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AMUSE GUEULE
Frankrijk vernietigde in een jaar ca 36.000 banen en Duitsland schiep er 52.000. Verschil:
88.000 banen..
In Parijs zijn 21% van de start-ups van vrouwen, in Silicon Valley is dat 24%, in Tel Aviv 20 en in
Londen 18%..
4,4% van de franse gezinnen zijn nu miljonairs. Spanje kent 1%, UK 2,6%, Duitsland
3,5% en… België 8,5%... Kijk je naar welk deel 1% van de rijkste aan inkomen binnenhaalt dan
liep dat in La France van 8% in 1980 naar 10% in 2010.. Het UK deed in die periode de sprong
van 7 naar 14%.. en de VS van 8 naar 16%... Maar let ook op India waar dat liep van 5 naar
12%!
Zonder de grieken zal de EU 25% van zijn olijfolie-produktie verliezen. Ook 31% van zijn
zeegrenzen en 84% van zijn grieks-orthodoxen en… 5% van zijn rokers!
Fabius maakte 2.609.757 “miles en won zo 104 keer gratis vliegen Parijs-NY. Hollande deed
588.234 miles en won 43 reisjes. En Le Drian deed 164.456 en moet het doen met 12 tripjes..
Hoezo Frankrijk is tegen de mondialisering?
De mediane leeftijd is in Frankrijk 41 jaar; in Duitsland is die 46. In Algerije 27 en 29 in Turkije..
In Frankrijk is 60% van de parlementariërs ouder dan 60 jaar.
Het tarief in de bejaardenhuizen is in Parijs 4430 euro/maand. In Rouen is dat 2766 en in
Toulouse 2690..
RATP en TRANSDEV kiezen voor samenwerken in het buitenland. Transdev doet 6,6 miljard
omzet waarvan 50% in het buitenland. RATP doet 5,3 en 10% over de grenzen en Keolis
(SNCF) doet 4,4 en 55% elders. Ze opereren in Noord-Afrika en de VS, in India en in Seoel. Ook
al in Nankin en Hongkong.. Keolis doet de metro van Hyderabad.. frankrijk is internationaal groot
in transport en wil nog verder..
Een kind onder de 16 kost in Frankrijk jaarlijks 6000 euro: bijna 14% van het gem. budget. Voor
de < 4 jarigen is 2/3 nodig voor de oppas op het kind. Let wel er zijn vele “subsidies” maar die
kosten zijn dus nogal stevig!
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MONDIALE POTPOURRI
EDGAR MORIN zei het (Penseur global) : « Onze voorouders de sapiens van CroMagnon hadden nog niet ons « slimme gereedschap ». Maar wel dezelfde « esprit » als
Marx, Einstein, Hitler, Stalin, Michel Angelo en Leonardo da Vinci. Wie zegt ons dat wij nu
aan de grens zijn van onze verstandelijke en mentale power »?
De grootste werkgevers op de wereld: De VS Defensie met 3,2 miljoen mensen, China
met 2,3 en dan komt Walmart met… 2,1 miljoen.
Dit zei Heinrich Himmler ooit : « Wij duitsers, de enige natie die zich netjes gedraagt wat
de dieren aangaat, zullen ons ook netjes gedragen ten opzichte van « deze menselijke
dieren » « En hij doelde op.. de bewoners van de concentratiekampen..
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Het griekse feuilleton duurde begin juli 2015 bijna 2100 dagen sinds oktober 2009. Toen
kwam premier Papandreou op de proppen in Brussel met de grote begrotingsfraude.
Sinds 5 jaar zijn 3% van de grieken uit hun land weg gegaan..
In de VS geeft men 60 miljoen per jaar uit aan huisdieren en dat is +25% vergeleken bij
2010..
De NY Times verdiende 14 miljoen met digitale reclame met zijn 1300 journalisten. De
HuffPost deed dat met 100.000 lezers ook..
Aantal nieuwe ingenieurs per jaar : 455.000 in Rusland, 238.000 in de VS, 130.000 in
Oekraine en 105.000 in Frankrijk..
Defensie uitgaven in % BBP : Saoudi-Arabië 10,5% ; Israël 5 ; Rusland 4,5 en de VS 3,5..
Zo’n 18% van de europeanen was nog nooit « op het internet » !
Het aantal mensen dat leefde met minder dan 1,25 dollar per dag ging terug : van 44% : in
1990 naar 13% in 2015. Het aantal mensen in die armoe liep terug van 1,9 miljard naar
825 miljoen.. Overal op de wereld maar niet in de sub-sahara want daar was een
bevolkingsexplosie. Cijfers van de Wereldbank over 25 jaar waarin de globalisering snel
verliep in een veel liberaler klimaat dan de 50 jaar ervoor..
Zo’n 274 miljoen arbeiders in steden komen van het platteland in China. Hun groei is
daarmee te verklaren maar nu stokt deze toeloop sinds 2012. Dit fenomeen en de
salarisverhogingen zijn de oorzaak van een stijgend tekort aan arbeidskrachten.
In de VS is visser zijn het gevaarlijkst : 131 doden per 100.000. Dan komen de
houthakkers met 97 en de piloten met 69.
De grieken ontvingen tussen 2006 en 2009 18 miljard per jaar aan europese steun. En
tussen 2010 en 2013 20 miljard..
Zo’n 50% van de amerikanen hebben onvoldoende reserves voor een uitgave van 400
dollar.
De Mexicaanse president deelde 10 miljoen TV’s uit aan zijn kiezers en hij won.
Van nu tot 2034 zullen er 38.000 vliegtuigen besteld worden. Waarvan 38% vanuit Azië.
De inwoners van Hamburg tonen een IQ van 124 en die van Wiesbaden doen 104..
Wereldwijd zijn er nu 3,2 miljard mensen aan het internet. Dat is bij een totaal van ruim 7
miljard, als je kids en grijsaards aftrekt zowat het totaal van de werkende bevolking. Zo’n 2
miljard zijn inwoners van opkomende landen. Een gigasucces dat Internet.
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Wie voelt zich nog Europeaan? Wel dat zijn 89% van de Luxemburgers, 74% van de
Duitsers, 71% van de Spanjaarden en 63% van de fransen..
Op de wereld wonen nu 17,4 miljoen miljonairs (= aantal inwoners van Nederland).
De werving in Frankrijk duurt gem. 32 dagen, 29 in Duitsland en het UK en 23 dagen in de
VS..
Sinds 1999 ging het bbp/inwoner in Duitsland met 20% omhoog en in Griekenland met
1%.
Het aantal moorden per 100.000 inwoners: Z-Afrika 37, Mexico 19, 4 in de VS en in
Frankrijk 1.
Zo’n 95% van de +110-jarigen zijn vrouwen. Waardoor komt dat?
De Amerikaanse boxer Mayweather verdient 300 miljoen per jaar en dat is 4x wat Ronaldo
binnen haalt..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

van het echt veranderen daar
aan. Terwijl Cameron worstelt
met zijn EU/referendum en
Catalonië weer aangaf af te
willen van Madrid. De wereld
beweegt heftig ook omdat
China in een dip verzeilde net
als Brazilië.. En na de
Petrobas/corruptie in Braziliè
blijkt nu Volkswagen de kluit
te hebben belazerd. Beide op
mega/schaal. Ze staan nu in
de rij waarin FIFA op nr. 1
stond in afwachting van de
definitieve plek. Dat is de
prent van de wereld zeer grof
geschetste september 2015,
net voor de 20e verjaardag
werd bereikt van mijn verblijf
in La France.
LEON

*VOORAF
De wereld raast onverdroten voort. De
onzekerheid wordt groter nu ook
zeer concreet door die massa
vluchtelingen. Het beeld dat de
EU afgeeft is er een van zwakte
met Berlijn in een hoofdrol en
Frankrijk op een tweede plaats.
De eerste doet vooral de EU-was
+ Poetin en de ander doet
voornamelijk “het buitenland”.
Maar de oost-Europeanen willen
niet meer luisteren naar Brussel
c.s. . Zij zien Poetin en trekken
hun eigen plan steeds vaker.
Poetin staat ook sterk in Syrië
en steunt Assad, omdat hij daar
het meeste nu kan halen. Assad
zelf is slechts een poppetje.. Het
MO en zijn vluchtelingen werden
DE crises van vandaag. Terwijl
Tsipras opnieuw 1/3 achter zich
kreeg en gaat door regeren
daar.. Nu komt de lakmoesproef
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Leon

Theo

opkomende landen doen het ook niet
goed. Brazilië heeft nu een groei van 1%
na een krimp van -1% en komt van ruim
3% eerder.
Hier is sprake van
kapitaalvlucht
men
zoekt
betere
investeringen..
Dus bereiden we ons voor op: stagnatie in
de groei, lagere prijzen en dus zeker in
Frankrijk veel meer bezuinigingen. Het IMF
sprak voor de EU ook al over”financial
stress”..

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
EEN ZWAKKER CHINA TREKT ONS MEE
In 2016 gaan we dat voelen Frankrijk zal bij
1,2% groei blijven steken dan.. Want de
groei in China is eerder 5 dan de geclaimde
7%. En nu zien we daar ook kapitaalvlucht:
Normaal stroomde er 600 miljard in en nu
verwacht men dat er 1000 uit zal gaan
jaarlijks.
Dus de franse export naar China die 2% van
het BBP is zal zakken. De devaluatie van de
yuan zal de euro relatief duurder maken voor
de opkomende landen. Dus ook daar
zakkende exporten uit Frankrijk. En de
beursterugval zal deels blijvend zijn.. Veel
hangt af nu van de monetaire politiek en de
grondstofprijzen. Die laatste lijken positief
maar te veel en te lang werkt ook negatief
omdat de olielanden minder gaan importeren.
Maar de rente zou nu kunnen stijgen te
beginnen bij de FED (VS) maar dat zal
bescheiden blijven en de rest zal volgen. Per
saldo dus een tik naar beneden in 2016 voor
Parijs

AANDELEN ZIJN IN
Het aantal mensen dat aandelen bezit uit
hun bedrif was nog nooit zo hoog. In de VS
32 miljoen nu en Clinton wil dat verder
stimuleren. Zij die aandelen hebben ijn
meestal ook de “beste medewerkers” .
Echter er is ook het risico van te weinig
spreiding en als de tent failliet gaat is hun
pensioen ook weg. Zie Enron en Global
Crossing in 2001.. En recent Radioshack
nog. Het tweede risico is dat van
immobilsme en de baas wordt teveel
vergeven en men verwacht ook vaak
tegenprestaties zoals vooraan staan bij
promoties… Maar er zijn overwegend
voordelen. Dus moet de politiek betere
voorwaarden en regels scheppen rond dit
aandelenbezit.
We zagen nu bij de beurscrash in China
dat ook daar vele hun aandelen als
pensioen zagen en nu erg schrokken. Daar
is de ervaring nogal kort in deze gewoonte
met risico. In 1930 zijn zo vele amerikanen
met hun pensioen in grote problemen
geraakt..

DE GROEI REMT AF WERELDWIJD
Het IMF zei al dat ze het schatten nu op
3,3%.. voor 2015. De eurozone is redelijk
beveiligd tegen financiële rimpels waarvan er
een is aangezet door Athene. Euroland liep
een deuk op… De VS zien ook groeistagnatie
en zelfs terugloop naar onder 3%: een gebrek
aan investeringen. En de FED wil de rente,
(maar wel kalmpjes), omhoog doen.. China
beschermt zich met zijn sterke staat nu de
groei terug valt van 7 naar 6 en minder. De
beurzen zakken ook al stevig in en de OGsector zal ook inzakken. Maar in dit land is
groei hét zoet-houd-middel sociaal gezien:
een preoccupatie van de politici. De

DE INKOMENSONGELIJKHEID IN DE
WERELD
De focus ligt nu op Griekenland: een land
met een zeer gesloten economie in handen
van zo’n 50 rijke families. Die hun grote
fortuinen men spreekt van 120 miljard, in
het buitenland stalden. De reders zijn net
als de kerk als organisaties vrijgesteld van
belasting betalen… Een van hen Nicos
Vernikos acht zichzelf desondanks een
groot weldoener: zij geven veel mensen
werk , zegt hij. En wij verkopen geen
dromen zoals de politici, de clerus en de
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artisten. En lopen dan rond met meer
bodyguards dan wij.. Griekenland dat is:
gesloten, niet-concurrerend, zeer grote
ongelijkheid en dat door de oligarchen. De
VS-diplomaten hadden dat snel door en ook
Wikileaks. De laatsten pakten een groep van
hen aan in 2006, noemde hun namen, hun
businesses en hun duistere lijnen met de
politici. Iedereen kent hun namen maar
niemand durft: bang voor represailles.
Griekenland lijkt in veel opzichten op
Rusland. Nu zijn ze opnieuw in de kijker door
de griekse crisis en Syriza hun grote vijand
krijgt ze niet aangepakt.. Zelfs de troika
kreeg geen vat op ze. Laat staan dat iemand
de vinger krijgt achter hun 120 miljard. Een
van hen, Leonidas Bobolass, die onder meer
Ethnos bezit, de TV-club Mega en een
bouwbedrijf werd opgepakt. Zijn advocaat
kwam er bij en drie uur later was hij weer
thuis en betaalde we;l even de borgsom van
1,8 miljoen. Kleinigheidje... Dus Athene weet
alles en al sinds tientallen jaren van een
pikante inkomensongelijkheid in het arme
land…
In de VS is de inkomensongelijkheid het
sterkst toegenomen. Sinds 1990 stegen daar
de gezinsinkomens eigenlijk niet meer en een
deel van de middenklasse verarmde daar.
Studeren werd er ook zeer duur zodat vele
dat niet meer konden betalen. Hier zie je dat
de
inkomensongelijkheid
ook
de
economische groei beperkte… In Frankrijk
nam de ongelijkheid tussen 1970 en 1990
sterk af! Omdat zijn fiscale systeem sterk
corrigeerde. Sinds 2010 nam die weer zeer
licht toe. Hier geen scholingsproblemen zoals
in de VS onderwijs is gratis en gezinnen met
gematigde inkomens kunnen hun kids ook
hogere studies laten volgen. Dat bleef
betaalbaar. Maar ook daar begint nu een
kostenstijging.. Niet goed voor de groei dus.
In het algemeen en ook wereldwijd zal door
de digitale revolutie en het Internet de
ongelijkheid toenemen. De investeringsfondsen pushen de innoverende bedrijven.
En daar zal de ongelijkheid groter worden. De
overheden kunnen daar met intelligente
fiscaliteit iets aan doen. Door de hoge
inkomens fiscaal te stimuleren om te
investeren in de start-ups. Zo komen deze

