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AMUSE GUEULE
In Frankrijk werden 10.000 ton honing geproduceerd en dat is 1/3 van de hoeveelheid van 20
jaar geleden.
De investeringen willen maar niet omhoog: nee, ze gaan dalen naar bijna NUL in 2015! Terwijl
de consumptie stijgt. Gemeten in % van de bijdrage aan de groei van het franse BBP. Het
niveau blijft al 4 jaar 250 miljard ondanks de CICE van 20 miljard en het Pacte de
Responsabilité..
De staatsdeelnemingen in de bedrijven zit nu op 110 miljard. Waarvan 70 miljard in bedrijven die
op de beurs zijn genoteerd.
Bij de banken werken nog maar 235.000 mensen; dat waren er 38 jaar geleden 371.000. En er
zijn 38.000 vestigingen. LCL begon met 1600 mensen te ontslaan en ING volgt nu. Volgens
ING-norm in Nederland zijn er in La France maar 5000 vestigingen nodig…
De rijken in Frankrijk brengen 5 miljard ISF (vermogensbelasting) in het laatje en de armen (die
veel roken hier!) doe er… 11 miljard bij.. Dat steekt hier een beetje..
Minder dan 10% van de franse parlementariërs werkten ooit in het bedrijfsleven..
Frankrijk betaalt 15% van alle sociale lasten in de wereld. Zo’n 60 miljoen inwoners don dat van
de 7,5 miljard bewoners op aarde. Dus nog niet 1%..
De politie dat is 8% van het totaal aan ambtenaren (130.000). Maar zie: 50% van de “gestraften”
zijn agenten! Dus stelde het ministerie een mediatiedienst in.. En zij kregen nu al 861 klanten..
Van hun adviezen werden er 21% opgevolgd in 2013 en in 2014 waren dat er al 31%. In het
leger is dat cijfer: 98% en in het Onderwijs 80%.. Het aantal doden tijdens dienst was in 2014
maar 11. Maar het aantal zelfmoorden was 55! En dan moet de leiding wel nerveus worden..
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MONDIALE POTPOURRI
De dochter van wijlen Chavez vertegenwoordigd haar land in de VN, maar ze is niet “ingewerkt”.
Ze leert veel zegt ze.. Ze begeleidde haar vader vel bij ceremonies en is nu op deze post om
Maduro wat extra Chevez-smaak te geven..
De oudste “bekende mens” is nu niet meer Lucie, die was er 3,2 miljoen jaar geleden. Little Foot
blijkt nu 3,67 miljoen jaar geleden te hebben geleefd. Dus deze tak van de mensheid werd zo bijna
een half miljoen jaren “ouder”!
Nog 2 miljard mensen hebben geen bankrekening, maar 5 miljard wel..
Zo’n 95% van de grieken, 77% van de fransen, 38% van de duitsers en 8% van de chinezen zijn
ontevreden over hun leven.
In de VS heeft 48% van de vrouwen van 15-44 jaar geen kinderen..
In 1910 leefden 66% van de christenen in uropa: nu zijn er dat nog 25%.
De verkoop van beroemde boeken tot nu toe: 4 miljard Bijbels, 3 miljard Korans, 800 miljoen Rode
Boekjes en 500 miljoen Don Quichottes..
Poetin is nu zeer populair: 85% bracht hem de Krim en Oost-Oekraïne op! In 2014 stond hij op:
60%..
Het griekse BBP is 200 miljard en dat is 1/3 van het Ile de France.
De telefoon deed er 75 jaar over om 50 miljoen gebruikers te krijgen. Het nieuwe game Angry
Birds deed het in 35 dagen..
De religie als belangrijk aspect in het leven? Ja, zegt 1% van de chinezen, 15% van de fransen,
20% van de duitsers, 30% van de Italianen en 55% van de amerikanen…
China heeft 1300 miljard aan Amerikaanse schuld, Japan 1100 miljard en Brazilië 256 miljard..
Israël doet in zijn eentje 61% van de drone-export sinds 1985, de VS 24%... En La France < 2%..
Wat geven landen uit aan “inkoop van activa”? 1140 miljard nu door de ECB, 2700 miljard door de
Bank van Japan en 4250 miljard door de FED in de VS. De staat is tegenwoordig Oom Dagobert.
Zo’n 40% van het duitse gas komt uit Rusland en dat is 18% voor Frankrijk.
Digitale reclame is 21% in de franse media, in Duitsland is dat 24%. VS zit op 31% en UK op 50%!
De mensen van Google komen sinds Obama er is eens per week in het Witte Huis. Op de teller
nu: 230 bezoekjes.
De R&D uitgaven in 2014: Microsoft 10,4 miljard, Google 10, Amazon 9 en Huawei 6,6…
Het aandeel van nieuwe bedrijven in het totaal van de ondernemingen in de VS daalde sinds 1978
met 44%!
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Italië zit binnen de 3% begrotingstekort! Ver beter dan Frankrijk met bijn 4% en het UK met 5%. La
France staat nu in Brussel “onder toezicht”. Renzi heeft wel de hoogste staatschuld veruit van
deze drie..
Zo’n 89% van de amerikanen heeft een mobieltje, 82% van de Kenianen ook. En 83 % van de
ghanezen idem en zelfs 89% van de Z-Afrikanen!
In 2014 trachten ca 200.000 immigranten over zee naar Europa te komen: 3500 van hen
verdronken.. (1,8%).
Taxi-markt VS: Uber 29%, taxi-branche 35% en autoverhuurders 36%..
De Clintons bezitten 135 miljoen waarvan Bill 26 miljoen bij elkaar praatte in conferenties.
Zo’n 83% van de fransen heeft een fiets en 88% van de Amerikanen… En maar 17% van de
chinezen..
66% van de ontgonnen agrarische grond in Azië is in handen van 6% van al de eigenaren.. Nogal
kapitalistisch dus..
Zo’n 50% van de huizen in de VS is groter dan 220 m2. Dat is 55% groter dan in 1974!
2/3 van de ondernemingen op de wereld zijn familiebedrijven en daarvan benoemde nu 66% een
vrouw tot CEO.
In de EU werken 9% van de mannen en 32% van de vrouwen nu al in deeltijd.
Brussel is voor 95% Franssprekend nu..
Bij de Societé Generale Bank in Frankrijk werken nu 109 miljonairs, bij BNP Paribas 149 en bij de
Deutsche Bank 816…
Zo’n 50% van de volwassenen op de wereld (2,5 miljard mensen) heeft nog geen bankrekening
nu.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

net meer dan ooit nodig was. De
wereld kijkt naar ons en met grote
schrik ontdekken wij een gevaarlijke
wereld. Die veel dichterbij zit dan we
ooit dachten. In onze achtertuinen is
het nu zeer onrustig en dat gaan we
in huis nu ook merken. Wie zijn nu
onze vrienden? Lopen de oude
vrienden nu weg nu ze zien hoe
zwak “het oude Europa” al is?
Vooralsnog zijn we nog interessant:
als regio met zeer interessante

*VOORAF
De wereld kijkt naar de europese
afgang. Want zo zien de meeste
andere ons gestuntel… Van het
oppermachtige Europa bleef weinig
over. Een piepklein, failliet en nogal
stout EU-land zorgde voor opening
van de zwakke plekken. En maakte een
einde aan het europese sprookje. Op
het moment dat een sterk Europa nou
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koopjes..
Het wordt nu eerst…
uitverkoop. En dan komt de rest. We
zullen het best overleven, maar het
wordt , en wéér eens, heel anders..
Gelukkig
is
onze
jeugd
goed
voorbereid: die hadden al geen vaste
baan meer en ook geen eigen huizen.
Behalve de slimme bovenlaag van de
digitale kaste. Die gaat als een trein,
maar zij hebben niet een land maar de
hele wereld als hun thuis en speelveld.
Kijk naar ze dat is de nieuwe wereld,
zo gaan we weer overleven..

ondanks het verbinden van zijn politieke lot
aan de verbetering! Ja, Sarkozy zag in zijn
5 jaar de ww met +24% stijgen maar dat
was in volle crisis én Frankrijk deed het
toen beter dan 19 andere EU-landen.
Onder Hollande liep de ww sinds 2012 al
met 10% op en dat terwijl de meeste EUlanden die wisten te verlagen.. En in de
resterend 2 jaar zal dat niet verbeteren.
Dus zelfs niet met een dalende of stabiele
curve… Daarmee ligt het enkel gelijk met…
Italië.
De verbetering die komt is dus puur
conjunctureel en niet structureel. Dus
komende jaren is niet zozeer het wwpercentage het punt maar meer het franse
aandeel in de totale EU-export, de omvang
van de investeringen in de bedrijven en
hun marges en de ontwikkeling van de
staatsschuld. Dus het verschil zal zijn:
onder Sarkozy deed Frankrijk het beter dan
vele andere EU-landen, onder Hollande
echter deed men het veel slechter dan de
EU-buren.. Dat is wat er aan komt dus..

LEON

MOORDDADIG
VERKEER
AFRIKAEUROPA
Gaan we meemaken dat we de 100.000
halen die verdrinken op de Mare Nostrum
omdat hun duur betaalde boottocht eindigt
in verdrinken? En ook tot er 10.000 jonge
europeanen die er hun plek niet konden in
Syrië en Irak in een djihad sterven? Twee
absurde tragedies spelen zich af in de
mensenstromen over de Mare Nostrum..
Tegelijk voer de copie van de Hermoine
naar de VS een nostalgische gebeuren..
Het doet de valse idee herleven dat La
France in 1780 een grootmacht was die de
vrijheid naar de VS bracht.. Terwijl toen de
Verenigde Provincieën en Groot-Brittanië
de echte machten waren.
Het franse
koninkrijk stond dicht bij de ineenstorting..
De meeste van zijn ondernemers waren
ook toen naar de VS vertrokken.. Zo wordt
die Hermione van Lafayette tot een raar
symbool ook van de huidige situatie in
Frankrijk. Lafayette ging de onderdrukten
helpen toen maar wat doen we nu? Dat
maakt Attali niet blij want toen lagen er

Leon
Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS
HET FRANSE WERKELOOSHEIDSDRAMA
Hollande weer dat een herverkiezing in 2017
afhangt van de werkeloosheid in Frankrijk en
nu weet hij het zo te draaien dat een
afvlakking van de groei daarvan al “genoeg”
zou kunnen zijn? Terwijl de buurlanden in de
EU al langer een afname constateren.
Mitterand kreeg dat ook in 1984 voor elkaarr:
herverkiezing ondanks hogere ww en
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maar 9 jaar tussen die tocht van de Hermione
en de sloop van de Bastille..

arme landen… Hij weet dat daar de cijfers
van overheden maar een stukje zijn van de
echte economie! Maar, so what, Piketty
gebruikt enkel westerse cijfers dus daar zit
geen probleem in zijn onderzoek. Of toch?
Want een overgroot deel van de wereld
(90%)
is
arm
en/of
gebrekkig
georganiseerd dus… daar geldt ook niet
voor wat Piketty ons vertelt over groeiende
ongelijkheid? Tussen: kapitaal en arbeid?
Maar hoe zit dat in landen met een
overgrote “informele sector= economie”?
De Soto deed onderzoek in Egypte met
120 man vooral Egyptenaren en trok de
conclusie dat daar 47% van het inkomen
uit kapitaalopbrengst kwam. In Egypte
kwam 20 miljard uit salaris maar daarnaast
18 miljard uit kapitaalrendement. Want die
mensen bezitten ca 360 miljard aan
onroerend goed..
Dat is 8 x de
buitenlandse investering in Egypte sinds de
invasie van Napoleon! Dat kon Piketty niet
in zijn cijfers vinden: daarvoor moet je “het
veld in”.
Bouazizi uit Tunesië die zich in brand stak
en waardoor de revolutie daar uitbrak was
geen werkeloze! Maar een kleine
ondernemer al vanaf zijn 12e jaar… Er
kwamen voor en na hem nog een 60-tal
kleine
zakenmensen
die
dezelfde
wanhoopsdaad uitvoerden.
Zo’n 300 miljoen Arabieren leven in
dezelfde situaties! En dan moet je
concluderen dat:
1.Het kapitaal is hier niet de boosdoener
maar.. de afwezige! Er is niet genoeg!
2.Voor het grootste deel van de wereld zijn
kapitaal en arbeid geen vijanden. In
tegendeel die samen scheppen welvaart!
3.De oorzaak van veel armoede ligt er in
dat tevele niet in staat zijn kaoitaal te
vormen en te beschermen..
4.Het westen heeft niet het primaat van
moed, respect voor het individu en luid
protesteren. Bouazizi toonde dat..
Als Piketty spreekt over de idee om een
“financieel kadaster” op te zetten om de
“transparantie te vergroten” zegt hij iets
belangrijks. Want het stikt in heet wisten
van “fictief kapitaal” dat geen enkele reële
waarde heeft. Zie al die fictieve derivaten

PIKETTY REVISITED?
Dat wil Matthew Rognlie , 26 jaar, econoom
op MIT (VS). Hij twijfelt aan Piketty’s
conclusie dat: rendement en rente op kapitaal
(=kapitaalopbrengsten) hoger werden dan de
economische groei. Dus concludeerde hij dat
de kapitaalbezitters beter af waren dan ieder
ander= toenemende ongelijkheid dus. Maar
Matthew keek er eens naar en maakte de
som nog eens met weglating van het
Onroerend Goed…
Want OG nam in
aandeel toe van 3% (1948) tot nu (2010)
10%; van het totaal aan toegevoegde
waarde! Dat kwam vooral door de
waardestijging OG dus én.. we weten alle dat
OG nu breed gespreid is onder de hele
bevolking. Dus de klassieke opdeling van
“verdeling” tussen kapitaal en arbeid is nu
anders. De arbeiders werden namelijk ook
kapitalisten: via hun huizen!
Verder hield Piketty geen rekening met de
verandering
in aard
van door
de
technologische ontwikkeling: software daalt
zeer snel in waarde namelijk. In enkele jaren
vaak terwijl een pers in een autofabriek het
wel 25 jaar “uithoudt” en dus maar langzaam
in waarde daalt. Dit leidt tot een daling van
het netto-rendement want de kapitalist moet
veel sneller weer investeren om “bij te
blijven”.. En dus het netto-rendement op
kapitaal groeit vaak langzamer dan de
economische groei..
Piketty antwoordde dat hij nergens had
beweerd dat : “die ongelijkheden alsmaar
groter zouden blijven worden”. Zonder veel
nadere toelichting.
De wetenschap doet zijn werk: men stelt
axioma’s op, verifieert die via onderzoek en
trekt conclusies. Die dan later door een
oplettende collega in twijfel kunnen worden
getrokken… Eigenlijk was dus “de fout van
Piketty” dat hij de grote verandering in de
laatste decennia , in de aard van het kapitaal
en in eigenaar van kapitaal niet meenam bij
zijn interpretatie! Een beetje conservatief
onderzoek dus?
En hoor nu de beroemde econoom De Soto
die is gespecialiseerd in de economie van
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waarvan de kapitaalbasis onduidelijk is. Dus
we moeten geen kadaster opzetten maar
onderscheid maken in echt en onecht en
onecht bestrijden. Eigendomstitels moeten
reëel zijn en op grijpbaar bezit berusten. De
registratie daarvan kwam in Frankrijk bij de
revolutie tot stand. Dat had handen en
voeten..
Mede daardoor werden de vele relaties
zichtbaar tussen ondernemingen en zag je
hoe het kapitaal socialiseerde. Nu is het
westen vol “waardepapier zonder echt actief”.
En daarom is ook weer beleggen in vaste
waarden: OG, edelmetalen etc. zo in.. Daar
had Piketty wat meer aan moeten doen.
Zeker als je stamt uit het land van de
revolutie!

geworden. Sanofibaas 4 miljoen, Goshn 3
miljoen etc. De fransen vinden dat maar
niks: een ethische fout is het zeggen ze. In
het UK is 50 miljoen geen dik punt, maar
ook in Zwitserland zijn deze praktijken per
referendum ingeperkt!
Zo’n 30 jaar geleden verdiende de baas al
30 keer meer dan het gemiddelde dat toen
47.000 was.. De baas dus: 1,5 miljoen. Nu
is dat naar 50.000 opgelopen en de baas
krijgt 300 keer dat = 15 miljoen per jaar. Dit
is de toestand in de VS nu.
De oorzaak is niet de mondialisatie van de
bazenmarkt maar een andere. Zegt Daniel
Cohen. Van 1913-1973 waren de bazen
werknemers als de andere en kenden dus
ook hun problemen aan de lijve. Alle
vochten voor de continuïteit op de eerste
plaats. De aandeelhouders waren ver weg
die waren afstandelijk geworden na 1929..
Toen stapten de vele pensioenfondsen in
de markt en zij wilden rendement zien. Hun
interesseerde de continuïteit minder… Dat
deed de bazen los gaan staan van de
andere werknemers.. en via stock-options
werden ze meer aandeelhouders ook.
Daarmee werden ze ook beursgeil en
minder omzetgericht etc. En men werd ook
minder gedifferentieerd dan vroeger: alle
“ballast” werd gedumpt..
Dat kreeg grote sociale gevolgen en de
gevraagde “auto-discipline” kwam er echt
niet. Enkel een akkord op OECD-level zou
nog kunnen helpen dat regels geeft over
inkomen en fiscaliteit.
Is dat utopisch? De fiscale paradijzen zijn
nu toch ook fors aangepakt zie ook Obama
en de banken die hij strafte! En de straffen
van veel staten op geheime tegoeden in
Zwitserland etc. Dat werkte best remmen.
En niet voor niets werd ook Piketty’s boek
in de VS zo’n succes.

PRIJS VOOR INZICHT IN ARMOEDEBESTRIJDING
Pascaline Dupas heet ze en ze is hoogleraar
in Stanford. Zij bestudeerde in detail in Kenya
het armoedefenomeen en vond daarbij veel
algemene wijsheden. Ze studeerde op Delta
in Parijs deze dame uit Nantes van nu 38 jaar
en hielp ook Daniel Cohen veel met diens
studies naar de franse werkeloosheid. Maar
in de VS weerd ze pas echt groot nadat ze
samenwerkte met Michael Kremer (ontw.
Econoom) en Esther Duflot. Daarmee werkte
ze 7 jaar samen aan de studie van jongeren
in Kenia, waar ze keek naar hetr effect van
subsidies in het onderwijs, sexueel gedrag en
Aids.. Ze richtte daartoe ook de NGO TamTam Africa op die ook muskietengaas
distribueert aan zwangere vrouwen. Ze is ook
verbonden aan J-Pal van MIT dat de
armoede bestudeert waaraan ook Esther
Duflot werkt.
Ook werkt ze aan de
problematiek van de onvoldoende toegang tot
financiële diensten in arme landen en de
impact daarvan op het spaargedrag. Nu komt
ze weer naar Frankrijk (campus PSE) en
verheugt zich op het franse culturele klimaat..
Met haar man uit Zimbabwe en haar twee
kids.

SAY ON PAY VOOR DE AANDEELHOUDERS?
De EU nam een wet aan op het recht van
aandeelhouders bij het bepalen van de
salarissen van de toppers te vergroten.
Meer “say on pay” dus.. Die voorziet er in
dat elke drie jaar de salariering van de top
op
de
agenda
komt
van
de

DE ACHTERGROND VAN DIE RIJKE
BAZEN
De voorbeelden van gouden parachutes zijn
in Frankrijk een lange schokkende rij
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aandeelhouders-vergadering. En dan in alle
componenten: vaste deel, bonussen en ook
pensioenen.. Nu staat Duitsland met 6,2
miljoen gemiddeld jaarvergoeding in de EU
op plek 1, gevolgd door UK met 6,1. Frankrijk
doet nu 4 miljoen.. dus in de toekomst doet
de Raad van Toezicht een voorstel aan.. de
aandeelhou-dersvergadering die beslist.. Bij
de op de beurs genoteerde bedrijven. Maar
wat zal het eindresultaat worden na de
definitieve behandeling van dit voorstel?

de modernere Rohani mogelijk worden en
Amadinedjad wegwerken.
Ook de crisis in de Oekraïne bewijst het
nut van economische sancties. Rusland zit
nu in grote problemen en viel van plek 10
naar nu plek 16 qua BBP. Terugval van 4%
en in 2015 nog eens 2% ook omdat de
consumptie met 7% zakte in een jaar. En
de inflatie naar 17% stoof. Kapitaalvlucht
van liefst 150 miljard dollar en daling van
de reserves van 490 naar 360 miljard. De
grote monopolies en de banken vroegen
de
staat
al
om
82
miljard
schadevergoedingen. En de buitenlandse
investeerders vertrekken; zie Ford. De
chinezen komen r nu soms voor in de
plaats.. Dus 1,2 à 2 % van het BBP weg en
in recessie. Terwijl het op Europa en de VS
beperkte invloed had. Mogelijk worden ze
nog versterkt door ook de russen uit te
sluiten van het Swift-banken netwerk wat
een ware ramp inhoudt. Langzaam verliest
ook Poetin aan positie en de laatste
politieke moord tekent zijn tanende greep.
Ook steeds meer stakingen en protesten
vooral tegen het niet ontvangen van
salarissen in auto- en metallurgische
industrie zien we nu. En verstoringen in de
publieke sector.
Maar die nieuwe rijken en de nieuwe
heilige
oorlog
maakt
echte
wapenvermindering nu onmogelijk. Er moet
zelfs meer in gestopt worden nu. Maar de
voorbeelden hierboven tonen ook de kracht
van sancties en dat zal nog versterken.
Want we zien: de toenemende imbricatie
van economieën en samenlevingen, de
opkomst van nieuwe middenklassen en de
nieuwe technologische revolutie.
Met wapens kunnen de democratieën de
militaire power van de vijanden aanpakken.
Met sancties kan men de vrienden helpen
en de vijanden straffen. Niemand kan
zonder economische ontwikkeling en
sociale stabiliteit…

ECONOMISCHE SANCTIES: HET DODELIJKE WAPEN
De sovjetunie stortte in omdat ze economisch
geheel achter bleef en de apartheid in ZAfrika werd verjaagd door economische
sancties. Nu komt op deze aanpak steeds
meer kritiek: ze zouden niet effectief zijn en
zelfs contra-productief. Maar om dictaturen te
verjagen is militaire actie nodig. Zie Syrië en
Centraal Afrika.
Maar weinig van de recente militair acries
leidden tot echt succes. Een oorlog beginnen
is een, maar daarna vrede bereiken blijkt zeer
moeilijk. De VS weet er na Irak en
Afghanistan ook alles van: 1200 miljard dollar
en een ramp als resultaat. En daarna ook nog
ruimte voor IS en de taliban en speelruimte
voor het macht zoekende Iran. Libië en
Centraal Afrika kwamen na de val van de
dictator in grote chaos terecht en brachten
ook daar radicale moslims aan. En nu komen
er duizenden vluchtelingen naar de UE en
etnische en religieuze zuiveringen werden er
ook niet mee voorkomen.
Maar in Iran en Rusland zagen we d kracht
van economische sancties. Zie het Akkord
van Lausanne nadat het land bijna geen olie
meer verkocht ( terug naar 1 miljoen barrel
vanaf eerder 2,2 miljoen), zijn inkomsten zag
instorten, zijn industrie zag wegkwijnen door
gebrek aan reservedelen, zijn bankwezen
deed krimpen (afsluiting van int. Swift-banken
netwerk) en zijn tegoeden van 100 miljard in
het westen zag bevriezen.
Nu is het BBP van Iran met bijna 9 % terug
glopen en de inflatie is er 30%. Een enorme
structurele werkeloosheid ook die 12 miljoen
mensen raakt. Deze economische zeperd en
de sociale ellende deden de verkiezing van

RENTE NUL IS EEN VAL..
Particulieren, bedrijven en staten kunnen
lekker lenen tegen lage rente! Dat lijkt best
positief. Maar zij die uitlenen gaat het niks
goed intussen banken, verzekeraars en
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gepensioneerden (via hun pensioenfondsen)
zijn de klos. En ze moeten nu meer risico
nemen om wat rendement te scoren.. Dus de
spaarders kunnen hun spaargoed niet meer
beschermen en gaan nu maar op zeker in de
de producten met vaste rente.. Wat daar een
run veroorzaakt. Maar nu wil men in de VS
wat aan de rente gaan schroeven wat zeer
“risqué” is. Want de centrale banken zijn nu
zwakker dan de markten.. Er is veel geld, te
weinig aan investeringen met redelijk risico..
En vele gaan nu naar de hopvolle VS waar
de dollar omhoogschiet. Wat daat de groei
remt door dure export..
Ieder tracht dus rente te beperken. Men deed
de inflatie verdwijnen en kreeg er dunne rente
voor terug! Straks laten mensen zelfs geen
geld meer op de banken en nog even verder
gaan de gepensioneerde weer kleine
baantjes nemen..
terwijl ze al langer
moesten doorwerken. Er is maar een
ontsnapping mogelijk: niet doorgaan met dat
makkelijke geld maar gauw beginnen aan
echte
solide
investeringen
in
de
infrastructuur.. Verzuchtte Attali in april 2015

Europa lijkt aan de deflatie te gaan
ontsnappen, en de eurozone groeit met
1,8%, 2016 2,2%.. De ww zakt onder de
11% en de meeste tekorten zijn onder
controle (2,7%) en de staatsschuld remt af
op 93%...
Het UK groeide in 2014 met 2,6%, en in
2015 met 2,8%, ww op 5,7%, tekort van
10% naar 4%.
Japan komt na 25 jaar nu op magere 1%
en gaat 1,5% halen. Productie en
consumptie stijgen wat en de marges laten
nu salarisstijging toe. Bij 2% inflatie.
Veel opkomende landen moeten nu hun
model aanpassen. China zit nu op stabiele
7% groei en laat de zeepbellen wat leeg
lopen. De russen viel echter in diepe
recessie vooral door de olieprijs (10%
minder opbrengst!). Er zijn dikke sancties
en de banken zitten bijna op failliet.
Brazilië duikt ook in recessie vanwege ook
politieke redenen die ook Petrobas raken.
Z-Afrika werd door Nigeria voorbij gegaan
en zit vast op 1,8% groei met een ww van
25%!
Het zuiden zit met enkele “klassieke
problemen” vooral door de eisen van de
grotere middenklasse, de val van de
concurrentiekracht (hoge salarissen), en
hoge sociale uitgaven. Ook hoge schulden
bij staat en privé.
Het noorden smult van de lage olieprijs,
lage rente en de hervormingen.
De VS verbeteren de productiviteit,
herstelden hun financiële systeem, deden
aan energie revolutie en aan numerieke
evoluties.
De Eurozone verbeterde zijn instututies,
De ECB strijdt tegen de deflatie, de uro
zakte, en er werd 1140 miljard in de
economie
gepompt.
Plus
een
investeringsprogram van 314 miljard. De
zwakkeren als Spanje, Ierland en Portugal
herkregen nu groei van 2% en 4,5%..
Duitsland
deed
een
reflatie
en
salarisverhoging met 3%.
Maar de N-wereld moet oppassen. Vooral
met die nieuwe industriële revolutie die de
middenklasse sloopt en die de helft van de
banen bedreigt. En met de nieuwe
geopolitieke risico’s en het populisme. Dat

MONDIALISATIE EN DE N-Z-ASPECTEN
De mondialisatie deed de zuiderlingen
opbloeien, vooral in Afrika en Azië, die dus nu
al 52% van de wereldproductie doen en 34%
van de wereldconsumptie zijn. En dat ging
ook ten koste van problemen in “het
Noorden”. Bubbels, schulden (270% van het
totale BBP als je staat en privé samen telt!)
en die massa-ww. Het welvaartsverschil N-Z
ging in 25 jaar met 1/3 achteruit. China werd
nr. 1 op de wereld en de VS verloor aan
machtspositie.
Maar in 2015 kwam daar verandering in ten
gunste van het noorden! Het verschil in groei,
wat in 200 4,5% was en in 2008 zelfs 7,5%,
viel in 2015 terug naar 2%... De wereld plust
met 3,3% en het noorden doet 2,2%
daarvan..
De VS krabbelen al 6 jaar op en groeien met
2,5%. De ww is maar 5,5% en het tekort ging
van 10 naar 2,5%. De winsten stegen ook.
Remmend zijn nog: de stijging van de dollar )
met 25%), minder energie-investeringen (lage
olieprijs), hogere rente en een nieuwe
zeepbel bij de aandelen (+210% sinds 2009).
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ook op de democratie inwerkt en hun werking
aantast. En voor het uitstellen van
hervormingen omdat het beter gaat..
Er zijn vier lessen te trekken:
1.De mondialisatie is geen bedreiging en Z
wint niet zonder meer van Noord!
2.Het herstel van de industrie is er ook met
de duurzame tak.
3.De banken zijn hervormd en de centrale
banken in control..
4.De scheidslijn werd er geen van N-Z type,
maar meer tussen naties en mensen die
wel/niet kunnen hervormen.
De Gaulle zei al: De inertie doet verliezen…

Waar men geen
verwacht te vinden.

