onrealistische quota en normen..
En moeten oproepen tot nieuwe productieen consumptiesystemen. En financieringen
moeten voorstellen voor projecten die auto
en luchttransport elektrisch doen worden
waarbij de electriciteit ook komt van
kernenergie.. Ook van projecten van
energietransport over grote afstanden
waardoor de permanente zonneschijn op
aarde overal ook voor zonne-energie
overal ter wereld kan leiden. Via trajecten:
van Duitsland naar Griekenland en van
MO naar India. Stimulering van
energievriendelijke productiemetoden als
3D-printen en ook coöperatieve economie.
Dat levert ook minder CO2 op..

E-STRAP VOOR DURE HORLOGES
Het is een slimme polsband waarop je een
duur horloge vastmaakt dat zo even
intelligent wordt als de i-Watch van Apple.
Doet het 5 dagen op batterij, met Androïd
voor 350 euro… Met Timewalker horloge
2990. Zo kunt u uw dure wat achtergebleven
horloge opkalefateren.
SLIMME SAFE PLASTIC KAARTEN
Men moet de concurrentie aangaan met
Paypal en de smartphone om te betalen. Zo’n
30 miljoen fransen shoppen al via Internet
dus de markt groeit snel. Gemalto die nu een
kaart brengt met biomedische mogelijkheden
en drie cryptogrammen die elk uur zorgen
voor een andere geheime code om de
transacties te beveiligen.
Zo wordt de kaart voor uitsterven behoedt…
FOUTE HERSENS VAN MISDADIGERS
In Londen ontdekte hersen-experts dat bij elk
van 12 misdadigers minder grijze hersenmassa was te vinden en meer witte.. In het
hersendeel waarin beloningen worden
verwerkt… Daardoor zouden zij enkel de
positieve gevolgen van hun handelen kunnen
ontdekken en niet de negatieve… . Zie
Lancet Psychiatry.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
IS DIE COP21 NOG WEL SERIEUS?
Parijs organiseert in november 2015 de
COP21.. en Hollande wil er een topper van
maken. Maar zijn eigen adviseur Hulot sprak
al van “een pokerspel” en zie nu wat de
franse “sage” Attali er van zegt..
Men is het in “eigen kring” niet eens over de
oorzaken van de klimaatveranderingen. De
ene wijst op de zon, de ander op het wangedrag van de mensen en nog een ander wijst
op die 10 jaar stilstand in de aardopwarming..
Ook over de noodzaak om de opwarming te
stoppen bestaat geen concensus. Zeker niet
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Parijs moet nu al anticiperen op het echec dat
dreigt en bijvoorbeeld moeten inzetten op
CO2-opslag verbetering. Of omzetting van
CO2 in carbonaat (via een basische reactie),
meer bossen doen planten en ook tot meer
phytoplankton in de zee moeten oproepen
(middels fotosynthese).
Of: meer zonnestraling gaan reflecteren door
grote spiegels in het heelal te “hangen” of de
wolken meer weerkaatsing te geven door
zeezout in de dampen te bevorderen.
Zo’n aanpak langs een positieve en innovatieve weg en niet langs de aloude bestraffende aanpak dat zou Parijs moeten benadrukken. Een echte ommekeer aanzetten
dus..

maart uit Bordeaux vertrokken voor haar
Race for Water.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
FRANKRIJK WIL MEER IMMIGRANTEN?
In Calais is het een opeenhoping van
immigranten: 80% van hen komen uit
oorlogsgebieden (Eritrea, Soedan, Syrië)
waardoor ze als politieke vluchtelingen
gelden. Parijs wil die druk op Calais snel
verminderen.. en vraagt nu aan Londen om
mensen te sturen die de immigranten
ontmoedigen naar het UK te gaan! Dan
kan Parijs de opvang daar ontlasten en
eldrs doen. Dus die britse ambtenaren
moeten de vluchtelingen overtuigen in
Frankrijk asiel te vragen… Tja, waarom
niet geprobeerd zo? Want Calais dat is een
ware ramp en oorzaak van vele fricties..

MINDER DIK IJS BEVORDERT
VULKANISME?
Onderzoekers uit Arizona berekenden de
vermindering van het gewicht op de bodem
door het smeltende ijs. Op IJslans is de
bodem sinds 1995 met 70 centimeter
gestegen en er ontstaat ook minder
weerstand tegen vulkaanuitbarstingen. Van
het een komt het ander…

DE DUITSE MIGRATIE
Er vertrokken er 710.000 en er kwamen er
580.000 dus -25.000 als saldo. Veel
immigranten (70%) is hoog gekwalificeerd
maar 41% is van plan terug te gaan..
Waarom gaan er zo veel weg? Zoek
nieuwe ervaring staat op 1, beter beroep,
partner, geld zijn de volgende.
Ze vertrekken naar: Suisse 209.000; VS
136.000; Oostenrijk 109.000; Polen
94.000; UK 84.000; Spanje 74.000;
Frankrijk 71.000; Turkije 43.000; Ned.
36.000; Canada 35.000; rest. 600.000.

DE WARME AARDE BEPERKT GRAANPRODUCTIE
Extreme temperaturen ook al duren die maar
kort: zullen de groei en de grootte van de
korrel beperken. Zegt de Universiteit van
Kansas. Die op 30 plekken op de wereld tests
deden.. In Nature Climate Change staat dat
elke graad omhoog het verlies met 6%
betekent… Toegepast op de wereld
graanproductie is dat (basis 2013/2012): 42
miljoen ton op ca 700 miljoen ton totaal. En
dat terwijl w in de komende 30 jaar de
productie sterk moeten verhogen. Er komen
straks 9,6 miljard hongerige mondjes in
totaal..

-DEMOGRAFIE
IN DUITSLAND WORDT HET PRIO 1.
---------------------------------------------------------------------

VERVUILDE OCEANEN
Er drijven 250 miljoen ton aan plastic in de
oceanen denkt men.. In 2025 als men niets
onderneemt! De franse trimaran gaat in 300
dagen om de aarde om te inventariseren en
eer komt een documentaire over. Zie
www.septiemecontinent.com... De boot is 15

TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
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Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel
en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links
… en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets
niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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