inkomens ten goede aan de groei en
worden niet tot passieve bronnen voor
renteniers..
In Frankrijk is de meerderheid van de 500
gefortuneerden ondernemer. Maar in de
top vindt je enkele oude rijke families. Ook
een aspect van de Exception francaise. De
ranglijst van Fortune toont 15 families met
vermogens van 36 tot 7 miljard. Mulliez
(Auchan) en Bettencourt (L’Oreqal) zijn de
kampioenen bover 30 miljard. Defforey
(Carrefour), Arnault (LMVH), Dumas/Puech
(Hermes) volgen met 10-20 miljard. Dat
was de lijst van 1996.. Nu zijn met name
Dassault en Pinault (fa Kering) en Xavier
Niel (Illiad Free) de opgeklommen nieuwe
rijken. Zo’n 30% van de franse rijken zijn
erfgenamen en 40% ondernemers. In de
VS is dat (zie Forbes) 16% resp. 70%! In
Duitsland zit men op 23%, kent men 44%
zeer actieve erfgenamen en 33%
ondernemers. Opvallend is dat Frankrijk
met 30% erfgenamen-ontwikkelaars veel
hoger staat dan de VS (14%).
Het aantal miljardairs per 1 miljoen
inwoners zegt ook wel wat en is…
verrassend:
Israël is topper met 1,7; VS op twee met
1,4; UK drie met 0,5 ; Duitsland vier met
0,4 dan komt Spanje (!) met 0,3 en dan La
France met… 0,1..
“Men” cultiveert net als in Koninklijke
families sterk het “entre-soi” zijn. Op
scholen, rally’s, bals en “in kringen” van
allerlei soort. Er wordt ook graag “onder
elkaar” gehuwd. Wat natuurlijk ook leidt tot
“kapitaal ophoping”.
Iets heel anders nu: de OG-prijzen in NY.
Manhattan is het verblijfsparadijs van de
miljardairs die fortuinen lappen voor hun
somptueuze woonpaleizen. Terwijl de
grootste architecten hen daarbij helpen..
Ook door de skyline van de stad steeds
weer op te peppen. Iemand betaalde nu
100 miljoen voor een duplex van 1000 m2
in de nieuwe toren One57 ontworpen door
de franse Christian de Portzamparc. NY
krijgt nu zijn “bllionaire row” met zicht op
Central Park. De villa’s werden vervanfen
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door deze en andere torens. Een van 425
meter hoog, weer een van 430 en nog een
van 466.. In 2014 werden hier 220
appartementen verkocht boven 10 miljoen.
En er Komen in drie jaar weer 20 torentjes
van 200 m. hoog bij. Ze zijn superluxe:
zwembad,
finessruimte,
whirlpool
en
natuurlijk conciërge-services.
15 Central
Park West ontworpen door Robert Stern in
2008 geopend en met 168 meter hoogte staat
klaar voor u. Als u 69.000 dollar per m2 wil
betalen. Het lijkt uit 1920 met zijn kalkachtige
fond. Er werd een boek over geschreven:
House of Outrageous Fortune… Uw buren?
We, Sting, Denzel Washington, Lloud
Blankfein, en andere. Zij vinden zwemmen in
een bad van 25 meter lang niet onder hun
stand…

krijgt is uiterst scrupuleus gescreend; het
laatste jaar kwamen er 20 doorheen.
Nog een verhaaltje over de rijken.
Die zijn ook gek op “de ruimte”! Niet enkel
NASA is daar mee bezig maar ook andere
zoals ook Google met zijn baas van
ruimteprojecten Greg Wyler. Hij bracht vele
bedrijven
samen
en
begon
met
supertempo aan het project: de hele wereld
op het internet in.. 2019.
Via 900
satellieten… Maar Elon Musk gaat dat ook
doen met 4000 satellieten ook met steun
van… Google! Virgin, Airbus, Qualcomm,
Coca-cola, Space X, Jeff Bezos en Paul
Allen zij gaan niet door voor geschift. Zij
zien het (ook samen) helemaal zitten met
“New Space”..
En Musk wil ook een basis op Mars in
2040.. Waar je dan ook via Paypall (is ook
van hem) kunt betalen (grapje). Robert
Bigelow
Aerospace
test
nu
een
opblaasbaar
ruimtestation.Deze
hotelmagnaat investeerde al 275 miljoen
werkt ook op contract voor Nasa en wil in
de herfst 2015 de lucht in..
Hij wil
aankoppelen aan het internationele
ruimtestation. Wat daar meer ruimte zal
geven: + 3meter bij 4 meter.. Branson van
Virgin wil toerisme in de ruimte over twee
jaar. En heeft al best wat kaartjes verkocht
van 250.000 dollar. Hij heeft nu 400
ingenieurs in dienst en ex-piloten. Dan zijn
er nog Jef Bezos (Amazon) met Blue
Origin en Paul Allen (Microsoft) met
Stratolaunch. De ene wil bemande
capsules voor toeristen en noemt het “Very
Big Brother”… De ander wil het grootste
vliegtuig ooit bouwen met 117 meter
vleugelwijdte. Eerste vlucht in 2016 en hij
kocht al twee oude Boeings 747 op om
onderdelen te hebben… Met dit “tuig”
moeten “dingen van 6 ton” omhoog
kunnen. Het vliegtuig is 545 ton zwaar en
heeft 6 motoren en moet een baantje
hebben van 3,7 kilometer. In de Mohave
woestijn staat zijn fabriek al..

Tony Parker is een franse basketballer die
werkt in de VS: hij is de best betaalde franse
sporter en komt uit een arm milieu in Rouen.
Hij speelt nu bij de Spurs vab Sant Antonio
en haalde tot nu toe 170 miljoen binnen.
Meer dan de voetballers Benzema en Ribery
met ca 16 miljoen. Hij werd al vele malen
onderscheiden als “self-made man”. Hij is
natuurlijk eerst en vooral een prima sporter
maar het meeste verdiende hij met business
mét zijn sportgeld.. Een dubbel talent. De lijst
met grootverdieners in de sport is lang:
boksers, autoracers, tennissers, golfers,
voetballers…
De rijken zijn ook de nieuwe filantropen.
Bill Gates (Microsoft) geeft hier al jarenlang
de toon aan. Maar ook vele franse rijken
volgden hem in Afrika:
Castries (AXA),
Tricoire (Schneider), Lafont (Lafarge) etc.
Daarbij speelt nu ook een investeringsfonds
als Raise een rol. Opgezet door Gaymard
van General Electric France. Hier zijn
filatropie en rentabiliteit verbonden. Het fonds
wordt gevoed met wat in de bedrijven is
verdiend…en het investeert ook weer in
nieuwe bedrijven… De nieuwe filantropen
doen dat dus, conform hun talenten, zo. Ook
Alexander Mars (40 jaar) doet dat , omdat hij
wil vechten tegen te grote ongelijkheid. Hij
doet het via zijn fonds Epic. Wie daar steun

Bernard Arnault van LMVH (de rijkste van
Frankrijk) zei:
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“Dat “france-bashing” verandert niet mijn
gehechtheid aan Frankrijk. Ik ben optimistisch
want de politici, van links en rechts, weten
zeer goed welke veranderingen er nodig zijn.
Binnen 10 jaar zal veel gaan veranderen. Wie
zal daartoe de moed tonen? De opinies
veranderen overigens snel in deze richting..”.
Hij leidt een bij uitstek Frans luxe-concern en
is sterk verbonden aan de franse cultuur.
Pinault de andere rijke in de mode etc. is
wereldburger met zijn bedrijf dat voor 90%
buiten Frankrijk opereert. Hij ging naar
Londen en noemde zijn bedrijf PPR ( Pinault,
Printemps, Redoute)
anders. Het werd
Kering.

En binnen 120 dagen moet het dan
draaien… Bepaald ook geen alledaagse
rijke..
DE UBERPOP-REVOLUTIES EN DE
STAAT
Is in Frankrijk Uberpop illegaal? Ja zeggen
vele sinds de recente wet Thevenoud die
niet-professionelen verbiedt om tegen
betaling iemand te transporteren (auto
samen delen uitgesloten). Sinds begin
2015 zijn er in Parijs 348 PV’s uitgedeeld
door de “Boers”(speciale taxi-politie).
Overigens ook aan de doncurrenten
Heetch en Djump…
Toch draait Uberpop nog lekker omdat
justitie langzaam is. Em omdat ze zich flink
verzetten met juridische tegenacties: appel
en vragen over de (on)grondwettelijkheid..
Ze hebben daarbij de beste advocaten en
stellen vast dat nog geen enkele rechter
hen
verbood!
Geeft
Uberpop
werkgelegenheid? Ze beweren in Europa
50.000 banen te gaan scheppen. Dat zijn
er nu in Frankrijk ca 6000 en voor VTC nog
eens 1500 en dat stijgt nu nog. Men werft
uiterst actief in vele steden o.m. Marseille,
Nantes en Straatsburg. In een land met
recent 160.000 extra-werkelozen ligt dat
zo.. Uberpop wil uitbreiden naar elke
agglomeratie van minimaal 100.000
inwoners.
Maar je kunt niet echt leven van wat je nu
met Uberpop verdient: 80% van de
chauffeurs heeft nog een andere baan nu.
En 20% test het om later VTC-er te
worden. Dus het schept wel werk maar
geen banen omdat… de Uberpop
chauffeurs geen dienstverband hebben!
Uberpop opereert vanuit een fiscaal
paradijs wat ook mag..
Is Uberpop werk ook zwart werk? Maar
pas op: tot 7500 euro mag je in Frankrijk
bijverdienen zonder aangifte (700 per
maand dus). Daarboven moet de chauffeur
zich melden als “autopreneur” zich laten
keuren en een verzekering afsluiten
(wettel. Aansprakelijkheid). Maar 40% van
de Uberpop-pers is dat nu. En van de 60%
zijn er vele die niks declareren en lekker
zwart bijverdienen. Vaak om hun studie te

Dan een heel ander verhaal, dat van ene
Berrebi lag adviseur van Xavuier Niel de man
van Free. Hij is een erkend genie in het
digitale land. Hij vertrok met zijn 11 kida naar
Israël en is daar lid van de ultra-orthodoxe
Haredim (10% vd bevolking). Die voor 60%
tot de armste groep in Israël behoren. Hij wil
hen verheffen en ijvert voor een digitaal
orthodox centrum voor hun jeugd. En plaatst
daarbij de religie in het hart van de innovatie..
Hij reist zeer weinig nog en kan vanuit zijn
kantoor met honderden tele-talks houden.
Want hij is een der toppers als adviseur op de
toekomst van de digitale business. En werd
“special agent” van vele gefortuneerde van
de wereld. Hij was zelf al met 19 jaar
succesvol met eigen internetbedrijven. Voor
iedere 10.000 die geïnvesteerd worden geeft
hij een rendementsverwachting af van 8 à
30% afhankelijk van type investering. Google
bood hem ooit 4 miljoen voor zijn bedrijf Zlio
waarmee je netwinkels kon opzetten. Een
salarisaanbod van 1 miljoen liet hij ook
gaan… Daarna kwam Zlio op de zwarte lijst
bij Google en stierf een langzame dood..
Maar intussen zijn al 350 start-ups die hij
onder zijn hoede had zeer succesvol. Een
geniale zakenman, met tegelijk een utraconservatieve opvatting over de maatschappij
via een zeer orthodoxe religie. Hij is zeer
gelovig en actief in zijn kerk. Waar hij op zijn
manier ook de vernieuwing en de verheffing
propageert. Hij wil nu elke drie maanden een
nieuw project lanceren: zijn idee dat wordt
“bemand” met door hem gekozen mensen.
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betalen etc. want je kunt zelf je werktijd
kiezen. Em moet je dit nou zwart werken
noemen?
Zijn er genoeg klanten voor Uberpop?
Er waren al 500.000 klanten in zes maanden,
waarvan 160.000 voor Uberpop. Er kunnen
nog 100.000 VTC’s bij in twee jaar en 50.000100.000 regelmatige chauffeurs. Dat zijn
bijna alle mensen die eerder nooit een taxi
namen of mensen die ontevreden zijn. Al die
jaar zakt de klandizie bij de grote groep G7
met ca 5% jaarlijks. In San Francisco bestaat
het al twee jaar langer onder de naam UberX
en daar zakte het aantal taxi-ritten per maand
van 1424 naar nu 504… En door de VTC’s in
Frankrijk daalde het aantal nachtritten tot nog
1/3..
Waar is Uberpop nog meer actief?
Sinds april 2014 is het in Parijs. Nu al in 90%
van de 58 landen waar Uber actief is. Overal
met dezelfde strategie langzaam vechtend
terrein veroveren.. Uberpop is nu illegaal in
Portugal, in Madrid, Frankfort en Oslo. In
italié is nu het eerste juridische gevecht. In
België en in Frankrijk is het illegaal
verklaard… Idem in Nederland. Maar er
liggen nu ok 4 klaschten in Brussel die
vragen om optreden tegen de franse wet. De
Commissie studeert nu en mogelijk komt er
een europese regeling. In de VS hebben 30
staten UberX geaccepteerd met wetgeving.
Dus Uber maakt zich geen zorgen en ook niet
zijn financiers!
Nestor dat zijn twee jongere van 22 jaar die
nu de franse brasserie in een Ubervorm
aanbieden. Voor 15 euro leveren ze in 15
minuten traditionele “brasserie plats” die zijn
ontworpen door grote koks. Caviaar van
courgettes, lamsmuisjes in honing en met
olijven…
Nestor “elimineert nu het
restaurant”; want de huur is nu al 30% van de
kosten weet men. Men wil vooral mensen uit
het obervak in brasseries interesseren om
mee te doen. En dan te weten dat Uber werd
uitgevonden door de Franse Travis Kalanick.
Toen hij zich echt ergerde bij het niet kunnen
vinden van… een taxi!

bestormt en ook alle staatsmonopolies
bedreigt. En de geschiedenis leert dat
keren niet lukt.. Ondanks wettelijk geweld.
De innovatie die inbreekt gaat het nu
regelen zegt ene Patrick Joubert van
Beamap dat aan cloud computing doet in
de publieke sector. En hij kijkt naar het
eerdere voorbeeld van de Franse Enaud
die daarin in Engeland ooit ook slaagde.
Een massieve reductie van de overheid en
grote verbetering van de dienstverlening..
Ook nu zal de gebruiker van de diensten
de zaak op de kop gaan zetten voorspelt
Mathieu Laine. Zie de franse Pole d’Emploi
die ondanks vele hulporganisatie als
Tinder, Elance of Desk er niks van bakt..
En Uberpop en Lyft zijn nu al de kleine jobs
om het einde van de maand te halen..
Kickstater c.s. lieten ook al zien hoe je los
van het traditionele snel kunt slagen in
vernieuwing door de coöperatieve aanpak
en de snelle en brede contacten via het
internet. De strijd om de gelijke kansen op
scholen wordt ingehaald door de grote
MOOC-ontwikkeling.. Hetgeen nu kan lijkt
grenzeloos.. Ook in de gezondheidszorg is
het al zover met on line artseninzet en als
auto’s alleen kunnen rijden zijn er ook geen
verkeersregelaars meer nodig..
De
revolutie in de nieuwe batterijen zoals nu
Musk laat zien zal ook EDF en Areva
zwaar gaan raken.. De freelanci-satie van
de profesionele jobs en de atomisering van
de productie zijn volop begonnen. Maar nu
moet de staat ingrijpen en vooraan gaan..
De burgers grijpen weer eens de macht en
de digitale empowering maakt het mogelijk
zware druk uit te oefenen. De piramidale
wereld gaat plat.. en wordt door een
horizontaal relatiestelsel vervangen.. zegt
Bruno Brton van het Social Media Lab van
de Polytechnique de Lausanne..
Zelfs de voorspellers zijn aangetast zie
hypermind en ook Le Point die de grote
menigte als voorspellers ontdekken. In de
VS denkt de CIA nu al na over de gevolgen
van acties of latentie in het geopolitieke
voor men iets doet.
En we zien een regering die van alles doet
maar die niets weet van al deze
ondergrondse veranderingen. En die enkel