“andere

mensen”

INTERNET/MEDIA
BIG BROTHER IS OPGESTAAN
Stel u zich voor dat de studietoelage op
een kaart wordt verstrekt en dat die enkel
te gebruiken is daarvoor en die het dus in
andere winkels, bars en casino’s niet doet.
Niet denkbaar in Frankrijk?
Pas op in het UK is een wet in
voorbereiding die dit inhoudt. In de VS is
het er al voor sociale hulp stortingen die
enkel kunnen worden gebruikt voor de
voedselhulp. In Ierland werden zo na 2008
de
families
met
hoge
schulden
tegengehouden om “onnodige uitgaven te
betalen: zoals auto kopen en bij een
private school inschrijven etc. ..
In Virginia krijgen mensen enkel hun
medische uitgaven betaald als ze gezond
leven. Binnenkort worden daarbij ook Ihorloges ingezet.
Niet in Frankrijk denkbaar? Wel de
Securité Sociale verhuurt apneu-machines
van 1000 euro en de patiënten die ze
minder dan 20 dagen per maand gebruiken
moeten een deel terugbetalen.. Een chip in
de machine “verraadt hun”.. ..
De overheid kan ons dus preciezer gaan
controleren dan tevoren en 1968 is nog
geen 50 jaar geleden. Ze zal minder
rekenen op de goede wil van de burger en
meer op de technologie. Dat zegt Elisabeth
Lulin die het rapport schreef met d titel:
Regeren in het Big Data tijdperk. Beloften
en gevaren van de geautomatiseerde
overheid”.
Hoe gaat dat verder als de overheid over
vele data van ons beschikken zal, of over
enkele
met
staatssubsidies..
Als
tegenprestatie ook voor zulke subsidies..
Nog enkele voorbeelden?
Het Onderwijs verzamelt data over je
leerprestaties op de uitgereikte tablet. De
Overheid reageert preventief dank zei per
wijk
verzamelde
data.
Ook
bij
etablissementen, stadions, wedstrijden etc.
. Om zo tevoren de politie-inzet aan te
sturen daar..

DE HOGE DOLLAR EN ZIJN SLACHTOFFERS
De VS draait lekker: 3,6% groei voor 2015 en
een hoge dollar. Omdat de EU, Japan, China
en de aankomende landen trager groeien nu..
Maar omdat vel schulden van landen in
dollars zijn neemt de schuldenlast dus snel
toe elders. China ging nu van 200 miljard
leningsomvang naar liefst 1000 miljard en in
totaal op de wereld spreken we over 9000
miljard..
Dus dat maakt hun groei nog
lastiger door hogere financieringskosten.
Daarbij komt ook nog die prijsval voor de olie.
Vooralsnog hebben Rusland en Brazilië nog
wat deviezenvoorraad, maar Zuid-Afrika en
Turkije niet. Dus de koers van de Fed is nu
van groot belang voor hen omdat de wereld
is volgepompt met dollars.. De valuta blijken
weer eens erg interessant en daarmee ook
die mooie positie van de makers van dat
groene biljet..
DIEPE DUIK IN DE OCEANEN
Jamstec in Japan maakte een duikmachine
die naar -12.000 meter kan en die zou dus de
Diepte van de Marianen (NW in de stille
Oceaan) met zijn 11.000 meter diepte kunnen
bereiken. De duikboot Shinkai 12000 geheten
kan met zes mensen duiken en kan twee
dagen beneden blijven… hij is oersterk niet
uit titaan gemaakt maar uit glas… iets
speciaals van 5 a`10 cm dikte. Dus iedereen
kan vrij rondkijken… Het wonder is nu in
aanbouw en gaat ons alle geheimen laten
zien op de diepst oceaanplekken ter wereld…
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In Nepal deden smartphone bezitters mee
aan de infoverspreiding van de overheid over
de verkrijgbaarheid van drinkwater. In het UK
kunt u de politie melden dat buren een raam
lieten openstaan toen ze weg gingen. De
overheid kan ook bezien of een oudere
minstens een keer per dag bezoek kreeg van
de postbode, de maatschappelijk werkster,
een buur, de gezinshulp etc. . Dus zo wordt
elke burger ook coproducent van zijn
overheid. Minder ambtenaren of meer
ambtenaren die nog nuttigere zaken doen. En
politici kunnen ons ook beter inspireren,
bevragen voor ze besluiten zonder ons.
De overheid kan zich zo fors vernieuwen via
technologie-inzet. En men kan zo mogelijk
ook onze privacy en vrijheden beter
beschermen.

-Google sauveert de uitverkorenen
De medewerkers werken op hun aparte
campus waarop alle services bestaan: in
een gesloten circuit dus. En binnenkort in
het mooiste kantoor ooit..
-Google staat boven de wet
Verstager van de EU gaat het tonen:
Google maakt misbruik van zijn positie. Het
doet dat o.a. via zijn eigen prijsvergelijker
en vergeet dan ook zichzelf niet.. Wat tot
valse concurrentie leiden zou..
-Google wil geen belasting betalen
Ze zijn de top in fiscale optimalisatie en
non-solidair. En men trekt zich van
staten/overheden niets aan.. Stel je voor
dat elk bedrijf dit zou doen?
Na 35 jaar werd IBM een dinosaurus en
Microsoft won totaal. En zie nu Google
wegvliegen..
Het
is
universeel,
oppermachtig en overal aanwezig..
Maar hoor Serge Brin over de nieuwe
ideeën! Vliegende auto’s? Wel dat duurt
niet lang meer.. en ook de vliegende “jas”
is op het lijstje beland. Net als de “lift voor
het heelal”. Google X heet het geheime
lab. Van de 66 miljard omzet zijn 14,4
miljard winst en gaan 9,8 miljard naar R&D.
Er bestaan 100 kantoren in 50 landen er
zijn 55030 werknemers en er vragen
jaarlijks 2,5 miljoen mensen om een baan
bij hun. Op de beurs is het nu 370 miljard
waard het dubbele van 2010.
Op de campus is er de Garage waar je
alles kunt maken via 3D-printing. Voor
werk en jezelf.. Word Lens is er ook al: u
fotografeert een tekst in taal x en krijgt hup
de vertaling in de gewenste taal.. Een
dame uit Afrika die Swahili sprak kon haar
woorden vrtaald zien in het iers, de taal
van de doktoren.
Er bestaat ook al de vliegende turbine: een
soort van vlieger met er op 8 windmolens
die 600 Kwatt naar aarde kan sturen.
Google doet aan: Systems en B to B
(Chrome, Android, Blogger, Google Drive,
Publicitair), aan Sociale media (Agenda,
Gmail, Picasa en Google+) aan Contents
and infos (Google maps, Streetvieuw, You
Tube, Google News, Google Finance,
Google Books) en aan ON LINE BUYING

GOOGLE TOONT GODDELIJKE TREKJES
De Googlebussen exclusief voor zijn
personeel werden al vaker gevandaliseerd:
kapotte banden, er werd op gebraakt en hun
route werd geblokkeerd. Na 15 jaar is dit
bedrijf in de regio een machtige eenling: de
huren schoten sky-high en men houdt zich
afzijdig.. Wereldwijd is het nu ook het
machtigste bedrijf.. Zie wat men er over hoort
nu”
-Google denkt dat het god is..
Het wil de dood uitbannen, DNA manipuleren
en alles robotiseren.. De Google car rijdt al
langer zonder driver, Kurzweil bestiert het
transhumanisme samen met Page op
Singularity University. Hun ethische grenzen
zijn niemand bekend..
-Google wil voor ons denken
Als u wakker wordt krijgt u het advies om nog
even te blijven liggen: want er is geen file op
uw woon-werk parcours! Op weg naar huis
herinnert men u dat u nog die pizza moet
ophalen en uw onvindbare sleutels worden
voor u gezocht. Straks krijgt u te horen wat u
moet doen en hoe..
-Google transformeert producten en klanten.
Ze haalden met hun zoekmachine miljarden
op en ook vele data over ons. En weet ons op
het juiste moment voor te zetten wat we
willen kopen.. Dat je de eigen data niet zou
willen geven duidt op crimineel gedrag (zegt
baas Schmidt).
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( Google Play, Google Shopping, Google Fly
and Adresses).
Alles voor 425 miljoen klanten op Gmail; 750
miljoen gebruikers van Chroom, 1 miljard
klanten voor Google Maps, 1 miljard mensen
gebruiken Androïd, heeft een catalogus van
30 miljoen songs, heeft 5 miljoen boeken in
zijn bieb en You Tube heeft 1 miljard klanten..
De internettoegang heeft voor 120 miljoen
banen gezorgd. Het kocht Motorola (12,5
miljard), Nest Labs (3,2 miljard), DoubleClick
(3,1 miljard) en You Tube (voor 1,65 miljard)..
Google heeft 91,2% van de zoekmachinemarkt.. Yahoo 2,1%, Bing 3,4% en
andere nog 3,3%.. Er werkten 1000 mensen
aan het programma in 159 talen. De
responsetijd is gem. ¼ seconde voor de 100
miljard searches per maand..
In de VS en Japan wordt meer op
smartphones dan op pc’s gegoogeld.. En vele
mensen die er werkten gaan daarna werken
in Washington want men wil “er daar echt
verstand van hebben”!
Google groeide zo zwaar uit de kluiten dat
Brussel het nu vervolgen gaat voor “unfaire
concurrentie”..
Teerecht of gewoon het
bewijs dat Europa sliep?
Tenslotte geeft Google voor 17 miljoen aan
lobbying uit, Exxon Mobil doet 13, Microsoft
8, Berkshire Hathaway 7 en Apple nog 4..
Google is niet god maar lijkt er wel sterk op in
business..

Nu blijken er ook andere klachten te zijn
ingediend in diverse EU-landen zoals in
Frankrijk door de club 1PlusV die een
zoekmachine voor thema’s ontwikkelde.
Zie Ejustice.fr. Een klacht ligt nu bij de
handelsrechtbank in Parijs de club eist 295
miljoen dollar… Dus Google is nog niet
weeg en nog niet van europese klachten
af. Mountain View heeft nog enkele weken
om te antwoorden
OCULUS RIFT IN OOGLENZEN?
Nu moet je die dikke bril opzetten als je
Oculus Rift wil genieten dat Facebook
recent kocht. Dan kun je dus ook gewoon
blijven kijken om je heen en als je dat wil
die lezen activerenn Om op reis te gaan in
de wereld van nu van plek naar plek, of om
terug te gaan in de historie of naar de
toekomst.. Ray Kurzweil voorspelt dat we
dit al “algemeen” zullen zien worden in
2019. Nu is gaat die markt naar 5 miljard
als je Sony telt (Morpheus), Samsung,
Microsoft, Carl Zeiss, Vave en Google.. Die
er alle flink in investeren. Chris Cox vice
van Google wil Oculus Rift nu showen aan
zijn vroegere prof Vernor Vinge van
Stanford die nu 75 is. Deze had al toen dit
visioen om te reizen in de tijd en over
wereld en in de ruimte. Gewoon thuis.. De
nieuwste vorm van “teleporting” zal dus de
opvolger van Oculus Rift worden en dat
moet die prof dus even zien!

GOOGLE KRIJGT STRAF VAN BRUSSEL?
Google bestrijkt 90% van de europese markt
en krijgt nu verwijten over “eigen
bevoordeling” in het algoritme van zijn
zoekmachine. Er is in de EU en elders bijna
geen concurrent behalve in China waar
Google werd verboden. Schmidt de baas
twittert volop om zich te verdedigen bij 1
miljoen volgers.. Maae de commissaris
Vestager is keihard en gaf hen nu 10 weken
om te antwoorden. Google zegt dat het gaat
om vrije keuze de klanten: niemand wordt
gedwongen! Wat absoluut waar is en waarom
is er dan nog geen concurrent? Niet echt
sterk van de EU-industrie! En de boete kan
zijn: 10% van de omzet wat gigantisch is! Een
symbolische kwestie: oude Europa vecht
tegen VS-dynamiek..

BIG DATA: GOED VOOR ONS ALLEN?
De auto zonder chauffeur zal het aantal
ongelukken 20% lager doen zijn en de data
die met sensoren zijn verzameld zal dat
nog gaan verbeteren. Institut Montaigne
zegt dat in het boek “Big Data” van Robert
Vassoyon en Gilles Babinet. De laatste is
digitale expert voor Frankrijk in Brussel. In
2030 gaat ht over 50 miljard personen en
objecten waaraan Big Data worden
gemeten. Men roept het franse CNIL
(Privacy) op om programma’s te gaan
certificeren om zo “data-prof programma’s”
te kunnen onderscheiden van andere.. En
om ook medische data maar dan
geanonimiseerd te mogen verzamelen…
En om jongeren beter op te leiden over “all
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connected wetenswaardigheden” via het
Internet.
Big Data dat is de nieuwe smeerolie van de
maatschappij en is nu al een business van
114 miljard wereldwijd.

DE
SUPER-CONTAINERSCHEPEN
KOMEN OP..
Het vrachttarief over zee schoot omlaag
naar 890 (index 1000 in 1998) en die was
1200 in 2013.. De capaciteit ( in TEU
equivalent
containertonnen)
schoot
omhoog: van 5000 in 2000 naar 20.000 in
2015! CMA-CMG uit Marseille loopt
vooraan nu: zijn Kerguelen dat 4
voetbalvelden groot is en even breed is als
de Arc de Triomphe doet 17500 EVP werd
in gebruik genomen.. En er zijn er nog 5
besteld. In 2017 komen er nog 3 bij van..
20600 EVP. Je moet je nu razendsnel
aanpassen
bij
het
groeiende
transportvolume om bij te blijven. Van
16000
naar
17500
betekent
een
kostendaling van 5 à 10%.. Mede door de
moderne voortstuwings-technologie met
minder brandstofverbruik. MSC, Maersk en
CMA-CMG
lopen
nu
het
risico
overcapaciteit te scheppen nu de chinese
groei stokt. De adviseur BCG ziet een
beperkt aantal vervoerders straks al is het
niveau van 2008 nog niet terug gekomen.
En de gigantische aziatische markt zit op
veel kortere afstand dan de andere. Te
klein voor deze reuzen.. Maar voorlopig
stijgt de markt in 30% in de komende 5
jaar. Van 18,5 miljoen EVP naar 24
miljoen. Daarvan is 50% voor boten boven
de 13.000 EVP. Maar het blijft ook een
tricky markt om op te spelen.

DIVERSEN
DE OUDSTE DYNASTIEËN
Brunei is de kampioen: daar regeert Bolkiah
al vanaf 1405! Swaziland is tweede met
Dlaminini sinds 1435. En dan is er op drie
Marokko met de Alouiten sinds 1631. Oman
dan met Al-Said sinds 1749, Thailande met
Shakri sinds 1782, Bahrein met Al-Kalipha
sinds 1783, Qatar met Al-Thani sinds 1850,
Saoudi-Arabië met Al-Saoud sinds 1932 en
Jordanië met de Hachemieten sinds 1946.
Noord-Korea met Kim volgt sinds 1948 en
dan komt Cuba met Castro (1959) en sluiten
doen wee met Gabon waar Bongo al regeert
sinds 1967.
Het zit vol met moslimlanden gevolgd door
Afrikaanse en Cuba en Noord-Korea zijn de
jonsgte die ik nog zag ontstaan.
MONDIALE POLITIE-STATISTIEK
Agenten per 100.000 inwoners wereldwijd
berekend:
Turkije 557 (!), Spanje (?) 529, Griekenland
496… Italië 461 en België 421… Dat zijn
toppers en opvallend veel in.. het zuiden?
Dan Frankrijk met 313… Duitsland met
303…. Dan UK met 241 en Nederland met
237… De zwitsers sluiten met 220..,

ONS RISICO OP DE DOOD DOOR EEN
ONGELUK
Als u alpinist wil spelen in de Himalaya is
uw kans daar te sterven 1 op 10… Bij de
eerste hulp is dat 1 op 100 en als visser is
het 1 op 1000. Hartchirurgie ondergaan ligt
ook op 1 op 1000. De groep van 1 op
10.000 is chemische industrie, bij een
helicoptervlucht,
een
autoreis,
brandweerman zijn of gewoon door een
ernstig ziekte.
De beste die van 1 op 10 miljoen is:
kernenergiesector,
gewoon
vliegen,
stralings-therapie ondergaan en een
bloedtransfusie.
De middengroep 1 op 100.000 cq 1 miljoen
bestaat uit: vliegen per chartervlucht,

MEER STOELEN IN DE A380.
De A380 verkoop stagneert op 30 per jaar
terwijl men op 45 hoopte. Nu ruim 300
opdrachten waarvan 160 uit het MO (daarvan
is 44% van Emirates) en in de VS is er geen
enkele verkocht.. en ook in Latijns Amerika
loopt bijna niets. Korean Airways, BA en
AirFrance hebben van 406 tot 516 plaatsen in
hun A380’s. Emirates heeft er 519… en nu
komt er een versie met 615 seats. Dat is
nodig om de kosten te dekken van dit niet zo
zuinige vliegtuig dat ook duur is in handling.
Nu tracht men alles te verbeteren met een
ander stel motoren en met een nog langere
versie.. Voor ca 2025 is die nu voorzien..
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reizen
per
trein,
bouwvakker
zijn,
voedselvergiftiging door eten en anesthesie
(bij een allergie).
Als u gewoon in bed blijft liggen is de kans
beperkt: 1 op 10 miljoen of zo. Dan moet u
denken aan aardbevingen of slechte
bouwwerken..

bruikbaar is alle types: van hybride tot
“klassiek”. Dus de groei is er voor tijden en
zeker ook in Azië waar men al 35% omzet.
Hun R&D is 5,5% van de omzet en er zijn
nu al 10400 man daar werkzaam. Op naar
25.000 in 2020. Valeo is de 5e met
patenten in Frankrijk en men wekt samen
met uni’s en andere bedrijven. Maar zeer
gesloten naar buiten.. In alle landen ook:
van Israël tot Japan en tot in Canada en in
Noorwegen. Er wordt hard gewerkt aan
driver monitoring waarbij de chauffeur sterk
wordt begeleidt en gecontroleerd. Zoals
ook nachtrijden en herkenningstechniek..
Dis lijkt een veelbelo-vende internationale
bedrijfstak met prima marges..

RENAULT GAAT AAN DE LOWCOST AUTO
Het Entry-gamma van Renault (zoals de
Dacia er een is) steeg van 792.000 in 2011
naar 1,1 miljoen in 2014. Nu gaat het met
Nissan een auto maken van 3500 euro.. Elf
jaar na de komst van de Dacia (franse prijs
7790 euro) gaat de prijs nu naar 3500.. Voor
de nieuwe vraag vooral in India (nu 30 auto’s
per 1000 inwoners), Portugal (500) en de VS
(800).. Zo kunnen de volumes nog omhoog.
In dit segment zit veel marktgroei! Waar nu
Maruti Suzuki scoren. Maar dat kan alleen in
landen waar de uurkosten 10% lager zijn dan
in Frankrijk en als de auto lichter is, minder
power heeft en dus ook minder metalen
onderdelen. Dus denkt men aan een fabriek
met 8000 werkers om ca 125.000 auto’s per
jaar te maken die weinig automatisch is. In
Chennaie waar de leeftijd gem. 27 jaar is.. Zo
behaal je een marge van 10%.. Na India
komt dan Brazilië en dan ook… Europa. Er
loopt een studie voor zo’n zuid-europese
fabriek in Tanger waar de auto 800 euro
meer gaat kosten om de europese CO2 norm
te halen.. Ook moet er ABS op, ESP en
gordels er in. Waardoor je op 5000 euro
komt. Renault ziet best het imago-risico dat
er
ook
aan
kleeft:
de
goedkope
autofabrikant.. Dus moet het mogelijk onder
een andere naam gebeuren. Zoals Nissan
dat doet met de naam.. Datsun.

ONS IQ EN ONZE INTELLIGENTIE
Het “Flynn-effect” leert ons zegt belangrijks
over de massale toename van het
intelligentie-quotient in de loop van de 20e
eeuw. Dus een aspect van de uitspraak:
“Het is nu beter dan vroeger’, waar niet alle
in geloven. Hij schreef al vele werken over
dit onderwerp en aanverwante vanaf de
80-er jaren. En hij schuwt daarbij geen
enkel aspect..
Hoe leefden mensen rond 1900? Wel ze
waren druk bezig met de dagelijkse
werkelijkheid. Alexander Louria ondervroeg
russen op het platteland in de 70-er jaren.
En als hij hun voorhield dat beren wit zijn
waar steeds sneeuw ligt. N vroeg dan
welke kleur de beren op de Noordpool
zouden hebben. N ze antwoordden dat ze
steeds bruine beren zagen. “Maar als een
betrouwbaar iemand zou zeggen dat ze
daar wit zijn zouden we het geloven”. Deze
mensen waren niet gewend om vragen
ontrent feitelijke zaken te bezien als
abstracties te zien die je logisch moest
benaderen. En daarover gaat een IQ-test:
daarbij moet je abstracte analyses maken
over symbolen en alles is ver weg van de
werkelijkheid.
Op vandaag is het niet zo nodig je veel te
herinneren zoals wel in 1900 moest en het
gewoon was dat je iedereen kon noemen
van je familie tot in de derde graad. Nu
hebbn mensen meer woordenschat, ze
rijden in auto’s en kunnen meestal ook

VALEO LEVERT AAN AUTOFABRIKANTEN
Dit franse bedrijf is de topper van de “startstop-systemen” om brandstof te sparen en is
ook groot in de automatische besturing
(inparkeren). 12,7 miljard omzet, marge van
913 miljoen en winst van 562…
Men gokt op de stad waar nu vooral de
ouderen heen gaan en dat stelt specialere
eisen aan stadsrijden en vervuiling. Dat kan
met compressie-motoren die meer vermogen
doen halen uit kleinere motoren. En ze zijn
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goed kaart lezen. De vooruitgang in opleiding
is hier sterk debet aan.
Maar het Flynn-effect betekent niet dat de
mensen in de tijd intelligenter worden: maar
wel dat onze prioriteiten veranderden. Onze
hersens zijn bij de geboorte niet anders dan
die van onze voorouders op hetzelfde
moment. Maar later ontstaan er verschillen
omdat wij andere delen leerden gebruiken.
Onze voorouders waren voldoende intelligent
om de uitdagingen van hun tijd aan te
kunnen, maar zouden dat in onze dagen niet
kunnen doen.
Er zijn andere, zoals Charles Murray, die
wijzen op verschillen in de genen. En dat zou
“het verschil in IQ verklaren tussen de
rassen”. … Dat is echter een ander soort
vraagstuk..
In onze tijd zijn er ook culturele subgroepen
waarbij de intellectuele uitdagingen (defis
intellectuelles) verschillend zijn. Dat zwart en
blank in de VS in dezelfde maatschappij
leefden en toch verschillende IQ’s opleverden
zou bewijzen dat de genen verschilden van
ras tot ras. Maar is de mate van moderniteit
wel altijd identiek?
Tot voor kort leefden ook westerse vrouwen
met nogal andere uitdagingen dan de
mannen. Op vandaag zijn die verschillen er
niet meer volgens recente onderzoeken in het
westen.
Idem voor zwarte amerikanen in de 80-er
jaren. Elsie Moore bestudeerde zwarte
kinderen die waren geadopteerd door
blanken uit hogere milieu’s. Op 8-jarige
leeftijd scoorden die kids 13 punten betere
IQ’s vergeleken bij zwarte kids opgegroeid in
zwarte
milieu’s.
Dat
waren
dus
omgevingsverschillen. Moore ontdekte ook
dat de blanke moeders hun zwarte kids vaak
aanmoedigden en dat zwarte moeders hun
kids vaak bekritiseerden en zeer ongeduldig
waren..
Dient een hoger IQ ergens voor? Wel dat zou
het beter mogelijk moeten maken te
antwoorden op morele vragen. Vroeger was
dat meer een geërfde manier van benaderen.
Mensen leerden steeds beter logisch denken
ook in het morele vlak. Jongeren
debatteerden met hun ouders over stereotype
opvattingen van raciale aard. Als een jongere

vroeg wat ze zouden denken als ze zwart
morgen zouden zijn. Maar daarop
antwoordde ze dat dit een stomme vraag
was. Deze hypothetische vraag vond men
onzinnig. Want welke blanke was ooit
ontwaakt als een zwarte? Nu gebruiken we
onze logische denkwijze om onze morele
oordelen te beoordelen op algemene
houdbaarheid. Daarin zijn we sterk
vooruitgegaan.
IQ is niet gelijk aan intelligentie: elke
samenleving brengt ons tot de intelligentie
van haar tijd. Maar dat betekent niet dat we
ook wijzer werden. Jongeren van
universiteiten leerden mestal goed logisch
discussiëren en redeneren, maar hebben
vaker veel minder gelezen dan vroeger.
Dat is een nadeel van deze manier van
opleiden..
Zo’n
30%
van
de
beginnende
universitairen las nooit serieuze litteratuur.
En bij hen die eruit kwamen was dat 50%.
Ze hebben minder opgepakt van
geschiedenis en zijn vaak nogal naïef. Als
mensen minder lezen zijn ze verlamd als
ze over hun omgeving moeten nadenken.
De amerikanen die de soldaten naar Irak
zonden wisten niets van de enorme
culturele verschillen tussen de beide
landen.
Dus ons IQ zou nog kunnen toenemen
maar niet ook onze wijsheid? En het is
zelfs de vraag of nu onze IQ’s nog gaan
toenemen! We lijken via opleidingen nu
een soort maximum te hebben bereikt. In
Scandinavië meet men dat nu al.. Zijn de
opleiders vastgelopen in hun systemen?
Zie ook de kids van een-oudergezinnen die
een
meer
kinderlijke
vocabulaire
behouden. Die van twee-ouder gezinnen
blijken een meer volwassen vocabulaire te
tonen.. Dus er kunnen meerdere factoren
bij meespelen..
WORDT ZWART TEGEN RACISME
In 1961 deed een Amerikaan veel moeite
om zwart te lijken. Hij nam depigmentatiemedicamenten (voor een blankere huid à la
Michael Jackson), ging stevig op de
zonnebank en schoor zijn hoofd kaal. En
zo werd hij bijna een echte een Afro-
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amerikaan. Hij schreef zijn “integratieervaringen” op in het boek: “In de huid van
een neger”.
In 2015 deed Lara Maister iets dergelijks,
begeleidt door de equipe van Manos Tsakiris
(Uni van Londen). Zij deed dezelfde trucjes
als Griffith voor haar uiterlijk maar ook nog
een uitgebreide neurowetenschappelijke
emotionele “veranderingstraining” om zo te
ervaren hoe racisme aanvoelt.
Beide wilden vanuit de gedachte “Doe een
ander niet aan wat u zelf ook niet wil
meemaken”, beter begrijpen wat racisme is
en wat het met een mens doet.. Dit Griffiteffect houdt in dat als je uiterlijk gaat lijken op
een andere etnische groep en je ook
emotioneel inleeft in hun denkwereld, dan ga
je veel positiever denken over deze groep en
neem je afstand van je vooroordelen.
Dat sluit aan bij andere experimenten over
subliminaal waarnemen. Toon je mensen in
een
flitsprojectie
eerst
het
woord
“verpleegster” dan zal hij daarna uit en grote
rij woorden het eerste het woord “dokter”
kiezen. Racistische mensen lezen ook een
woord als “afro-amerikaans” veel sneller als
je eerst het woord “gewelddadig” aan hen liet
“zien”. Deze reacties verminderen nadat je
hebt “beleefd” hoe het is om tot een
minderheidsgroep
te
behoren.
Deze
resultaten
tonen
dat
de
cognitieve
neurowetenschap een grote rol kan spelen in
de menselijke ontwikkeling.
Juridisch moet je voorzichtig blijven met het
oordelen over “bij iemand aangetroffen
racistische vooroordelen” door neurowetenschappelijk onderzoek. Het behoort tot de
“vrije psyche” van een mens. Je kunt het zien
als een “ziekte van de ziel”. Pas als dit leidt
tot aberrant gedrag wordt het een zaak van
het recht. Iemand die vele vooroordelen heeft
veroorzaakt
daarmee
ook
bepaalde
problemen in zijn leven..
(mede naar Aberkane, Le Point april 2015)

zijn bij een ww van nu 6,4%. Het laagste
niveau sinds de Wiedervereinigung..
Is r een relatie tussen het aantal pagina’s
van de Arbeidsvoorschriften en de hoogte
van de WW? Wel ziehier:
In Frankrijk is de ww 10,2% en is de Code
du Travail 3200 bladzijden; In Spanje zijn
de cijfers 23,4% en 1800 bladzijden. In
Italië: 12,6% en 800 bladz. Maar
Luxemburg doet 5,9% en 323 bladzijden.
Kampioen is Zwitserland: 3,5% en 81
pagina’s… De cijfers over het aantal
ambtenaren
wat
werkt
aan
deze
voorschriften waren niet bekend..
MEDISCH TOERISME
Een emir kwam naar het franse ziekenhuis
Ambroise-Paré in Parijs voor 5 dagen
behandeling in de orthopedie daar. Hij
kreeg een hele vleugel met uitzicht op het
Hippodrome en het Bois de Boulogne. Men
moest 9 kamers hebben voor vrouwen
kinderen en bewakers en er waren zelfs
verbouwingen nodig geweest. En de
traiteurs reden af en aan.. Onmogelijk en
schandelijk zeiden de vakbonden..
Het aantal patiënten dat zich in ht
buitenland laat behandelen neemt toe van
7,5 miljoen in 2007 naar 16 miljoen in
2012. Wereldwijde markt: 60 miljard. Dat is
dus mondialisatie onder de naam: Medisch
Toerisme.
Het gaat daarbij ook om medicamenten,
technieken en vaardigheden en ook
studenten. In de VS studeerden 500 indiers
en gingen daarna thuis als arts verder.
Het komt ook door de uitgebreide
informatie die er is vooral via het internet.
Google maar eens en kijk eens op de
vergelijkingssites voor medische ingrepen.
Waar de vele CV’s van artsen staan en de
scores van ziekenhuizen.. En u kunt
boeken bij ziekenhuizen als bij een
hotelboeking.
Ook dit is een echte wereldmarkt geworden
zie de site van het duitse Z-huis van
Hamburg-Eppendorf. In wel 5 talen al…
Het was eerst een el dorado voor
schoonheidsbehandelingen of tandenzorg
maar nu kan hier ook bijna alles. Duitsland,
Israël, de VS, Zwitserland, Turkije,