Zoals eerder tracht de staat en zijn vele
instituties dijken aan te leggen om de NBIC
revolutie te keren. Die nu echter alle sectoren
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reageert als er problemen ontstaan door te
“verbieden”.. Binnen tien jaar zullen ook zij
worden beproefd op de aspecten verzorging,
gezondheid en onderwijs.
Alle presidentskandidaten zouden eerst een
cursus op Singalarity University meten volgen
waar het gonst van de nieuwe ideeën en
ideologieën. Zij denken al lang in microstaten,
en offshore landjes..
De staat zal snel moeten veranderen wil ze
ons nog kunnen beschermen. De landen die
nu sneller zijn zullen ons langzaam achter
laten. En wij worden ten prooi aan excessen,
corruptie en barbarie als de staat niet
schakelt. En ziij zal daarbij ook met alle
kracht de NBIC te hulp moeten roepen.
In de war? Ongelovig? Wel lees wat Mathieu
Laine zegt en doceert. Hij werkt op Sciences
po en zal in de herfst de “Dictionaire
amoureux de la liberté” doen verschijnen.
Hij is ook bestuurder van Altermind en
Hypermind..

bij en die van de tertiiaire sector. Werkers
en leidinggevende en dat liep op van 5,5
miljoen in de 50-er jaren naar 15 miljoen
eind 90-er jaren. De Trentes Glorieuses
waren een belangrijke periode met betere
beloning, goede arbeidsvoorwaarden en
diverse garanties.
Dat lijkt echt voorbij nu en met die hoge ww
etc. wordt ook werknemer zijn weinig
attractief. Dennis Penel schreef in zijn “
Vers le fin du salariat” (revue Societal):
“Dat werknemersschap was een systeem
van herverdeling, recht en bescherming, en
het heeft veel van zijn goede kanten
verloren.
Met zijn hoge bijdragen en
zakkende uitkeringen/prestaties. Waarom
zou je nu nog werknemer worden”?
En denk aan die burnouts, supertempo,
stress… Staat haaks op de personnlijke
ontplooiing en creativiteit. De nieuwe jobs
vervangen deze oude die aan Ford doen
denken. Nu willen liefst 43% van de 16-19
jarigen in een bedrijf werken en maar 17%
wil ambtenaar worden..
Michel Houellebecq zei daarover: “Dat
eigen bedrijfje spelen laat het verlangen
zien naar zelfstandig zijn. De rest lijkt hen
shit. Het persoonlijke geluk komt voorop
want het publieke is bereikt. Vooral
(cynisch!) sinds Hollande aan de macht is”.
NKM is er positief over in Le Monde. Voor
de vakbonden is het een “”historische
regressie’ zeker voor hun eigen “winkel”.
De CGT zal weinig leden vinden bij Uber..
De vorige industriële revoltie vond het
werknemerschap uit en de huidige bedreigt
dat.
Nog
grappiger
is
dat
die
intenetbedrijven als Uber en Airbnb de
droom van Marx waar maken. Dat
“asservissement general dat hoort bij het
werknemer zijn”. EN; “In plaats van le mot
d’ordre van de conservatieve nu een
evenwichtig salaris voor een dag werken.
De werkers kunnen nu onder de vlag van
de
revolutie
marcheren”.
Die
Uberchauffeurs zouden die vlaggen
hebben kunnen tonen als ze niet waren
afgetuigd door die boze taxichauffeurs
terwijl de politie toekeek”.

De franse overheid greep in tegen Uberpop
en keerde zich “tegen de jungle” terwijl mret
name de taxi-chauffeurs die maakte. Parijs
denkt zich zo af te maken van dit nieuwe
verschijnsel dat de hele arbeidsmarkt op de
kop zet? Deze nieuwe move die vooral ook
kansen
biedt
aan
werkeloze
en
ondernemende jongeren? Aan deze tsunami
die over de arbeidsmarkt in de hele wereld
spoelt? De “uberisatie van de economie” is
niet te remmen. En zal ook de positie van
vakbonden en Arbeidswetgeving flink op de
tocht zetten.
In de VS (zie rapport MBO Fr.) zijn nu al 25%
onafhankelijke werkers. En dat zullen er in
2020 meer zijn dan werknemers in dienst! In
de EU is dat nu 15% en in Frankrijk nog maar
1 op 10: maar toch 2,6 miljoen op de 24
miljoen totaal.. Sinds 2006 werd deze groep
van “auto-entrepreneurs” al 30% groter vooral
na de creatie van een speciaal statuut.
De werknemersgroep ontstond vooral tussen
1866 en 1911 in die periode verdubbelde ze
van 3,5 naar 6 miljoen. Daar kwamen nog de
winkels, de banken en de verzekeraars bij.
Tussen 1850 en 1936 ging het %
werknemers in La France van 48 naar 62%.
Na WO II kwamen daar vele gestopte boeren

DE WERELD VOLGENS FUKUYAMA
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Hij was overtuigd in 1989 dat “de liberale
democratie en de markteconomie de wereld
zouden veroveren. En dat zo de wereld zou
worden bevrijd van duizenden jaren aan
moeilijkheden”. En de Muur viel en met deze
het communisme en op het plein in Peking
demonstreerden de studenten.. En het aantal
democratieën ging van 35 naar 110 (=50%).
Nu zijn er dat overigens 2/3. Maar zie nu het
MO en Afrika, maar F. ziet dit als kleine
rimpels en schat in dat het toch in dezelfde
richting zal voortgaan.
Hoe rijmt dat met het chinese model: sterke
economische groei en autoritair regiem? F.
denkt dat dit land, ook in zijn regio, een
uitzondering is. En China tracht nu niet om
zijn model te “exporteren”. Het zal ook ooit
vastlopen omdat de onevenwichtigheden
enorm zijn.. Vergrijzing, vervuiling, schulden
en corruptie..
Rusland gaat nu om en de Arabische
revoluties waren geen succes. Zullen er dus
toch uitzonderingen blijven? Hij wijst op
Frankrijk: na de revolutie van 1789 duurde
het 120 jaar voor wat beoogd was werkelijk
gebeurde. Zie ook Nigeria waar de
democratie functioneert maar tegelijk de
corruptie enorm blijft. Sociaal en juridisch
moet er nog veel veranderen en dat vraagt
tijd. De ontwikkeling van een solide
middenklasse is daarbij essentieel. Rusland
slaagde er niet in zich met Europa te
verbinden maar de jongeren daar willen een
“europees
Rusland”.
De
groeiende
middenklasse zal dat waar gaan maken. De
olie-economie maakt van dit land helaas een
“zeer primitieve niet moderne economie”.
In de VS en Europa werden fouten gemaakt:
de banken namen te veel risico’s en de
regels werden te sterk afgezwakt. Europa
maakte constructiefouten in de eurozone. F.
vreest dat de nu genomen maatregelen
onvoldoende zullen blijken. De banken
overheersen de democratische krachten nog
steeds..
Duitsland, Canada en Nederland kennen veel
minder een bankoverwicht dan in de VS, het
UK en in Frankrijk. Het systeem leidt tot
teveel kapitaal en te weinig vraag. Dat vereist
politiek ingrijpen en het gaat niet van alleen
over..

F. licht toe waarom hij de VS nu een
“vetocratie” noemt. En ziet hetzelfde in
Japan en Italië. Dat zijn ook “lobbygeregeerde landen” en alles valt of staat
met een wijze verhouding tussen
werknemers en patroons. Die zowel in de
VS als in Frankrijk zwak is, maar goed in
Duitsland.
F. ziet dus gelijke problemen in Frankrijk
en Italië en de VS. Zi het verschil in de
Scandinavische landen en Duitsland en
zijn buren. Men heeft daar de vakbonden
“op afstand gezet” van de overheidsmacht.
In Frankrijk belet de te sterke overheidsrol
het
ontstaan
van
een
sterke
burgermaatschappij. Toqueville zag dat al:
een zwakke maatschappij die zich steeds
keert naar de almachtige overheid.. In de
VS is het bedrijfsleven veel machtiger maar
daar zie je (vooral in het zuiden) teveel
staatsinterventie. Volkswagen daar wilde
zijn model opzetten: een sterke sociale
dialoog met de werknemers. Maar de
conservatieve krachten voerden fors
campagne: ze wilden geen “te sterke
vakbonden”. Zie hier de parallel VS en
Frankrijk, waarin hetzelfde fenomeen
zichtbaar is maar dan “omgekeerd”.
F. ziet geen direct risico van uiteenvallen
van de EU maar mist de verdere integratie.
Er zou een federale fiscaliteit moeten
komen en dat ziet hij zwaar in. Dus: de
grote landen moeten in een soort
“eurozone” blijven. Voor de kleine is dat
niet zo: zie Griekenland.
Het opkomend populisme is zorgwekkend
en dat kan uit de hand lopen. Zij wijzen
voortdurend op wat de “elites niet is
gelukt”. Vooral in Frankrijk en Italië, niet in
Duitsland en Nederland. Het gaat hier
vooral om de hervorming van de
arbeidsmarkt.
In de VS (F. was dicht bij de oude Bush
ooit!) neigt hij nu naar Clinton omdat de
Tea-party veel te veel de dienst uit maakt
bij de conservatieven.
De financiële crisis en de oorlog in Irak zijn
voor F. de twee belangrijkste bepalende
gebeurtenissen. Ze komen beide voort uit
een heel foute conservatieve politiek.
Agressief naar buiten en “deregulerend
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naar binnen”. En: 9/11 en de dood van Bin
Laden waren veel minder van invloed dan hij
eerder dacht. Zie nu hoe het terrorisme
bloeit..
En
F.
besluit
met:
“Het kapitalisme kan zich niet zelf
evenwichtiger maken. Daar is politieke
interventie voor nodig”.

centraal “verlichting” worden nagestreefd.
Door massieve geldinjecties door FED,
ECB en Engelse Bank.. Die niet tot inflatie
leidde omdat de geldcirculatie vertraagde.
Dus hebben de centrale banken grote
massa’s liquiditeiten en dat drukt de
multiplier zeer. Ook vanwege de Bale III
afspraken over “minimaal eigen vermogen”
spelen hier een rol. Dat alles heeft zich fors
gewroken op de spaarders en dus ook de
verzekeraars. Vele denken nu dat deze
fase afloopt want de groei is terug en de
banken zijn over de bergen: de
kredietverlening trekt weer wat aan nu: te
beginnen in de VS. Een swing in maar 6
maanden van deflatie naar lichte inflatie..
Maar in de groeilanden is de WW fors
gezakt: VS, UK, Duitsland vooral. En daar
sprekkt men weer over salarisstijgingen..
Zelfs in Frankrijk is er weer enige inflatie
voelbaar..
Dus is er nu het klassieke dilemma: moet
de rentevoet veranderen? In de VS aarzelt
de FED ook omdat de verkiezingen nu
naderen. Heeft nu dat geldpompen
hetzelfde effect als eerder?
Op dit type moment zijn er de 4 klassieke
vragen:
-welke datum kiest de FED voor verhogen
en wat doen de andere centrale banken?
-hoe fors is het herstel en kan men een
obligatiekrach voorkomen?
-hoe werkt het in op het beginnende
herstel?
-wat is het effect op de internationale
kapitaalstromen?
Zij die nog hoge schulden hebben en nog
sterk moeten herfinancieren krijgen een
probleem. En daar staat Frankrijk hoog op
de lijst.. met zijn staatsschuld op bijna
100% BBP.

DE RIJKE LANDEN HEBBEN GEEN
INCASSERINGSVERMOGEN
De EU heeft zware schulden: Italie zit net iets
lager dan Japan en Frankrijk en het UK zitten
iets boven de VS. Spanje zit daar net onder .
Maar Duitsland zit op 52% van de VS en de
zwitsers zelfs op 1/3 van Washington..
Dat is link nu we leven in een tijd dat 10 jaar
zonder crisis een uitzondering werd. De VS
lijkt te zijn ontsnapt en het gaat ook elders
wat beter nu. Echter Europa houdt veel te
veel schulden en is zeer afhankelijk van zijn
export. Brazilië en Rusland zakken in en ook
de VS zal wat afremmen met hogere
salarissen. Ook China zit wat zorgelijker van
normaal. Als er weer een crisis van formaat
zou komen is die ratio gem.schuld/BBP die
sinds 2007 met 50% toenam hoog. Dan zal
men niet kunnen tanken om weer te
injecteren. De rente is lager dan ooit: sinds
de 17e eeuw was die nooit lager… Dus
kunnen de Centrale Banken een volgende
keer niet meer verlagen.. En ze missen dus
een stimuleringswapen. Dus het rentespel is
zeer riskant: blijf je te lang te laag dan riskeer
je deflatie, maar ga je te snel omhoog dan
kan dat ook gebeuren.. dus zijn hervormingen
nu sterker dan ooit gewenst om meer
uithoudingsvermogen te hebben voor als het
weer omslaat.
HOE ZIT DAT MET DE RENTE?
In een open markt ben je afhankelijk van de
reacties
van
miljoenen
mensen
op
wijzigingen en dat is redelijk “rationeel van
karakter”. Dat is niet zo bij de Centrale
Banken waar een kleine groep experts de
besluiten neemt en de financiële markten
vinden dit gedoe zeer ondoorzichtig.
De monetaire politiek is sinds 2008 de
centrale sturing omdat er sprake is van een
“superschuldsituatie” en dus moest er

HOE GAAT HET MET DE GROENEN?
In Nederland zijn ze nu actief tegen de
bezuinigingen en ook in Duitsland winnen
ze daar aanhang mee. In Frankrijk stapten
ze uit de regering en in Engeland
verviervoudigden ze door het linkse verlies.
In Oostenrijk pikken ze nu 10% der
stemmen in omdat de andere partijen niks
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geliefd zijn en in Zweden zitten ze stevig in
de regering!
Dus er lukt best nog wat in N-Europa maar ze
moeten
oppassen
met
te
radicale
standpunten. Frankrijk is daar het sterkste in.
Zeker nu ze zich van het FN willen
onderscheiden. In Duitsland waren ze langer
serieuze regeringspartners onder Joschka
Fischer.
Dus
N-Europa
heeft
op
groenengebied de traditie van breder politiek
links acteren. Maar men moet nu oppassen
met apathie, afhaken. Ze zakken toch wel af
nu. Enkel in Nederland met de jonge Jesse
Klaver gaat het nu bergop.

(Mutuelles) zoals het bestaande Bigre in
Frankrijk nu.
In de politiek hoor je het al: het
werknemerschap is voorbij en daar moet
snel op worden gereageerd.. Men denkt
daar al aan een sociale BTW-heffing..
Want de “uberisatie” komt aanstormen..
Kalanick is veel minder bekend dan
Zuckerberg, maar deze 38-jarige dynamitiseerde de zwaar gereguleerde taxibranche in 6 jaar én dat wereldwijd.
Internet is zijn wapen en het directe contact
tussen client en chauffeur..
Maar hij is slechts de pionier en vele
volgden
al
deze
Uber:
in
de
schoonheidsbranche, de restauratie en de
juridische
diensten.
Deze
nieuwe
“barbaren” zie je nu overal.
Zie:
Vente
Privé.com,
Showroom
privé.com, Airbnb, Home-away deze zie je
nu in Frankrijk en elders. Blablacar is ook
al de nachtmerrie van SNCF geworden en
in Nice komt er nu zelfs een
helicopterservice en ook bootservice op
Uberbasis.. Het begint zelfs ook al in het
onderwijs (Mooc), Onroerend Goed
(Leboncoin, SeLoger.com bijv.). in de
reclame, bij de kapper, de manicure,
thuishulp (Popmyday.com, Hellocasa.fr of
zelfs werk aangeboden!
Lendingclub, Paypal en Orange Money
zitten in de bankwereld al op het
vinkentouw met hun direct contact
geldlener en investeerder voor particulieren
en start-uppers. Wat Moscovici niet lukte
(scheiding
van
zakenbank
en
detailbanking) zou nu wel eens via Internet
wel kunnen lukken. De lijst is lang en wordt
nog veel langer en de laatste is het
notariaat
voor
een
testamentje
(testamento.fr) of zelfs voor rechtshulp
(Demander-Justice.com).. De branche
roept dat het illegaal is maar nu komen er
ook al de artsen en apothekers aan. De
consumenten zijn er nu blij mee, want de
prijzen zijn beter en vaak ook de service.
Maar deze “barbaren” en vernieuwers
zouden wel eens snel de nieuwe
monopolisten kunnen worden. En ze
leggen bommen onder het bestaand
sociale
model.
Wordt
nu
elke

DE “BARBAREN” VAN UBER..
De eerste internetgolf die van de E-handel
gaf de wereld een gevoelige veranderingstic.
Zie de vele lege winkels in veel steden..
De tweede golf die van de “coöperatieve
economie” gaat echter veel verder. Ze raakt
de arbeidsorganisatie in haar hart en
knabbelt ook aan de sociale orde.
In de VS zijn nu al 53 miljoen mensen “freelancers”. In het UK kwamen er sinds 2008
730.000 van deze banen bij op een totaal van
1,1 miljoen nieuwe jobs. Ze zijn vrijer maar
dragen ook veel risico.. Ze moeten zelf
zorgen voor hun pensioen, opleiding/scholing
en ziekteverzekering..
Zij zijn de
aanvoerders van de economie van de 21e
eeuw maar leven nog met de regels van die
van de 20e .. Is het : werknemer zijn”nu
voorbij? Want eerder waren burgers en
edelen en boeren ook (kleine) zelfstandigen
of ze leefden van hun bezit. Maakt internet
nu weer die wereld wakker en verdwijnt het
collectieve in het werken? Dat leidt tot een
run op sociale voorzieningen als ww en
bijstand en treft ook de belastinginkomsten
keihard. De grote winst verdwijnt ook naar de
fiscale paradijzen waar tegen niemand nog
iets vond.. Of nu moeten de ondernemingen
zich weer netjes gaan gedragen volgens de
oude belastingregels óf er moeten nu overall
nieuwe regels komen..
Zoals Franklin
Roosevelt deed met zijn New Deal. Niewe
pacten om de solidarité te redden dus..
In Frankrijk kent men al zeer lang het statuut
van de “intermittent” in de culturele sector. Of
moet je denken aan die nieuwe “onderlinge”
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middenstander eigen baas, ZZP-er zegt men
in Nederland of die nou wil of niet?
Op naar de nieuwe wereld van de internetdienstverlening van achter uw PC of tablet.
En als u in de dienstverlening zit: kies snel
voor u wordt ontslagen en te laat instapt..

Zoals beulen, slagers en chirurgijnen.
Echter ook de “transformerende beroepen”
(zoals bakkers, koks, wevers) en hen die
“schoonmaakten of reinigden” (als straatvegers, wol/doekververs en lavendelverwerkers). Zij waren extra-verdacht bij
processen als getuigen en verdachten.
Ook de armen waren “niet geloofwaardig”
vond men zoals ook blijkt uit deze woorden
van een franciscaan (Ange de Chivasso):
“Het woord van een rijke is betrouwbaarder
dan dat van een arme. De armoede maakt
de arme corrupt, hij kan zwichten voor
geld”!
Luiheid en profiteursgedrag werd toen ook
fel veroordeeld: mn had het veel over
“professionele bedelaars” in die dagen. De
engelse theoloog Thomas van Chobham
schreef: “Er zijn mensen die bedelen die
zich voeden en kleden van aalmoezen van
goede mensen, omdat ze niet willen
werken. Zij stelen het geld van de echte
armen”.
Dat herinnert nu aan een geschrift van het
FN waarin het gaat over “echte fransen” en
“immigranten die sociale uitkeringen
najagen”.. Wel als je dit leest uit de
Middeleeuwen dan is het de vraag of de
armoede nu vooral het product is van de
mondialisering
en
het
financieel
kapitalisme van de 20 en 21e eeuw.. Dat
schreef: Pierre-Antoine Delhommais in Le
Point (21 mei 2015).

ARMOEDE IS VAN ALLE TIJDEN
Piketty en Stiglitz zijn er zeker van dat de
mondialisering en het financiële kapitalisme
dé schuldigen zijn aan de armoede van nu..
dat mechaniek zou die grote verschillen
produceren… Maar lees nu ene Giacomo
Tadoschini die laat zien dat er ook hier “niets
nieuws onder de zon is”. Alle mechanismen
waren er al in de christelijke Middeleeuwen
zegt deze. Allereerst toont hij dat die
medelevende rijken met hun charitas uit de
tijd eerder een verkeerd sprookje zijn. In zijn
boek “Franciscaanse Rijkdom” toont hij dat
de vrijwillige arme zijn in die orde, die vol zat
met de kinderen van nobele rijken, een
schijnarmoede was. Dat was onvergelijkbaar
met de echte armen die overal echt
crepeerden.
Franciscus
van
Assisië
interesseerde zich zeer voor geldcirculatie,
prijsvorming en de markteconomie van zijn
tijd de 13e eeuw! En hij en zijn volgelingen
zagen in dat je geld moest laten rollen maar
wel op een manier die welvaart opleverde.
Dus geen bling-bling of oppotten maar geld
nuttig inzetten dus. Ze stelden de
hardwerkende koopman tegenover de rijke
nobele die enkel hun bezit in stand hielden.
De laatste vonden ze dus ook minder
christelijk dan de eerste! Grappig dus dat de
huidige paus Franciscus deze eerdere
Franciscus noemt in zijn protest tegen het
superliberalisme.. Todeschini toont in zijn
boek “In het land van de naamlozen” dat men
ook in de Middeleeuwen al doodsbang was
voor verval tot armoede en uitsluiting. Want
ook toen werd er enorm veel armoede
“gemaakt”. Er was een overtuiging dat er vele
waren die je niet kon vertrouwen en waar je
dus ook geen zaken mee moest doen. Er was
een enorme lijst van “uitgeslotenen”:
ongelovigen, ketters, joden, zieken en zij die
foute beroepen hadden.. Als prostitués,
artisten, spelers en gokkers en zijn die met
“bloed en dood” omgingen in hun beroep.

OORLOG
TEGEN
DE
BELASTINGVLUCHT
Obama opende en pakte de Amerikaanse
bedrijven die hun winsten in het buitenland
camoufleerden keihard aan. Dat ging over
2000 miljard bijna het Franse BBP dus. En
Frankrijk eiste van GAFA en Microsoft ook
1,5 miljard tax over 2011.
Op de G20 in Australië einde 2014 werd
actie afgesproken die de fin. Ministers in
Istanbul verder uitwerkten in febr. 2015.
Deze vroegen aan de OECD om de 300
fiscale conventies die deze internationals
legaal hun winsten laten wegkruien naar de
fiscale paradijzen, te herzien.. Dit wordt
het dodelijke wapen tegen Google, Apple,
McDonald en Disney en het heet: BEPS
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(Base Erosion and Profit Shifting). De EUcommissie werd ook wakker en stelde
onderzoeken in bij Fiat, Amazon in
Luxemburg Apple in Ierland en Starbucks in
Nederland. Deze landen zouden deze
bedrijven helpen om tot belasting NUL te
komen. Moscovici neemt nu maatregelen
tegen de door Luxleaks opgedoken geheime
verdragen van landen met 300 multinationals
en Luxemburg. Hij eist publicatie van deze
“tax rules” om zo druk te zetten. En hij
beloofde ook een nog groter plan half 2015.
De grote liberale landen gaan nu tot de
aanval over. In het UK werden Amazon en
Google in de kijker gezet en ze kregen een
tax van 25% op de ontdoken winsten die in
Engeland waren gemaakt! Dit moest het
antwoord worden op dit akelige effect van de
mondialisering. Want men truct volop met de
“transfer prijzen”. Je laat je filialen dikke
rekeningen betalen en sluist zo hun winst
weg uit landen met hoge tax naar “betere
plekken”. Want dat kostte de staten veel geld
vooral van de kant van de Internetbedrijven..
“Het blijkt een kinderspel te zijn” zegt Pierre
Alain Muet die de trucs van de franse CAC 40
bedrijven onderzocht. Axa, BNP Paibas, Total
en de Internetactoren. De laatste sturen een
hoge rekening aan de bedrijven in elk EUland die aan hun kantoren in Ierland of
Luxemburg (dé Europese belastingparadijzen) moet worden gestort. De franse
bedrijven waren redelijk voorzichtig: ze
vreesden de franse publieke opinies! De
amerikanen zitten daar minder mee..
Kunnen de staten deze oorlog winnen? Wel
OECD zegt dat maatregelen niet moeilijk zijn
maar er is veel tegendruk.. De bedrijven en
hun advocaten maken zich op voor de strijd.
Dit is lastiger dan dat bankgeheim
openbreken zeggen experts.. . En de lobbies
zijn ook al vertragend bezig.. Voor 2020 is het
echt niet klaar zegt men al. Ierland begon al
door te zeggen: OK we stoppen met
faciliteiten voor de nieuwe bedrijven maar de
eerdre mogen tot 2020 doorgaan.
En via “intergroeptransacties” kan men blijven
rommelen tussen “zelfstandige filialen van
een bedrijf”. De VS heeft een puik systeem:
elk bedrijf betaalt tax via het aantal
werknemers en de gescoorde verkopen in dat

land. Ook niet eerlijk maar het is wel
zeker..
Het project Accis dat al jaren liep en dat op
het Amerikaanse model was gebaseerd is
helaas (?) gestopt.. Onder druk van
Luxemburg en Ierland..
Hieruit blijkt dat de oorlog nog lang niet is
gewonnen..
Obama heeft nu nog een ijzer in zijn vuur:
het taxen op de winsten die naar andere
landen (= fiscale paradijzen) gaan 14 en
10%.
Het Congress moet ze nog
goedkeuren. De 240 miljard daarvan zijn
voor verbetering van de infrastructuur in de
VS. Nu is het systeem: 35% tax op de
winst in de VS maar niks op die van hun
filialen in het buitenland.. Dat leverde
General Electric 110 miljard op, Pfizer 69,
Microsoft 76… En daarmee kochten zij
vele buitenlandse bedrijven..
CROWDFUNDING DOOR SONY
Waarom gaat Sony dit doen met de
volgende editie van het spel Shenmue
waarop de fans al 15 jaar wachten? De 2
miljoen die het in 9 uur ophaalde had de
producent van Playstation natuurlijk zelf
ook…
Maar er waren al 400.000
crowdfunders eerder en het gaat Sony
eigenlijk om markering hier. Deze manier
van voorfinanciering is eigenlijk een
markttest: want de geldgevers krijgen een
spel als cadeau… En zo wordt er een soort
van “familie” geschapen om een spel met
lange termijn potentieel. De participatieve
economy is ook al een kapitalistisch
instrument geworden..
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
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diepst oceaanplekken ter wereld… Waar men
geen “andere mensen” verwacht te vinden.

ook al veilige data-opslag en zou al 25%
van de markt hebben. Italië, UK en Spanje
doen ook aardig mee en Frankrijk komt
daarna nog net voor Duitsland.

INTERNET/MEDIA
GOOGLE VALT NU ONDER ALPHABET
Google is nu 100% dochter van de nieuwe
holding met in zijn pakket: de zoekmachine,
cartografie, applis, Youtube, Android en de
regie van de publicity. Naast hun staan
Calico (Gezondheid), Life Science (robots) en
X-lab (auto’s zonder chauffeur, drones, etc..).
De beurs stelde de move zeer op prijs want
de onderdelen rapporteren apart nu . En men
steeg ook 4 puntjes.. Net voor de chinese tik!
Bravo voor nieuwe topman Sundar Pichai die
deze zet wel kon gebruiken na zijn echecs
met Google+ en de bril..

BIG DATA EN DE OVERHEID
Gaat ook de overheid profiteren van big
data. Want die heeft chronisch last van
tekort aan middelen en vooral geld; erger
nog de schulden moeten minder worden
dus moet er iets van die middelen af. Kan
de nieuwste numerieke schok waarin big
data een grote rol spelen hier niet bij
helpen. De overheid heeft immers ladingen
data over haar burgers, personeel en
bezittingen en ook operaties.
In de VS krijgen behoeftige een
voedselkaart waarop een saldo wordt
gestort en waarop staat welke zaken er
mee mogen worden gekocht.. Drank kopen
of sigaretten etc. is dus onmogelijk tenzij
de verkoper frauderen zou. In Italië houdt
een computer exact bij (voor sommige
fiscaal gesignaleerden) war ze spenderen
en men weet ook wat ze ontvangen. Dus
kan die signaleren als iemand uit
evenwicht leeft en dus geheim geld heeft..
In Frankrijk werd op het apparaat voor
apneu
patiënten exact
bijgehouden
wanneer het werd gebruikt. De bijdrage
werd zo teruggevorderd op het moment dat
het ding praktisch werkeloos werd.. Het
project is intussen door de Conseil d’Etat
gestopt..
En de tijd lijkt niet meer ver dat de staat
eist van auto-fabrikanten dat hun auto is
uitgerust met apparatuur die uitsluit dat een
voertuig harder rijdt dan is toegestaan.
Natuurlijk zijn er nu al mensen bang dat er
data gaan worden opgehoopt en mt name
over de meer dociele burgers.. In de VS
komt het Precheck programma op
vliegvelden waar passagiers tegen betaling
gebruik van kunnen maken. Zij moeten
daarnaast de overheid toestaan om velerlei
data over hun leefwijze te verzamelen. Als
tegenprestatie kunnen ze als ze gaan
vliegen na een simpele check snel naar
hun vliegtuig… Time is money.
Ook kan een burger veel gerichter worden
geholpen bij zaken als zoeken naar werk,

EINTERNET VOOR ALLE MENSEN..
Nu hebben 40% van de mensen op de wereld
toegang tot Internet en dat moet veel beter.
Dus Zuckerberg heeft al enkele gratis appli´s
vrij gegeven voor India, Ghana en de
Philippijnen die Internet.org heet. En voor
Braziliè opende hij deze faciliteit ook voor de
ontwikkelaars.. Google werkt aan Loon
ballonnen heel hoog op 40 km die 3G
leveren.. Richard Branson, en Paul Jacobs
van Qualcomm’ willen 848 mini/satellieten
daarboven hangen voor 2019. Maar ze
moeten het energieprobleem nog oplossen..
We zien het± de groten van het net en
andere technorijken willen iedereen aan het
internet. En dat zal de wereld pas echt
veranderen..
HET GEVECHT OM DE CLOUD
Cloud-opslag is big business en die wordt nu
gepakt door de “minder toegangkelijke
landen” vooral Finland scoort hier nu met
50% van de bedrijven met cloudgebruik. Dat
komt
mede
vanwege
de
wettelijke
maatregelen tot betere beveiliging in vele
landen. In de VS is ook al 10% van deze
business weg door de Patriot Act. De
surveillance door NSA kan in de VS ook nog
business kosten: iets van 20 à 35 miljard dent
men in de VS. Finland heeft de
cloudbusiness van Google en Microsoft mede
omdat men via de Baltische Zee goedkoop
kan koelen… Zwitserland presenteert zich nu
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naar opleiding dmv big data. De elektronische
armband voor veroordeelden is ook een
voorbeeld van kostenbesparing bij de
controle van ex-delinkwenten gedrag. Die kan
zeer precies volgens de opgelegde
beperkingen worden geprogrammeerd en
voert de controle automatisch uit.. De
dagkosten van 60-8- euro van een dag
gevang zijn veel hoger dan die van de
armband van 15 euro..
Dus ook de overheid wacht nu een fors
“overschot” aan werkers.. die overbodig
werden door big data en robots. Dus zal er
ook massaal worden omgeschoold moeten
worden.. En niet vervangen van hen die met
pensioen gaan is een bruikbare methode tot
vermindering. En zo hou je ook de jongeren
binnen boord.. die nodig zijn om de nieuwe
aanpak te bemannen. Maar iedereen zeker
in Frankrijk weet van de grote fricties die er
van vakbondszijde verwacht mogen worden.
Dus daar zit opnieuw de bottleneck..