WERKELOOSHEIDS-WETJES
In Duitsland zijn nu 5000 ambtenaren voor de
ww minder nodig. En er waren er al 12000
minder in de vorige jaren op dat totaal van
95.000. Omdat er nu 2 miljoen minder ww-ers
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Thailand en India bieden aan en ook
Singapoer. Voor patienten uit China,
Indonesië, Maleisië, en de Philipijnen. En zie
Dubai waar zeer fraaie hospitalen zijn
volgestouwd met westerse artsen!
La France lijkt ook hier achter te blijven.
Terwijl het enorme mogelijkheden heeft en
vaak beter dan andere. Van de statistiek op
dit gebied is te leren dat La France heft daar
vermeld staan 98 instellingen op de 380
beste ter wereld. De VS staat er in met 133,
Duitsland mat 30, Zwitserland met 22 en UK
met 19…
Maar de franse medici zijn hier niet erg vóór
dit is zorg op twee niveau’s en zeer ongelijk.
Maar dit kan de bezettingsgraad van Zhuizen zeer veranderen: de economie van de
luchtvaart lijkt op die van het hospitaal! Want
een leeg hospitaal is net als een leeg
vliegtuig bijna even duur als en vol
exemplaar! En bij minder dan 75-80% kont er
verlies.. Ook komen er massaal deviezen
binnen, is er betere dekking van budgets van
Securité
Social
en
zijn
er
meer
arbeidsplaatsen. Ook kan het budget worden
opgepept om meer apparatuur te kopen. En
waarom niet wat mooie reisjes er ook aan
vastgeknoopt? Een rijke arabier gaat een
nieuwe hup halen in Tours en bezoekt
tevoren de Chateaux de la Loire, proeft wat
mooie wijnen en ook wat lekker kazen. En
natuurlijk komen Madame et les enfants ook
mee.

zijn”. We zijn vaak jaloers op hen die er in
hun leven in slaagden om “zichzelf te
worden”. Dus overleven maar vooral ook
“slagen in het leven”. Hrlaas kan dat ook
verlopen langs de inzet van tomeloze
concurrentiestrijd, tot aan deloyale toe, en
tot uitkotsen van de te ambitieuze.
Dus moeten we een nieuwe ideaal vinden
en dat zou kunnen zijn: “de potentialdemocratie, dus iedereen de middelen
geven om zijn ideaal te kunnen realiseren”.
Dat gaat dus verder dan het materiële van
de “gelijkheid van kansen”. Bij dit nieuwe
mag niemand af vallen.
Hierbij gelooft eenieder dat het slagen van
de allen, de anderen, voor alle van
voordeel is. En dat het slagen van de
ander geen bedreiging is voor “mij”. Dat
gaat dus verder dan vrijheid, sociale
gerechtigheid en evenwicht. Prioritair is
hierbij veiligheid en de rechtsregels
respecteren: zonder dit is ontplooiing niet
goed mogelijk. Dus het begint met een
juiste defensie, politie en justitie.
Dan komt de kans op een permanente
educatie en alles wat daarvoor vereist is.
Ook hulp aan families, creches etc. en ook
onderwijs en vorming. Ten derde is er de
gezondheid waarzonder niemand zich
goed kan ontplooien.
Deze “potential-democratie” vereist ook
een juiste orientatie van de technologische
vooruitgang. Die kan de vereiste diensten
goedloper en effectiever maken. En, de
robotisering kan ook de repetitieve en noncreatieve jobs doen verdwijnen.
De
“potentieel-democratie”
kan
de
tegenstelling tussen individualisme en
collectivisme overbruggen. Ze kan ook
politieke tegenstanders bij elkaar brengen.
Zo blijven enkel zij “langs de kant van de
weg” die enkel zweren bij gelijkheid en zij
die geloven dat “verschillen tussen de
mensen” uitgesloten/bestreden moeten
worden.
Deze beide categorieën liggen overigens
niet zo ver van elkaar…
Liberté, Fraternité en Egalité (in de
vertaling LEF) blijven dus, maar dan wel
anders geïnterpreteerd.. (mede naar Attali,
L’Express april 2015)

EEN NIEUWE DEMOCRATIE, DAT IS HET!
Attali kwam er mee en noemde het de
“potential-democratie”. Want zegt hij, die
gelijkheid van kansen voor alle leidt te vaak
naar het bereiken van niets voor vele..
Hij begint met de vraag van “de zin van het
leven” wat ook vaak een gemeenschappelijk
ideaal is. Zoals dat ook “leven na de dood”
kan zijn of ook “eeuwig leven”. Zo kwamen
we ook aan denkbeelden als het liberalisme
en de sociaal-democratie. En nu blijkt dat “het
liberalisme” vaak leidt tot grote ongelijkheid
en dat de “sociaal-democratie” er niet in
slaagt dat af te remmen. Beide werden ook
steeds meer “monetair van inhoud”. De ene
werd: “Verrijk je” en de andere “wees fiscaal
solidair”. Maar beide willen ook “politieke vrij
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En in de aarde van het huidige Irak zit nog
eens oneindig veel onbekends,

DE ARK VAN NOË GING IN 2014 WEER
VAREN IN INDIA
Irving Finkel (1951) moest in 1985 een
expertise opstellen over een kleitablet van
1750 voor JC. Van iemand die de
antiquiteiten-verzameling van zijn vader
erfde. Hij was gespecialiseerd in de oude
Babylonische taal en bij het ontcijferen van
de eerste regel schrok hij enorm.. Dat was de
beginregel van een speech waarin de Goden
aan Atrahasis (hun Noë) vragen om “een
boot te bouwen om de aarde te redden”.. De
man vertrok met zijn tablet en Finkel kwam
het per toeval veel later weer tegen.. 24 jaren
later. De wereld, dus de mensen en de
dieren, moesten per stel gered worden werd
in deze speech gezegd door een ronde boot
te bouwen. Zoals de coracles in het MO ook
waren die tot in de 20e eeuw te vinden waren.
En alle afmetingen en materialen staan er in.
Ongetwijfeld om de zeelieden en vissers in
het gehoor te plezieren. Finkel zag “zijn ark”in
2013 in India te water gaan en drijven.. Hij
was kleiner dan die op het tablet. Want die
was 3600 m2 dus een half voetbalveld. En
om de boot waterdicht te maken waren 242
m3 bitumen nodig.. Dat alles stond op die
kleitablet van 11,5 bij 6 cm die lijkt op een
mobieltje.
De Deluge kent wel 300 versies in vele
culturen en daar ligt dus ook de bron voor het
bijbelse verhaal dat veel later werd
opgeschreven. In oude versies waren er vele
goden en in de bijbel was het nog maar één
god die de mensheid wilde straffen.. En laten
redden door een held.. Finkel kent ook de
oudste kaart ooit en trachtt zo ook de plek te
vinden waar de ark was gebouwd. Volgens
de bijbel is dat de berg Ararat in nu Turkije..
Daar zoekt men al jaren overal naar resten,
ook van de ark. Maar Finkel denkt aan een
andere plek… Daarbij wijzend op de
methoden van Sherlock Holms waarin ook
het toeval een grote rol speelt..
En er valt nog veel te ontdekken: in het
British Museum zijn 130.000 fragmenten van
tabletten uit Mesopotamië opgeslagen. De
catalogisering en vertaling daarvan duurt nog
wel enkele eeuwen zegt hij.

(Zie: De ark van Noë, Irving Finkel in het
Frans vertaald door Olivier Leblue. Uirg.
Lattès).
DE PRIJS VAN EEN MENSENLEVEN
De waarde van een gevangene was
vroeger bijn nul, die van een soldaat 1000
pond, die van een ridder veel hoger zoals
die van de gevangen franse koning Jean
Le Bon (slag bij Poitiers); die was zelfs 3
miljoen!
Op zo’n onderwerp kom je als er weer
eens een vliegtuigcrash plaats vindt, zoals
die in de Alpen. Dan staat de pers vol
emotionele verhalen maar blijft stil over de
financiële kant. De schadevergoedingen
dus… Want rekenen aan de dood is
genant én de waarde van mensenlevens
verschilt enorm..
Hoe jonger hoe hoger ook, hoe beter het
salaris hoe hoger (=verschil in verlies van
verdien vermogen). En, een Amerikaan
krijgt veel meer dan een aziaat of
europeaan. De OECD berekende dat voor
de ontwikkelde landen de prijs varieert van
1,5 tot wel 4,5 miljoen..
Dus de waarde van een leven is zeer
verschillend. Zie ook de prijs van een
gijzelaar die hen als pure handelswaar zijn
met alle “handje klap” van dien.
Elk mens, elke onderneming en elke staat
neemt vele beslissingen waarbij “de
statistische waarde van een mensenleven”
een rol speelt. Iemand die een auto koopt
beslist hoeveel hij aan veiligheid wil
betalen en een autofabrikant met een
probleem aan een van zijn modellen rekent
ook.. Zoals bij de Ford Pinto waarbij de
benzinetank bij een ongeluk vaak
explodeerde. Ford rekende en kwam tot de
slotsom dat het beter was om de schades
en vergoedingen te betalen dan om de
Pinto’s terug te roepen voor aanpassing..
De VS-overheid (de Safety Administration)
eiste na onderzoek dat alle auto’s in 2018
een achteruit-rij-camera moeten hebben.
Dat kost de branche 2,7 miljard extra… Dat
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spaart de helft van de 300 levens die verloren
gaan per jaar: dus dat komt neer op 18
miljoen per gered leven..,
En op het gebied van veiligheid en
gezondheid wordt voortdurend gerekend. De
prijs van een viaduct over een weg in plaats
van een “gelijkvloerse kruising” bijvoorbeeld… Ook bij het besluit om een
medicament wel/niet te vergoeden bij
ongeneselijk zieke mensen, die ermee iets
langer kunnen leven.. Daar gebruiken de
angel-saksen de Quale voor, wat betekent:
the Quality Adjusted Life Year. Dus wat mag
één jaar langer leven van een doodziek mens
“ons” kosten? Dat kwam in een studie in
Nederland ooit uit op 80.000 euro.. Vergeet
niet: artsen nemen dagelijks dit soort
besluiten: wie mag nu aan de schaarse
machine xyz van hen die op de lijst staan?
Want een extra-machine is “te duur” in
verhouding tot… snellere genezing.
Hoe schokkend ook: gezondheid heeft ook
een prijs en die wordt steeds hoger. En
staatsgelden zijn ook eindig..
Welke
belasting- of premieverhoging is nog
acceptabel om enkele levens per jaar meer te
redden? Malraux zei: en leven is niets waard
maar niets heeft meer waarde dan een
leven.. Maar economisch gezien is de
uitspraak onhoudbaar. De waarde van een
mensenleven wordt dagelijks op vele plekken
bepaald… Dat beslist over dood en leven..

hoog tijd om de regels te wijzigen al kan
dat bij sommige bevolkingsgroepen op
problemen gaan stuiten.
BA KRABBELT OP
BA kocht Vueling en fuseerde met Iberia
tot wat nu IAG heet. En alle drie maken nu
winst.. zelfs 1,3 miljard plus operationeel.
Na veel bezuinigen, ontslagen en staken
begint het weer te lukken. De baas Wily
Walsh won dus toch. Zijn strijd om
flexibiliteit met de bonden werd gigantisch
en nu zijn de arbeidsvoorwaarden voor
nieuwkomers totaal “gemoderniseerd”. En
overal “tot op de toiletten” heet het werd
bespaard. Ook lichtere stoelen en kastjes
alles werd aangepakt. Wat leidde tot bijna
1 miljoen minder kosten per vliegtuig.
Omzet omhoog met 2,6% naar 16 miljard
en 2 miljoen passagiers extra. IAG deed
liefst 5% kostenverlaging in 9 maanden, Air
France 2,1% en Lufthansa 1,4%.. Hun
marktaandeel is nu 52% killing. Nu aast
men op Air Lingus dat een monopoly heeft
op de Airport Dublin dat 1/7 doet van de
vluchten op de VS. Maar komen tot 1014% operationeel resultaat dat duurt nog
even.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
BOZE FRANSE COLZABOEREN
Ze schreven de regering een brief omdat
Total in La Mede een raffinaderij wil
ombouwen op goedkope.. palmolie die
wordt geïmporteerd. Om er biodiesel van te
maken. Een ferme concurrentie die vele
percelen braak zal doen liggen.. De boeren
eisen nu bijmenging van 10% biodiesel in
plaats van nu 7,7% op basis van de
energie-transitiewet. En dan wordt de
afzetmarkt voor de boeren ruimer.. Zo bijt
nu het milieu de werkgelegenheid..

VERSLETEN GEWOONTEN BIJ BLOEDTRANSFUSIES
Het Etische Comité in Frankrijk wijst
transfusies met bloed van homo’s nog steeds
af. Al 12 landen doen dan niet meer en
zonder problemen. Zo’n 25 landen wijzen alle
af en nog 12 andere wijzen mannen af die
minder
dan
een
jaar
gelden
mannencontacten hadden. Nog 6 andere
wijzen ook hun partners af..
De definitie van homo is ook best lastig want
de meeste jonge jongens hadden wel een
homocontact in hun jeugd. En matrozen en
militairen ook meer dan andere.
Op vandaag zoekt men niet naar virussen bij
bloedkeuring maar men kijkt naar genen.
Risico praktisch nul.. De laatste overdracht
via bloed was in Frankrijk in 2004. Dus is het

GAZPROM EN DE EU
Gas van Gazprom nu: 15% is Frankrijk,
37% is Duitsland, 90% is Polen en 100% is
Finland.. De EU is samen voor 30% van
Gazprom afhankelijk nu. Sinds Juncker
aan de macht is veranderde de toon zeker
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ook door Vestager die naar een “Europa van
de energie” toe wilde. Minder verbrokkeling
dus en harmoniseren van de prijzen. Nu
speelt Gazprom het spel van Moskou en de
EU speelt voor hen geen rol.. Brsuuel dreigt
met een boete van 10 miljard als de russen
niet de koppeling met de olieprijs loslaten…
Ai! Rusland verkoopt de helft van zijn gas aan
de EU nu en dat 400 miljard contract met
China is nog niet operationeel.. VSschaliegas dat is nog niet zo eenvoudig nu
als alternatief. Dus men is tot elkaar
veroordeeld. Moskou kreeg drie maanden om
te reageren en iets anders voor te stellen dan
het huidige prijsgedoe vol willekeur.. Lavrov
riep meteen “njet” maar moest bijdraaien en
nu moet er toch over EEN contact voor de EU
met eén prijs worden gepraat. En de vrijheid
van onderling doorleveren.. Na de sancties
als drukmiddel nu ook de gaslevering. Tja het
zijn de gas-rijke buren nu eenmaal..

miljoen barrel per dag produceren. Maar
Opec blijft houder van de grote
wereldreserves en kan ook tegen lage prijs
produceren. Dus wacht men daar op
andere jaren.. met zijn fonds van 700
miljard dollar om te overleven. Dus op
korte termijn gaat de markt alles bepalen:
de saoudi’s verliezen bij 61 dollar/vat
jaarlijks nu 37 miljard.. en zullen zelfs 40
dollar kunnen hebben. Maar sommige
waarschuwen voor de enorme flexibiliteit
van de nieuwe olieboeren en hun
ondernemingsgeest. Ook kunnen militaire
interventies veel uit gaan maken hier en let
daarbij ook op de steun van de saoudi’s
aan… Egypte! En zo kan er ook een nieuw
soort solidariteit ontstaan!
Wat doet dus de prijs? Lastig te zeggen.
De meesten zeggen: 50-70 dollar de
komende twee jaar dan mogelijk 70/80? En
let op Opec intern: Oman speelde daar al
de rebel en de druk op de saoudi’s zal
toenemen. En zie nu die onrust in Jemen..

DE OLIEPRIJS
De saoudi’s bleven doorpompen vooral om
de nieuwe schalie-oliemannen aan te pakken.
En de prijzen vielen met liefst 60%! En pas
op: er is hier weer een ware technologische
revolutie uitgebroken met de nieuwe
methoden van “fracking” het “Uber” van
olieland. Want de schalie-olieboer haalt liefst
3 x zo veel olie op per werknemer dan de
“conventionele”. Waardoor de drempel van
winstgevendheid op ca 50 dollar/barrel kwam.
De VS kent nu 18.000 schalie-producenten
die uiterst flexibel zijn.. Dus hier gebeurde
iets wat lijkt op dat oliewinning in zee op 3000
meter onder het wateroppervlak. En een
platform doet veel meer bij schalie-olie dan bij
een conventioneel platform, waardoor de
drempel zelfs op 30/40 doller/vat kan komen!
En de VS en Canada zijn hier marktleiders
wat de Opep-pers goed gesnapt hebben. En
de saoudi’s weten dat ook zij veel schaliegas
hebben.. . Maar zij waren eerst de “swing
producers” ze konden zeer snel de produkties
aanpassen wat nu de schalie-boys even snel
doen. In 50 dagen en met 8 miljoen dollar is
er weer een put bij nu.. En N-Amerika doet al
30 miljoen barrels per dag.
Australie gaat ook aan zijn schaliegas
beginnen en de VS alleen kunnen vlot 15/16

DE E-AUTO WIL MAAR NIET?
Per 1 april 10.000 euro premie van de
franse overheid want de oude premie van
6300 deed niets.. In 2014 was de e-auto
maar 0,5% van de verkopen: 10.500 stuks.
In de EU: 65.000. Maar men verwacht
geen wonderen: de mensen houden nu
hun diesels langer, de brandstof prijzen zijn
niet ongunstig, de ouderen op het plattland
houden hun dieseltje omdat ze ook een
nieuwe auto (ook E-Auto!) niet kunnen
betalen. De E-auto kost gemiddeld 25%
meer in aanschaf.. maar daarna is de
brandstof goedkopr. Helaas ontbreken de
oplaadpunten (10.000 in Fr,) en de batterij
is maar goed voor 130 km.. Dus blijft het
bij gebruikers in de steden. Wat Goshn ooit
dacht: 2020 10% van de verkoop wordt niet
gehaald omdat de prijs van de batterij niet
met 50% daalde. Die kost bij een gem. EAuto nog 12.000 euro! Renault blijft
geloven en straks kunt u een ZoE voor 99
euro pr maand rijden.
Toch trekt nu deze markt wat aan: +88%
eerste kwartaal 2015 en veel meer merken
komen nu op. BMW, KIA, Smart, Audi ook
al en de autonomie van de batterij gaat
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verdubbelen. EDF plaatst op de autoroutes
200 snelladers en 16.000 langzame in de
steden. Denk aan de Prius: gestart in 1997
maar het duurde tot 2005 voor het wat werd..
Noorwegen ligt in de U voorop: 12% van de
verkopen. Geen inschrijfkosten, rijden op
busstroken.. ook.
België kent vele E-auto’s in de overheid
waaronder 166 dure Tsla’s! Want je mag tot
120% autokosten aftrekken
van de
ondernemingswinst. Enkele voorbeelden
dus..

RELIGIES
RELIGIE-STATISTIEKEN
Zie de ontwikkeling van 2010 -2050. De
christenen eerst: van 2,17 miljard (31,4%)
naar 2,92 miljard (blijft 31,4%). Dan de
islam: 1,6 miljard (23,2%) naar 2,76
(29,7%) een groei dus. De hindoes: 1.03
miljard (15%) naar 1,38 (14,9%) een
stabilisatie. Boedhisme: 0,49 (7,1%) naar
0,48 (5,2%) een terugloop. En de joden:
0,14 miljard (0,2%) naar 0,16 (0,2%)
stabiel dus.
De relatieve groeier is de islam met een
absolute groei van 1 miljard. rin3

ZONNECENTRALE BETER VOOR MALI
Ze is “mini” en past in een container. Maar
kan uitgevouwen 25 à 30kilowattuue
produceren genoeg voor een dorp van 1000
afrikanen. Ze kost 108.000 euro wat met
crowdfunding bij elkaar kwam en ze gaat
naar Mourdhia dat jaarlijks 24.000 euro huur
betaalt en dat 11 jaar. En dan is ze
dorpseigendom.
Vergeleken
met
het
alternatief dieselgenerator is dat over 25 jaar
gerekend 250.000 euro goedkoper. En er
gaat 41 ton CO2 per jaar minder de lucht in..

DE KERK EN HET GELD
Er zijn in Frankrijk 45.000 katholieke
kerken voor 41 miljoen katho’s (1 op 911).
Zo’n 3000 voor 1,7 miljoen protestanten (1
op 566) en 280 synagoges voor de
600.000 joden (1 op 2100). Dan nog 150
voor de 800.000 boeddhisten en 2200
moskeeën voor 4,7 miljoen moslims (1 op
2100).. Daarom vroeg de rector van de
Grote Moskee in Parijs om een
verdubbeling.. De moslims vinden te weinig
geld dus.. En daarom komt het islamitische
buitenland helpen. En, wi€e betaalt
bepaalt, heet het! Marokko heeft hier al
enige een duidelijke politiek. En er zijn nu
350
moskeeën
in
aanbouw
in
geldproblemen en van alles wordt
geprobeerd. Crowdfunding is de laatste
truc.. Wat niet genoeg opleverde in SeinSaint-Denis: bij 600.000 was het op en
moest men Qatar om steun vragen… Een
politiek probleem is hier ook zichtbaar.
De
katholieken
zijn
actiever
in
fondsenwerving met namde de Chantiers
du Cardinal. Opgericht in 1931 om onder
de arbeiders te missioneren. In 2014
haalden ze 3,7 miljoen op wat +6%
betekende. En er worden kerken mee
gebouwd en ook Maisons de famille.. Niet
genoeg om het slopen van honderden
kerken
te
verminderen.
Want
de
katholieken gaan vaak drie keer naar de
kerk hier: dopen, trouwen en begraven..
Een journalist schreef: de 21e eeuw wordt

DE NACHTMERRIE VAN FLAMAVILLE
Daar is de eerste EPR in aanbouw en daar
werd begin 2014 de constructie van de cuve=
het vat gestart. Nu zijn er twijfels over de
bodem en het deksel die Areva niet goed zou
hebben gemaakt.. Dat wordt nu 6 maanden
getest en betekent weer vertraging terwijl
alles al 5 jaar achter ligt. En ook al de prijs
naar 5 miljard deed gaan. Het vat is 50 ton
zwaar, 13 m. hoog en de diameter is 5 m. ..
Weer negatiefs na ook al het nodige over de
EPR in Finland.. En China (al klant) en het
UK (potentieel klant) kijken wat gestresst toe
want zij kunnen klanten worden.. EDF moet
nu Areva redden…
Het vat in Finland kwam van Japon Steel
Works en werd OK bevonden.. De vaten van
China en Flamanville komen uit Creusot waar
Areva ze bouwde. Zeer pijnlijk dit alles.
Segolene Royal riep snel dat : “het franse
kunnen niet in het geding was” . Maar
sommige zeggen dat die EPR moet stoppen..

Terug naar inhoud
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die van de religies….En dan gaat het ook
meteen over geld.

slavendrijven onderweg.. Niet zelden wordt
er ook opgeslagen voor ze in de grote
boerderijen, de mezrea, in Tripolis wachten
gaan op hun “boot”. De zeereis kost dan
nog eens 2000 dollar… Een VIP-reis in
snelle Zodiac voor de rijkere kost 5000…
En een vals paspoort dat is nog eens 200
dollar. Hij spreekt zijn talen en belt ook de
italiaanse kustwacht als hij dagenlang niets
meer hoorde van een van zijn boten..
Want teveel mensen die verdrinken dat is
niet best voor zijn business. Hij zegt dat er
zoveel mensen samen op zo’n boot willen
dat het steeds gevaarlijker wordt.. Dat zei
hij aan de telefoon tegen de kustwacht! Hij
heeft veel handlangers om met kleine
bootjes die honderden klanten in de grote
boot te krijgen. Dat duurt lang en valt ook
op bij die milities die patrouilleren en bij IS..
Die zijn zegt hij niet direct in het spel maar
vragen wel commissie van hem.
Hij wil straks naar Ethiopië terug om van
zijn pensioen te genieten, maar men jaagt
op hem. En zijn rekeningen zijn
geblokkeerd. Dus wordt zijn geld via de zg
hawala “verplaatst”. Dat betekent dat hij
geld geeft in Libië aan iemand die een
vertrouwensman heeft in Ethiopië.. En
deze geeft hetzelfde bedrag aan zijn man
in Ethiopië.. Een geld-afruil dus zonder
transport of bankrekening.
Zijn broer Asghedom werkt in Europa aan
het verdere transport en incasseert daar
nog eens 400 dollar om in Milaan,
Duitsland of Engeland te komen en 1500
voor de bestemming Zweden. Hij werd met
24 helpers gearresteerd na dat verdrinken
van die 900 mensen. Op Sicilië waar hij
zich gedraagt als een lokale maffiabaas.

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA KIEST OVERAL..
In Burundi zouden over twee jaar weer
verkiezingen komen. Helaas daarover nu al
13 doden omdat de zittende president een
derde mandaat wil. Tegen de Grondwet?
Nee, zei het Grondwettelijke hof en de chaos
werd niet minder.. Ook in Guinée en Togo
worden toestanden verwacht ook over
verkiezingsprocedures. En in Benin is er ook
al onrust over mandaatverlenging.. Idem in
Congo.. De laatste in de rij is de DR Congo
waar dezelfde kwestie nu ook dreigt. En in
Gambia waar Jammeh al sinds 1994 bestuurt
verklaarde deze dat hij “een miljard jaar” zou
blijven.. Afrika rommelt en struikelt bij
machtswisselingen. De zittende machthebbers willen steeds blijven..
WAT AFRIKA-STATISTICS
De arbeidsbevolking (15-64 jaar) in
subsahara-Afrika zal tussen nu en 2050
verdrievoudigen en naar 1,25 miljard gaan.
Daarmee is deze regio van 10% van de
wereldomvang 15-64 jaar in 2050 naar 22%
onderweg.. En naar 37% einde van de 21e
eeuw. Dat betekent dat in deze regio het
aantal mensen dat op “werkleeftijd komt”
groter is dan alle regio’s ter wereld samen!
Cairo, Tunis, Kaapstad en Casablanca zijn de
5 numerieke topsteden van dit continent. Zie
het HopScotch Africa klassement die dat
soort zaken tracht te meten..

De routes, de landen en de aantallen over
zee:
De westelijke route is die van: Tanger,
Melila, Oran en Algiers naar Malaga,
Almeria en Marseille.. Dat zijn er weinig
omdat Marokko geld krijgt van de EU om
de zaak dicht te houden en omdat men in
Algerije redelijk oplet.. De oostelijke route
gaat van Alexandrië (Egypte) naar Athene
en Kreta en er is er een van Bodrum
(Turkije) naar Malta: alle relatief beperkt.

DE BOSS VAN DE MIGRANTEN BUSINESS
Hij is zelf immigrant uit Ethiopië en werkt in
Libië. In Afrika kent iedereen de naam van
deze 40-jarige miljonair. Ermias Ghermay
vraagt 5000 dollar voor deel I van de reis die
eindigt in Libië: voor de oversteek. Hij heeft
contracten met karavanen die de migranten
uit de diverse landen meenemen over de
zanderige wegen. Waar het lijkt op
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De centrale route uit div. plaatsen in Tunesië,
en uit Tripolis en Bengazi in Libië is veruit de
belangrijkste. Op naar Sicilië en Lampedusa
en Malta. Libië is een chaos waar niemand
meer de baas is en waar nu ook op drie
plaatsen IS regeert.
De cijfers van 2014:
Waar komen ze vandaan?
Syrië is de topper met: 67.000 gevolgd door
Eritrea met 34.000 (samen dus 100.000 dus
20% van de totaal 500.000). Afghanistan dan
ook, met 13.000! Mali met 10.000 en WestAfrika met 33.000 (Gambia, Nigeria,
Senegal). Dan nog 7000 uit Somalië en 6000
palestijnen. En 26000 waarvan niet bekend is
waar men vandaan komt.. 5%...
Dus de oorlogsgebieden en het despotenland
Eritrea leveren: ca 110.000 dat zijn echte
asielzoekers. De rest 390.000 zijn deels
politiek vluchteling deels economische
emigranten.
Dan de Bestemmingen in de EU:
Duitsland blinkt met 173.000 (!) gevolgd door
Zweden met 75000. Zij nemen dus samen
250.000 = 50% voor hun rekening. Italië doet
63.000, Frankrijk 59.000 en Hongarije
41.000. UK is 31.000, Oostenrijk 28.000,
Nederland 24.000, Denemarken 15.000 en
België maar 14.000. Oost-Europa is dun
vertegenwoordigd dus: 90% gaat naar WestEuropa.
Dus per dag komen er ca 1500 over… Een
vijftal kleinere boten of een grote.. Dat is dus
best even zoeken over zo’n giga kustlijn.
Hiervan verdrinken er enkele tientallen (14%?).
Veruit de meeste komen dus via vliegtuigen,
treinen en bussen..of deels te voet over land.
Vaak met papieren en reisvisums ook.. Ook
met Eurolines-bussen en een schakel van
regionaal vervoer en met vrachtverkeer.

van corruptie en eenvoud van stijl. Hij is uit
het noorden en moslim en zal veel moeite
krijgen met het temmen van de Niger-delta,
waar de christenen wonen. Hier is zijn
aanhang niet enorm. Hij is wel zeer
populair in de handelsstad Lagos
daarentegen. Het land kreeg nieuwe hoop..
Zuid-Afrika werd al gepasseerd door
Nigeria ondanks die acties van Boko
Haram en de wat uitgestelde verkiezingen.
De midden-klasse ging sinds 2000 met een
factor zes omhoog.. en er worden nu al 5
miljoen flessen champagne gedronken!
Het Nigeria van de olie is voorbij al komt
nog ¾ daar nu vandaan. Maar de
investeringen in de Niger delta nemen snel
af en ook de olieprijs kelderde. En zie hoe
de groei in Andre sectoren toeneemt en
naar 10% loopt... Vele investeren er nu ook
graag met zijn 170 miljoen inwoners nu en
op weg naar 440 in 2050. De VS voorbij!
De e-commercie schiet omhoog: de site
Jubia werkt ook al in zeven buurlanden en
haalde al 120 miljoen op. Totale sector nu
al 1 miljard.. Wat vooral komt door de vele
I-phones
en
het
Internet.
Vele
autofabrikanten kwamen al hier heen. Maar
starten hier is lastig, je moet op termijn
spelen
vanwege
achterstand
in
infrastructuur en electriciteit. En nu op naar
de verkiezingen..
AFRIKA VOLGENS ZINZOU
Zinzou
is
de
baas
van
het
investeringsfonds PAI in Parijs. Deze
econoom werkte voor banken en ook voor
Fabius toen die PM van Frankrijk was. Zijn
vader was uit Benin en zijn moeder was
Frans dus hij is vreemdeling in beide
landen. Hij predikt al meer dan tien jaren
de opkomst van Afrika..En zegt nu ook dat
het meer is dan wat ontdekte grondstoffen,
die opkomst. Want de drijvende krachten
zijn nu cultureel, politiek en demografisch
van soort.. Ook de val van de olieprijs heeft
er nu weinig gevolgen. Want naast de 400
miljoen die nog onder de armoedegrens
leven zijn er 700 miljoen die er bovenuit
zijn gestegen (de cijfers lijken op die van
China nu..). Er groeit ook snel een
veeleisende middenklasse nu..

NIGERIA MET BUHARI EN MINDER OLIE
Hij is de voorman van de APC
(AllProgressive Party) en gaat de 170 miljoen
Nigerianen aanvoeren nadat Good Luck
Johnson verloor. Hij is 73 oud-rebellenleider
en wil Boko Haram na 15000 doden ferm
gaan aanpakken. Hij was al no 1 hier in 1980
en werd toen zeer geprezen om zijn aanpak
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Ondanks oorlogen, epidemieën en corruptie.
Zij die denken dat de afrikaanse economie
door Europa wordt getrokken omdat dat de
grootste klant hier is en ook de grootste
investeerder… maar ze vergeten dat hier groi
was terwijl die in Europa verdween. Afrika
groeit nu uit zichzelf.
De sterren (groei >7%) zijn: Dem. Republ.
Kongo (8,6); Tsjaad (9,6) Mozambiek (8,3)
Tanzania (7,2), Ivoorkust (8,5) Sierra Leone
(7,4) en Nigeria (7).. Dus: 8 landen. Daarna
volgen er vele met groei van 3-7% (25
landen…) en wat achterblijvers (11 landen).
Deze ca 48 landen(VS 51) hebben nu 1,14
miljard inwoners en dat gaat in 2045 naar 2
miljard!
Dat is niet enkel koper, maniok, diamant of
olie maar eigen industrie ook waarbij de
landen partners zoeken. En wat te denken
van de zeer dynamische activiteiten als
financi”rlr diensten, consumptiegoed en
bouwmaterialen? De telecoms in de EU
stagneren en zien dalende prijzen en de
afrikaanse operators helpen nu hen. Al 600
miljoen Afrikanen hebben een mobieltje:
merendeel smartphones. In Kenia betaalt
men per telefoon en in de Sahel krijgt men de
meteo per telefoon en in Nigeria volgen de
boetieks in de cloud hun facturering en kijken
in hun archief. De “voordelen van de
achterstand” heet dat bij economen (Wet v d
remmende voorsprong).
Hier zal het opereren pr robot snel opkomen,
en ook de telegeneeskunde (telediagnostiek)
want er zijn weinig dokters en ziekenhuizen.
Hier zal duurzame energie snel relatief meer
worden dan in Europa want hier hebben 90%
van de gemeenten op het platteland nu geen
stroom!
En dat afleveren daar van “oude techno” gaat
ook stoppen maar pas op dat gaat voorbij. In
Benin komen 124000 kids regelmatig in
Bibliotheken en drie keer per jaar komen er
nieuwe boeken nu!
N het lessen geven hier is ook aan zijn einde
al moet het hier vaker gaan over
“economische oververhitting”. Zie Ghana
waar groei met twee cijfers tot problemen
leidde . Zie ook Nigeria met zijn hoge
huizenprijzen en Luanda in Angola werd bijna
de duurste stad ter wereld!

De consumptie trekt hier de economie en
er komt ook steeds meer keus en
concurrentie. Ook in de luchtvaart waar de
europeanen nu worden “vergezeld” door de
Golfvliegmijen en de turken.. .En we zien
Air Maroc, Etiopian Airlines, en Kenya
Airways.
De chinezen verplaatsen nu fabrieken naar
hier en dat helpt: men heeft een tekort aan
industrie. Maar China veroudert al en wij
verjongen. Over 25 jaar heeft Afrika 25%
van de actieven op de wereld! De lonen
zijn met factor 4 gestegen in China dus
komt men nu naar Afrika. Waar men ook
steeds
meer
ingenieurs
en
wetenschappers ziet en hier ontstaat ook
een soort Bangalore. In Dakar en Airbus en
Safran zijn in de Magrheb.
hier.
Dank zij het digitale zal hier het onderwijs
snel komen met zijn e-learning.
Veel enthousiasme en wat euforisch?
Natuurlijk maar let op de echte
onderstroom. Afrika is onze buurman..
AL-SHEBAB KOOS KENYA?
In Somalië is er al sinds 1991 oorlog nadat
een dictator viel… Daarna kwamen de
oorlogsbaronnen en een van hen haalde
die VS-heli naar beneden. Daarna verlieten
de VS het land dat in 2006 door de radicale
islamieten werd “overgenomen”. Al-Shabab
de “jeugdigen trachten er met steun van AlQaida hun charia in te voeren. De
Afrikaanse Unie dirigeert er Amisom dat de
troepen bestuurt uit Oeganda, Burundi,
Djibouti, Ethiopië en Kenya. De EU
betaalde sinds 2008 al meer dan 1 miljard
aan de operaties. Vele afrikanen doen mee
omdat hiermee meer is te verdienen dan
met ander werk. Het aantal doden onder
de Amisomsoldaten is groot: dit zou geen
enkel westers land ooit accepteren.De
legermacht bevrijdde al 70% van het
grondgebied maar Al-Shebab zit onder de
bevolking. En men wijkt steeds vaker uit
naar buurland Kenya nu. De politieke
stabiliteit is laag: de clans zorgden ervoor
dat er in enkele jaren al 5 pm’s waren.. De
president werd in 2012 gekozen. Hier is
men overgegaan op een federatie maar de
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centrale macht is zwak. Het tonemend aantal
aanvallen in buurland Kenya is eigenlijk een
teken van verdrijving van Al Shebab uit
Somalië. Maar het geheel is verre van een
succes dat zo ver gaat dat de politieke macht
er stabiel is. Somalië is choasland en haalt de
krant met piraterij en overvallen met een zeer
blordig karakter. En vooral gericht tegen de
christenen in de regio.

De verhoging van de arb. Productiviteit zou
terug kunnen komen op de oude 0,8% en
dan worden er weer 80.000 banen gekild.
Maar de ondernemingen remmen nu de
ontslagen
en
bij
gelijke
overige
omstandigheden betkent het dat ze
800.000 mensen maar zullen houden.. En
dus hun arb. Prod. niet verhogen..
Wachtend op hogere groei.. En dat zal de
ww verder verhogen in 2016 met 360.000
werkzoekende. Het zit dus vast..
Zie de EU-lijst van ww % voor de jeugd (=
het 15-24 jaar aandeel tov alle
werkzoekende) naast het % werkeloze
jongeren ten opzichte van de groep 15-24
jarigen.

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
WW-STATISTIEK EU-REGIO’S
Er zijn 292 regio’s en ze hebben zeer
verschillende ww-percentages.
Praag en Hoog-Beieren doen 2,5% de
laagste! Andalusië doet het hoogste met
34,8%!
De laagst jeugd-ww is er in Hoog-Beieren
(3,7%), in Stuttgart (4,7) en in Karlsruhe
(4,8%). Alle in Duitsland.
De hoogste jeugd-ww is er in Griekenland
(69,8%) en Ceuta in Spanje (67,5%0…
In alle Z-Europese landen moeten de
arbeidskosten omlaag om de markt fexibeler
te maken. Dan wordt ook de ww lager en dat
leidt tot arbeidscontracten van niet-vaste
duur.. De betere protectie is mooi in moeilijke
tijden voor hen met vast werk maar dat wordt
verhaald op hen met variabel dienstverband.
Ook de vele belastingen remmen de
arbeidsmobiliteit zeker in Frankrijk. Er is nu al
jaren een groot verschil ontstaan tussen
Frankrijk en andere zuid-landen. In Duitsland
is sinds Hartz geen minimumsalaris geweest
tot het voor kort weer werd ingevoerd. En
jongeren zijn er vaak in deeltijdbanen actief.
In Spanje zijn er geen collectieve
arbeidscontracten meer. Niets van dit alles in
Frankrijk daar bleef alles als vanouds en dus
ging hier de ww fors omhoog. De Wet Macron
is pas een eerste stap..
Het aantal actieve in Frankrijk blijft stijgen:
220.000 er bij in 2015 en 160.000 in 2016..
Dat werd niet verwacht en wat volgt hangt
ook sterk af van de ontwikkeling van de
arbeidsproductiviteit en de groei. Als de groei
rond 0.75% zou zijn stabiliseert de ww maar
dat ziet er nu niet naar uit..

Duitsland doet 7,7% en 3,9%
Finland zit op 20,5 en 10,7%
EU-gem.
22,2 en 9,1%
Frankrijk
24,1 en 8,5%
Griekenl.
52,4 en 14,7%
Er blijkt weer hoe goed het duitse
leerlingstelsel functioneert. Ook blijkt er uit
de omvang van het “blijven studeren” in
deze leeftijdsgroep. Vele doen dat
wachtend op betere tijden in de
arbeidsmarkt.. Deze situatie bestaat
intussen in vele landen al meer dan 15
jaar.. We wachten allemaal maar op groei..
EUROPA: JONG VERSUS OUD?
Als je mensen vraagt op welke leeftijd je
nog jong bent en op welke je oud wordt
dan krijg je verassende antwoorden.
Eurobarometer in Brussel vroeg dat binnen
de EU. Aan 27 landen met 500 miljoen
inwoners waar de gem. leeftijd 42 jaar is.
En dan blijkt gemiddeld gezien dat: een
Europeaan jong is tot zijn 42e en oud wordt
met 64 jaren.
Dus zo gezien is men in de EU voor 50%
jong en voor ¼ oud.. De variatie per land is
groot: fransen zeggen dat ze bij 66 jaar
oud worden.. (gem. 64). In Malta ben je
maar tot 36 jaar jong.. In Griekenland tot je
51e ! De hongaren voelen zich bij 58 jaar al
oud en in Nederland pas na 70 jaren!! Een
enorm groot palet en oud en jong dat is
heel verschillend in de subjectieve
beleving. Boris Vian zei: De ouderen met je
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meteen bij hun geboorte doden..
En
Clemenceau zei: Als je je jong voelt dan duurt
dat een heel leven..

Bijna 100% van de baby-boomers groide
op in een normaal gezin. De volgende
generatie voor nog maar 1/3: dus bij 2/3
was er iets afwijkends. In de VS leefde in
1960 slechts 6% met een ouder.. Nu is
50% al voor hun 18e in een een-ouder
situatie aangekomen. Tussen 1983 en
2007 steeg in de 10% rijkste gezinnen het
uitgavenniveau per kind met 75%! In de
arme milieu’s daalde dat met 22%..

In la France is bijna 24% van de jongeren
onder 25 jaar werkeloos: 700.000! Drie jaar
na schooleinde zoekt 1 op de 5 nog steeds
een baan. En ook 1 op 5 jongeren van 18-29
jaar leeft onder de armoede-grens.. De
grafiek van het % van de 0-4-jarigen loopt
gestaag terug naar 6% in 2050... Dat was
10% in 1950… Die van de 80-plussers schiet
omhoog: 2% in 1950, nu 6% (= gelijk aan 0-4
jarigen) op naar 10% in 2050!
De overdrachten tussen generaties zijn sterk
uit evenwicht geraakt In Frankrijk en elders.
La France kent per actief werker een bijdrage
aan de verzorgingsstaat van 13.600 euro. In
Duitsland is dat 9100. En franse retraités
genieten van 2% meer bijdrage uit het BBP
dan duitse..
Zo’n 25% van de urgentieplekken voor
onderdak worden in Fr. Door jongeren bezet.
Maar 13% van de -30-jarige heeft een eigen
woning. 47% voor de 30-39 jarigen, 68% van
de 50-59 jarigen en 73% van de +70-jarige..
De jongeren betalen veel belasting: tot 50-54
jaar 45%! Dan zakt het terug naar 10% voor
de 65-69-jarige en 12% voor de 80-89
jarige… Jong betaalt in Frankrijk zwaar voor
“oud” dus.
Huurprijzen stegen sinds 1996 met 147% (in
Parijs met 223%) terwijl de gemiddelde
inkomens van 32.000 naar 37.000 (=16%)
opliepen. Zij die huiseigenaar waren werden
dus flink rijker de anderen armer..
Prijzen gingen van 1970-1980 met 156%
omhoog; de laatste 10 jaar maar met 15%..
Dat is 1/10! Maar de staatsschuld liep op van
21% BBP in 1980 naar nu bijna 100%!

De franse staatsschuld schoot van 63 naar
95% tussen 1998 en 2014..! Maar de
overheidsuitgaven voor onderwijs bleven
op ca 6%.. Een franse boreling heeft
meteen 31.000 euro schuld, een duitse
25.000 euro.
Frankrijk had in 1975 de laatste keer een
bugdgetevenwicht… En dit zal volgens
sommige (als Alain Lambert) tot grote
frictie tussen de generaties leiden.. De
jongeren zullen gaan weigeren voor de
ouders te betalen want ze hebben niet
genoeg meer om te leven. De ouders
zullen dus alleen achter blijven ooit..
In 2012 gaf het land in totaal 1% van het
BBP uit aan alle voorzieningen tezamen
voor de 0-6-jarigen en dat was gelijk voor
die voor de +70-jarigen! Maar dat zou wel
eens snel kunnen veranderen.. In 15 jaar
zouden de ouderen wel eens 1,5% van het
BBP kunnen “nodig hebben” want de groep
neemt toe.. Of dat met de 0-6-jarigen zo
zal zijn is twijfelachtig..
Een link vooruitzicht. Want tot nu toe kiest
Frankrijk vooral voor “zijn ouderen” . Maar
wil je dat kunnen volhouden dan zal de
politiek snel ook meer moeten aan
besteden aan de groep 0-6-jaar.. Om de
balans er een beetje in te houden. En dat
moet dan ook nog in een land met een
staatsschuld van 100%?

Een vaste baan in de groep van 15-24 jarigen
heeft in Engeland 15%.... In Denemarken
21%, in Duitsland 53%, in Nederland idem, in
Frankrijk 59% en in Spanje 65%... OECDgem.: 25%..
Het ww-% in de groep 15-24 jaar is voor
gediplomeerde sinds 1986 rond de 20%.
Voor niet-gediplomeerde is dat grillig en was
even 30% in 1990 en is nu bijna 47%..
Dubbel zo hoog dus.

Tussen Waterloo en 1914 kende Europa
bijna een eeuw vrede (de oorlog van 1870
even “vergetend”). En dan is gebleken dat
tijdens zo’n vredesperiode de ongelijkheid
toeneemt..
De maatschappelijke
lift
functioneert beter in en na een oorlog lijkt
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het. Punt een omdat een oorlog veel bezit
(=vermogen, kapitaal) vernietigt.. Dus neemt
de ongelijkheid sterk af. En zo’n oorlog zet
ook de maatschappelijke verhoudingen op de
kop. Moed en doorzettingsvermogen tellen
dan zwaarder dan in een vredige tijd..
Dat gebeurde allebehalve tijdens de Trente
Glorieuses in la France! Omdat toen sprake
was van een zeer hoge groei.., waarschijnlijk.
En omdat ook bijna alles moest worden
hersteld na die oorlogen. En nu leven we in
de Trentes Desastreuses…
Of moet je concluderen dat we nu “terug
komen in de eigenlijk normale situatie”? Die
van de 19e eeuw bijvoorbeeld?

groei verliest de PP 30% van zijn kiezers,
ontevreden links slaat terug. De ww van
23% en de jeugd-ww van 50% leidden tot
een politieke ommekeer want daar komen
lage salarissen en hoge belastingen nog
eens bij.. De signalen staan voor Rajoy op
rood: hij weet van de verkiezingen einde
2015.. Spanje komt in zwaar politiek weer.
CAMERON WON EN MAAKT ZIJN
RONDE
Eron won en moet nu balanceren tussen
rechts in zijn partij waar de eurofoben
wachten en anderzijds moet hij de EUcollega’s paaien. Dus startte hij zijn grote
rondreis in de EU die voor 25 juni klaar
moet zijn: dan vergadert Europa en moet
hij zijn eisen op tafel leggen.Minder EU en
burocratie, andere immigratie en meer
vrijheid in Brussel voor het UK. De anderen
willen twee jaar liever rust met name
Frankrijk en Italië zitten niet ook op
referenda te wachten. En in Oost-Europa
wil niemand beperkingen op de personen
beweeglijkheid.
Maar
er
zijn
ook
gelijkgestemden in Duitsland en Nederland
en ook Timmermans van de EU-commissie
wil wel wat. Hij kondigde het referendum
aan en moet nu doorbijten; de fransen en
de duitsers komen einde 2016 ook in
verkiezingstijd.. Daar moet hij dus vóór
zitten met zijn referendum. Dus hij moet
zeer snel handelen.. De EU in zwaar
weer…

HET NIEUW EURO-OPTIMISME
Euro laag en olie goedkoop dus de groei
neemt toe… Maar wel erg weinig: < 2% in de
eurozone.. Nu komt ook nog de bak geld van
Draghi’s ECB er aan maar alles hangt nu af
van wat de banken er mee doen. Gelukkig is
er al het europese bankentoezicht die sterk
zal sturen. Italië valt op door effectieve
hervormingen en Frankrijk blijft zwaar achter.
Parijs blijft in 2015 op 1% groei steken. De
schuldenbergen en de lage groei in
productiviteit zijn zorgelijk en men vreest
nieuwe deflatie. Ook de demografie van
Duitsland die nu sterk lijkt op die van Japan.
The Economist is niets optimistisch dus..
DE WERKELOZE EUROPESE JEUGD
Jeugd-ww in % van de bevolking: Frankrijk
25%, UK 16; Nederland 12; Oostenrijk 8 en
Duitsland 7… Gigantische verschillen die
vooral
komen
door
verschillen
in
leerlingstelsel en arbeidsmarkt flexibiliteit.
Daar zijn duitsers, zwitsers en Oostenrijkers
goed in. Het UK deed het met
steunmaatregelen en Nederland met een
leeftijd-afhankelijk minimum jeugdloon. In
Frankrijk is ook het slechte klimaat tussen
werkgevers en vakbonden van groot belang..

FRANKRIJK LOOPT LEEG..
Dat schrijft de grote econoom, geleerde en
auteur Jacques Attali in L’Express van 13
mei 2015.
Frankrijk is zeer in trek bij toeristen en de
wereld-filmindustrie komt er ook graag
heen. Maar zie die vele vertrekkende die
nog geen enkele goede statistiek laat zien
nu..
De rijken gaan naar Geneve, Londen,
Brussel, Hongkong en Milaan. De keus
hangt van de aard van hun business af..
De gepensioneerden gaan naar Marokko
dat zeer goedkoop is of naar Portugal waar
geen belasting geldt als je er minstens 6
maanden leeft.. De jonge onderzoekers

SPANJE VERRAST MET PODEMOS
Op 24 mei wonnen ze de locale verkiezingen
in Barcelona en Madrid en daar zou het wel
eens niet mee kunnen stoppen: Rajoy schrok
op. Komen daar nog eens 500 regionale
conseils bij? Ondanks de terugkeer van de
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gaan de landen waar men hen werk en
middelen geven kan en het zijn vaak de meer
ambitieuze. Idem voor de leraren, musici en
ook artiesten.
Tussen de 25 beste economen ter wereld zijn
er 7 franse onderscheiden door het IMF.. Een
van hen wekt nu in Frankrijk.
De
financiële
directies
van
vele
ondernemingen gaan naar Londen dicht bij
de financiële boys and girls. Ook banken
gaan er al heen en ook steeds meer
ondernemers. Zeker de beginnende.. In
Londen is alles wat je in Parijs niet vindt..
geld, durf, snelle service en beslissing en…
belastingvoordelen. Londen werd het grootste
franse financiële en ondernemerscentrum.
Ook steeds meer andere directies vertrekken
naar Londen nu. En binnenkort vergaderen
ze ook daar.. Dus zullen ook daar de minste
ontslagen gaan plaatsvinden: eerdr in
Frankrijk wel dus. Dit massale vertrek van
fransen is een grote bedreiging aan het
worden
voor
vooruitgang,
groei
en
werkgelegenheid. Nu zijn ze ook nog vaak
nuttig daar voor Frankrijk maar dat neemt al
af..
Om buitenlanders aan te trekken doet men
ook weinig.. en bedrijven worden vaak even
slecht ontvangen als vluchtelingen. Idem voor
studenten en onderzoekers… Enkel de
toeristen vinden een gespreid bedje. Te vele
reizen enkel nog door het land naar het
diepere zuiden.. Iedere goede observant ziet
dat Parijs nu inslaapt..
Zelden hoor je er iets over en als wel dan te
laat. Het effect is er en het is sluipend..
La France moet er iets aan gaan doen. En
ook meer gastvrij worden voor alle die
kunnen bijdragen aan de toekomst. Het land
moet zijn jongeren meer bieden om ook hier
te kunnen verder gaan en voldoende te
kunnen verdienen. Ook om te kunnen
ondernemen. Zij die fortuinen scheppen
moeten voorrang krijgen op hen die ze
erfden. Dat moet ook een punt worden van
de volgende presidentsverkiezing.
Aldus Attali.

dat goed gaat mag de Nato bases in
Zweden opzetten.. Voor crisisgebruik maar
ook voor oefeningen. Die Russische
schendingen in de lucht en op zee in de
baltische Zee zijn daar mede oorzaak van.
Zo kwam dit alles nu op de proppen..
Sommigen blijven zeer gehecht aan die
beroemde neutraliteit die het land zo
graag bezat..
DE GRIEKSE SCHULDEN EN ONS
SCHADE-RISICO..
Totaal 287 miljard euro! Daarvan is 142
miljard (ca 50%) van het FSF-fonds van de
EU. Nog 27 miljard van de ECB, 65 miljard
van diverse obligatiehouders en nog 53
miljard van de diverse EU-landen! Dus 222
miljard (bijna 80%) is “europees”.
Het circus van nu lijkt veel op dat in 2010
en 2012: op het laatste moment ergens
bijtanken.. Recent om 460 miljoen aan
IMF terug te betalen.. De volgende is 2,5
miljard terugbetalen tussen 14 en 17
april… (Staatsobligaties) en einde april
moet het serieuze plan op tafel liggen in
Brussel..
Op 8 mei nog eens 1,4 miljard aan
Staatsobligaties terugstorten.. Dan, tussen
5 en 14 juni 610 miljoen terug aan het IMF
gevolgd door 344 miljoen op 19 juni ook
aan het IMF… Daarna komt 10 juli als er 2
miljard aan obligaties moet worden
terugbetaald.. Dan alweer op 13 juli 468
miljoen aan IMF. En op 20 juli moet de
ECB ook 3,5 miljard hebben van Athene..
Er zijn vele landen die ook op dit soort
schema’s moeten vernieuwen: want je
betaald af met… nieuwe leningen. En wie
leent nu de grieken nog? De notering
schoot al omlaag naar CCC en de rente
klom al..
Elke dag pakt Athene 150 miljoen van de
banken en knabbelt in alle kassen.
Werkeloosheidskas, bij de regio’s en zelfs
bij de banken zelf! Vele filialen en ook
verzekeraars.. moeten meedoen.
De troïka is nog in Athene maar heet niet
meer zo en ze bekeek het nieuwe plan
voor
Brussel.
Uitstel
van
het
minimumsalaris en opnieuw oppakken van
verkoop van staatsbezit…

GAAT ZWEDEN IN DE NATO?
In de herfst stemt het parlement over
versterking van de banden met de NATO. Als
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Vele EU-landen weten wat bezuinigen is: de
baltische landen wel heel goed en ook de
Ieren voelen het nu nog. En steeds meer
toeschouwers weten nu dat die Varoufakis
zijn land nauwelijks nog kent: hij was vele
jaren in de VS en Australië.. En nu?
En Tsipras voelt nu dat het bijna op is…
Toveren kan niet. Hoe dan ook ons geld is…
foetsie. Nu nog enkel afwachten hoe dat gaat
gebeuren. De naïeve in de EU-landen weten
nog niet dat zij binnenkort nog veel meer
schuld krijgen en die dus moeten afbetalen.
Want hun gegeven lening is ook .. van
geleend geld!
Intussen past de ECB op dat Athene niet het
kunstje van Dublin uit 2013 gaat herhalen.
Toen men in een dag Draghi voor het blok
zette: betere condities voor herfinanciering
van een schuld uit Brussel of… gedonder! En
Draghi zakte door en gaf 30 miljard met
betere condities.. Daarna zijn de ECB-regels
aangepast maar toch..
Nu spreekt men in Athene naast over de
Grexit en de Grimbo (Griek + limbo (=
onzekerheid) ook al over IOU! Die zou de
euro gaan vervangen bij troubles. Met die
IOU worden dan de ambtenaren betaald en
die kunnen daarmee dan ook hun water, gas
en electra en hun belastingen betalen.. Dus
een soort van griekse speciale Bitcoin.. Deze
IOU is niet voor andere betalingen dan. Maar
er wordt ook al over een IOU-versie
nagedacht die breder werkt.. Het spel is
gecompliceerd..
Maar gedurende de jaren 2000-2010 miste
de staat voor miljarden vooral door omkoping:
daar zit veel staatsschuld nu. Men weet sinds
2010 vele namen ook van hen die geld
verstopten en deed weinig.. Dat zegt ook de
nieuwe minister van Financiën in Athene. Hij
weet van de vele grieken met meer dan een
miljoen op een bank die slechts 20.000 euro
aan inkomen declareren. Maar weet ook dat
sinds Griekenland bestaat (1830) er nooit een
correct fiscaal systeem bestond.. Nu zijn er
5000 dossiers in behandeling waar bij het
gaat om 7 miljard aan niet-betaalde
belastingen.. En er moeten nog 20,000
rekeningen worden geverifieerd en daar
zitten nog grote verrassingen bij.. Men zet nu
de straf op verstoppen van tegoeden lager

om de zondaars snel te keren en te kunnen
innen. Zij die weigeren moeten naar de
rechter maar dan duurt het allemaal nogal
lang.. Intussen wordt er armode geleden
én gaat de economie ten onder door
gebrek aan vertrouwen. De minister werkt
hard maar is ook realist..
En áls Athene uit de eurozone gaat dan
moet er geleden worden: niet inbare
schulden dus..
Even in euro’s PER inwoner nu:
Luxemburg is top met 1614 euro/inw. .
Nederland op plek 2 met 1138; Finland met
1104 op plek 3, Duitsland op plk 4 met
1103… Oostenrijk dan op 5 met 1100;
België met 1045 op plek 6 en Frankrijk met
1030 op 7. Italië en Litauen dan op 8 en 9
met 978 resp. 248 euro.. Hoe dan ook: dat
krijgt niemand ooit weer terug hoe het ook
mag gaan..
DE FRANSE STAAT ALA AANDEELHOUDER
Macron de nieuwe minister volgt een
andere lijn als staatsaandeelhouder die dat
nu is in 13 ondernemingen met een
beurswaarde van 83 miljard. En hij wil een
actievere staats-aandeelhouder die de
lange termijn speelt. Hier de rij: EDF
84,5% ; Luchthaven Parijs 50,6%; GDFSuez 33,2% ; Areva 28,8%; Thales 26,4%;
Safran 18%; Airfrance-KLM 15,95 ; PSA
14,1%; Orange 13,4; Airbus 11%; Dexia
5,7% en CNP Assurances 1,1%.
De PS was er niet blij mee maar hij kreeg
applaus van de UMP.. De meeste
socialisten zijn nog steeds in de 19e eeuw..
Macron drukt nu zijn stempel op deze
overheidsbelangen en betreurde het dat
men het kapitalisme denigreert.. De tijden
van
Montebourg
(nu
zelf
ondernemersmanager)
zgijn voorbij..
FRANSE RENTE-SIMULATIE: AI!
Voor 2015 moet Frankrijk (om af te lossen)
192 miljard van de markt halen. Dat kost
tegen de gem. rente van vorige jaren dan
kost dat het volgende:
-1,7 miljard meer als rente 2014 =1,33 %
geldt
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-2,1 miljard meer als rente 2013 = 1,54%
geldt
-7,06 miljard meer als rente 1999-2008 =
4,12% gelden zou.
Parijs is volledig in de handen van… de
financiële markten..

de oude idee dat een baan in de primaire
sector
er
twee
aantrekt
in
de
dienstensector is geheel versleten. Die
banen worden enkel nog door de tertiaire
sector zelf gegenereerd! Hoe moet dat nu?
Wel het bestaande regeltje dat een baan
minimaal 24 uur/week moet zijn remt af. De
logica is veranderd en er kwam ook de
“uberisatie” bij in deze sector. Bla bla car
voor de SNCF, Uber voor de taxi’s en
BenB voor de hotels… De sector is
evenwel van mening dat zij veel meer te
bieden hebben dan deze nieuwlichters.
Maar dat kan enkel bij lagere kosten.. Dus
moet de denkwijze om en de regeltjes ook.