voorafgaande en daar bij op te tellen (cq
van af te trekken) een fractie van het
verschil tussen wat je echt verkocht vorige
maand en wat je had “voorspeld”. Dus je
“corrigeert met een fractie van je vorige
“voorspelfout. Zo kom je vaak dicht bij de
trend en natuurlijk meet je ook de
voorspelfout die je maakt… Is die te groot
dan neem je een andere voorspelmethode.
(heet: exponential smoothing). Het behoedt
je niet voor plotselinge rampen maar geeft
de mogelijkheid om “goedkoop”en redelijk
betrouwbaar je inkoop of productie te
sturen om de voorraad aan te vullen. Zo
kwamen er vele nieuwe methoden in WOII
met name voor de giga-logistiek die nodig
was om die legers op de been te houden…
En in de commercie is het tijdig ontdekken
van een nieuwe trend en dat als eerste een
geweldig concurrentievoordeel. Waarbij
geldt dat je natuurlijk niet alle miljoenen
klanten hoeft te winnen… Als je dan een
lekkere verkoop scoort bij 5% van de markt
en “de andere”voor bent is dat big-data
gedoe al goed betaald!
Dus de digitale nieuwe mogelijkheden plus
de oude statistische technieken geven een
tataal nieuwe manier van besturen van
bedrijven… En ook door overheden! Want
politici zijn dagelijks bezig met de trens en
de opinies in te swchatten.. Om de mest
effectieve maatregelen te treffen en dus
belastinggeld beter te besteden. De vorige
burgemeester van NY deed zo een klein
wonder… Hij geloofde in twee dingen:
meer politie voorkomt gedonder en… dat je
aan cijfers over incidenten kunt zien op
WELKE plekken het loont om die agenten
bij voorkeur heen te sturen. Zo keerde hij
menige trend en.. het totale misdaadcijfer
ging fors omlaag. Niet bij andere steden in
de buurt… wat niet het 100% bewijs was
dat alles klopte maar dat hem toch moed
gaf door te gaan. Overigens… hij wist ook
niets beters toch?
Deze benadering voor de openbare orde
en de misdaad wordt nu met succes op
veel meer plaatsen toegepast. En mede
daarom blijken ook camerasystemen
gecombineerd met een big-data aanpak
zeer veelbelovend. Ach eigenlijk is het

HEEFT BIG DATA GODDELIJKE TREKJES?
Heel vroeger toen de Amerikaanse industrie
fors
opkwam
heette
het
“Scientific
Management. “Taylor was een grote adept en
hij was de vader van het Taylorisme. Hij ging
zelfs zo ver dat hij een Boeke schreef:
“Cheaper by the dozen” waarin hij betoogde
dat een gezin met 10 kids het ideaal was.
En zie daar de numerieke revolutie brengt
ons nu met zijn “Big Data” eigenlijk het
vervolg. De basis is dat je zoveel mogelijk
vastlegt en “meet” en dan vervolgens die
data-massa’s intelligen te lijf gaat met veel
statischtische analyses en computing power.
En zo alles op het spoor tract te komen om:
Effectiever met de klanten om te gaan, de
producten/diensten te verbeteren en te
anticiperen op trends en ontwikkelingen..
Want binnen grenzen (van betrouwbaarheid)
kun je “wat komt” zien aankomen door wat
“was en is” te registreren en te analyseren.
Dus het is geen wondermiddel: alles hangt af
van hoe je het rangschikt en analyseert. Dus
van de “slimheid” van je algoritmen (=
programma’s). Een voorbeeld uit eigen
ervaring: bij een verkoop uit voorraad kun je
de verkoop van de volgende maand
“voorspellen” door die te nemen van de
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allemaal niet meer dan nieuw gereedschap
inzetten voor een oeroud probleem. En wie
dat niet probeert is gewoon stom.. Niets doen
of fout doen is in elk geval nog erger.
Big-data is dus geen wonder: dat het KAN
wel een beetje. Eerder was dat technisch
onmogelijk of te duur. En nu niet meer. Zo
ongeveer hetzelfde als een windmolen neer
zetten om stroom te maken wat vroeger ook
niet kon… En nu ontdekt men dat ook dat zijn
problemen heeft door de vaak grote
productievariaties. En dus verzamelt men nu
ook daarover Big data..

laat ons toch een beetje vrij leven! Het gaat
dan over de verkeersregels, de consumptie
(roken etc.) en het mogen bespioneren van
ons internetgedrag in bedrijven en door
overheden. afluisteren. Ze achten die
ineffectief slecht voor het verantwoord
gedragen en ook infantiliserend. En 80%
vreest dat het morgen nog erger wordt..
De oprichter Gaspard König van de Denk
tank Genereration Libre sprrekt over
democratisch despotisme zoals Toqueville
het noemde. De staat wil het aantal doden
terug dringen, maar wat heeft ze daar
eigenlijk mee te maken? Ze moet het laten
bij voorlichten en informeren en dan de
burger zelf “zijn risico” laten nemen.
Je kunt wijzen op de maatschappelijke
kosten van sommige “doden” los van
ethische zaken. En ook milieumaatregelen
lijken bijna belachelijk in een wereld die de
individuele vrijheid hoog acht. Een staat die
voor zijn burgers gaat denken maakt het
steeds erger. Dat komt deels uit 1968 toen
het ging over het “weigeren van verstandig
paternalisme”. Maar nu iedereen zijn
mening electronisch kan spreiden en mag
eisen gehoord te worden lijkt dat
overdreven. Het verschil is ook dat het in
1968 ging om een radicaal soort van
weigering terwijl het nu meer gaat om wat
het individu wil. Onder de kreet: “Moi je
xxxxx”.
Frankrijk kent in de grondwet het principe
van de voorzorg (precaution). Maar 45%
ziet dat als positief en 41 % helemaal niet.
Maar slechts 11% wil er echt over in
opstand komen.. Dus op dit punt is het
50/50. De ene acht het nuttig vooral de
ecologische en de ander ziet er een
innovatierem in.. Ook vinden sommige dat
de tolerantie drempel er onder lijdt.
Slechts 7% van de Fransen is bezorgd
over vermindering van privacy. En denkt
vooral aan terrorisme en misdaad. Maar
vele vinden ook dat die regels over
milieugedrag en gezondheid veel te ver
gaan. Men vindt dat het vooral moet gaan
om mensen te laten kiezen wat zij hun
verantwoordelijkheden achten.. Nog een
belangrijk element om op te letten in de

DROPBOX EN DE CLOUD
Dit bedrijf uit Californië doet het goed in
Frankrijk waar al 1 op de 5 een account daar
heeft. Zij waren in 2007 al de pioniers lang
voor Google, Apple en Microsoft begonnen.
Ze hebben nu al 300 miljoen klanten
wereldwijd en groeien 150% per jaar…
Begonnen bij particuliere gebruikers gaan ze
nu ook op de markt voor de bedrijven in
Frankrijk. Auchan, Lagardere en BlaBlaCar
stimuleren al hun medewerkers om Dropbox
te gebruiken. Nu zijn er wereldwijd ook al
100.000 zakelijke klanten.
Basiscontact: 9,99 euro/maand voor 1000
giga-octets. Er zijn diverse bestandstypen:
beeld, video, geluid.. etc.
Elke dag worden er 1 miljard bestanden
uitgewisseld. Gelijk aan het volume van de
bibliotheek van het Congres in Washington
en de markt lijkt ongelimiteerd. Dropbox heeft
ca 35 miljard tekstbestanden..
Ze werken samen met de groten met name
met Microsoft.. Dropbox heeft 1000
werknemers, 300 miljoen gebruikers en is nu
10 miljard dollar waard. Maar wil niet
genoteerd zijn op de beurs…
DIVERSEN
ADIEU LIBERTÉS CHÉRIES
Zo’n ¾ (!) van de Fransen vinden dat de
hoeveelheid regels en verboden te gortig
werd. Zoals het verbieden van open haard
stiken in Parijs, de recente de poging van
Mme Royal om de Nutella “af te raden” want
er zit palmolie in én het verbieden van de
“hands free telefoonkit”. .. En ze verzuchten:
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grote veranderingsgolf waarin we zijn verzeild
geraakt.

ruzie kreeg met Juniac va Air France..
Etihad kocht ook voor 598 miljoen 49% van
Alitalia.. Wat Air France niet kon betalen..

VELOLIB IS ER NOG
Zo’n fiets van het stedelijk fietsverhuur kost
jaarlijks 965 euro in Lyon, 1895 in Nice, 2413
in Rennes en dan komt Marseille met 3267
en Parijs met >3500.. Dat is na meer dan 10
jaar de situatie. Het is een waar succes maar
ook een dure grap. Door het vandalisme.
Decaux die het op veel plaatsen runt spreekt
van 12-25% stijgingen. De gebruiker fietst
voor 20 à 40 euro per jaar al… Decaux pikt
50 miljoen aan reclamegeld plus 18 miljoen
bijdrage van de gemeenten. Om wat te
sparen worden er sponsors gezocht of huur
van langere duur. Het veranderen van
transportgewoonte heeft dus een hoge prijs..

HET GEVECHT OM DE TAXIS
Uberpop vecht in de taximarkt: nu in
Marseille, Nantes en Straatsburg. Maar
daar worden nu Uber-chauffeurs belet te
werken… De bazen van de taxi0reuzen
zijn Simphal voor Uber en het grote
familiebedrijf G7 van Rousselet. De
taxicentrales Raxis G7 en Taxis Blues
verzekeren hun marktmonopoly met
10.000 taxis in Parijs van de 17.500 in
totaal. Uber doet nu hun marktaandeel
zakken.
Rousselet
heeft
goede
overheidscontacten al heel lang: sinds
Mitterand. Daar doet men weinig nu aan
lobbyen zegt men: Uber heeft 160 man
daarin aan het werk. Maar Rousselet moet
opboksen tegen 200 miljoen aan start-up
kapitaal in 58 landen en met 50 miljard
beurswaarde.
G7
is
een
franse
binnenvetter. Hij vecht nu ook met
internetapplicaties tegen Uber zoals met
Nightcab voor jongeren onder 26 die 20%
korting krijgen. Maar hij moet toegeven dat
Uber erg machtig is en dat hij sterk moet
rekenen op bescherming door de overheid.
De staat tegen de vernieuwing en als
beschermer van bestaande ouderwetse
monopolies..

DE OORLOG OM DE LANGE VLUCHTEN
De Golfstaten subsidiëren hun longcarriers
fors en pikten al 22% van de markt AziëEuropa in. De europeanen vielen terug op 16
% (was 23%). Die vragen nu ook
overheidssteun..
Een andere bedreiging zijn de lowcosters op
lange vluchten. Norwegian doet vluchten
Noorwegen-VS en naar Dubaï en Thailand.
Eurowings (Lufthansa) begint met Berlijn –
Dubaï voor 99 euro. Ryanair denkt nog na…
Easyjet beweert dat vluchten boven 5 uur niet
geschikt zijn voor het lowcostmodel.
Lufthansa gaat 16 euro opslag zetten op
boekingen via GDS om zo direct boeken te
stimuleren. Nu loopt 70% via het GDS
systeem en anderen aarzelen nog..
De europese carriers gaan nu samen met het
Europarlement praten over de CO2 opslag
voor intra-europese vluchten. Die moet er af
vinden ze.. De revolutie in de luchten is nog
volop in gang.

AIRBUS WINT VAN BOEING
De Aziatische draken zijn onstuitbaar:
Airasia (Maleisië), Indonesian Lion Air en
Indigo (India) hebben samen 1338
AirbusA320neo gekocht waarvan nu 1045
nog in levering zijn. Dat is 16% van het
orderboek van Airbus. En enkel Lion Air
heeft ook enkele 787 in bestelling.. Alle
drie versloegen zij hun oude voorgangers:
als Air India en Malaysia Airlines.. Lion Air
heeft nu 100 vliegers en bestelde er nog
500
bij!
Natuurlijk
kunnen
daarin
verstoringen voorkomen maar John Leahy
van Airbus is daar niet bang voor. Deze
drie met nu 330 vliegers bestelden er nog
1330 bij.. Ook hier wint de jeugd lowcost
het van de luxe oudjes en heeft Airbus met
zijn “neo” Boeing’s 787 verslagen..

ETIHAD PAKT OOK HET PERSONEEL
Ze bestaat pas 12 jaar en transporteerde al
15 miljoen mensen in 2014 allemaal
marktaandeel van de grote (zieltogende)
europeanen. De baas is de australiër James
Hogan… Maar nu komt ook ene Eydaline uit
Frankrijk er aan. Was bij de luchtvaartdienst
in La France, ging naar Air France en werkte
ook in Brussel. Hij volgt Bruno Matheu die
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De schaliebusiness levert hier 1200 dollar
per Amerikaan per jaar op. Enkel de staat
NY is nog voorzichtig met dat fracking…

Terug naar inhoud

CRISIS
FRANSE
NUCLEAIRE
INDUSTRIE
Areva in grote problemen en EDF moet
daar helpen… Nu ook gedonder met de
EPR in Flamanville na alles wat fout gaat
met die in Finland. En nu een klacht van
Oostenrijk (zeer anti-nucleair!) omdat in het
contract van de EPR in Engeland staat dat
EDF zich verplicht om stroom te leveren
voor 111 euro per Megawattuur voor 35
jaar! Vele betwijfelen of die klacht
gehonoreerd zal worden… En de centrale
heeft nu al vertraging.. dus de euforie van
oktober 2013 is voorbij toen er voor 22
miljard werd getekend… Maar de
investeringsbeslissing die al had moeten
zijn genomen laat op zich wachten.. Het
plan waarin EDF 45-50% neemt en de
chinse CGN en CNNC 30-40% en Areva
10% vertraagde ook. De britse regering
zou na die Flamanville-affaire ook nog
eens
de
onderhandelingen
kunnen
heropenen om….. de chinezen te vragen
om meer te financieren én ook deel te
nemen aan de bouw! En dan zouden die
wel eens hun eigen reactor Hualong One
kunnen propageren! Let wel de chinese
EPR wordt volgend jaar opgeleverd. Nog
even
het
prijslijstje
van
stroom:
Hydrostroom
kost
55
euro
per
Megawattuur, huidige kernstroom kost 60;
gascentrales nu 85; windmolens land 90;
de nieuwe kernstroom 111 en de
windmolen off-shore 160… Het beeld
verschuift en dat heeft ook voor EDF grote
gevolgen.

OLIE (energie), WATER
ZIE DE NIEUWE WATERSTOFAUTO!
Toyata was het eigenlijk wel verplicht en
deed het: de nieuwe Mirai gaat nu in
serieproductie. Hij is in drie minuten getankt
en kan dan 700 km rijden. Evenveel als een
benzine-collega maar 3 x meer dan de
electrische variant. In Japan rijdt hij nu en in
Frankrijk komt hij in maart 2016 op de markt.
Mooi en spectaculair: maar ook de prijs van
70.000 euro.. Maar het is een begin.
HET DRAMA VAN HET FRANSE AREVA
Het onderdeel dat vroeger Framatom heette
van nu 3,1 miljard omzet gaat naar EDF..
(Reactoren en diensten) en dan blijft er nog
5,2 miljard over: 2,2 uraniumconversie, 1,5
recycling, 1,3 mijnbouw en 0,2 Overige.
Het integratiemodel van Lauvergeon is om
zeep na 14 jaren. Nu zijn er liefst 7.9 miljard
schuld en een serie mislukkingen en nu moet
EDF overnemen wat Areva NP gaat heten
daar. Liefst 14.000 medewerkers en 40% van
de omzet… Maar er blijven nog andere
twijfels over zoals het bedrag dat de staat in
de pot moet doen dat men op 3,4 miljard
schat.
Daar zal dus hulp uit China bij
moeten: GGN en CNNC staan al klaar om in
het kapitaal van Areva én Areva-NP te
stappen. En EDF wil absolute garanties over
dat project Olkiluoto 3 in Finland: die EPR
dus.. Die in 2019 moet worden opgeleverd
na.. 10 jaar vertraging. En wat te denken van
de EPR in Flammanville? Sinds het
schaliegas en Fukushima zit het nucleaire in
de put.. Dat gaat de staat nog opbreken..

Terug naar inhoud

SCHALIEGAS IN VS
De prijzen stortten in en dan is de VS op zijn
best. Razendsnel sloot men de dure putten
en
goedkopere
worden
intensiever
geëxploiteerd. Er gingen er in Marcellus 23
dicht nu zijn er 78 in productie. De VS is nu
iets achter Qatar met 273 miljard M3 per jaar
het was in 2004 16 miljard. Binnenkort zullen
ze 80% van de wereldmarkt doen van LPG
met 20 projecten om vloeibaar gas te maken.

RELIGIES
KIJK: EEN DORP MET ALLE RELIGIES
Stel je een dorp van 100 inwoners voor
waarin alle religies aanwezig zijn. En dan
krijg je dit:
164 goddelozen, 314 christenen, 232
moslims, 150 hindoes, 71 boeddhisten, 2
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joden (!) en nog 67 diverse… Zeker is dat in
zo’n dorp geen enkele groepsdiscriminatie
zou voorkomen al moeten de 2 joden wat
oppassen. Let wel: in de groepen christenen
en moslims krioelt het ook nog van de
“onderverdelingen”. Dus zou je gemakkelijk
iets van 10-15 religieuze groepjes kunnen
krijgen… Met iets van 200 als grootste
groep: de katholieken. Maar daarin zit ook
een grote onderverdeling: zie dat dozijn
orthodoxen.. Deze groep wordt gevolgd door
155 soennieten, die op hun beurt ook in vele
subjes uiteenvallen. Van Wahabieten tot
soefi’s.. Kortom: de wereld is een groot
mozaïek van religies: zes hoofdgroepen maar
in totaal zullen er wel 50 gebedshuizen staan.
In elke straat een… Dat lijkt toch uiterst
gezellig te worden? Of blijkt dan dat er
evenveel politieke groepjes blijven? Want van
mening verschillen zit in onze natuur..
Evenals willen domineren… Of moet je
zeggen: willen controleren om te overleven?

Bij ons staat de middenklasse stil
werkeloos en met schulden beladen en
vlucht in populisme en protectionisme.. De
democraten weigeren Obama sneller te
gaan
met
het
Transatlantisch
Partnerschap. En aan beide zijden van de
Atlantic
zijn
er
groeiende
protestbewegingen tegen dit pact. Zelfs in
Duitsland. En de EU riekt naar
desintegratie.
Op dat moment sluiten 26 van de 54
afrikaanse landen een vrijhandelsverdrag
in Egypte. Dat is een ruimte van 625
miljoen mensen (de EU is ruim 500
miljoen) en hun BBP is nu 1200 miljard en
de handel ca 100 miljard jaarlijks. Maar het
verdubbelde al in 10 jaar.. Men is nog niet
op het level van het Noord-Amerikaanse
Handelsverdrag met zijn 21.000 miljard
BBP en ook niet op dat van de EU met
18.000 miljard. Maar het gaat hier akelig
hard groeien: te beginnen de bevolking die
naar 2 miljard gaat. Dus in 2050 ook een
middenklasse van 800 miljoen. Groei 2015
is 4,5% (Wereld: 2,8%) gedragen door
interne consumptie en niet vooral door
export zoals in Azië. Dit deed de armoede
met van 50 naar 30% dalen.. Deze
vrijhandel gaat ook vele banen opleveren.
Export is hier 12% van het BBP, ver van de
45% in Azië en 65% in de EU. Nu zijn hier
de douanerechten nog 15% terwijl dat
wereldwijd gem. 4% is..
De afzetmarkten worden veel groter: dus is
er meer ruimte voor betere kwaliteit en
hogere productiviteit..
De concurrentie
neemt toe en dus zakken de prijzen. Het
zet ook druk op betere infrastructuren,
financiële integratie en ook betere
juridische afstemming. En dit houdt ook
een belofte naar meer vrede in door een
beter leven.
China valt wat terug en dat geeft Afrika
meer kansen maar nu moeten snel
barrières
worden
geruimd.
De
commerciële integratie in Oost en Zuid
Afrika roept ook om zo’n zone in het
westen waar nu al de CFA en Nigeria
voorgingen. Franssprekend West Afrika
met liefst 650 miljoen in 2050 en zou baat
hebben aan een valuta, juridisch betere

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA MAAKT ZELF MOBIELTJES
Na onderzoek blijkt Luana in Angola voor
expats de duurste stad te zijn.. In deze
angolese stad kost een jeans nu 212 euro. In
de lijst staat het ver voor Parijs (46 e plek),
Honkong en Zürich..
Afrika is ook start-up land nu dat laat Richard
Attias zien eind augustus in Libreville in
Gabon. Daar komen 1500 deelnemers hun
projecten laten zien. Afrika kent volgens IMF
nu 30 landen die > 5% groei tonen. Le Point
Afrique zal met het NY Forum Institute de
prijs voor de Jonge Afrikaanse Onderneming
uitreiken van 100.000 dollar aan vier
laureaten die eerder dan 3 jaar geleden
begonnen en 100% Afrikaans zijn.
En: Verone Mankou ontwierp de afrikaanse
mobiel en die wordt nu in Brazzaville (Kongo)
gemaakt. Bravo. Het is nu wachten op de
eerste mobiel Made in France of Nederland..
DE AFRIKAANSE HANDELSUNIE
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afstemming, afstemmen van normen etc.
Waarom ook geen gemeenschappelijk
zakenrecht wat zeer zal helpen voor
grensoverschrijdende bedrijven. Nigeria is
hiervoor nu de grote motor.. Op weg dus naar
een panafrikaanse handelsmarkt..
Deze ontwikkeling zal ook de mondialisering
weer doen aantrekken. Het Staat nu voor zijn
Gouden Eeuw..
Europa zou nu goed moeten meedoen en zijn
EU-project er naast leggen. Dat na eeuwen
van oorlogen een lange periode zonder
geweld bracht. Wat er nu in wereld gebeurt is
nou net niet reden om dat op te geven. Maar
de aanleiding om demografisch aan te
passen (ook met immigratie!) en ook
economisch, technologisch en ecologisch te
schakelen. En zich te verzetten tegen de
verleiding van de demagogen. Vrije handel
en economische en sociale convergentie zijn
de beste wapens tegen werkeloosheid, de
stabiliteit van de middenklassen en de
vrijheid in vrede..

waarde is. En ook 1000 ton canabis uit
Marokko (4500 euro/kilo) komen hier langs.
En in Bamako werd onlangs 16 kilo
amfetamines in beslag genomen. Deze
business is traditioneel die van de
Arabische touearegs
die iedereen
omkopen en zelfs de vorige regering liet
drugsgeld inzetten om de rebellen te
bestrijden. Er komen chauffeurs aan te
pas, gidsen, bewakers ook en vaak gaat
het meerdere keren over in andere
handen. Het wordt ook in het zand
begraven op een precieze GPS-locatie en
daar opgepikt. Een bewapende groep in
deze business maakte zo 270.000 euro
buit in een maand op het traject NigerNoord-Mali. In 2009 probeerde men het
met een Boeing 727-200 die lande komend
uit Venezuela. Maar deze kwam niet meer
omhoog uit het zand en werd in de fik
gestoken. Dit was een opvallend “Air
Cocain-schandaal” toen. Twee grote
handelaren (waarvan een een legerofficier) waren er bij betrokken en ze
werden gevangen gezet. Maar kwamen
snel vrij en sloten zich bij de djihadi’s aan.
Want business is business hier.. en zo
nodig betalen ze gewapende groepen om
hun opponenten te doen vermoorden. Nu
worden er ook al kleine vliegtuigen ingezet
die wel 500 kilo drugs kunnen dragen. Dat
verbaasde gezien de militaire middelen die
nu hier in de regio te vinden zijn.. Maar
daar zegt men: wij zijn er primair om de
burgers te beschermen hier.. Verder reikt
het mandaat niet. Maar toch moet dat
anders: want het drugsgeld is ook de
smeerolie van de rebellie en de dijihad
hier.
De nieuwe president Buhari van Nigeria
heeft wat Boko Haram betreft nog niet veel
veranderd. Nog steeds hapert de
coördinatie tussen de legers van de
buurlanden. Maar nu komt er een
gezamenlijk hoofdkwartier dat N’Djemena
(tsjaad), Yaoundé (Kameroen), Abuja
(Nigeria) en Niamey( Niger) samenbrengt.
Om de linke mix van drugs, wapens,
cocaïne en vluchtelingen in de regio
Agadez aan te pakken. Niger heeft de EU
om steun gevraagd want geld is er nooit

DRUGSLAND MALI EN DE SAHAL
In Noord-Mali zijn de drugs nu dé grote
bedreiging. Het werd dé doorgangsroute
voor de “narcos” van cocaïne etc. naar
Europa. En iedereen profiteert: van rebellen,
milities (ook die van de regering!) en de
radicale moslims ook.
In 2013 begonnen de fransen de actie Serval
toen de djihadi’s daar verschenen. Nadat
Aqmi in 2012 en djihaí’s de touaregrebellen
van Azawad hadden verdrongen. Nu blijkt dat
de drones, de franse en nederlanse militairen
en de 8000 blauwhelmen daar de zaak niet
onder controle krijgen. En de besprekingen
tusse Bamako (regering) en de rebellerende
touaregs die eind met in Algiers waren. losten
ook nog niets op. De rebellen zijn onderling
verdeeld door oude onoplosbare vete’s..
Daar komt nu de groeiende handel in
ZuidAmerikaanse cocaïne, Marokkaanse hasj
en amfetaminen bij die de karavanen
transporteren. Nadat de columbiaanse en
Venezolaanse
drusmaffia
besloot
de
zeewegen te mijden en over land te gaan
transporteren werd deze regio “drugsland”. Er
gaan nu jaarlijks minstens 18 ton hier
doorheen..
wat 1,25 miljard dollar aan
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genoeg. Niger zou zo in de positie van Mali
kunnen geraken..

monumenten en vele spreuken. Ook onder
het noordelijke bewind was er al veel
gedonder tussen de rebellenfracties. En
ook de vele dissidente christelijke kerken
en hun dominee’s doen mee aan de
onderlinge strijd. Onderling trouwen is een
probleem de stam zit hoog. Zelfs in de
Raad der Kerken van Zuid-Soedan is er
scheuring.
De oliebusiness draait slecht maar zorgt
voor 95% der inkomsten. Ook omdat
Noord-Soedan veel transitbelasting heft op
de oliedoorvoer. Oude regionale ruzies
spelen een rol: Egypte tegen Soedan,
Soedan tegen Oeganda en Oeganda tegen
Ethiopië.. De V-raad van de VN
verordonneerde een wapenembargo en
sancties… Men wil hier in geen geval
“vreemde bemoeienis” maar waar zijn zij in
dit land die het zelf kunnen oplossen?
Zuid-Soedan oud land en nu een groot
zorgenkind in een opkomend Afrika.

ZUID-SOEDAN IS DOOD GEBOREN
Het is nu vier jaar oud en jongste land van de
wereld. Zijn verjaardag was bebloed en
chaotisch midden in een vuile burgeroorlog
met gewelddadigheden en humanitaire
ellende. Een groot fiasco..
Het vocht 25 jaar tegen de heerschappij van
het noorden en mede door Amerikaanse
bemoeienis kwam er een referendum en
afscheiding van dat noorden. Obama en wat
american stars bemoeiden er zich “even
mee”. En gingen met nul inzicht en veel
naïviteit aan het “bevrijdingswerk”. Het land is
dan ook christelijk en het zit hier niet lekker
met het islamitische noorden. Weer zo’n
vleug bijbelse bemoeienis uit The States.. Die
nu ontaardde in een vete tussen president
Salva Kiir en ex-vice-president Riek Machar.
De 12.500 VN-veiligheidssoldaten trachten
hier orde te houden, ook in de diverse
vluchtelingenkampen. POC Protection of
Civilians is nogal weinig voorstellend. Er zijn
nu 2 van de 12 miljoen op de vlucht en
140.000 zitten in enkele enclaves vol met
cholera. Hun valt niemand aan..
Er is nu ook hongersnood en de aanvoer via
de lucht en de Nijl stokt… De 64 stammen
vechten met elkaar en daarvoor zijn alle
condities
aanwezig.
Zoals
de
grote
olievoorraad die de 3e van Afrika is.. er zijn
ook vele mineralen en vruchtbare aarde..
Recent vochten ze weer om de hoofdstad
Malakal.. die nu al 8 keer van bezetter
wisselde. Vechten is hier sport geworden en
dan ook met duizenden kindsoldaten. De
Unicefrapporten zijn vol gruwelijkheden.
Machar heeft zijn White Army een zuiver
etnisch leger die 50.000 doden op het
vaandel heeft. Er is regelmatig vredesoverleg
met aan tafel Ethiopië, Kenya en Tanzania. Al
vele “wapenstilstanden sneuvelden meteen
na hun ondertekening.. Het duurt na l twee
jaar. Vele oorlogschefs zijn bezig met hun
eigenbelang en ego-oppoetsen en verder
niets. De SPLM ligt in drieën: deel een is aan
de regering, deel twee in de oppositie en deel
drie zijn “bevrijde oorlogsmisdadigers”.. Men
herdenkt hier veteranen en martelaren met

ZIMBABWE DAT IS ENKEL INFLATIE
Sinds 2000 is daar de inflatie een
catastrofe en nu is het einde aangekondigd
van hun dollar. Men kan locale
dollarbiljetten inruilen (3 maanden) voor US
dollars, maar dan moet je wel 35 miljoen
miljard (ja 15 nullen!) locale meenemen.
Om één US Dollar terug te krijgen. In 2008
gingen de prijzen dagelijks dubbelen wat
deed denken aan Weimar Duitsland in
1923. Al lang prefereerde de bevolking de
Z-Afrikaanse Rand of de US dollar en nu
laat
Mugabe
maar
geen
eigen
dollarbiljetten meer drukken… Men mag
daar nu in 8 valuta betalen van US dollar
via yuan, tot aan de indische roupie. Het
BBP van het land ligt nu onder dat van
2000 en Mugabe gaat nog even door in zijn
zevende regeringsjaar in dit land dat in
1980 zelfstandig werd. De grieken zagen in
1944 elke 4 dagen de prijzen met 18%
oplopen, Armenië in 1993 elke 12 dagen
met 6% en China in 1949 14% in 5 dagen..
Joegoslavië is de jongste: in 1994 gingen
de prijzen 65% omhoog in 1,5 dag..
WORDT MAURITIUS HET AFRIKAANSE
SINGAPOER?
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Het super-mooie eiland staat een in de
afrikaanse top 5. Zegt “Doing Business” van
de Wereldbank.
Vóór Z-Afrika, Ruanda,
Tunesië en Ghana. De investeringen in Afrika
vanuit Mauritius waren in 2011 al 135 miljard
dollar, 104 in 2012, 95 een jaar later en in
2014 30 miljard. Zijn economie is veel meer
dan het toerisme dat op 6% staat van het
totaal. De textiel is 16%, de handel 11, het
bouwen en het OG 10 evenals de financiële
diensten.
Tussen 1969 en 2013 was hier de groei
5,3%.. En zijn specialiteit is het tekenen van
overeenkomsten met bevriende landen op
basis van “niet-dubbele belastingheffing”.
Met Swaziland, Barbedos, India en…
Frankrijk ook al.