LA FRANCE: WRIJVING OVER POLITIEK
BUIZA
Een land “in oorlog” kent normaal geen
interne discussies terwijl de soldaten vechten.
Maar dat is nu zelfs in La France niet meer
zo..
De discussie gat nu zelfs terug naar 2011
Libië en nu praat men ook over de verhoging
van het Defensie budget.
Maar Libië dat was een unanieme interventie
en men kan hoogstens vinden dat het VNmandaat werd overschreden.
Verder zijn er mensen nu ongerust over het
gemak dat bij diplomaten heerst over “militair
interveniëren”.. De radicaliteit neemt dus ook
toe bij de diplomaten, en als er geen snelle
resultaten zijn gaat men klagen bij de EU en
de VN..
Tot recent was La France enkel bereid tot
interventie in het afrikaanse maar nu gaat
men met enig gemak ook veel verder. Zoals
bij de Golfoorlog van 1991.
Maar isolationisme nu zou ook dodelijk zijn
want dat betekent verlies van positie ook
economisch dus.. Of moet men nu
aandringen op een nieuwe europese doctrine
in deze?

EEN BEETJE FN-STATISTIEK
De ouderen (> 60 jaar) zijn weinig bij de
FN te vinden (nu nog maar 18%). Maar bij
de 45-59 jarigen is dat 31% en bij de <35
jaar is het ook 28%. Het aantal kiezers uit
de categorie leidinggevenden werd nu 15%
(dat was 8%).
Zo’n 42% van de stemmen van de
fabriekswerknemers gingen naar de FN,
23% naar de UMP-UDI, 21% naar de PS
en ov. Links, 4% naar de groenen en 3%
naar Melenchon.
Zo’n 80% van de recente FN-stemmers
stemden al eerder op Marine, 11% op
Sarkozy, 11% op Melenchon en 7% op
Hollande..
Zo’n 16% komen uit de beter opgeleiden
(Bac +3) en 56% verdienen minder dan
30.000 bruto.
En hoeveel % der kiezers komen uit de
private sector bij de grote partijen?
Wel: 85% bij de FN, 73% bij de UMP en
51% bij de PS.
Als motieven om FN te stemmen worden
door 66% genoemd de immigratie, 47%
noemt de onveiligheid. Bij UMP-UDI is dat
belastingen (55%) en bij de PS is het
onderwijs..
In de 80-er jaren scoorde de FN ca 2,5
miljoen kiezers, in 2002 waren er dat al 3,5
miljoen en nu zijn we op 5 miljoen.. Maar er
waren steeds grote schommelingen.

FRANCE: WAAR IS HET WERK IN DE
DIENSTENSECTOR GEBLEVEN?
Ook in de VS viel het aandeel van de
industrie in het BBP terug van 35% naar nu
20%. Maar daar heeft men maar 7,4%
werkeloosheid! Nu blijkt dat Frankrijk sterk
achterblijft in de dienstensector: 50% van de
chomage zit in de horeca en de handel nu.
De technologie deed meer posten ontstaan in
de niet-atomatiseerbare sectoren: onderwijs
en gezondheid. Omdat daar de arbeidskosten
veel te hoog zijn opgelopen! Zeker in de laag
gekwalificeerde banen waar het minimumloon
veel te hoog is om nog iemand aan te
stellen.. In Duitsland en het UK namen de
banen daar met 10% toe sinds 2011.. Maar

HIRING AND FIRING IN LA FRANCE
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Werkgevers zijn hier bang om iemand aan te
nemen: zeker in vaste dienst (heet CDD).
Vanwege het economische risico maar ook
vanwege “les prudhommes” (de wijze
mannen, de arbiters bij arbeids-conflicten).
Die worden ook wel EURO MILIONS
genoemd omdat het op een loterij lijkt! Want
wel 206.000 ontslagen komen in de arbitrage
terecht op een totaal van 600.000 à 1
miljoen..
Dat daalt maar dat komt omdat
steeds meer “congés” in den minne worden
geschikt. Want en proces kost ook nog eens
duizenden tot honderdduizenden.. en zelfs tot
aan faillissementen! Vanwege schadevergoedingen.. En daarbij kunt u denken aan
de volgende voorbeelden..
Een patroon stelt iemand aan op CDI
(=tijdelijk contract) tot op de dag dat hij
hem/haar of moet ontslaan of voor vast
aannemen.. En nu kan hij niet echt aantonen
dat hij goede bedoelingen had…
Een andere: de patroon organiseerde geen
verkiezing van een nieuw lid voor het CE
(Comité d’Entreprise) en wordt door een
ontslagen medewerker aan gegeven. Nog
een: de patroon vergat 5 jaar de medische
check en laat nou die persoon na 5 jaar een
zware ziekte krijgen. Dat kost schadevergoeding! Een andere klaagt aan omdat de
patroon niet de 10 min. Kleedtijd per dag die
in de 35 uur zitten.. Dat kost de patroon 6
maanden salaris.. Steeds meer worden er nu
aangeklaagd voor schuld bij “burn-outs”..
Natuurlijk moeten contracten en wetten de
werknemer beschermen maar hoe ver gaat
dat? En waar is het belang van de
“continuiteit van de onderneming”? Dat is: de
werkgelegenheid voor alle die er werken? eg

rederij op de wereld in handen. Mooie
fiscale condities overal behalve in… La
France
waar
de
gewone
ondernemingsbelasting geldt. De lage
brandstofprijs zal het “slowsteamen” dat de
laatste 5 jaar in zwang raakte nu ook weer
doen veranderen. Nu wil men weer naar 14
knopen toe wat 60% meer brandstof
vraagt. Jammer voor die klimaatmensen en
hun CO2 probleem..
BESTAAT NU OOK AL DE DUITSE ILLUSIE?
De duitsers worden wakker nu hun crisis
voorbij lijkt en het land 12 jaar na
Schröders zware ingreep er boven op
kwam. Zie nu het boek: De duitse illusie
van Marcel Fratzer (Instit. Duitse Econom.
Onderzoek), dat niets mijdt. Na Geerman
loving nu dus wat German bashing dus,
waar de grieken mee begonnen maar wel
om nogal twijfelachtige redenen.
Het exportwonder Duitsland moet nu goed
om zich heen gaan kijken en het zicht meer
op de lange termijn zetten. Olaf
Gersemann van Die Welt zet aan: “Merkel
leeft te veel bij opiniepolls” en ene Thomas
Fricke van Financial Times Germany riedt
Merkel aan ook eens te kijken naar het
franse model nu. Want wat is het duitse
probleem dan? Wel dat is zijn demografie
die veroudering gaat nu hard toeslaan. Wie
gaat di vele gepensioneerden betalen daar:
dat gaat klappen geven in de financiën!
Waarom zouden investeerders nog in dit
land investeren waar niemand meer te
vinden is die komt werken? En de
arbeidskosten zakken nu ook in de EUbuurlanden tot op het duitse level: door hun
hervormingen. Dus moet Duitsland nu
gaan denken aan salarisstijgingen en meer
inflatie, waarmee men overigens al wat
begon..
Het land is conjunctureel zeer afhankelijk
van die export omdat zijn % export in het
BBP nu al 50% werd! En er is grote
afhankelijkheid van het die vele kredieten
aan het buitenland. Ai dus, linke soep. Dus
nu is het de tijd voor Merkel het duitse roer
ook om te zetten.. zij moet nu ook de lange
termijn oppakken nu het land op de kortere

DE FRANSE REDERIJ
Gildas Maire is de president van LDA ( Louis
Dreyfuss Armateurs) en hij werd ook
president van Armateurs de France. En hij
vertelde een droevig verhaal over Frankrijk…
Geen enkele van LDA’s boten vaart met de
franse vlag nu, het personeel is 100% maleis
en de registratie is Malta. Dat brengt per boot
jaarlijks 1 miljoen op.. Hij heeft het over de
enorme verschillen binnen de EU en wijst
op… de grieken. De bazen wonen in Londen,
NY en Geneve en zij hebben 20% van de
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gered lijkt. Dus nu niet enkel alles doen om
de export te dienen door concurrentie-power
maar meer zetten op interne consumptie en
investeringen. Zegt Fricke dus..
En Wolfgang Streeck (Max Planck Institut)
vult aan. De ongelijkheid wordt nu te groot en
de publieke diensten zijn te smal geworden.
De leidende coalitie waarin ook de SPD zit en
die kongsi van werkgevers-exporteurs en
vakbonden moeten nu oppassen op wat
komt. Natuurlijk zal Merkel c.s. niet zo maar
zijn prachtige niche-politiek opgeven in de
naam van “de europese solidariteit”. Dat ziet
Streeck ook..
En Fratz zegt in zijn boek: “Een Duitsland
zonder investeringen in zijn infrastructuur en
zonder demografische dynamiek zal niet lang
kunnen voortgaan zo. Dat moet Berlijn nu
onder ogen gaan zien”.
Merkel weet best wat bedoeld wordt maar zij
moet manoeuvreren in zeer woelig water. En
zal dat op haar wijze manier don waar
iedereen respect voor kreeg. Maar: de druk
neemt toe van buiten én nu ook van
binnenuit. En die massa-immigratie vanuit het
zuiden moet ook een plek krijgen in dit alles..
Weer een perspectief dat niks eenvoudig is..

leidde zo zowel tot “écouter” als tot
“ausculter”!
Grieks is er minder in
gekomen maar het latijn werd sterk gevoed
door het grieks. Zie multicolore naast
polychrome.. Autombile en television zijn
grieks-latijnse hybriden.
En dan was er het oudduits het frankisch
dus! Dat met de franken voor de 5e eeuw
hier aankwam. Zo arriveerde het woord
guerre en verving bellum en kwamen ook
épargner, marcher binnen. En ook: gris,
bleu en blanc… Dus de basis is: latijn met
latere toevoeging van oudduits, frankisch..
De grote Arabische geleerden die in Al
Andaluz uit het grieks vertaalden brachten
zo het arabisch binnen. In de chemische
wetnschap, de botanisme en de wiskunde
vooral.. Chiffre en zero komen beide van
sifr. Jupe, artichaut en alcool zijn ook
Arabische importen. Ook zijn er nogal wat
turkse (ottomaanse) woorden: minaret, riz
(hindis) en perzische als pyjama. Daarna
kwamen met het kolonisme: bled, toubib,
barda en gourbi er ook aan..
Vanaf de Renaissance komt het iraliaans
sterk er in: alarme, alerte, canon, bombe,
soldat, sentinelle bijvoorbeeld. En de rijke
lombarden gaven het Frans: banqueroute
(banca) en rotta . Douche een klene ruimte
komt ook van doccia.. Italiaans wrd chique
en van standing..
Spaanse invloed is r minder. Maar
conquistador, banderille, vanille en cedille
zijn van spaanse afkomst.
Fransen
behielden ç wat uit het spaans werd
geschrapt! Tomate en cholat komen via
latijns amerika (Azteken) en Spanje in het
Frans terecht.
Engels krreg vele eeuwen veel uit het
Frans: omgekeerd gebeurde er weinig. In
de tijd van Willem de Veroveraar sprak
men in Londen aan het hof Frans (1066).
Bij de revolutie raakte de franse
revolutionairen geïnteresseerd in het
engelse parlemen-tarisme ( convention,
vote, selection..). En later kwam er nog wat
uit de sport als goal, coach..
Soms zijn engelse woorden nuttig om
“gaten te vullen”: flash, brushing, hold-up…
En zie ook week-end, cutter, maar e-mail
liep niet echt. E-commerce is lastig want de

DE VOEDING VAN DE FRANSE TAAL
Er was de 20e Week van de franse taal en de
francophonie, en de taalkundige Henriëtte
Walter sprak. Over de “vreemde woorden etc.
“ in de franse taal. Fransen willen graag hun
woorden exporteren maar zijn wat afwijzend
bij de “import”. Van de ruwweg 35.00
woorden voor “dagelijks gebruik” zijn er ca
13% afkomstig uit het buitenland. Van die
hele vocabulaire ca 25% (!) uit het engels
afkomstig. En dat is ca 3% van de 35.000
voor dagelijks gebruik. Daarna komen
italiaanse, oudd-duitse, Arabische, spaanse
etc. Ook Nederlandse: vooral in de zeevaart,
houtbewerking
(scheepsbouw)
en
waterwerken. Want daar leerden de fransen
veel van ons polderaars..
Sinds de romeinn kwamen kwam hier het
latijn op en met het christendom ging dat ook
zo op het platteland. Een soort van “volks
latijn” ontstond en in de Middeleeuwen wilde
men de taal weer wat meer “latiniseren”. Dat
leidde rot rare dubbelingen. “Auscultare”
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e wordt als i uitgesproken in het Frans.
Surprise-partie,
drink,
smart,
footing,
fashionabl gingen er in als zoete koek..
(zie ook L’Avonture des mots venus
d’ailleurs; Henriette Walter Laffont).

Centrale Bank die opnieuw de OG opjaagt
en dus ook de bouw. Er blijven dus twee
zwakke plekken: te sterk bancair
afhankelijk dus van rente en ook al wil men
daar niet verhogen nu.. En punt twee is die
super-afhankelijkheid van de “City”. En die
zou wel eens kunnen gaan delocaliseren
op termijn. Richting Azië. Dus het UK is
geen echt voorbeeld à la Duitsland.

DE METHODE RENZI IN ITALIË
Renzi zit nog steeds stevig in het zadel en
hervormt steeds sneller in stilte..
Zijn
hervorming van de landsindeling ging ook
veel verder dan de franse. Hij ruimde de 110
provincies (= als de franse departementen)
op en de werknemers gingen voor een deel
naar de 20 regio. Zijn Senaat gaat terug van
315 naar 100 leden.. En hij kwam met zijn
Jobs Act die wil dat de arbeidsmarktflex
toeneemt en daarmee gaat hij vooralsnog
goed vooruit. De franse Nobel-econoom
Tirole ziet zijn aanpak met bewondering. Het
48 verschillende stel arbeidscontracten ging
terug naar 8… Dat na een bevriezing van de
pensioenen, 42 jaar bijdragen in plaats van
40 jaar en verhoging pensioenleeftijd van 65
naar 66.. En bijdragen oplopend met de
levensverwachting!
Hij gaat als Monti voor hem maar wel
handiger. Maar hij drijft op een nieuwe
politieke generatie en hij slagde ook met die
nieuwe president Sergio Mattarella. Zijn
succes bij de groei is nog beperkt, maar hij
valt toch ook al in de EU op. En doet zowel
links als rechts vele zich verwonderen.

LINK SPEL VAN CAMERON
Cameron zat in de verkiezingen en hij
beloofde ook een referendum over ja/nee
EU in… 2017! Als hij dat verliest is dat
lichte afgang, maar als hij dat “wint” breekt
het zijn partij in twee stukken! Want de
britse zakenwereld is daar zeer ongerust
over..
En ze denken terug aan ene Wilson die
hetzelfde deed in 1975 en zo de
Labourparty in grote problemen bracht.
Want de gok van Cameron dat de EU de
verdragen weer opnieuw zou gaan
heronderhandelen berust op niets.. Brussel
heeft geen enkel plan op dit punt. En men
wekt daar nu aan terugdringen van regels
en ambtenarij en ook aan meer greep op
de immigratie.
Maar de stemming in het UK werd , ook via
de media, sterk anti-EU. Ook door UKIP
die stevig won. En dan zijn er ook nog de
eurosceptische tories… Dus mogelijk won
hij nu op de korte termijn (zijn job) maar zal
het slecht aflopen op de lange termijn
met… zijn partij de Tories….
Cameron won in meerderheid tot ieders
verassing
en
alle
oppositietionelen
moesten aftreden. De Ukipbaas werd
teruggevraagd op zijn ene zetel.. Maar de
winst van de SNP van Schotland, links en
met grote locale meerderheid nu en die
met 45% “weggaan uit het UK” op de
proppen kwam.. Nu moet hij hun ook
blijven pleasen. En ze zijn links en tegen
bezuinigen. En er is ook nog dat EUreferendum dat hem hielp om Ukip af te
schudden.. Die Brexit speelt dus nog een
grote rol zeker in de ultrarechtse vleugel
van de tories.. En zij (en anderen) willen
de immigratie terug dringen.. terwijl de
zakenwereld en Cameron zelf pro-EU is.

UK ZIT NIET ECHT LEKKER
Het UK is vooral een “bankland” en met het
terughalen van industrie gaat het niet
geweldig. Vooralsnog is er en fraaie groei en
een lage ww (5,7%).. Zo’n 5 miljoen banen er
bij in 5 jaar, waarvan 1/3 zelfstandige zijn. De
arbeidsdeelname is er 73% wat 9% beter is
dan voor Parijs. Mooi toch of is er toch iets
aan risico in hun aparte economische model?
Waar de diversificatie niet echt lukt en dat
wilde Cameron toch? Daarom werden de
vestigingsvoorwaarden voor industrie ook zo
gunstig… Maar de bezettingsgraad van de
industriële capaciteit bleef laag hangen op
90% war in Frankrijk en Duitsland beter ligt
rond de 95%. De industrie is maar 8% van
het UK-BBP! Dus het gaat daar nu vooral
goed door dat monetaire lijntje van de

35

Dus moet hij ook nog fors met Brussel gaan
onderhandelen.. Een grote hoeveelheid
hobbels wachten dus.
Hij was economisch succesvol en is met
Merkel heet pragmatische liberale duo. Is hij
nu toch minder eenzaam geworden dan
Hollande?

vast te zitten… Lang geleden was een
groei van 1% jaarlijks heel gewoon
overigens.
IJSLAND BEDANKT VOOR DE EU..
We horen over Grexit en Brexit maar
IJsland wil zelfs niet komen! De centrumlinkse regering vroeg ooit het lidmaatschap
aan en het leek er op dat men snel zou
aansluiten. Eerder dan Servië, Bosnië,
Albanië ook. Maar de centrum-rechtse van
nu lieten Brussel weten niet verder te
willen… Vooral omdat ze geen zin hebben
in die Brusselse visquota..
Maar er zijn ook duizenden de straat op
gegaan omdat ze eerst daarover een
referendum willen. Nu is het toch nog evn
een flink politiek item daar..

IERLAND EN ZIJN SIMON HARRIS
Hij doet financiën als staatssecretaris en is 28
jaar en wist de investeerders aan te trekken.
Vooral met goed en gekwalificeerd personeel.
Na de vele offers nu een hoger minimumloon
ook… De grote bezuiniging op de centrale en
locale ambtenarij is een ander pluspunt en hij
zegt dat het niet “vanzelf is gegaan”. Maar
Ierland heeft een bevolking die meewerkt en
zo kwam men hier weer op 4,8% groei in
2014. Het zit vooral ook tussen de oren..

ATHENE,
BERLIJN
EN
OORLOGSSCHULD
Tsipras en co vinden dar Duitsland zijn
oorlogsschuld niet echt voldeed en eisen
nu souplesse met hun schulden.. De
nazi’s hielden van 1941 tot 1944 zwaar
huis in het land waar 8% van de bevolking
(600.000) werden vermoord. Ook via
70.000 executies.. Ook werd Athene
gedwongen Berlijn 476 miljoen Reichsmark
te “lenen” die niet werden terugbetaald.
Daarom ook ging Tsipras op bezoek in
Kaisariani waar 200 verzetsstrijders
werden gefusilleerd in 1944… Hij moet
steeds meer druk zetten om te worden
gehoord… en nu wordt er zelfs gedreigd
met opeisen van duitse bezittingen in het
land: Goethe-Instituut en Duitse school
werden genoemd. Maar in 1946 ontvingen
de grieken 7 miljard dollar bij de Akkorden
van Parijs. Door de dan woedende
burgeroorlog
tussen
royalisten
en
communisten eist Athene niet meer.. Ook
omdat het regiem dat kwam (door VSsteun
aan
de
royalisten)
anticommunistisch was. En Washington wilde
ook niet dat d russen teveel duitse
oorlogsbetalingen zouden krijgen dus
pushten ook niet de griekse.
Bij het
Akkoord van Londen in 1953 over de
duitse oorlogsschulden beperken de VS
met alle macht te hoge schuldbetalingen

DE NOREN MOETEN OM
De 5 miljoen noren zijn voor 20% van hun
BBP afhankelijk van hun olie en gas. Ze zijn
nr. 7 op de wereld voor Olie en nr. 3 voor gas
nu… Dus die val van de olieprijs komt ook
hier hard aan. Maar hier stopte men heel veel
oliegeld in dat grote staatsfonds.. Zo’n 7 op
de 10 noren zijn bezorgd en hier is 1 op de 9
werkzaam in de olie. Waar nu de
investeringen
afremmen
en
projecten
stoppen.. De staatsinkomsten gaan kelderen
dus ook dat fonds met 800 miljard zal minder
groeien.. En de 3% die er naar het
staatsbudget gingen ook en ook die 50%
export door olie/gas… Dus r moet ook hier
bezuinigd worden en er zal meer uit het fonds
nodig zijn.. Erna Stolberg die al sinds 2013
regeert hier is al begonnen en opende het
debat over de grote afhankelijkheid van de
olie. Er moet dus ook hier economisch
gemoderniseerd worden..
DE FRANSE GROEI IN 50 JAAR
In 1950 was de groei, zegt Parijs: 8,6%! In
1960 was die 8%; 1969 zelfs 7,1%... In 1975
daalde het naar -1%, in 1993 werd het -0,6%
en in 2009 werd het -2,9%...
In grafiek een dalende lijn per decennium:
van +5,9% in de 60-er jaren down to 1,1% in
de jaren rond 2000. En daar lijkt het nu even

36

omdat Duitsland grenst aan het Russische
Oost-Duitsland en het is Koude Oorlog. Dus
wordt
de
oorlogsschuld
van
Berlijn
gehalveerd en d betalingen uitgesmeerd tot
zlfs na de duitse hereniging. Na de
hereniging besluit men (Duitsland, Rusland,
Frankrijk en UK) alles te finaliseren met een
betaling van 239,4 miljard . Daarvan werd de
laatste tranche in 2010 (!) betaald aan
Athene: 69,9 miljard euro…
Griekenland was akkoord en eist nu
herziening van het Akkoord van Londen van
1953 en herberekent de griekse schuldeis tot
een astronomisch bedrag. Hierdoor wordt
alles tot een soort Doos van Pandora een
nieuw grieks drama in de EU.. Het
ressentiment is ontsnapt en dat zal moeilijk
weer zijn te redresseren. Daar zal Athene
nog gaan achter komen..

bestelde ook 48 Sukhoi jachtvliegtuigen en
nieuwe raketten. Ook kwam er dat gascontract voor 40 miljard m3 vanaf 2018..
Maar de “grote Russische broer” is aan het
verzwakken terwijl China groeiend is.. En
in centraal Azië zijn se zelfs concurrenten
in stilte.. Zie de bezoeken van Xi Linping in
Kazakhstan, Ouzbekistan en Kirghistan en
de “nieuwe zijderoute” die heel wat anders
doet dan zijde.. En die via Rusland naar
Europa loopt.. Maar de As Rusland-China
draait en men gaat zelfs samen militaire
oefeningen doen…
De oude en nieuwe vrienden waren er:
Cuba, Egypte en Venezuela, van de
westerse ex-geallieerden was er niemand..
Assad kon natuurlijk niet ook even komen.
Maar de oude sovjetrepublieken waren er
allemaal..
De nieuwe tank Armata T-14 toont dat
Rusland nog denkt in termen van regionale
oorlogen.. Heel anders dan de Nato met
zijn drones, speciale troepen met veel
electronica
en
super-intelligence..
Oekraïne kan ons meer zeggen over de
militaire idee van Poetin. Nato-experts
moeten nadenken nu Moskou inzet op
materieel voor bewegingsoorlogen en nu
zijn eerste nieuwe tank na WOII showt..
Poetin is intern zeer populaire het
omgekeerde van extern: zeker als hij ook
zijn kozakken weer liet paraderen, niet
meer gezien sinds de tsaren.
Rusland toont keer op keer zijn zeer
effectieve diplomatie (zie Iran, Egypte en
Syrië) en samen met die chinese
vriendschap + power (ook financieel) kon
er nog wel eens meer gerommel ontstaan
in het westen. Via de lijnen van elks
economische
belangen.
De”arme
wereldmacht” en “de werkplaats van de
wereld” staan tegenover het unilaterale VS
bij het paaien van de opkomende landen.
Het blok China-Rusland staat er..

MINIMUMLOON EU
De bulgaren moeten het doen met 184 euro
en de luxos krijgen…1923 (dat is: x10). In
Athene zakte het met 14% en in Roemenië
steeg het met 95%. Fransen kregen ook 14%
meer tot op 1458 euro en dat is plaats 6 in de
EU. Ten opzichte van de mediaan is het
echter het hoogste namelijk 60%. Zes landen
hebben geen minimumsalaris: Italië, Cyprus,
Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden.
Je die fiscale eenheid dat duurt nog even…

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE NIEUWE VRIENDSCHAP RUSLANDCHINA
De handel tussen deze landen liep van 33
miljard in 2005 op naar 95 miljard in 2014.
Energie, infrastructuur (transgrens) en vrije
roebel en yuan maakten dat mogelijk. Ook de
nieuwe BRICSbank met 50 miljard dollar en
de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie ,
waarin centraal-Azië en Rusland samenwerken speelt een grote rol.
Hert wordt ook hier een beetje “oost tegen
west” zoals ook op de grote militaire parade
in Moskou was te zien. Waar Xi Jingpin ook
aanwezig was en geen enkele westerling.. En
China steunt nu ook de dalende roebel.. En

RUSLAND PRAAT OVER NUKES
Moskou spreekt bijna als Noord-Korea als
her Denemarken waarschuwt dat het antiraketschild van de VS wil helpen. Zo’n 25%
van de russen schuwen inzet van nukes
niet als… iemand de Krim zou willen terug
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kapen. Het Russische leger bevestigt er klaar
voor te zijn.. Allemaal geschreeuw inderdaad
maar toch beangstigend als het uit de
monden komt van je buren..

Lodewijk XIV stuurde in 1688 de jesuieten
naar China voor diplomatie, wetenschap ,
handel en kunsten. Einde 19e eeuw gingen
de franse juristen en ingenieurs naar
Japan. Singapoer dankte Frankrijk voor
eerdere hulp bij zijn onafhankelijkheid in
1965. Kortom Frankrijk heeft een traditie op
veel gebieden in Azië. En de ASEAN (Z-OAzië) gaat over 600 miljoen mensen, 100
miljoen meer dan de EU.
Het PISA-klassement van de OECD van
2012 laat als eerste 7 aziatische uni’s zien:
Sjanhai en Singapoer voorop. De VS zijn
nog de grote meesters hier maar Azië komt
er aan. In 2030 zullen India en China de
broedplaats
zijn
voor
50%
hoger
opgeleiden op de wereld. De VS staan dan
op 8% en Frankrijk op 1%..
Maar er is meer dan kwantiteit zie ook de
kwaliteit. In Azië is het systeem zeer
competitief en de nadruk op creatief is te
zwak. Het franse systeem dat sterk op
redeneren en kritiseren is gericht kan hier
iets betekenen dus. De franse Lycea in
Azië zijn er bekend om. En de fransen
kunnen leren van het aziatische “leren door
te doen” om de innovatie te stimuleren. De
alliantie ingenieurs-managers en de knowhow op campusgebied zouden Azië goed
kunnen helpen. Kortom een intensievere
studenten uitwisseling zou nuttig kunnen
zijn. De franse en de aziatische aanpak zijn
dus sterk complementair en hierin steekt
een grote kans voor beide regio’s!

OEKRAÏNE: KAN POROSJENKO BLIJVEN?
Hij kwam er via Maidan en werd in mei 2014
tot president gekozen. En wordt gesteund
door een regering van 5 partijen . Om de
Grondwet te veranderen is ook hier 2/3 nodig
en dat zijn 288 van de 450 zetels dus. Dus wil
hij na 5 jaar verder dan moet hij deze weg
bewandelen, onze miljardair. Hij is een van
de 4 oligarchen en een andere is op zijn
minst concurrent: Igor Kolomoiski de baas
van de stad Dnipropetrovski. Hij liet in maart
2015 de gebouwen van de nationale pipelineonderneming en dat van de nationale
olieonderneming bezetten door zijn milities en
de poorten werden vastgelast. Porosjenko
moest het laten gaan, want Igor wilde een
wet forceren om hem te remmen. Dat lukte
niet dus daarom die bezetting. De heren
vonden zo een compromis. Zij zijn de enige
met de guts en de middelen om hier leiding te
geven.. zij zetten ook overal hun pionnen in.
P. ontkwam maar net aan een debakel toen
hij ten onrechte zijn oppermilitair geloofde die
dacht in het oosten te gaan winnen: dat liep
heel anders af. En hij verloor bijna alle
goodwill in het westen en ook bij het IMF. Het
anti-corruptieburo van 700 man dat de
parlementscommissie ondersteunen moet om
de enorme corruptie vooral bij de hoge
ambtenaren. Daarvan werden er al 3000
ontslagen. Hier is het al 25 jaar grote
corruptie en dus zal het niet gaan meevallen
dit land om te turnen. Wat zeker 300 miljard
vereist wat de toegezegde 40 miljard tot een
schijntje maakt. Toch zijn er ook westerse
optimisten die veel goeds zien in het duo P.
en zijn pm Iatseniouk maar de komende
maanden worden spannend. Hogere prijzen..
lagere pensioenen en hier werd al 30%
verloren. In oktober 2015 verkiezingen en
dan zal blijken wie er wint en hoe onrustig het
wordt.

INVESTEREN IN DE EU: EEN DILEMMA?
De euro is laag dus de chinezen komen er
aan om te kopen wat ook mooi is voor de
EU-bedrijven. Investeerders zijn top!
Portugal
verkocht
21%
van
zijn
energiebedrijf, Pirelli werd helemaal
gekocht, Club Med ook en Symbiose kocht
49,9% van het vliegveld van Toulouse!
Over die investeringen in de infrastructuur
is nu in Parijs een debat gaande maar
Valls ziet geen probleem. Het bedrag staat
nu al op 20 miljard voor 2014 en
verdubbelde in 4 jaar.. Maar nu is dat
ongeveer gelijk aan onze investeringen
daar.. China heeft geen goede reputatie in
mensenrechten
in
de
EU-landen:

OOST-AZIË
AZIË KOMT OOK OP IN ONDERWIJS EN
VORMING
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hoogstens 30% is positief over China..
Terwijl het no 1 is voor Duitsland en Italië!

strategische ideeën en een grote flexibiliteit
in het economische model..
-De
vrije
markt
en
het
vrije
ondernemerschap
–Vrije
handel
en
openheid
Er kwamen wel 300.000 internationale
bedrijven op af en er werd hier massief
geïnvesteerd in onderwijs/opleiding! En
een dikke immigratie van… meer
begaafde… Ook een milieubescherming in
een tuinstad. En met een harmonie tussen
salarissen van ambtenaren en privéwerkers en die aziatische mix van verlichte
democratie mét strikte controle van
oppositie en maatschap-pelijke vrijheid.
Ook een permanente verandering
en
evolutie in een haven met als start-basis:
bouwen, constructie en raffinage. Vanaf de
70-er jaren werd het informatica, chemie
en farmaceutische industrie. En daarna
werd het financieel centrum en een hub
voor de internationale luchtvaart.. Met de
crisis einde 20e eeuw en de hoge
salarissen kwamen grenzen in zicht en
dus.. schakelde men om naar centrum voor
hoogwaardige services, van medische tor
financiële en via ook de digitale.. En werd
een merk voor architectuur, sport en
cultuur van mondiaal type.
Maar Lee deed meer dan dit alles voor zijn
stadsstaat en speelde ook een rol in de
ontwikkeling van modern Azië. Hij startte
het eerste Soevereine investeringsfonds en
noemde het Temasek in 1974 al..
Onderdeel van het Ministerie van Fin. Om
al zijn deelnemingen te managen.
Temasek is nu 200 miljard dollar… en het
tweede GIC (uit 1981) is nu 350 miljard.
Ook was Lee de grote animator van
ASEAN en de handelsovereenkomsten
met Europa en de VS. Die nu als modellen
dienen voor andere. Ook kwam hier in
1978 Deng Xiaoping op bezoek terwijl Lee
de Volksrepubliek nog niet erkende..
Hier zien we dat er wonderen kunnen
gebeuren op de ontmoetingspunten van
geopolitieke speerplekken en economische
powers én dat er ook staatsmannen bij
horen met visie en doorzettingsvermogen.
Hier werd zo de 21e eeuw uitgevonden
aan de straat van Malakka. Op het moment

OVER DE HELD VAN SINGAPOER
Lee Kuan Yew is niet meer. De “vader van
deze stadsstaat stierf met 92 jaar en na het
runnen van wat al heet: Het laboratorium van
de economische opkomst van Azië.. En dat
niet zomaar.
Singapour werd in 1957 zelfstandig; het
vertrok uit Maleisië en maakte een Grondwet
in 1959. En bleef eerst een soort depot van
de britse marinehaven met zijn 1,6 miljoen
inwoners en 620 km2. Een etnisch-religieuze
supermelange, straatarm met dat 450 dollar
inkomen jaarlijks.
Nu is dat 55.000 dollar: de hoogste met
Luxemburg en Qatar als vergelijking.
Werkeloosheid 2%, 90% is huiseigenaar, En
met een handelsoverschot van 20% van het
BBP en ook een budgetoverschot. Publieke
uitgaven 17% van het BBP en externe
schuld: nul… Het is dé plek voor talent en
kapitaal en de meest competitieve van de
wereld met zijn ruim 200 landen.
Infrastructuur en een levenskwaliteit zonder
weerga, een der beste onderwijssystemen op
de wereld… En weinig criminaliteit en
corruptie!
Het genie hiervan werd in 1923 in een
middenklasse, chinese familie geboren ging
naar de London Economics School en naar
Cambridge. Hij bouwde later een soort van
“ideaal Europa in Azië” dat met iedereen
concurreren kon en wat lijkend op Japan wat
het militaire betreft nadat het in 1965 uit de
Maleisische Federatie weg moest. Deze
enorme mix van chinezen, maleisiers en
indiers die niet een gezamenlijke taal, cultuur
of religie heeft en zelfs geen natuurlijke
grenzen koos engels als voertaal en werd het
eens over “een eigen staat”. Geen enkele
bodemschat hier maar wel de brug tussen
Het Westen en Azië die alles wat vooruit
wilde aantrok. Investeerders, ondernemers
en knappe koppen.. Waardoor een groei van
7% ontstond sinds… 1965 en een landje dat
technologische koploper werd van de 20e
eeuw en vertrekkend als “derde-wereld-land”.
Hier zien we het huwelijk tussen enkele
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van de multipolaire wereld in wording en de
omslag van het Westen naar de Aziatische
Pacific..
Ook van de culturele confrontatie, instituties
en waarden die verschillen. Maar (nog)
zonder zware militaire fratsen.
Zijn zoon Lee Hsien Loong volgt hem op en
hij moet zich nu verstaan met de andere
machthebbers. Wordt Singapoer nu weer de
motor voor de politieke bevrijding die vereist
is voor de innovatie en die het antwoord moet
zijn op de aspiraties van de “zuidelijke
middenklassen”?
(naar Bavarez, Le Point april 2015).

regionale stabiliteit. Nu wil China
samenwerken via werelwijde economische
vrijhandel en dan vooral nu met de rest van
Azië, Europa en Afrika. Dus: welvaart
samen maken en verdelen..
Dus komen er nu vele infrastructuren aan:
bruggen, spoorwegen, telecomsystemen,
pipelines, tc. Om alles te faciliteren. In
Kazakhstan werken nu al de chinese
bulldozers aan een nieuwe autoweg die
China verbindt met de poorten van
Europa.. Een begin aan deze “commerciële
zone voor 3 miljard personen” (= straks 1/3
van
de
wereld)..
Het
nieuwe
handelsvolume over deze zijderoute zal
2500 miljard zijn.. Al in 2013 was de
handel China-EU 430 miljard..
Zo krijgt de chinese politiek vorm met de
partners in Centraal Azië en de
“grondstoffenlanden”. Mede daarom ook
die giga-investering in Turkije van 6 miljard
in dat gasveld daar. De route loopt tot de
Indische Oceaan en de Golf waar ook
Griekenland bijna ligt… Beetje tegenover
de VS en in dit licht moet dus ook de
oprichting van de AIIB (Asian Infrastruture
Investment Bank) worden gezien. Waar
Washington van schrok en de UK en
Nederland meteen lid van werden… Dit
wordt dé concurrent van IMF, Wereldbank
en de Aziatische Ontwikkelingsbank…
Waar China niet goed “aan de bak komt”.
Lesjes voor Obama c.s. .

JAPANSE BEDRIJVEN LOPEN VAST..
Sharp een grote al vanaf 1915 een superstar
heeft nu 8 miljard aan verlies geboekt. En het
gaat 3500 man ontslaan, zijn bedrijven
opsplitsen in de productie van kristallijne
schermen wat 1/3 van de omzet is.
Ondanks vele hervormingen, nieuwe bazen al
jarenlang komt het niet uit de neerwaartse
spiraal. Het is hét grote akelige voorbeeld van
de japanse industriële neergang. De
arrogante positie van Sony, Fujitsu, Toshiba,
Sharp, Hitachi en Sanyo is in groot gevaar..
Beurszakkers: Panasonic -38%, Fujitsu -82%,
Sonhy -88% en Sharp -92%.. China en ZuidKorea dwingen Japan op de knieën.. Enkel
Panasoic dat nu samengaat met Sanyo lukt
het nog op te krabbelen in de professionele
verlichting en autobatterijen.. De industrie
zoekt het nu vooral in “business to business”
zoals nu ook Brother al gaat doen. De
neergang van een industriegigant is gaande..
Het vergrijsde land kan niet meer meedoen..
Een drama dat Berlijn doet sidderen..

OVER CHINA: ZOEKEN NAAR ZIJN CULTUUR..
Sinds 2000 ontwikkelt zich een nieuw soort
confucianisme in China voor zowel
arbeiders
als
ondernemers.
Heruitgevonden dus deze zeer oude traditie.
Die de verbinding vormt tussen het
innerlijke van het individu en de familie, de
maatschappij, het land en het universum.
Het was in de Han-dynastie de keizerlijke
ideologie. De ambtenaren werden toen
gekozen op basis van hun kennis van de
oude confucianistische teksten. Bij het
einde van het keizerrijk in 1911 keerden
vele zich naar het westen en “af” van het
oude. Tot de communisten kwamen in
1949 bleef het overeind maar op de

DE NIEUWE ZIJDEROUTE
De oude zijderoute was legendarisch en dus
nam China als naam voor dit giga-projekt:
Silk Road Company.. En deed meteen 40
miljard in de pot. Het gaat om een
economische “strip” die loopt door Eurazië
naar Europa en over zee naar Afrika.. Dit
mag een draai in de buitenlandse politiek van
China heten die tot nu toe rustte op 3
principes: we bemoeien ons niet met
andermans zaken, we willen meer macht in
de internationale instituties en we willen
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achtergrond. Tchang Kai-chek werd er door
geïnspireerd in 1934 bij zijn beweging “Het
nieuwe leven”. Onder Mao was het
verdwenen maar in Taiwan en Hongkong
bleven intello’s er mee bezig in dialoog met
het westen en zijn gedachtegoed. Onder Mao
was het het symbool van feodalisme en
slavernij maar toen hij stierf in 1976 kreeg het
zijn kans weer in de tien jaar van nerveus
zoeken naar een vervolg. En de mix van de
historie van China inclusief het confusianisme
naast de belangstelling voor het westen. In
de jaren 90-tig wil Peking de denkers van
Taiwan en Hongkong aanpakken als zijnde
anti-communisten en dat bleef een beetje zo
tot op vandaag. Maar er is ook een revival
begonnen. Nu bestaat er sinds 2000 een
brede beweging van herstel in meerdere
lagen van de bevolking. Boeren, zakenlieden
etc. gestimuleerd ook door confusionistische
activisten uit Taiwan. Vooral in de opvoeding
is het nu sterk opgekomen ook omdat vele
ouders
het
huidige
onderwijssysteem
afwijzen. Het is hun te egoïstisch en te weinig
gericht op ontplooiing. Vele betalen voor een
opleiding naast de normale n dat neemt ook
wat religieuze vorm aan soms via
herintroductie van oude rituelen. Het is zeker
ook een reactie op de negatieve kanten als
corruptie, giftig voedsel, ongelijkheid… en
ook de regels van de Partij. Zo werd
confucianisme, boeddhisme, taoïsme en
christendom herontdekt. In Hongkong schreef
een krant dat er nu meer christenen zijn in
China dan partij-aanhangers. Vooral bij de
jongeren en hun charitatieve inslag gebeurt
dit nu. Ook steeds meer ondernemers willen
zich maatschappelijker opstellen. En ze
bevorderen het lezen van klassieke lectuur bij
hun mensen. Ook onder arbeiders, vaklieden,
werknemers worden nu vaker ceremonies
georganiseerd ter ere van Confucius. Op
zoek naar ander wereldbeeld en waarden.
Rechtvaardigheid, vertrouwen en piëteit
komen in de lift. Het gaat samen met een
herlevende nationalisme en belangstelling
voor de geschiedenis. De kiosken liggen vol
met biografieën van Keizers, de geschiedenis
en.. de Geschriften van Confucius. De
herleving van het confucianisme zie je zowel
in kringen van machthebbers en hun

omgeving als in groepen die daar geheel
los van staan. Vele zeggen dat lezing van
“Conversaties” hun leven veranderde. En
nu zien w dat de leiding van het land er
actief instapt en het ziet als ook iets
positiefs!
Zo werd Confucius nu big business in
China in boeken en op TV. Op scholen en
bij uitgevers, Cd-producties etc. Maar het is
duidelijk meer dan “business” en het gaat
vel dieper.
(Dw wijze en het volk, Herleving van het
Confucianisme in China, CNRS edities Fr.
Université Paris-Diderot).
CHINA IS GROOT IN AUTO’S, MAAR...
ChemChina kocht Pirelli uit Italië, nr 5 op
de wereld in autobanden. Goed voor 6,1
miljard euro omzet. Japan (Bridgestone
met 21 miljard) blijft nr.1, Michelin is nog
twee (Fr. 92 miljard)
gevolgd door
Goodyear (VS,14 miljard) en Continental
(Du, 14 miljard). Volvo werd ook al gekocht
door Geely en idem PSA (14% van
Dongfeng). De goed gevulde kassen doen
China veel kopen vooral in Europa en dat
vooral vanwege de kennis die er “in” zit.
Continental ontsprong de chinese dans
net.. Zo gaat het nu..
Maar nu stagneert de automarkt ook hier
en de locale merken kunnen enkel nog
door met subsidies. De bezetting van de
aanwezige prod. Capaciteit daalde van
95% in 2010 tot nu 70%. In de VS schoot
die omhoog van 75% naar nu 103! De
overcapaciteit voor kleine auto’s ging in
China van 5% in 2005 naar nu 25%... In
de VS liep dat van 15% omlaag naar 10 en
nu weer retour op 15%. Dus de verkopen
in China zakten in.. En om rendabel te zijn
moet een fabriek boven de 75% bezetting
draaien..
De
occasionmarkt
is
daarentegen gestegen en daarop zijn de
buitenlanders favoriet. Als de subsidies
zouden stoppen zou er nu radicale
opruiming volgen.. bij de chinese merken.
Alibaba bleek op de expo in Sjanghai
stevig te zijn gaan samenwerken met GM
en BMW bij het leveren van mogelijkheden
om financiering en onderhoud voor hun
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auto’s te vinden. Over de plannen van
Alibaba om met een eigen Alicar te komen
werd niets vernomen..
China zit voor jaren nu met een stagnerende
eigen automarkt dus .. Een westerse kwaal..

14% van de hier werkende franse bedrijven
denken dat ze hier gelijk staan met de
chinese concurrenten. Vele gaan terug en
investeren minder hier en de staat komt je
hier ook niet snel te hulp als je bedonderd
Wordt klaagt men. Want rechters zijn hier
niet vrij: justitie is hier niet onafhankelijk.
Hier zit de Achilleshiel van China, zonder
een correcte justitie zal een kapitalistisch
model vastlopen. Dat concludeert Gabriel
Gresillon….

GAAT CHINA ONTSPOREN?
Krijgt ooit Li Kuan Yew een standbeeld de
premier nu van Singapoer die de uitvinder is
van het totalitaire kapitalisme en die het
voorbeeld was van Deng Xiao Ping? Deze
toonde dat die onverbrekelijkheid van
democratie en kapitalisme niet zo sterk was.
Hij leerde dat van het westen maar liet hun
politieke systeem voor wat het was… De VS
en de EU zitten te wachten tot het in China
gaat veranderen en dit regieme om zal
moeten, maar sinds 1989 Tianmen gebeurt r
niet echt veel. China duwde Japan van plek
twee en gaat nu jagen op plek 1 van de VS.
Is er toch een ander kapitalistisch model
mogelijk?
Nu is de groei onder de 7% wat niet goed is
omdat dit de uittocht van het platteland niet
meer ondersteunt. De centrale bank
verlaagde weer de rente. Na 40 jaar één kind
politiek wordt die versoepeld maar de
demografie is nog zorgenkind. En die
luchtvervuiling (10 x erger dan Parijs!) is ook
niet best. Opnieuw spreekt men ovr “een
sociale explosie”… maar de Patij staat steady
en XI Jinping regeert met vaste hand. En hij
vecht hard tegen d corruptie nu. Het boek
China. De grote stap in de mist van Gabriel
Gresillon tracht het te begrijpen. Dit land
zonder rechtstaat. Waarin het franse Danone
al moest ontdekken dat het zijn strijd moest
opgeven tegen concurrent Wahaha… ook
andere buitenlandse bedrijven hebben het
hier moeilijk n Peking pakt zelfs de grote
amerikanen hier aan. De lijst van publieke
aankopen zonder openbare aanbesteding
steeg van 3000 naar 5000 en daarop zijn de
westerse merken terug gevallen naar 1/3 !
Apple is uitgesloten net als Macfee (Intel)..
Waar de westerse winnen komen ze Peking
tegen en bij het kopen van chinese bedrijven
kunnen de buitenlanders niet echt open
ondrzoeken tevoren. Caterpillar ontdekte zo
na de koop van Siwei een enorme corruptie:
de bedrijfswaarde daalde met 87%. Slechts

HET BOEK VAN XI LINGPIN
Regeren in China heet het en het bevat de
toespraken en occasies van Xi en dus
sinds 2012. Het gaat vooral over de interne
problemen
en
de
economische
ontwikkeling, het leger, de ecologie en de
corruptie. En nauwelijks over internationale
zaken. Hij laat zien trouw te blijven aan
voorgangers als Mao en Deng Xiaoping en
lijkt hun aanpak te stroomlijnen. Maar hij
richt zich ook op de ongelijkheid en nieet
enkel op verdre ontwikkeling.
Hij verdedigt de 7% groei als nodig genoeg
om het inkomen per hoofd te verdubbelen
in 2020… en veroordeelt de corruptie.
De verhouding met de VS komt eer
nauwelijks in voor: hij heeft het over “op
voet van gelijkheid” en dat was het..
Harmonie in diversiteit is het motto en
meer contacten met… Europa ook! Dat
moet partner zijn, zijn stem verheffen en
niet te veel naar de VS luisteren. Wel heeft
hij het wat feller over zijn “achterland” de
Zee van China: daar moet niemand
aankomen. Maar ook zijn persoon is te
voelen en hij toont zijn power en zijn zin
om te blijven.. Een stijl die meer charisme
inhoudt ook
en hij zoekt naar meer
populariteit. En laat de grote rijken voelen
dat hij de baas is, ook al verkassen zij hun
kapitalen naar het buitenland.
Hij heeft een duidelijke lijn en denkt sterk
centraal maar ook aan de band met het
volk. Meer leider en minder technocraat
dus...
CHINA EN ZIJN REGIO
De salarissen in China stijgen snel ten
voordele van zijn regio die de producties
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overnemen. In 1990 had China 3% van de
wereldproductie dat is nu… 25%! Samen mt
zijn aziatische buren zelfs 50% want de
productie ging van China vooral naar Z en
ZO-Azië! China heeft een paar enorme
voordelen:
1.Zijn lage kosten, prima infrastructuur en ook
en hoge automatiseringsgraad.
2.De regio is zijn nu goedkoper achterland.
3.De stijgende consumptie en meer handel
en diensten.
Sub-Sahara Afrika en India hebben last van
de nieuwe tijden met lagere marges. En hun
arbeiders zijn minder goed opgeleid… Dus
zullen zij ook meer moeten doen aan
landbouw, diensten en infra-structuur. En aan
een liberalere aanpak.. Anders is China niet
te evenaren..
Japan en Zuid-Korea zien met zorg dar
inpikken van een deel van de Spratley
archipel door broer China.. Een dertigtal
kleine eilandjes in de chinese Zee tussen
Vietnam en de Philippijnen en ook Maleisië is
niet ver.. Het maakte er een paar wat groter
en gaf ze kunstmatige havens en op een
kwam er een vliegveld waarop grote vliegers
kunnen landen. Want er lijkt olie en gas te
zitten daar maar het is ook een
superstrategische plek. Daar komt een groot
deel langs van de wereldhandel..

werkzoekenden er bij… Die naar de steden
moeten voor werk: het platteland biedt
weinig.
Maar men zit niet op nul.. Er ging een
sonde naar Mars die maar 53 miljoen had
gekost! Zijn farma-industrie concurreert
prima met het buitenland en wie kent niet
de namn van Tata, Reliance, Mahindra die
vele bedrijven elders opkochten. Bangalore
is ook de wereldhoofdstad voor software!
India heeft ook 900 miljoen mobieltjes..
Het is nog een deerde wereldland, maar in
een jaar sprongen de buitenlandse
investeringen met +40% en er kwamen
200 miljoen bankrekeningen bij. Ook overal
OG-projecten nu en de Beurs van Bombay
die uitbreidt en die plek biedt aan start-ups.
Zie ook Bollywood met een pretpark met
10 miljoen bezoekers per jaar.
India is een zeer inhomogeen land met
grote verschillen. In inkomen, religies en
herkomst.
Zie India Railways met 1,4 miljoen
werknemers en 8 miljard reizigers en
enorm veel ongelukken en slechte
kwaliteit… Dat moet van grond af aan
gerenoveerd worden en als andere
ondernemingen
ook
zijn
eigen
ziekenhuizen, scholen en fabrieken krijgen.
Dat oude quasi-sovjiet sfeertje moet “om”..
Chaotische fiscaliteit tussen de 29 staten
een groot probleem voor buitenlandse
ondernemingen en een ongeletterdheid
van 30%. Weinig infrastructuur, soms geen
goed drinkwater en files bij de vleet vooral
in Delhi. Subsidies voor voedsel en
brandstof slopen de begroting en zo gaat
dat gat op 7%. En overal corruptie: bij
Telecom, Rolls-Royc, vergunningen, in de
cricketsport.. Men staat op plek 142 van de
189 mogelijke… Net achter Gaza. Een
onmogelijke bureaucratie waar bedrijven
als Renault, Bic en Peugeot al op stuk
liepen. En een onvoorspelbare justitie..
Toch investeert Ford nu 1 miljard in een
der provincies.. onder het motto “do, wait
and see”. Zonder high tech en
investeringen is r niet genoeg groeitempo
en blijft ook de staatsschuld te hoog: nu
65% van het BBP. De banken zijn voor het
grootste deel genationaliseerd en zitten vol

ZUID-AZIË
INDIA MOET VERDER DAN CHINA
Modi de nieuw PM is flink bezig in dit land
van 1,3 miljard met in 2014 5,3% groei en dat
naar 10% zal moeten.
En naar 100
intelligente steden ook, ook autowegen,
waterleidingen, snel Internet, kerncentrales
en industriecorridors.. Ook op naar sociale
zekerheid dus.. Men wil hier niet China
naapen: men mikt tegelijk op meer
consumptie én export. Het inkomen per kop
is 1500 dollar en China doet 6800… Een
derde van de indiërs leeft in armoede (= -0,45
eurocent per dag), het land zit vol
krottenwijken,
bij
zonder
sanitaire
voorzieningen op het platteland (60% heeft
niets). En 70% van de bevolking is onder de
25 jaar en het land groeit met 1,2% per jaar
(China 0,5%). Dus elk jaar 12 miljoen
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met dubieuze debiteuren. De partij van Modi
is niet aan de macht in 50% van de
provincies en heeft geen meerderheid in de
High Chamber. Daar is de oude partij van het
Congress de baas. En Sonia Ghandi daar wil
niet
de
agrarische
veranderingswet
ondertekenen. Dat verarmt volgens haar “de
armen”.. Dit democratisch obstakel heeft
Chine niet.
Maar Modi duwt krachtig achter zijn slogan:
Make in India.. en zegt de democratie te
respecteren als de beste vorm….
Stand India—China nu:
Bevolking
1,28
Groei
5,4%
BBp/inw.
1500
Saldo Hand.bal.
-138
Export Miljard d.
312
Buitenl. Invest.
28

ze geweerd. Hij zette zich tegen hen af om
bij de hindous te scoren.
De zaken wereld wordt nu ongerust ook
omdat christenen/katholieken zich zorgen
maken over dat hindoe-opportunisme.
Modi beloofde beterschap maar doet
weinig tot nu toe..
Geestelijkheid en
business zijn steeds oplettender op deze
man vol zelfver-heerlijking die zijn sprookje
van de arme thee-verkoper koestert.
Zijn partij de BJP begon al op enkele
plaatsen te verliezen. Er zijn 45 miljoen
werkelozen en elk jaar komen er 13 miljoen
werkzoekende bij. Dus er moet een
duidelijk expansief economisch plan
komen.. De privésector wacht af. Op de
beloofde
betere
administratieve
omstandigheden, die ook de buitenlandse
investeerders zeer interesseren. Maar
BTW
hervorming
en
bankvereenvoudigingen laten op zich wachten. Ook de
jeugd die hem massaal steunde wordt
onrustig.
Modi moet nu snel gaan moven, want het
eerste “Modi-effect” verliest aan kracht.
Zelfs zijn broer sprak over “te veel theater
en te weinig verandering”. De komende
maanden worden dus cruciaal en er komen
op diverse plaatsen verkiezingen aan.

1,36 miljard
7,3%
6800 d.
+324 miljard d.
2210 id.
201 id

MODI ROEPT ONGEDULD OP
Hij is er nu een jaar deze hindoe-leider die zo
succesvol was in “zijn staat”Gujarat. Waar hij
dee industrie sterk steunde maar weing
sociaals toonde: 45% van de kinderen zijn
nog ondervoed en 20% is ongeletterd daar..
Modi deed liever opvallende dingen zoals de
straten van de stad asfalteren..
India wacht steeds ongeduldiger op zijn
moves en ziet niet veel in zijn besluit om op
schoolboeken en voorbehoedmiddelen zijn
foto af te drukken.. Maar de grootste
melkfabriek van het land weigerde hem om
zijn beeltenis op de melkpakken te zetten.
Hij omringt zich met oude vrienden en schuwt
een persoonlijkheidscultus ook bepaald niet.
Hij wipte de gouverneur voor hem na locale
onrusten en een aardbeving en bleek ook
geen moslimvriend. Hij trad niet sterk op toen
deze groepen elkaar uitmoordden in 2012..
Hij werd aangeklaagd omdat hij de moslims
niet
beschermde
maar
ook
snel
vrijgesproken. Voor de hindoes was hij
intussen al “de grote redder” geworden. Hij
trad zeer autocratisch op: dulde geen
tegenspraak van ministers en wil geen
publieke oppositie. En de moslims bleken
bepaald niet zijn favoriete groep en die
wonen ook in de arme wijken. Elders werden

PAKISTAN: 46 MILJARD VAN CHINA
Dat is de omvang van de projecten van
China hier en daarmee blijkt dat dit land
een echte pilaar is van China aan deze
zijde van de regio. De haven Gwadar staat
al onder “controle” sinds twee jaar: een
chinees bedrijft runt het daar…En daar ligt
de Arabische Zee ook waarlangs men in de
toekomst best veel energieproduct kan
importeren. Peking is een planner!
BANGLADESH GAAT VERDRINKEN
De stijgende zeespiegel zal hier 1/3 van
het land onder water zetten en miljoenen
van hun woonplek verjagen. De cycloon
van 2007 zorgde al voor 3400 doden. Men
rekent nu op 1 mm erbij per jaar maar het
zou 1 meter kunnen worden in 2050. Een
ramp voor de 156 miljoen inwoners van het
land. Het smeltende ijs van de Himalaya
zal de Ganges en de Bramapoetra doen
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stijgen vooral in de delta’s. De recente
overstromingen maakten al vele waterpunten
onklaar en men moet soms al veraf gaan
water halen. Ook veel akkergebied is verloren
dus is er minder te eten. En als de rijstvelden
verdwijnen is er ook minder aan werk. Ook
vele kweekbassins voor vis en kreeftjes zijn
bedreigd. Dan moeten veel mensen in het
bos werk gaan vinden. En ook de piraten
komen nu gemakkelijker de mangrove binnen
en nemen gijzelaars. Die tegen betaling
vrijkomen.. losgeld 1000 euro. En anderen
moeten weer in de steenfabrieken gaan
werken of naar de buitenwijken van steden
verhuizen. Daar kwamen er al 500.000 aan.
Anderen vluchten naar India naar Calcutta.
Daar tracht men hun nu werk te geven op
drijvende akkers. Ook deed men rijstplanten
ontwikkelen die in zoutwater groeien. Maar
dan moet er kunstmest bij. De VS helpen hier
ook via de wereldbank.. want 1 amerikaan
vervuilt in zijn eentje meer dan 97
bangladeshers. En dat komt ook in 2015 in
Parijs op de COP21 op tafel..