WEST-EUROPA
CORBYN OP KOP IN LABOUR.
Het gaat na de afgang van de vorige
topman (en de winst van Cameron) niks
goed met Labour en dus zien we nu de
radicale Corbyn scoren. Die je moet zetten
naast Podemos en Syriza. Zijn program is
neo-communistisch en hij is fel anti-VS en
anti-Israël ook. De atoombom van UK mag
niet en de Nato dat zijn schurken.. Hij kan
dus enorme schade veroorzaken in
Labour. Maar hij kreeg voor zijn
kandidatuur maar nauwelijks de 35
handtekeningen. De tories komt het goed
uit en zij voorzien een herhaling van de
jaren 80-tig. Maar pas op met het “effect
Corbyn” op de tory campagne, zeggen
kenners! En hij won met bijna 60% in de
party en dat gaf daar een ferme boost..
Maar “de markten waren er niet zo blij
mee” net als met die superbetoging voor
onafhankelijkheid in Catalonië..

Het BBP per kop liep van 1000 dollar in 1970
op naar 2500 in 1990, 7780 in 2010 en
10.300 in 2011. Op weg naar 20.000 in
2020? De grote banken zijn er ook al:
Deutsche Bank, Barclays en HSBC zijn er in
Port Louis. Het eiland was kort nederlands
(16e eeuw en wij aten de dodo op), daarna
kwamen de fransen en toen de britten in
1810. Hier spreekt men engels, Frans en
creools en de administratie is een mix van de
napoleontische en de britse. De politiek is
hier levendig met de hindoes voorop s
Het is officieel geen fiscaal paradijs maar er
zijn de nodige gekke dingen. Zoals het
geruchtmakende failliet van Britich American
Investment geleid door een familielid van de
vorige PM waarin zo’n 160.000 dollar
verdween van verzekeringspolissen van
inwoners… Een soort van Madoff toestand.
Maar vele internationals zien het mooie
eiland (met grote golfbaan) als een
uitstekende observatieplek voor Afrika en
intussen kwam hier ook al Dentressangle aan
die zijn franse bedrijf verkocht en ook de
familieholding van Peugot is hier te vinden.
En de oprichter van Fitch die 2 miljard
meebracht..
U bent gewaarschuwd als Afrika u
interesseert!

FRANSE REGIO’S LIJKEN OP LANDEN
De PACA is met Hongarije vergelijkbaar
met zijn 142 miljard euro; De Midi-Pyrnées
met Koeweit met 144; de Auvergne-RhoneAlpes met Finland en zijn 231 miljard.
Qatar is dat met Aquitaine-Limousin-Poitou
Charentes met 153 miljard en Oman met
de Bourgogne-Franche Comtée en hun 71.
Centre is als Birma met 67; Angola met
Pays de la Loire met 101; Vietnam met
Alsace-LorraineChampagne-Ardennes
met 147; Oekraine met Pas de Calais –
Picardie en 149 miljard. Basse NormandieHaute Normandie is als Marokko met 86 en
Bretagne met Slowakije met 83. Ile de
France is als Zwitserland met 612 miljard…
en Laos als Corsica met 9 miljard. 13 regio
als 13 landen zo groot..
DE AUTOPRODUCTIES IN SPANJE EN
FRANKRIJK
Frankrijk viel van 2000 tot nu terug van 3,7
miljoen naar 1, 8 miljoen auto’s per jaar…
En Spanje ging van3 via de dip van 2
miljoen in 2009 naar nu.. 2,8 miljoen!
Sp[anje exporteert 82% van die auto’s en
Parijs profiteerde niks van het huidige
herstel. Het zit ‘m in de hervonden

Terug naar inhoud
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concurrentiekracht en de spaanse groei wordt
in 2015 3,1%.. Recent beloofden de franse
fabrikanten beterschap: Renault wil naar
710.000 (nu: 600.000) en Peugeot naar 1
miljoen (nu 970.000).. Intussen verder
wachtend op hervormingen..

Madrid verlaagt de kosten van ontslag en
ook Lissabon veranderde de ww-regels. En
op vele plaatsen ging de pensioenleeftijd
naar 65 of zelfs 67 jaar.
Van 2003 tot 2005 werden in Duitsland
vele harde maatregelen genomen: lagere
ww-uitkeringen, kleine contracten (1 euro
jobs), betere zelfstandigenregeling, dat
waren Schröders ideetjes uit de koker van
Hartz.
En nu verkoopt Berlijn meer dan 100
miljard per maand aan het buitenland..
De grieken en ook de Italianen blijven
steken, net als de fransen. Italie zit op
groei nul en ondanks veel goede aanzetten
van Renzi komen de hervormingen niet
snel van de grond. De burocratie remt..
Kortom: Frankrijk kent het dubbele aan ww
vergeleken bij de VS, Duitsland en het UK.
(10 tegen 5% ruwweg).
Idem voor de groei: De VS, het UK en
Duitsland zitten op nivo 0,5% per trimester
en Frankrijk op 0..
Hollande verbond zijn tweede kandidatuur
aan deze beide factoren. En ondanks
lagere euro, lage energieprijzen en meer
geld in omloop is er nauwelijks iets aan
verbetering te zien. Twee jaar voor de
verkiezingen..

KRUIPT EUROPA UIT HET DAL?
De crisis van 2008 dwong tot hervormen en
liberalisering van de economie. En de
verkiezingen komen op veel plaatsen
dichterbij..
Portugal krabbelt eindelijk op met ook 78
miljard aan injecties tegenover zware
hervormingen. In salarissen, pensioenen en
hogere belastingen.. Nu is de groei er weer
en de ww die op 17% kwam is terug naar
13%..
Spanje (nr4 in de EU) gaat nog beter. Griei
3,3% in 2015 op naar 4%.. maar de ww is
nog te hoog: recent hora 410.000 banen er
bij! Madrid ziet uit naar 105 het komende jaar.
Rayo lijkt gelijk te krijgen.
In Nederland is het veel beter: tekort op 1,6%
op weg naar 0,6%.. En nu is de consumptie
terug en ook de investeringen,
Hetzelfde in Estland, maar dat kreeg een tik
van de Russische perikelen..
En zie UK met Cameron. Die nog harder in
de hervormingen stapt. Nog minder
ambtenaren en overheidsuitgaven in het
“operationele”.
De
socialisten
werden
weggevaagd.. Ook 2 miljoen banen er bij in 5
jaar en de ww op 5,7% nu. De job-machine
draait volop. Het aandeel van de overheid in
de uitgaven wat nu 40% is moet terug naar
36% in 2020.(Frankrijk: 57%). De geest van
Thatcher waart nog rond..
De Merkelmediciijn: Staat terug drukken en
lagere arbeidskosten. Duitsland bracht de
sociale lasten op arbeid terug en verhoogde
de BTW van 16 naar 19%,
De belgen gaan nu ook versterkt die koers.
Dus die crisis van 2008 doet bijna overal
dezelfde
reactie
ontstaan:
flexibelere
arbeidsmarkt en vooral ook
pensioenen
bijstellen..
Ook
zelfstandige
werkers
aanmoedigen en langdurige ww-ers doen
begeleiden door private bedrijven.
Dublin deed de ww-uitkeringen omlaag,
Kopenhagen verkort de duur van de uitkering,

GING MEN MET DE GRIEKEN TE VER?
De opgelegde hervormingen zijn voor een
klein land als Griekenland nooit vertoond
en zeer zwaar. Ze zullen ook pas na vele
jaren resultaat laten zien.. Het land was
zelf in de schuldenval getrapt dat is zeker
waar: Athene scoort nu 170% v.h. BBP en
de eurozone zelf doet nu 90%.. De hele
aanpak met de troika en met de ferme
bemoeienis van regeringen was uiterst
agressief. Duitsland kwam te voorschijn in
alle omvang en veranderde zo de hele
wijze van optreden in de EU. De vraag is
wat er politiek-sociaal nu gaat gebeuren in
het land dat einde september weer naar de
stembus moet.. En het voorbeeld staat:
Brussel en co lieten zien hoe keihard er
met schuldenmakers wordt omgesprongen.
Natuurlijk ook vanwege de groeiende
interne opposities tegen dat uitkiepen van
ladingen euro’s in de griekse (nu niet meer
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openstaande…) put. Waarschuwing aan de
schuldenaren en het toont ook de grenzen
die gesteld kunnen worden aan de
soevereiniteit. Of is alles nou net bedoeld om
Athene uit de euro te “duwen”?

Het tweede effect zit in de stijgende rente:
ook door het einde van rente “nul” van de
Amerikaanse FED in de herfst.
Een
stijging van 100% zou 40 miljard meer
lasten van de schuld betekenen.. over 5
jaar.. Het voordeel van de ECB-policy die
de euro deed zakken is daarmee weg. La
France is nu overgeleverd aan de
financiële markten net als Italië in 2011. En
elke manouevreerruimte is dan weg in een
land waarin 57,5% van het BBP.
Ook wordt nu getoond dat bij de eurozone
zijn en blijven niet lukt als je je niet aan de
regels houdt.. In dit systeem
zit de
aanpassing niet meer in inflatie of deflatie
maar in het failliet van de bedrijven, een
nog hogere ww en het dalen van de
inkomens.
Op dit punt zit Frankrijk in een gelijke
situatie als Griekenland. Al is Parijs zeer
effectief in belasting innen en zijn
economie is ook veel competitiever dan die
van de grieken. Maar het plaatje: 1% van
de wereldbevoliking, 3,7% van de
productie en 15% van des werelds
“overdrachten” is onhoudbaar. Frankrijk is
heel ver weg van de diepe hervormingen
onder de regering Samaras en komt dus
vroeg of laat ook voor “de griekse keuze”of
dilemma” te staan. Zo is nu La France het
“systeemrisico
van
de
Eurozone”
geworden. En zijn vertrek betekent het
einde van de eurozone en mogelijk zelfs
van de gemeenschappelijke markt.. Een
Fraxit overleeft de eurozone niet..
Dus leet de griekse affaire ons minstens 5
lessen:
1.Een systeem van te hoge overdrachten
en een uitgeput productiesysteem leidt tot
een financieel debacle.
2.Superschuld leidt niet alleen tot
betalingsproblemen
maar
ook
tot
demagogie-risico en tot vernieling van de
democratie.
3.Een land zal nooit langs zijn schulden
komen. Een failliet pakt de schuldeisers
maar verarmt ook de bevolking!
4.Denken dat je niet hoeft te kiezen tussen
of euro houden of hervormen is kiezen
voor failliet en uit de euro gaan.

FRANKRIJK IS EEN GROOT GRIEKENLAND?
Wat we zagen was het instorten van een
economie, de desintegratie van het
banksysteem en het verdampen van alle
vertrouwen bij de grieken onderling én tussen
dit land en zijn schuldeisers… Een land dar
het IMF niet meer kon terug betalen en waar
61% nee stemde tegen een hulpplan voor
nieuwe steun. We zagen ook die steun aan
de grieken in Frankrijk door de extreme
partijen: een veeg teken. En zie wat nu
gebeurt..
De demagogie van een politieke partij die van
alles beloofde kostte het land de kop. Net
zoals Argentinië en Venezuela zal het land 10
à 20% van zijn welvaart gaan verliezen,
nieuwe werkelozen gaan krijgen en een flinke
hoeveelheid armen in de middenklasse
meer…
Wat een directe bedreiging zal
worden van de democratie en van zijn
lidmaatschap van de EU.. Zo krijgt Poetin zijn
zin: de EU wordt terug gejaagd uit het oosten
dicht bij de Balkan.. We moeten hopen dar
europees geld en banksteun uit ECB hun
gaat redden..
Griekenland zal het financiële systeem niet
verstoren maar wel de rente doen oplopen en
daarmee ook de lasten opjagen in andere
zuidelijke landen. Maar hun vertrek uit de
euro maakt ook een einde aan een lange
onzekerheid
en
een
te
grote
energieconsumptie van de EU-toppers. Voor
2% van hun BBP en 3% van hun schuld…
En het lukte om de speculatie buiten te
houden al wordt het nog afwachten.. Welk
land krijgt hier nu het meeste last van”Wel dat
is Frankrijk en dat wist Parijs ook goed.
Daarom was het zo ijverig in het redden van
de deal. En daarom ook een nog groter
isolement van La France in Europa…
Allereerst is daar het verloren geleende geld
dat op zeker 66 miljard moet worden geschat.
Hierdoor komt de franse staatsschuld op
meer dan 100%..
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5.Het lot van de euro ligt nu in franse handen,
dat, als het niet wil moderniseren tot zijn
ondergang zal leiden.
Die steun aan Syriza in La France wordt
veroorzaakt door drang van een land dat in
de war raakte. Achter de Grexit verschuilt
zich een Fraxit..
De duitse filosoof Sloterdijk zegt dat wat we
nu weer zien (net als in de 20e eeuw), is dat
je een volk vrij eenvoudig in woede kunt
brengen en dat dit zeer besmettelijk is.
Daarvoor moet je kijken in “sociale
epidemiologie” zegt hij. En niet bij “politiek of
democratie”.
Hij wijst op “Verhalen van
Herodotos” deel VIII, praragraaf III.
Themistocles vroeg de bewoners van het
eiland Andros om geld. Maar de bewoners
weigerden en met een bijzonder argument.
Athene zei dat de grote goden Overtuiging en
Noodzakelijkheid, aan hun kant stonden. Die
van Andros zeiden dat die goden inderdaad
de welvaart van Athene verklaarden. Maar zij
noemden zich het land van andere goden: de
Armoede en de Onmacht.. En voegden er
aan toe: jullie goden zullen die van ons nooit
overwinnen… En onze onmacht zal sterker
blijken dat jullie welvaart..
Nu speelt Athene de rol van Adros en past
een soort chantage toe gebaseerd op zwakte.
Ze pushen hun zwakte om de tegenstander
te doen opgeven..
Athene is ook niet de wieg van de
democratie: dat is meer Rome met zijn
republikeinse traditie. De grieken hadden op
toppunt
van
hun
beschaving
een
slavensysteem. Elke vrije Griek had recht op
12 slaven! En ze hadden 4 eeuwen om hun
idee te leren aan de Ottomanen, maar er
gebeurde eerder het omgekeerde.. Die idee
van de “wieg” komt uit Noord-Europa en dan
moet je denken aan Byron die deze idee
pushte. In 1832 kreeg Griekenland een
honing Othon 1e teld uit het beierse geslacht
Wittelsbach. Die vestigde de politieke
eenheid nadat ze onafhankelijk werden..
Emmanuel Todd vergist zich ernstig als hij nu
de duitsers oud imperialisme verwijt! Merkel
is absoluut geen imperialiste, zelfs zeer
onzeker en weifelend. Omdat ze bang is van
de werekelijke macht van Duitsland.. Maar
zelfs als hij de erfeniswetten erbij haalt,