Penthouse (de premier van Qatar). Experts
zijn bang dat dit ook de goedkopere rest
mee gaat trekken: in Manhattan zit dat nu
op 18.000 dollar per m2..
OBAMA IN DE FOUT IN HET MO
Hij laat het nu bij drone-aanvallen en wat
steun in Irak. Hij aarzelde te veel in Syrië,
in Egypte, in Libië en zijn Iran-policy
maakte de saoudi’s en Israël boos. De
republikeinen willen harder optreden: ook
naar 10.000 man in Irak en stop tegen het
Iran-akkord. De VS heeft nu nog in totaal
20.000 man in het MO; in 2004 waren er
dat 230.000 en in 2013 nog 100.000.
Hillary Clinton is voorzichtig: ze wil IS
aanpakken een oppositie steunen in Syrië,
de banden met Egypte aanhalen en betere
relaties met Israël. Maar er is weinig geld,
de russen zijn agressief en idem de
chinezen. Zij wil een Iran-akkoord maar
meer garantie tegen belazeren. Want Iran
is nodig tegen IS.. Maar hoe dan ook het
MO blijft een energiebron, de wieg van de
grote drie religies en staat op zijn kop. En
de Arabische staten zien we blijven
instorten. Daaraan kan niemand iets doen
ook niet de VS. Enkel meespelen in een
lang en bloedig proces van restabilisatie…

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
HET OG VAN NY
Op 10e etage boven de Hudson ligt een
triplex uit 1908 van de krantenmagnaat
Hearst. Zo’n 650 m2 huis plus 1000 m2
terrassen. Te koop voor 24 miljoen. Op
18/19e etage boven Central Park verkoopt
Hilfiger zijn duplex van 500 m2 voor 75
miljoen plus maandelijks 20.000 lasten. In
Manhattan boomt de luxe markt boven 5
miljoen en de ultra-luxe boven 15 miljoen,
opnieuw. Chinezen, Russen, Zwitsers en
Qataries zijn de klanten.. In dit segement in
2014 700 verkopen (5-15 miljoen( en
daarboven nog 122. In 20215 nu al 86 dus
plus 15%.. Twin Towers is vergeten en de
eisen worden nog hoger ook fransen zijn er
nu. Ook in de co-ops de apparts van oude
rijke families waar je enkel als “vriend” mag
wonen.. Maar de echte top is de nieuwe skyscraper 432 Park Avenue die naar 425 meter
gaat. En in de toren One57 betaalde iemand
al 97 miljoen en 100 miljoen voor een

GUANTANAMO

Obama gaf het niet op maar de opvolger
moet het afmaken..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
ECONOMISCH MODEL ARGENTINIË
De belangstelling daarvoor is weer gewekt
omdat het daar beroerd gaat en ook omdat
het programma van de FN er op lijkt!
Want daar staat 35 uur behouden, pension
met 60 jaar, de hoogste belastingschijf
optrekken, nationalisatie van de banken
etc. .
Dirigistisch en anti-liberaal en ook
protectionistisch
en
zeer
soeverein
monetair; want de euro moet ook weg in La
France.
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Zijn de kiezers van de FN echt zo gek op dit
linksige programma en deze rare reis in
onbekend economisch model?Daarom haald
vice-president Fleuriot dan ook vaak
Argentinië aan als voorbeeld.. Wel hoe staat
het met de 3e economie in latijns amerika en
de 24e op de wereld? En zijn ijzeren dame
Kirchner (bruine versie van Marine Le Pen?)
aan de macht sinds 2007 haar overleden
man opvolgend. Wel daar is de groei nu echt
stuk: de buren alle 2.5% in 2014 maar zij:
0,5%... Het is in het klassement van de 151
opkomende landen nu door IMF op plek 145
gezet. Maar echte economen vrezen dat het
echte groeicijfer -2% is.. Want ook hier is
cijfers manipuleren dagelijkse kost, daar
zorgde Nestor Kirchner al voor.. Want ze
kwamen fout in zijn vaarwater teerecht.
De inflatie daar is een wereldrecord en zou in
2014 21% zijn geweest. Maar de experts
berekenen eerder 37%... Ook omdat dit land
geen cent geleend krijgt op “de markten”
sinds men in 2001 besloot geen schulden
meer te betalen. Dus moet men hier om de
budget tekorten te financieren terecht bij de
eigen centrale bank. Tekorten: 1,2% in 2012,
1.9% in 2013 en 2,6% in 2014. Dus de
geldmassa ging hier met 29% omhoog in
2014: pesos bijdrukken dus, dag en nacht.
Natuurlijk is ook de lagere olieprijs (-25%)
een punt die voor push en export moest
zorgen. Die export zou “maar”12% zijn
gezakt, zegt “men”. De inflatie deed nu al 500
grote bedrijven vertrekken en ook omdat men
hier privatiseert! Zie Repsol’s filiaal YPF dat
wrd ingepikt wat veel ophef gaf in 2012. Dus
nu loopt het land ook steeds verder achter in
technologie en infrastructuur, vooral ook rond
de energiesector. Die is zelfs een tekort-post
geworden: -6 miljard in 2014 en dat was nog
+1,8 miljard in 2010. Door de peso-inflatie is
er nu ook een enorme zwarte markt ontstaan.
De officieuze dollars heten hier dan ook : de
Messi-dollar (10 pesos per dollar), de
Maschero-dollar (14 pesos n de Ginobili met
20 pesos conversie-waarde.
Hier
is
men
ook
wereldkampioen
protectionisme met zijn honderden douanebarrieres. Want import is (te) duur.. Daardoor
vallen vele machines uit wegens gebrek aan
reservedelen die uit het buitenland moeten

komen.. Maar het is niet genoeg ook al
daalde wel het handelstekort een beetje. In
de winkels zijn vaak producten niet meer te
vinden zoals ketch-up en tampons… En
natuurlijk trekt dat grote corruptie aan met
omkoopgelden voor ambtenaren. Die even
niet moeten kijken… De familie Kirchner
heeft er weinig last van met zijn grote bezit
aan luxe-hotels dat in 10 jaar ..
vertienvoudigde! Op de Corruptie-index
(Transparancy International) staat het land
nu op 107 (van de 175 geplaatsten..). Op
de indexlijst van de “economische vrijheid”
staat het 149e op totaal 152 en dat was in
2000 nog plek 34. Nu staat het vóór
Venezuela, de Kongo en Zimbabwe.
Dat is dus de vrucht van deze politiek die
vooral
ontstond
door
“een
betalingsprobleem in 2000” en de FN moet
ook eens kijken naar Noord-Korea. Ook
zo’n gesloten land dat iedereen bang doet
zijn en zijn inwoners zeer ongelukkig
maakt.
In Nederland moet men ook eens gauw
beter kijken naar het economische
programma van.. de PVV van Wilders. Die
met de FN in Brussel dik is bevriend… Ook
al zo’n verdwaalde verpopulariseerde
liberaal? Die “de mensen wil beschermen
en leuke dingen wil geven” maar die niet er
bij verteld waarheen dat langzaam maar
zeker leidt… Isolement, achterlijkheid en
ook niet echt “minder marokanen”!
DE CORRUPTIE IN BRAZILIË
Petrobas de olieboer stortte wel 2 miljard
aan omkoopsommen vis een systeem van
Over-facturering
aan
toeleveranciers..
Graca Foster is de hoogste baas van
Pettrobas en goede vriendin van Dilma
Rousseff die net werd herkozen.. En die nu
flink in de ellende zit. De koers van
Petrobas kelderde ook al .. In enkele
weken
-27
miljard
dollar
Ai weer die enorme corruptie..

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË
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Ogenschijnlijk rustig maar in veel toch volger
van Europa. Maar dan met een aziatische tic.

En natuurlijk is het ook hij die het
vluchtplan van de clan beheert en intact
houdt.. De moeder van de laatste woont al
in Dubai met een dochter. En er zijn nog
andere neven in Witrusland. Die leverden
ook wapens aan de rebellen in de
Oekraïne.. Een van de vele dictaturen die
hun bezit en familie spreidden over de
wereld en die niemand opsluiten kan..

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE KOERDEN
Kurdistan is de bijna automoe provincie van
Irak. In de buurgebieden in Turkije en Iran
zijn ze ook de meerderheid in de bevolking.
Verder weg in deze beide landen zijn ze
minderheden. IS bevindt zich ten zuiden van
Koerdistan: van Rojava in het westen (waar
ook Kobane ligt) tot ter hoogte van Bagdad
(zuid-oosten).
De christenen zeggen: Zonder de koerden
gaan we er alle aan. Hun vluchtplekken zijn:
Mossoul, Qaraqosh en Erbil. De koerden
zeggen over IS: : Die franse jongeren in IS
zijn de fanatiekste… De wereld heeft nu
begrepen dat de invloed van IS gaat van:
Europa tot Syrië en van Kenia tot Egypte..

MILITAIR HANDELEN LINK IN LIBIË
Men wil raids gaan doen op Libië, de EU
denkt er ook aan vanwege die
vluchtelingshandel daar. Renzi dacht er
ook al aan en zag dat iets militairs daar
250.000 man eiste.. En wist dat Libiërs
geen van alle dit accepteren zullen: zie ook
Irak. Het moet dus op lange termijn gaan
via het herstel van een staat daar, zegt ene
Patrick Hamzadei, de Libië kenner. Zie
Tunesië, Marokko en Algerije waar weinige
weg vluchten naar Europa.. Het is een jong
land stevig getekend door 40 jaar dictatuur.
Dat nu in duigen ligt met twee regeringen
en vele militie-groepen. Daar heerst nu
geen ideologische strijd maar een pure
strijd om de macht.. en vrede preken is
daarom lastig nu. De olieproductie is op
heel laag dus is er geen geld om
ambtenaren etc. te betalen. Kadaffi deed
veel met corruptie maar het oliebedrijf en
de nationale bank draaiden prima. Nu is
oorlog voeren de boventoon..
De facto is het land verdeeld in twee en
niemand kan van de ander winnen. In
Tripolis is het overigens echt geen rotzooi:
men leeft redelijk daar en Idem in
Toebroek. Dus beide hebben een plek
veroverd nu. Oost heeft 60% van de olie en
west 40%... en niemand durfde nog het
oliebedrijf en de centrale bank te “pakken”.
Oost is in bij Egypte en de Arabische
Staten.. West is de lieveling van Qatar en
Soedan. Het westen moet nu via de VNafgevaardigde Bernardina Leon werken; hij
moet slagen. De positie van Frankrijk is
delicaat omdat het meteen oost steunde in
Benghazi. Dat ook internationaal erkend is
nu.. De IS-ers kwamen terug uit “Syrië en
zitten vooral in Derna met 200 à 300 man.
De helft van hen is libiër en ze hebben veel

DE ASSAD CLAN VAN SYRIË
De patriarch is Mohammed Makhlouf broer
van de moeder van president Basher Assad.
Die twee zonen heeft waarvan Rami de grote
financiële man is. De VS verbood elke deal
met Rami en zijn vader, omdat zij de
corruptie-kampioenen zijn. De vader wilde
zijn bevroren tegoeden en bezit in de U weer
terug want hij zou zijn vertrokken naar
Rusland en had met het regiem niets meer
van doen. Dat geloofde het Europese Hof dus
niet.. Rami bleef in Damascus en helpt Assad
om in het zadel te blijven. Hij bezit voor 5
miljard aan vermogen.. Telefoon- en
bouwondernemingen, Investeringsfondsen,
banken, een havenbedrijf, hotels en
restaurants,
luchtvaart
en
een
electriciteitscentrale. Hij pikte een aantal
keren het deel van partners uit Egypte en
Libanon in en heeft ook het nodige in de VS,
Europa en Cyprus. Maar de Cyprische
nationaliteit raakte hij kwijt..
En zijn
rekeningen bij HSBC Zwitserland zijn
geblokkeerd. Maar er is destemeer, ook
onder andere namen, in Rusland, Singapoer
en Dubai. Bij de oude rijke families van Syrië
is hij geen geziene figuur meer intussen. Na
die 200.000 doden samen met neef Basher.
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geld en spullen. Jongere fanaten uit vroegere
rijke Kadaffi-families..
De vluchtelingen
businees is nog maar 170 miljoen en men zit
niet rechtstreeks IN deze business nu. Zegt
ook de VN. Want “hun kust” is moeilijk
toegankelijk. Je moet een boot laden met
vele zodiacs. Al die handelaren varen aan
met vluchtelingen op zodiacs en slijten die
aan de grotere boten… En pas op de
djihadi’s zijn publicitair handig: ze wachten op
onze eerste fout.. en gaan dan profiteren
Militair nu ingrijpen werkt averechts… Europa
moet voorzichtig zijn.. Zeker ook Frankrijk
dat er zeer eenzijdig in staat nu. De britten en
Italianen zijn voorzichtiger. Parijs met zijn
jonge diplomaten is te gretig..
Het lijkt op de VS 15 jaar geleden!

noorden was het Ottomaans tot 1918 en
daarna kwam er een burgeroorlog
gepushed door de Saoud’s uit Riad en
door Nasser uit Egypte aan de andere
kant.
Het is een der armste landen ter wereld
maar ligt ook op een hoog-strategische
plek.. Aan het Nauw van Bab-el-Mandeb
van super-belang voor de internationale
handel over zee. Waar de schepen
passeren als ze van de Indische Oceaan
naar de Mare Nostrum gaan, via Rode Zee
en Suez-kanaal.
In 2013 kwamen hier bijna 4 miljoen
barrels olie langs dit “nauw” dat maar 33
km breed is.. Hier hebben de VS en
Frankrijk militaire bases in Djibouti. En hun
radars kijken ook naar de overkant naar
de 25 miljoen jemenieten.
In 1990 werden beide samengevoegd..
Saleh wordt de baas tot in 1994 de houti’s
(zayditen uit sjiietische hok) in opstand
komen. Zij zijn ca 30% van de bevolking.
Saleh onderdrukt die bloedig. Feest voor
Al-Qaida dus met hier de naam Aqpa die
vele aanslagen pleegt en met VS-drones
wordt aangepakt. Obama politiek die
geheel mislukt. Saleh wordt gewond bij een
aanslag en wordt afgezet. De houti’s
worden daarbij in 2014 door Iran geholpen.
Zo werd Jemen nadat ook nog IS
aankwam hier, een model van chaos in het
MO zowel voor radicalen als de regiomachten.
Deze chaos en burgeroorlog hier werd
weer een verrassing voor de VS die er snel
vertrok. Ambassade dicht en de 125
special troops gaan nu ook. Weg dat mooie
partnership
met
de
regering
die
wegvluchten moest.. Washington dacht
aan … Vietnam en Afghanistan.
Nu vechten in dit land van 25 miljoen vier
groepen hier om de macht: de sjiietische
milities (de houtis, gesteund door Iran), de
president Hadi gesteund door de saoudi’s
(hij probeert met 20.000 man terug te
vechten), dan Al-Qaida (dat hier Aqpa
heet), vele soennitische stammen en.. de
nieuwste IS! Die met aanslagen en stokerij
zich binnen vecht. En wat niet zo best is:
die houti’s zijn nu dichtbij de Straat van

ANDERE WIND IN SAOUDI-ARABIË?
De nieuwe koning van 79 jaar smeet, na de
dood van zijn 90-jarije voorganger, de
opvolgingsorde door elkaar. Zijn halfbroer
van 69 werd vervangen door zijn neef
Mohammed Nayef van 55 jaar. Die is nu
Minister van Biza en kleinzoon van Ibn Saoud
de stichter van het koningsrijk. Nog
opvallender was echter de benoeming van
zijn eigen zoon, nu minister van Defensie, tot
tweede
troonopvolger
in
lijn..
De
oliemonarchie herschikt de rangen nu ze
verzwakt door de heropleving in Iran. In Syrië
tracht men de anti-Assad oppositie te
hergroeperen waarvan Al Qaida de
voorganger is. En in Jemen nam men het
voortouw in een militaire actie tegen de
houti’s… Helaas maakt die de chaos daar
nog groter en ondanks de andere koppen
lijken de paradoxen te blijven..
EN NU IS JEMEN AAN DE BEURT
Dit land heette vroeger “het gelukkige Arabië”
want het was groen en vruchtbaar. Plinius zei
dat al in zijn dagen. Maar het werd speelbal
der machten: de fransen waren hier een
beetje de baas van 1868 tot 1939 (het is ook
tegenover Djibouti waar La France nog
steeds een basis heeft) en in Aden zaten de
britten . Die werden verjaagd door de
sovjetaanhangers die er in 1970 de
“Democratische
Volksrepubliek
Jemen”
oprichtten in het zuiden rond Aden. In het
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Bab el-Mandeb tussen Afrika en het
saoudische schiereiland.. Waar 38% van de
wereld-handel
via
zee
langs
komt..
Washington c.s. zijn weer verrast en nu gaan
10 landen, vrienden van de saoudi’s met
150.000 soldaten, 100 vliegtuigen van de
saoudi’s, 30 van Arabische Emiraten en 4
marineschepen uit Egypte. Er zijn al vele
vliegvelden aangevallen, wapendepots en
ook raketlanceer-installaties.
De oorlog Iran--SA begon nu, en die met AlQaida en IS was er al. Het MO gaat nu echt
in open conflict. Iran waarschuwde al.. en met
hun die Hezbollah uit Libanon, Hamas uit
Gaza en de alouiten van Syrië (Assad) en nu
ook Jemen… En Kerry en het westen +
Rusland
praten
met
Teheran
over
kernwapens..

vergeet ook niet dat Iran, hofleverancier
ook van China, de derde grootste
olievoorraad ter wereld heeft en snel weer
flink kan produceren. Daarbij ook geholpen
door
westerse
olieboeren
en
die
wegvallende sancties zijn positief voor
exporteurs. Zoals Frankrijk, de VS en ook
Duitsland..

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
UITVINDER ELON MUSK GAAT DOOR..
Hij vond de Tesla-auto uit, ook goedkoop
de ruimte in met Space-X en daarna de
TTGV-trein Hyperloop. Die laatste moet
1200 km/uur halen. Nu komt er ook zijn
“huisbatterij” Powerwall nog bij die het voor
3000
dollar
mogelijk
maakt
om
huisbatterijen te laden met zonnepanelen
en windmolens en zo veel energie op te
slaan. Een fabriek van 5 miljard is er al
voor gebouwd in Nevada. Dat maakte hij
op 30 april bekend..

DE IRAN DEAL “UNDER WAY”
Na 12 jaar praten nu en raamwerk dat op 30
juni ingevuld moet zijn en de angst voor
luchtaanvallen (door Israël) is nu minder…
De P5+1 (5 perm. Leden V-raad + Duitsland)
kwamen op slopende wijze tot dit historische
pre-akkoord. Waarin Iran zijn recht op
nucleair onderzoek behoudt als het maar: het
aantal centrifuges terugbrengt van 16000 tot
6000 en zijn verrijkte voorraad met 98%
terugbrengt… Zo wordt weer de “break out
time” gered : dat is de tijd nodig voor een kant
en klaar kernwapen vanaf nu.. Die moet meer
dan een jaar blijven wil men.
Daar tegenover staat het geleidelijk opheffen
van de vele sancties.
Een victorie voor de VS? Maar er kwamen
zware zorgen BIJ voor de saoudi’s, Israël en
Turkije en dat geeft ook hoofdbrekens extra.
Maar Obama heeft hiermee en met zijn
Cuba-coup wel aardig wat gedaan aan zijn
buitenlands beleid! En, -door de achterdeur-,
ook aan zijn Mo-beleid. Want Iran is de vader
van Hamas en Hezbollah en ook van de
houti’s in Jemen. En de hulp van Assad in
Syrië..
Natuurlijk brengt dit ook mee dat Iran
strategisch nog sterker in het “MO-Spiel”
komt.. Daarom heet deze deal bij vele ook
“pervers te zijn”. Want pas op: vele
belangrijke MO-landen hebben sjiietische
meerderheden binnen hun grenzen! En

INTELLIGENTER WONEN
Uw huis weet wie er is: hij telt mee.. En
stelt alles in wat u leuk en lekker vindt: uw
persoonlijke huis dus. Qua temp, licht,
apparatuur, muziek etc. . En u kunt ook
nog uw agenda vertellen waardoor het huis
alles tevoren voorbereidt op uw komst.
Naast de internetbox krijgt u ook nog de
Homebox en daar kunt u natuurlijk overal
ter wereld mee communiceren. Zij die
hierin bezig zijn qua leveranciers spraken
al een gezamenlijk communicatieprotocol
af ZigBee geheten. Alles in en om u huis
wordt
zuiniger,
gemakkelijker
en
comfortabeler. Tot uw wc-toe natuurlijk..
En straks weer uw huisbox ook de meteo
en kan ook daar rekenig mee houden.
Maar nog beter is dat aangekoppelde
meteo-station dat u ook verlost van foute
voorspellingen van de meteodienst..
DIE LINKE DRONES
Al meer dan 60 keer was het in Frankrijk
raak met overvliegen van kerncentrales en
het Elysée.. Wie deed dat? De regering
neemt het zeer serieus nu en het leger
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plaatst al radars bij de kerncentrales.
Greenpeace vroeg consultant John Large om
een rapport en deed dat ook op het Elysée
bezorgen.. Daarin staan vele scenarios, ook
voor een terreuraanval op een kerncentrale..
Deze: Drone 1 plaatst een bommetje bij de
deuren van de “baden” die de voorraadplek
zijn voor de brandstof. Dan komen er een
aantal die het dak bewerken om door het gat
een grote drone te laten binnengaan met een
explosief in het bassin. Dat dan scheurt net
zoals in Fukushima. Een ander: een drone
brengt wapens naar binnengedrongen
terroristen of saringas. Of men valt de
turbines aan met een bom of men doet een
container
afgewerkt
vallen
door
de
ophangkabels stuk te maken met een drone..
Al deze acties zullen radioactiviteit doen
vrijkomen.. Wie? Wel dat kunnen zijn
“vreemde mogendheden of terroristen” of
(lichtere
gevallen)
“antinucleaire
organisaties”. EDF zegt dat zo lang het bij
drones blijft van onder de 5 kilo (nu wettelijk
maximum voor civiele drones in Frankrijk) is
er
weinig
te
vrezen
gezien
de
constructiesterkte. Het rapport van Large
wordt knullig genoemd, niet professioneel
dus.
Een knutselaar Pascal geheten vloog vele
malen met een drone van 300 gram rond in
La Defense en maakte fraaie video’s. Hij
zegt: een drone in kruisvorm met 4 propellers
een batterij een GPS en een kaar erin kost
150 à 200 euro nu. En hij weet: die drones
boven
die
centrales
zijn
GPSgeprogrammeerd dus ze vliegen naar een
onbekende plek om te landen na de operatie.
En worden daar opgepikt: dus er is niemand
BIJ die centrale te vinden.. Er zijn nu al vele
GPS-programma’s
daarvoor
te
koop.
MultiWii, Pixhawk en OpenPilot bijvoorbeeld.
De overheid zoekt bij alle die “voordeel bij
deze vluchten zouden kunnen hebben”. Ook
als het maar enkel publicitair zou zijn.. Ook
denkt men na over “kamikaze-drones”: kort
geleden botste een A320 bijna tegen een
drone op Heatrow.. Er is al een bedrijf dat
apparatuur maakt om de drones acoustisch
te detecteren en men heeft die aangeboden.
Ook wordt er gedacht aan GPS-storing
veroorzaken of die van evt. pilotagezenders..

Maar opsporen is 1 en dan moet je ze nog
neutraliseren, nog linker. Dus waarom
geen drone ANTI-drone gemaakt? ECARobotics is r mee bezig en hun drone filmt
de andere en verschaft de autoriteiten de
beelden van de hele vlucht tot de landing..
Of waarom geen netten gespannen of zelfs
valken africhten die ze pakken? Kortom de
oorlog tgen de foute drones is “on”.
HACK THE DRONE
GDF-Suez organiseerde het een wedstrijd
in kleine drones om ook maten op te
nemen… Degene die won kreeg 3000 euro
plus een stage bij de Start-up BeMyApp in
Parijs.
SLIMME BRIL IN DE AUTO
BMW levert die straks met de auto waarin
veel info in de glazen wordt geprojecteerd.
U hoeft niet meer op de instrumenten te
kijken. Op de Salon in Sjanghai waren ze
te proberen samen met de Mini van BMW.
Deze autofabrikant laat de auto niet over
aan Google en Tesla..
NAT KOGELVRIJ VEST
Kevlar vond het uit samen met Tech Institut
Moratex in Polen. Het zit vol met cellen met
een speciale vloeistof die zich meteen
verdikt bij een kogelinslag.. En bij een
groot kaliber wordt het vest veel minder
beschadigd dan in het klassieke type. Dus
is ook de kwetsuur minder bij de mens. En
waarom ook niet zoiets gemaakt voor
rugbyspelers of autobumpers?
CAMERA ZONDER BATTERIJ?
Een camera heeft ook lichtdiodes die het
beeld opnemen voor de foto en dus dacht
ene Shree K.Nayar van Columbia
Enginering waarom dan daar niet ook
diodes bij die electriciteit kunnen maken?
Dat lukte met een sensor van 30 bij 40
pixels die hij met een 3D-printer maakte.
En de camra doet het zonder batterij en
waarom zou die ook niet uw mobieltje
kunnen laden later?
ROBOTACHTIGE ZEVENMIJLSLAARZEN
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Ze zijn van koolstofdraad gemaakt en wegen
niet meer dan een paar basketschoenen: 500
gram. Ondrzoekers van Carnegie-Mellon en
Uni van N-Carolina schreven in Nature over
wat zij leerden van de menselijke anatomie.
Om een loopsysteem te maken dat 7%
minder energie doet verbruiken.. Wat het
gewicht meetorsen is van 4 kilo door een
mens. Het is een soort van kunstmatige
Achilleshiel die zich laadt als de hiel op de
grond komt en later die energie terug geeft.
Goed voor de kuitspieren dus! Prima hulpje
voor ouderen die weer lopen als een 20jarige. .

De nederlander André Geim ontdekte het
in 2004 al en won de Nobelprijs. Het
geleidt stroom beter dan koper en is lichter
dan staal en het neemt bijna geen licht op.
Dus is het zeer geschikt voor schermen
van i-phones.
Het helpt ook de kwantum computer te
maken en apparaten voor de ruimte. Mooi
want het is ook een van de speerpunten in
EU-R&D samen met Human Brain Project.
Het is nu nog lastig te maken maar dat is
een kwestie van tijd. Dit heet al hét
materiaal van de 21e eeuw en de naam is:
grafeen..

DE KUNSTMIER OM TE LEREN
Zo’n 13 centimeter lang en hij weegt 105
gram en zeer gelijkend op een gewone mier.
Niet alleen in fysiek maar ook qua gedrag.
Het duitse bedrijf Festo maakte deze
BionicAnt met veel 3D printwerk. Twee minicamera’s als ogen en de antennes zijn om op
te laden. Overal sensoren die ook piëzoelectrisch werken. En de kaken kunnen
“vastpakken”. Ze kan met de omgeving
communiceren en om daar op te studeren in
het kader van de robottechnologie is deze
“ant” gemaakt. Voor de fabriek van morgen
dus..

NIEUWE BEROEPEN ROBOTS
Toshiba levert nu Aico die de tekentaal
spreekt… Het VS-leger test nu Saffir die
een vuur achter een deur ontdekt en blust.
Hij loopt door rook en vlammen. De
gespecialiseerde robots zijn in opmars.
DE ANTI-HAAI BOEI
Die is er nu in Australië waar vaker
roofachtige haaien voor de kust mensen
aanvallen. Deze kan alle soorten haaien
herkennen en alarm geven via een satelliet
aan de kustbewaking. De boei loopt op
energie van een zonnepaneel en op
stroom van een fan die door de
zeestroming draait. Hij heet Clever Buoy
en is de vrucht van samenwerking tussen:
Shark Attack Mitigation Systems, Google
en Optus. Geruststellend voor zwemmers
en sufers daar..

ONTZOUTEN MET GRAFEEN
Grafeen is een moleculenlaag koolstof en
daarmee kun je ook zout water ontzilten. Als
je er gaatjes van een watermolecuul groot in
maakt waar je dan zout water doorperst..
Nanotech dus waardoor je veel goedloper
kunt ontzouten. Aanbevolen door afdeling
Energy van Oak Ridge National Laboratory…
(zie ook Nature, Nanotechnology).

ANTI-LAWAAI VLIES
Maar ¼ mm dik en van rubber en als je dat
op de wand van een heli of vliegtuig
aanbrengt komt er veel minder lawaai
binnen. Uitvinding van MIT en geïnspireerd
op bijennesten qua structuur van het
oppervlak. De natuur heeft het allemaal..

KLUIS-HORLOGE
Wilt u uw geheimste data goed opslaan dan
kan dat nu als u een speciaal horloge van
Bulgari koopt voor 6000 uro! Dat opslaan via
Wisekey kost u ook nog 20 euro per maand
vraagt: maar dan zitten die data ook in een
zwitserse bunker. Enkel u met uw horloge
kan er nog bij…. Dus verlies het niet!

DE 3D-PEN
The 3 Doodler heet ze en ze schept draden
in de luchten: een pen om 3D te printen.
Future Make levert ze en het platform Etsy
(handgemaakte producten) verkoopt ze.

NIEUW MATERIAAL
DE ROBOTMAKERS
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Op de Maker Faire in San Francisco toonde
Gaël Langevin zijn robot InMoov.. Met 3Dprintr gemaakt.. Maar daar lopen er vele
rond zoals ook Bertier Luyt van Fanclub die
Maccanoïd G15 KS bedacht. Google dat
even: uw oude meccano idee is obsolete nu!

omhoog naar 380 ppm in 2011. Dus + 100
ppm in 160 jaar= 1,6 ppm per jaar…
Van 2011 tot nu gingen we zachtjes + 20
ppm hoger tot nu 400,83 ppm. Dus 5 ppm
per jaar: ca 4 keer zo snel dus..
Het nu bevriezen van het niveau op 400
ppm kan enkel als we 80% van de CO2
uitstoot beperken..
Dat lijkt een erg hoge beperking weten we
allen.. Dus is de vraag wat brengt het met
zich mee als het gewoon doorgaat? Welke
+ en – zijn er te bedenken?

SNELLE BRANDSTOF
Groenafval direct omzetten in olie etc. duurt
miljoenen jaren. Global Boi-energies denkt
dat veel sneller te kunnen doen en boude een
proeffabriek die 100 ton jaarlijks maken en
die staat in Duitsland.

HOE ZIT DAT MET DIE GIEC?
Dat vroeg L’Express aan Jean Jouzel vicepresident van de wetenschappelijke groep
van GIEC. Sinds 1970 in dit veld werkzaam
, de GIEC (Groupe d’experts intergouvernementable voor klimaatverandering)
bestaat sinds 1988. Die ijscylinders die op
CO2 werden onderzocht uit zeer vroege
tijden gaven de doorbraak.. Bush sr en
Thatcher waren de eersten die schrokken
van die aardopwarming.
Hij weet dat GIEC ook controversieel is
maar het heeft zijn alarmwerk goed
gedaan. Veel politici weten nu ook dat er
klimaatveran-dering is en dat die grote
gevolgen heeft. Maar er werkelijk iets aan
doen dat is, zeker in de VS en China, nog
maar gering. Hij ziet zijn rol als voorlichter
en niet als politiek geëngageerde. Toch
steunde hij een partij omdat ze 1000
miljard wilde doen inzetten via de
energetische transitie tegen de opwarming.
Al wist hij ook dat deze miljarden er niet
zomaar zouden komen..
Hij acht het goed dat het brede publiek nu
weet van het probleem en dat er ook meer
politici bijgevolg naar kijken nu. Zelfs in de
PS die van nature daar niet echt naar kijkt
is er nu grotere belangstelling.
Hij geeft echter ook Henri Atlan gelijk
(bioloog en filosoof) die waarschuwt dat we
er geen religie van moeten maken. Hij zegt
nog steeds: er zijn geen keiharde
bewijzen.. Maar er gebeurt iets wat nog
nooit eerder gebeurde, dat is zeker. En ik
ben voor 95% er zeker van dat dit door
gasemissie komt en dat dus de mens er
iets mee te maken heeft. Hij is het er mee

DNA GENEN VAN EIKENFAMILIE
De Quercus eiken familie is in DNA vertaald.
Door het franse Inra-CEA dat 50.000 genen
vond bij de 465 soorten.
DRIJVEND METAAL
Er werd een schuim uitgevonden van
magnesium dat op water drijft.. Zeer solide
en zeer temp-resistent ook. En fraai elastisch
ook nog..
Prima om boten en vliegtuigen van te maken
en zelfs ook autocarosserieën. Het leger van
de VS wil er nu amphibievoertuigen mee
maken (Zie: Deep Springs Technologie).
DE ALBATROS DRONE
Lockeed Martin ontwierp die met enorme
vleugelwijdte.. Samn met twee NASA Labs.
Deze X-56 A MUTT die ook Buckey heet
bleef 20 minuten in de lucht en test
concepten voor veel lager brandstofgebruik
voor vliegtuigen. De lange vleugels vangen
vlekkeloos veel vibraties op. De Buckeye
weegt 240 kilo met 9 meter spanwijdte en
heeft twee kleine torboprops.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE LAATSTE CO2 GRAFIEK.
In ppm gemeten liep de lijn in 1850 tot op het
niveau 280 ppm, en schoot daarna steil
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eens dat die stomme fout over dat smeltende
Himalaya-ijs dat na 2035 een ramp zou
worden nooit in dat rapport had mogen
komen. Maar de bewering dat GIEC wilde
manipuleren is voor hem zeker onjuist.
En dat baas Pachauri nu voor sexsuele
geweld is afgezet heeft daar niets met GIEC
te doen.
Elke GIEC werkgroep wordt aangestuurd
door een bureau van 8 personen. Dat mede
bepaalt wie de auteurs worden en let daarbij
op voldoende evenwicht ook internationaal.
Omdat er een grote diversiteit aan opinies
bestaat wat tot fel debat leidt. Elk hoofdstuk
wordt daarna geredigeerd door een dozijn
auteurs en daarna uitvoerig becommentarieerd. Voor groep 1 waren er zelfs 55.000
commentaren.. Daarna komt er een
synthese in een rapport van 150 pagina’s die
weer leidt tot een samenvatting van 30
bladzijden. Die zijn bedoeld voor de
“decisionmakers” en regeringen. Die moeten
het in unanimiteit eens worden..
Ook al acht Claude Allegre dat ernstig fout,
hij vindt dat terecht: want tenslotte moeten zij
ook tot uitvoering overgaan. Maar de
regeringen mogen niets laten veranderen in
de wetenschappelijke teksten!
Is er nog tijd genoeg om te handelen? Hij
denkt van ja als je kijkt naar de energetische
transitie en de economische opbrengst er
van. Maar politiek ligt het anders. Ook al
weten ze dat een temp. Stijging van 4/5
graden een catastrofe betekent.
Hongersnoden, honderden miljoenen
vluchtelingen, hoge zeespiegels en grote
gezondheidsrisico’s en dus veel onrust en
ook geweld bijgevolg. Hij acht 4 graden dus
niet het einde van de wereld maar die zullen
wel het aantal plekken waar mensen goed
kunnen leven sterk reduceren. Het beperken
van de opwarming tot 2 graden maakt het
mogelijk ons aan te passen.. En het opraken
van de grondstoffen dwingt ons toch ook tot
essentiële veranderingen. Niemand kan dus
achterblijven en wij klimatologen moeten druk
blijven zetten om het leed te beperken en
verkeerde oorlogen te voorkomen. Deze
uitdaging is immens groot…

Als het “ergste zou gebeuren” dan zou het
in Frankrijk in 2062 de volgende temp’s
kunnen geven. 36-37 graden in Lille en
Parijs (nu 23 of 25).. 41 in Lyon en
Straatsburg waar het nu 27 en 25 wordt, 43
in Toulouse (nu 28), 40 in Bordeaux (nu
26)… Maar gelukkig “maar” 34 in Marseille
waar het nu 29 is.. Jammer maar dat ga ik
niet meemaken..
ALTERNATIEVE ECOLOGIE
Die komt nu ook op zi de “navigatrice”
Maud Fontenay die koppig haar stem
verheft, ook in het ecologische kamp.
Over die wel wat linke maar heel weinig
dodelijke (!) kernenergie die ook “schoon
is”. Behalve dan dat afval..
Over die windmolens die maar 22%
draaien en die zonnecellen die s’nachts
slapen en met wolken ook terugvallen.
Maar we willen toch “24/24” energie?
Verwarmen, produceren en ook reizen,
lezen, TV kijken etc. ? En wie weet hoeveel
vervuiling er komt bij het maken van
zonnecellen en windmolens cq bij het
afdanken er van?
En die zee die rond Frankrijk er overal is is
ook een economisch groot goed. En met
goede maatregelen kan het visbestand ook
weer op peil komen. Dat wordt nu steeds
opnieuw bewezen. Door andere netten,
maxima aan vangst, controles per
satelliet /vliegtuig etc.. Vele voorraden die
in de 70-er jaren raakten uitgeput zijn weer
op peil.
En dan dat schaliegas.. Montebourg
vertlde al over die nieuwe canadese
methode met propaan of fluorpropaan (dat
niet brandt) die recycleerbaar is, geen
enkel ander additief vereist en niet ontploft.
En stel dat Franrijk er vol mee zit? Waarom
dat niet geëxploiteerd dan? We moeten
toch energie blijven hebben?
Aldus Maud en dat is een fris geluidje. Dat
bevrijdend werkt want het komt uit ecolokringen. Alternatieve ecologie dus..
DE LOCALE KLIMAATVERANDERINGEN
Eindelijk begrijpen nu de klimatologen
beter de relaties tussen de aardopwarming
en de locale extreme klimaat-events. En nu

DE TEMPERATUUR IN 2062..

53

wordt aangetoond dat die opwarming nu al
effecten toont op locaal niveau zoals de grote
droogte. Ene Myles Allan van Oxford Uni
verzamelde vele locale data en begon alles
beter te doorzien, kijkend vanuit het locale!
Zoals de zeer grote hittegolven in Australië in
2013.. Het risico daarop is aanzienlijk
toegenomen door de algemene
aardopwarming.. Maar voor wat de locale
stormen betreft,-denk aan die Duitsland ,
Dakota en de Pyreneeën in 2013-, is die
relatie er niet. Onderzoekers in Zürich
verzamelden data over locale hittegolven en
sterke regenval tussen 1901 en 2005. En ze
concludeerden dat de risico’s hierop 4 à 5
keer hoger werden door 0,85 graad temp.
Stijging. Dat ligt in de lijn van de Australische
bevindingen. Helaas is dit nog onvoldoende
om deze extreme events te voorspellen.. Wel
dat de frekwentie toeneemt. De meteorologie
worst zo steeds meer volwassen en zo
krijgen we steeds meer inzicht in wat nu nog
ontbreekt aan kennis..

dat verplicht en krijgt een groen label. De
boetes zijn er ook van 100 tot 1000 dollar
maar die worden weinig uitgedeeld. De
financiering loopt vooral via de huur van de
bakken waarbij de zwarte heel duur is. En
er is nog de compostopbrengst onder meer
van etensresten van de 7500 maaltijden in
de 4500 restaurants en hotels etc. .
Dat leverde hotels al vaak 250.000 dollar
minder vuilophaalkosten op. De afval gaat
nu direct op de compostagevelden buiten
de stad waar ze wordt gemengd met
groenafval om daarna in containers van 3
meter hoog te rijpen op een temperatuur
van 50 graden… 21 dagen lang. Dan gaat
de compost naar de wijn- en groentevelden
ten noorden van de stad in Napa Valley.
Chateau Montelena koopt 1000 m3 per
jaar voor 100 hectaren wijnvelden. Adieu
alle chemische kunstmest. Ze zeggen
daar: Stuur ons uw afval en wij zorgen voor
uw eten en drinken.. Experts uit vele
landen, van China tot Brazilië komen hier
kijken bij het biotechbedrijf Amgen dat 8
miljoen R&D investeerde in composteringsonderzoek. Hier werd ontdekt dat je zo ook
grote weidevelden voor vee kunt houden
die ervoor zorgen dat (door er ook speciale
planten op te zetten) veel CO2 opnemen.
Zero waste is hier een succes geworden
een hier heerst de sfeer van “we gaan naar
aval nul in 2020”. Vele trekken deze
filosofie ook door in hun dagelijkse leven
thuis.. Waar zeer bewust met afval wordt
omgegaan en dat begint door zo weinig
mogelijk verpakking “in te kopen”! Het zit
tussen de oren dus..

SAN FRANCISCO DE KAMPIOEN
Daar wil men in 2020 geen enkel afval
“overhouden”, dus alles moet dan recycled
worden. In deze stad van 850.000 inwoners
waar iedereen groen denkt en graag door de
overheid wordt “beleerd” in ecologische
zaken. Men heeft hier al lang drie
vuilnisbakken: zwart voor wat niet
herbehandeld kan worden, groen voor wat
kan worden gecomposteerd en blauw voor
wat gerecycled worden kan. Op Pier 96 vindt
de scheiding plaats en wordt al voor 15% van
zijn kosten betaald uit opbrengst van
recycling. Er is werk in de hal voor 178
mensen op de 20.000 m2 daar. Salarissen:
van 40.000 tot 80.000 dollar. De gemeente
spendeert jaarlijks 4 miljoen aan acties voor
de stad zonder afval.. Er zijn ook stevige
maatregelen zoals het verbod om kleine
flesjes water te verkopen in publiek ruimten
en polystreen verpakking mag niet verkocht
worden. De vuilcontroleurs en ophalers zijn
zeer populair hier: recyclage is burgerplicht
en daar hoor je vóór te zijn. En men
onderhandelde hier 8 maanden met de
constructiebedrijven en bereikte dat ze voor
75% mee doen nu. Elk bedrijf dat nu komt is

DE IMMENSE OCEAANSTROMING EN
DE HARDE WIND..
Die stroming is de “thermohialene
circulatie” die de wereld oceanen doorreist.
Hij kwam ook even langs in het noorden
van de Atlantische oceaan en veroorzaakte
hoog water in Frankrijk. Maar hij is nog
veel zwakker nu dan zo’n 1000 jaar
geleden… En gelukkig maar want hij is
bepalend voor het klimaat op vele plekken
op aarde.. En zelfs voor de hoeveelheid
vis.. Door een index te bedenken waarin
meewegen: stand van koraal, ijspegels die
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uit de zuidpool werden getrokken en de
boomkernen kan men nu “de vroegere
klimaten reconstrueren”. En dat werd ook af
en toe flink schrikken, dus er kan ons nog van
alles overkomen..
Die harde wind uit west en oost drukt het
oppervlaktewater in de oceaan naar beneden
waardoor koud water bovenkomt langs de
kust van de VS. Dat zegt Tom Delworth…
Aiguo Dai van de uni van Albany vogt er nog
aan toe: de Tienjarige Pacific Oscillatie..
Perioden van koud en warm van ca 15 jaren
wisselen af. De koude gaat nu ten einde en
de warme komt.. Dat kan even spannend
warm worden voor het weer afkoelt.. een
greep uit wat we nu al weer méér weten dan
even geleden..

naar de franse revolutie en Napoleon
dus… Sindsdien is er wel wat door de
mens uitgevonden ondanks alle tegenslag.
Hoe dan ook we zien het wel steeds beter
op tijd komen: al is er niets zeker op zo’n
termijn. Wie weet gaan we allen nog ooit
bevriezen!
MINDER VERVUILEND KUNSTLICHT
Op de Pic du Midi van Bigorre (Pyreneën)
is die vervuiling door mensenlicht in de
nacht zeer bekend. Dat mooie glinsteren
van de nachtelijke hemel wordt daar steeds
minder door en dat maakt die minder
mooi… Maar is ook de oorzaak van
problemen met de biologische klok en met
de productie van melatonine dat kanker
voorkomt. Dat weet ook de International
Dark-Sky Association die ook de RICE’s
uitgeeft. Dat zijn dus kwali-teits-certificaten
voor de nachtelijke hemel..
De 251 gemeenten in de Hautes-Pyrenées
met 87000 inwoners besloten samen iets
te doen tegen deze “lichtvervuiling”. Die
ook nog veel electra en geld kost.. In
Frankrijk worden ca 1300 Mwatt verbruikt
voor nachtverlichting. En verlichting is ook
40% van de e-factuur voor een gemeente.
Als je die verlichting moderner maakt
(Led’s) kun je daarvan 45% besparen én…
85% van het “strooilicht” verminderen! Vele
steden als Buenes Aires en Singapoer
gaan over op Philips-leds nu. Goedkoper,
minder strooilicht en ook minder verbrande
insecten,
Dus het mooie concept van “Villes
Lumières”
Heeft de langste tijd gehad. Dus beste
maires: op naar de verwerving van een
RICE!

DE POLEN? VERGEET ZE MAAR!
In maximaal twee eeuwen zijn die beide
ijsklompen er niet meer.. En dan zal het
waterniveau enkele tientallen meters hoger
zijn en vele mensen hebben verjaagd. Eric
Rignot, Frans glacioloog, weet dat zeker.
Sinds 2004 verliezen de polen jaarlijks 92
miljard tonnen ijs. Er bestaat geen rode knop
om dat te stoppen.. Vele ijsbarrières die
gletsjers “tegenhouden” smelten nu ook
waardoor deze gletsjers voor altijd
verdwijnen. Het smelten lijkt sneller te gaan
dan eerder aangenomen en de stijging van
het water zou ook sneller kunnen gaan dan
de GIEC voorspelde.. Maar Gaël Durand van
het Laboratoire de glaciologie et de
geophysique (LCGE) van Grenoble blijft nog
even voorzichtig.
Als het water 60 meter zou stijgen dan is
Nederland er voor de helft niet meer: enkel ZLimburg en het oosten blijven.. Belgie
verdwijnt tot achter Lille en tot aan Brussel..
Weg vlaanderen dus? Frankrijk is weg vanaf:
rond Caen, en van Dax via Bordeaux langs
Angoulème Nantes Angers en tot aan
Rennes en ook rond de Camargue etc. :
tussen Marseille en Perpignan.
Antarctica wordt tot een kleine stip..
Angstaanjagende idee. Race dus tegen de
tijd? Ruimteverovering versus
aardopwarming? Een ark van Noë voor de
ruimte? Wel 200 jaar is veel tijd en denk even
aan het tijdvak 1815 tot nu 2015. Terug even

HET NIEUWE WITTE ELDORADO
Ninavut ten noorden van Canada werd
autonoom in 1999 met zijn 36.000
inwoners en 2 miljoen km2 (3x Frankrijk)
en zijn hoofdstad Iqaluit met 7000
inwoners. In de winter wordt hier alles
ingevlogen op het geërfde vliegveld van de
VS uit WOII en in de zomer komen de
spullen per schip hier aan. Hier werd einde
19e eeuw nog besloten om de 150.000 kids
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van deze “wilden” allemaal op internaten op
te voeden. Daarvan heeft men zich hier
losgemaakt: puur kolonialisme. Nu is r de
klimaatverandering en die verandert alles.
Schepsroutes die langer open blijven en ook
minder ijsvlakte. Waardoor zware
infrastructuur mogelijk wordt en ook toegang
tot de grote rijkdommen in de bodem. Want
43% van de wereldreserves aan brandstof
zitten in deze zones, ook 365 miljoen ton
ijzererts, en dat roept voor de komende 10
jaar liefst 100 miljard dollar aan investeringen
op. Daarvan is 19% gecedeerd door Canada
aan Nunavut. Dat een noordelijk Qatar kan
gaan worden. Maar nu even opletten op die
schalie-industrie! Hier zijn de betere banen
nog voor de blanken mede omdat de
opleidingen van de autochtonen nog
onvoldoende i. En er is teveel alcoholisme en
obesitas hier. Alles moet worden
geïmporteerd hier maar men wil weer meer
terug naar de traditionele jacht om betere
voeding te krijgen. Maar de gewoonte van
verdelen van jachtbuit en niet verkopen zit
hier nog in de mensen. Maar dat begint te
veranderen: dus walvissen, phoque, beluga
en omble artique opgepast.

DE COP 21 in 2015 TE PARIJS
De 21e klimaatconferentie is dit jaar in
Parijs en Hollande benoemde de “groene
miljonair Hulot” tot zijn speciale adviseur
daarvoor. Hij heeft ook zijn Fondation Hulot
en engageert zich nogal sterk. Maar hij is
ook realist..
Hij nomt de COP 21 “een partij poker” en
hij werkt samen met Fabius (Buiza) en
Segolene Royal en de coördinator ene
Laurance Tubiana. Men kijkt ook naar de
mislukte conferentie van 2009 in
Kopenhagen. Daar kwam de hoge politiek
te laat in het spel en ging het verkeerd..
Hulot zegt: “Het klimaatprobleem komt
boven op Andre grote problemen zoals de
groeiende ongelijkheid en de toenemende
ongerechtigheid. En ook het gevecht tegen
de belastingvlucht moet gevoerd
worden”…
N: “We kunnen enkel iets doen als we onz
leefstijl grondig aanpakken. Want de
rampen werden qua omvang wel 200 keer
groter in 40 jaar. Plus 2 graden zal een
volksverhuizing van 250 à 500 miljoen
perso-nen veroorzaken na 2050. En dat is
ook niet vredesbevorderend en vergroot
nog eens de ongelijkheid. Ook kan het de
agrarische pro-ductie en de
waterbeschikbaarheid negatief
beïnvloeden. Ook dat trekt conflicten aan.
En er is ook nog die “eindigende” energievoorraad en dat smeltende ijs. Kortom vele
aanleidingen ook tot conflicten en
oorlogen”.
Maar de 195 landen komen met nogal
verschillende belangen naar Parijs. En
willen elk “zo weinig mogelijk toegeven”…
De VS wijzen nu China aan als de grootste
vervuiler maar die wijzen op de VS waar
per kop veruit de meeste rommel wordt
geproduceerd… De VS zit nu op “4x de
hoeveelheid” van India! India en Afrika
eisen hun recht tot ontwikkeling op en
willen ook meer welvaart net als wij deden.
Zij willen wel meedoen als het westen hun
de technologie geeft en ook genoeg
financiële steun… Gelukkig beweegt het
toch nog. De VS en China doen weinig en
ook India, Brazilië, Rusland en Afrika
dreigen niet al teveel te gaan doen. Dus dit

LUCHTVERVUILING IN EUROPA
Welk deel geven landen in de EU daaraan
uit? Wel Nederland staat aan kop met 1,44%
van zijn BBP, dan komt Malta met 1,2%..
Gevolgd door… Roemenië met 0,95%,
Litauen met 0,94 en dan xxxxx en op 13 staat
Frankrijk met 0,58%..
CO2 CONSUMPTIE DAALT
Het Amazonewoud is een grote CO2 eter
maar dat gaat snel minder worden. Nog maar
¼ van het CO2 dat mensen maken wordt
door vegetatie opgeruimd. Dat was in de 90er jaren 2 miljard ton en nu is het… 1 miljard.
Dat komt ook door een verhoogde sterfte bij
de bomen bleek uit een minitieuse studie. Die
in Nature stond.
Al voor 6 miljard aan waarde zijn nu de
agrarische investeringen die ontstonden door
illegale ontbossing.. En dat is enkel het EUaandeel met zijn import van vlees, leer,
palmolie en soja.. Hoezo COP 21?
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is dat potje poker! In Kopenhagen liet China
het afweten maar nu heeft men daar zelf last.
De VS telt de vele dollars die de
natuurrampen daar kosten.. Mogelijk wil
Obama ook nog stunten? Hollande en Merkel
willen hier wel samenwerken maar veel hangt
af van geopolitieke verassingen..
Hulot denkt dat vechten tegen klimaatverandering niet strijdig is aan economische
groei want we kunnen technisch bijna zonder
niet-duurzame energie. Door recycling,
isolatie, electrische auto’s etc. Dus het kan
hand in hand gaan. En ook werk en stabiliteit
opleveren.. En ook vrede. In Davos was een
zekere stemming van optimisme hier over..
Het gaat vooral om regeneratie van ons
gebruik van aarde en natuur.
Drie zaken zijn essentieel om te slagen:
-duidelijke doelstellingen over de opwarming
met een tijdschema
-realistische plannen die men cht wil
nastreven
-en genoeg financiële middelen
Als er niets lukt zullen vele daarvoor moeten
betalen en we zullen moeten concluderen dat
de huidige instituties ons niet meer kunnen
redden. En dat zou een zware domper zijn..

lijkt tot trendomslagen te leiden… via de
circulatie in de oceanen, die ook een
cyclus kent. Stel je voo”: morgen een
vulkaanuitbarsting die de
opwarmingstendens omkeert.. Dat is heel
andere koek dus. Voer ook voor COP21!
LEDLAMPEN OF WERKGELEGENHEID
De Commissie in Brussel wil nog twee jaar
niet het verbieden van het gebruik van de
eco-halogeenlampen. Ook al is ze
vervangen door veel zuiniger Led-lampen
beter voor het milieu.. Maar die komen uit
Azië en dus is het dan: daar meer werk en
wij in de EU weer minder.. Dat zou ca 68oo
plekken kosten. Dus njet verbieden tot in
2018… Even tijd om wat ander werk te
scheppen.. Technologie, werk en milieu in
lichte botsing..
ZOUTMEREN ONDER ANTARCTICA
De vallei van McMurdo is zeer droog: heel
weinig neerslag daar zoals ook in de
woestijn Atacama in Chili. Amerikanen
vlogen per helicopter met speciale
meetapparatuur over deze regio en
ontdekten grote zoutmeren van voor de
bevriezing van dit gebied.. Daarin zullen
ook vele bacteriën wonen dus. Hoezo
ernstige klimaatveranderingen nu?

DE VULKANEN KOELEN DE AARDE
De Pinatubo barstte uit in 1991 en die wierp
10 miljoen ton zwaveldioxyde in de
atmosfeer..
De Nobelprijsdrager Crutzen die in 1995 zijn
prijs kreeg spreekt nu over een nieuw idee
om de aardopwarming te verminderen. Want
deze uitbarsting deed de temp op het
aardoppervlak 0,5 graad dalen! Door het
kunstmatig wijzigen van de samenstelling van
de atmosfeer… Pas evident?
Maar zie nu ook de publicaties in Nature
Communications door franse experts (CNRS,
IRD, CEA en Meteo-France) die nadachten
over die vele vulkaanactiviteiten dit jaar.
Colima (Mexico), Fuego (Guatemala),
Villarica (Chili) en ook Turrialba (Costa Rica)
liefst vier flinke vulkaanacties. Ook zij deden
mee aan dat parasol-effect die aslaag die de
zon afremt en de aarde koelt. En nu ontstond
er een nieuw inzicht: zo’n effect duurt niet,
zoals eerder gedacht, maar 2 of 3 jaar. Maar

GEVOLGEN VAN KLIMAAT ANDERS..
Einde deze eeuw zal het aantal extreme
klimaatrampen twee keer meer zijn
geworden dan nu.
Nu verdwijnt er normaal 2,8% van de
natuur.. Als het 2 graden warmer is
geworden zal er 5% van de natuur
verdwijnen. Bij 3 graden zal dat 8,5% zijn…
En bij 4 graden 16%... Zou de evolutie dus
toch zijn gestopt en is de natuur verleerd
om zich aan te passen?
ELECTRONISCH AFVAL OP DE WERELD
Het is ca 41 miljoen ton per jaar: goud,
zilver en koper etc. .. En de waarde van dit
rondslingerende afval is 48 miljard denkt
de VN.

Terug naar inhoud
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN

-MIGRATIE
DE EU-POLICY EN DE WILDE IMMIGRATIE
Na de ramp van de 900 verdronkenen kwam
de EU bijeen en nam maatregelen.
Verdrievoudiging van de middelen aan
Frontex, voor operaties Triton en Poseidon,
meer boten die meedoen en de belofte van
de kleine landen om samen 5000
vluchtelingen op te nemen. En de
voorbereiding van een top EU met Afrikaanse
Unie en dat is niet niks. Verschil van mening
bleef over de verdeling van de toestroom. Nu
neemt Italië veel op en Duirsland zelfs 1/3 in
zijn eentje: in 2014 200.000. Zij nam daar
40% van aan, Frankrijk met 60.000 pakte er
60% binnen. UK was de minst solidaire en
die liet het bij drie schepen..
De migratie is overal de speelbal van de
populismen en ook lastig door die strijd tegen
het terrorisme. Maar toen kwamen die 900
doden.. Die anst voor terreur-import is sinds
de verklaring van IS zeker reeël en daarom
remt men.
Deze crisis toont ook dat de samenwerking in
de EU beter moet n dat één immigratiepolitiek
moet.. Want er is geleerd dat zowel acties als
niets doen link kunnen aflopen. Zie Irak, Libië
en Syrië.. Het evenwicht veiligheid-humanitair
zijn is moeilijk te vinden.. Laten ze in Brussel
ook goed kijken in de historie van de VS op
dit gebied..

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

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

-DEMOGRAFIE
DE LEEFTIJD VAN JONGE MOEDERS
Eurostat vertelt dat in de EU een nieuwe
moeder gem. 28,7 jaar was in 2013. De
jongste zijn er in Bulgarije ( 25,7 jr), dan
Roemenië (25,8 jr) en Letland doet 26,1 jr.
Italië komt aan met 30,6 jr, Spanje met 30,4
en Luxemburg met 30 jaren. Frankrijk doet
28,1 en dat was in 1969 nog 23,8 jaar..
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