waarin de oudste wordt bevoordeeld klopt
zijn verhaal niet. En zeker ook niet als hij
weet dat in Duitsland het tweede kind niet
meer bestaat! Dit is oude franse
antigermanisme van voor 1914! Piketty zei
dat Duitsland niemand moet beleren omdat
het zelf na WII zijn schulden nooit
betaalde.. Dat werd door de geallieerden
(w.o. Frankrijk!) besloten omdat zij wisten
wat er was gebeurd na Versailles.. En daar
is toen dus nooit aan getwijfeld en het is
toen ook nooit aan Duitsland gevraagd..
Overigens heeft men in enkele jaren
gelden 54% van de griekse schuld
weggepoetst..
Desondanks lijkt dit nu opnieuw legitiem
voor de grieken; maar het is het plan
Marshall dat voor heel Europa gold waarin
dit stond. Men rekende op de wil van de
mensen die alles zouden doen om uit de
ellende te komen, hard en “politiekloos” te
willen werken om hun dagelijkse kleine
geluk te hervonden. Dat is de duitse
mentaliteit waarop men aansloot: die van
2e helft 19e eeuw. En die nu ook de reden
is dat dit land nu zijn ware macht niet wil
uitoefenen. De CDU zei na 1945: “Nooit
meer experimenten”. En dat is tot op
vandaag
de
reden
van
hun
stabiliteitscomplex en hun financiële
“inflexibiliteit”.
De SPD was zelfs kwaad op de grieken zie
Sigmar Gabriel. Hier verenigt men zich
alle in het centrum om crises te
overkomen. In Frankrijk zie je de
poppenkast van de twwe
ronden
presidentsverkiezingen, waarbij 5)5 van de
stemmen
eerst
gaat
naar
de
“protestkandidaat”..
En men dus niet
“eerlijk” stemt in ronde 1..
Dé fout in de EU werd die eurozone waarin
zeer zwakken en zeer sterke economieën
werden samengebracht. Dat was een
economische fout die wegviel tegen een
politieke wil. Die euozone was niet nodig
geweest maar was een pushmiddel om
een europese gedachte waar te maken.
Maar net als in een huwelijk is het hier ook:
een mesalliance werkt vaak niet op den
duur..
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Dus is nu een (eventeel tijdelijk) vertrek van
de grieken uit de euro best een oplossing.

Dat zal veel tijd vragen en de hele wereld
kijkt toe hoe wij omgaan met een echte
integratie. Zo niet dan gaan ook andere de
griekse weg omdat we weer niet onze
engagementen waar maakten..
Het moment van de waarheid is gekomen
en nu moet er voldoende wijsheid en
samenwerking ontstaan.. Een diepe zucht
volgt. Het lijkt ook op een testament
Want áls het vertrouwen in de euro zou
zakken door de griekse capriolen en dus
de leningsrente zou stijgen… dan is La
France echt in last met zijn hoge
schuldenlast. Want dan krijgt Parijs echt
ruzie met Brussel die dan snelle en harde
bezuinigingen moet eisen.. Op straffe
van… ja, van wat eigenlijk?

HELP! REDT DE EURO EN DE EU!
Dat schreef Attali in L’Express op de top van
de griekse crisis. Athene uit de euro is een
ramp voor het griekse volk die zeker 20 jaar
nodig heeft om er wat bovenop te komen..
Voor de fransen en andere omdat ze geld
kwijt raken: Parijs minstens 40 miljard. Én het
zou demonstreren dat een engagement met
de euro wel kan veranderen. En dat maakt
alle speculanten wakker.. die nieuwe prooi
ruiken. Portugal? Spanje? Italië en jawel ook
Frankrijk zelf. Deze allemaal en de ene na de
andere.. Denk aan het omhoog pushen van
de rente, verdere recessie, toenemend
begrotingstekort, nog meer echt forse
bezuinigingen, die niet uit gaan blijven.
We moeten hier nu echt van leren dat een
muntunie zonder een gezamenlijk budget
(dus ook eigen fiscaliteit), leencapaciteit en
mogelijkheden om verschillen in concurrentievermogen te compenseren niet kan
overleven…
Dus moeten Duitsland en Frankrijk voorop
met Brussel snel gaan handelen.. En hij
beveelt aan:
1.Op korte termijn een akkoord met de
grieken en hun laten blijven in de euro. Dat
moet kunnen: BTW verhogen op de eilanden
en stoppen met pensioensubsidies..
2.Heronderhandelen over de hoge griekse
schuld en dus de 40 miljard aan terugbetaling
van Athene financieren met een lening uit het
MES-fonds. Waar 500 miljard in zit nu
3.Alle geld moet vervolgens gaan naar het
voorzien in Griekenland van: een kadaster,
echte politie, echte justitie.. Kotom een echt
landsbestuur! Zoals dat werd gedaan met de
Oost-Europese landen.
4.dan de volgende trap uitvoeren in de
besturing van de eurozone. Na de euro en de
bankenunie nu de fiscale en budgettaire unie.
Te beginnen met MES om een gevaarlijke
marathon te voorkomen. Daar zit het geld om
een echt bestuur in Athene te scheppen, dat
stelt ook Berlijn geruster en dat stelt ook de
locale parlementen in staat om budgettaire
uitwassen van zij die lenen aan te pakken.

BESMET GRIEKENLAND OOK SPANJE?
Podemos is goed bevriend met Syriza en
er zijn mensen nu bang dat een grexit ook
in Spanje bankproblemen zou kunnen
geven. Iedereen denkt aan het failliet in
2012 van de bank Bankia. Guindos de min.
Van Econom. Zaken is echter optimistisch:
want de laatste semesters zit het land op
4% groei.. maar de beurs in Madrid verloor
nu 4,5% bij de griekse perikelen. Zou dit
alles toch een radicalisering op links
kunnen geven waar de socialisten rekenen
op binnenkort gaan regeren. Gaat nu
Podemos roet in het eten gooien? De
PSOE wijst dat risico af en bezweert dat zij
de Brusselse lijn van bezuinigen blijven
volgen.. en daar wijst men alvast op de
slechte zaken die Syriza dar deed. Let wel:
Spanje is bepaald geen Griekenland, maar
Podemos is sterker geworden..
NOG
MEER
AMBTENAREN
IN
FRANKRIJK
Zie het aantal tussen 1990 en 2013. Bij de
staat schoot dat van 2,31 miljoen naar
2,39…. In de locale overheid van 1,17 naar
1,88 (!) en in de (staats)ziekenhuizen van
0,78 naar 1,15 miljoen. Alles zonder de
“contracts aidés.. Nu zijn het er samen
meer dan 5 miljoen en er komen in 2016
nog 8300 bij de staat er BIJ! In 2014
daalde het even met 2500 en in 2013 met
7000. Het komt door de plus bij Defensie:
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in plaats van 7400 minder (was het plan) doet
nu de terrorisme dreiging dat omslaan in +
2300. En bij de politie komt er een plus van
1460. In het onderwijs wordt de Hollande-plus
van 8560 plekken ook niet terug gedraaid…
Terwijl de vooruitzichten niet echt beter
worden. Het enige wat je hoort aan minnetjes
is dat de “beroemde primes” (premies)
worden onderdrukt… De Rekenkamer zegt
dat de personeelskosten bij de staat met 1%
omhoog gaan in 2014.. En de ambtenaren
willen nu wel eens een plusje: sinds 2010
stond hun salaris stil. Dat is beloofd in.. 2017:
het verkiezingsjaar..

DE BUS IS “IN” IN LA FRANCE
Macron liberaliseerde het transport dat
zwaar gereglementeerd was. Nu schieten
de busverbindingen als paddestoelen uit
de grond. En de prijzenoorlog is
begonnen.. Starshipper, IDBus, isilines, en
Flixbus hebben zich al aangediend in totaal
50 à 100 nieuwe lijnen komen er aan. 5
euro voor Marseille-Lyon, 11 euro
Toulouse-Bayonne en 16 voor ParijsToulouse. Eurolines van transdev gaat ook
meedoen met Isilines en ze zitten op 50%
van de trein en niet ver van de prijs van
covoiturage. Met brdere stoen, met wifi en
stopcontacten… 17 lijnen erbij en men
schat 100 miljoen aan omzet te halen en 5
miljoen passagiers in te pikken.. De duitse
Flixbus komt en de schotse Megabus met
300 bestemmingen in 15 landen… En
Parijs-Nederland gaat komen voor 1 euro
conform het Ryanair systeem..
SNCF zal het gaan voelen met 200 miljoen
minder omzet… Het gaat nu zijn IDBus
firma verdubbelen.. Er komen in Frankrijk
totaal nieuwe lijnen bij. Het reizen gaat
veranderen en de files komen er aan.

PORTUGAL KRABBELT OP
Vier jaar geleden was het aan de rand van
een failliet en moest worden gered met 78
miljard door de EU en het IMF. Natuurlijk
tegen een plan de choc als contrepartie:
70.000 ambtenaren weg, pensioen met 66
jaar, lagere uitkeringen, hogere belastingen
op inkomen en vermogen, Langer werken
gelijk aan de privé-sector = 40 uur, algemene
salarisverlagingen en minimumsalaris op 505
euro..
De verkoop van staatseigendom
bracht 9 miljard op: 5 meer dan wat geschat
was..
De vergelijking met Griekenland dringt zich
op: beide landen ca 11 miljoen inwoners,
buiten komende uit een dictatuur, beide
tegelijk in de EU (1974) en even na elkaar in
de eurozone en beide verplicht om steun te
vragen om te overleven… Maar dan komen
de verschillen: een overheid en instituties die
goed functioneren zonder veel corruptie, een
kadaster, een nette belastingmoraal en een
politiek die gematigd bleef. De armoede is
hier volop nu en vele jongeren vertrokken
naar elders. Waaronder naar olieland (exkolonie) Angola. Hier ook geen radicale
partijen en een linkse partij die meeging in
het reddingsplan. Als links in october zou
winnen zal de koers niet echt veranderen..
Want het herstel is er: de ww zakte 5% (bijv.
Griekenland nu 26% en Portugal 13%) en de
groei is weer gesignaleerd (Gr. 0,5 en
Portugal 1,6%).. De grieken kijken ook mar
niet teveel naar de portugezen want die
weten dat herstel naar de oude top wel eens
minstens 15 jaar zou kunnen duren..

CASH BETALEN IN LA FRANCE
Dat mag nu tot 3000 euros en die limiet
wordt nu 1000. Om verdachte transacties
te beletten.. Frankrijk is een cashbetaler:
vooral met 20 euro biljetten. Dat is hier
v50% en elders 20%.. De banken zien de
nieuwe maatregel graag en laten ook zien
dat groei in biljettencirculatie afnam tot 7%
vertrekkend van 15% in 2005. Natuurlijk
mogen buitenlanders meer doen maar
zullen dan hun identiteit moeten tonen.
Chinzen betalen graag cash omdat nu in
hun land een anti-corruptie-aanpak loopt.
Elke dag in Parijs ziet men 150 aankopen
van meer dan 1000 euro cash.. De banken
eisen wat meer gewenningstijd, dat wel..
HET HALVE WOORD: EEN FRANSE
GEWOONTE
Vooral in de wereld van de artiesten, de
reclame en de communcatie is het “in” om
te gooien met afkortingen en halve
woorden. Zoals: distrib, prod, coso, conf,
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medoc, redac, prtot, reco en quali… Ndat we
al hadden: ciné, com en pub… Recent
gebruikte een poiltie-officier de afkorting
“terro” ook al. Moet je je her aan nu ergeren
nu er vele andere zaken veel bedreigender
lijken?
Waar komt deze aanzwellende
gewoonte toch vandaan, wat steekt er
achter?
Wel ze lijkt te zijn bedoeld om een
competentie te suggereren of een speciale
ervaring of deskundigheid.. Het is dus iets
van vaktaal, de wijze van praten van de
ingewijde. De “inner-circle” mag dus afkorten
men is “onder elkaar”.. Onder “pros” dus die
elkaar met een half woord begrijpen.
Advocaten en dokters deden dat al jaren met
hun technisch abacadabra… Niet zo erg dus?
Dat is de vraag: want in no time is het niet
gebruiken van afkortingen “dom en notdone”.. Even later staan ze in de handboeken
en zijn ze ook “in” in de politiek. En daarna
moeten ook de leraren op scholen voor de bijl
die nu al praten over “pedago”, prof etc. ..
Dit verarmt de taal op den duur; straks weten
vele in plaats van 300 woorden nog maar 300
halve woorden. Het is ook een gewoonte in
nieuwe, vaak opvallend goed betaalde,
bezigheden. Zelfs als die nauwelijks nieuwe
experise bevatten. Moeten we aan deze
mode toegeven? Of ook hier tegen strijden?
Vraagt ook Attali zich af.. (in L’Express van
juli 2015).

is men bevreesd voor het Rusland van
Poetin.. In die regio verdraagt het liberale
economische zich redelijk goed met de
idee van de verzorgingsstaat.. Maar nu is
men
daar
ook
afwijzender
naar
immigranten geworden omdat men vreest
dat die hun welvaart zouden kunnen
bedreigen. De recente verkiezingen in
Denemarken toonden dat de rechtse DF
een werd.. Een opmerkelijke ommezwaai
en de DF zegt: Denemarken was nooit een
immigratieland en wil dat ook nu niet
worden”. Andere tijden dus in het noorden..
Waarbij
de
DF-politiek
ook
zo’n
merkwaardige
mix
toont:
antivreemdelingen, hardere asielregels, en
kritiek op de EU (De Denen zijn niet in de
euro) en voorkeur voor de opstelling van
het UK.. Veder toch de principes van de
sociaal-democratie en niet afkerig van de
verzorgingsstaat. Maar enkel voor de eigen
bevolking, dat wel….
Zweden
werd niet zo rechts als dat
gebeurde in Noorwegen en Finland en
Denemarken maar ook daar kwam de SD
fors op. Hun politiek raakte sterk
versplinterd. Dus “immigratie” is nu hét
electorale thema omdat ze er een breuk in
de sociale verhoudingen in zien en niet op
de eerste plaats een welvaartsbedreiging.
Ai! Al deze landen kennen ook een sterk
verouderingsproces en dat lijkt nu de koers
te bepalen naar een anti-model. De so
Yael
rust en harmonie contra de gastvrijheid van
vroeger..

MOET PEKING DE EU HELPEN?
Het plan Juncker voor extra-investeringen
van 315 miljard moet nog worden
gefinancierd.. Het moet de groei terugbrengen en dat door infrastructuurprojecten.
En laat nu net die AIIB zijn opgericht… Dus
ging men op de top China-EU ook daar maar
eens over praten. Azië helpt de EU.. En niet
de Wereldbank of het IMF… Niet de laatste
actie!

HET “DROIT DE SOL” IN FRANKRIJK
Sarkozy begon er weer over: hoe kan/mag
je fransman worden? Hij begint de
discussie weer eens over het befaamde
franse “droit de sol”. In de Code Civil van
1804 geldt de “verwantschap” echter nog
als belangrijkste want de massa werd
fransman omdat de ouders fransen waren..
Het “droit de sol” is uit 1889 en kwam
vanuit politieke overwegingen.. Immers in
1870 verloof Frankrijk een oorlog : toen
verloren de fransen van hun duitse
familieleden..
Kinderen
van
duitse
immigranten vochten tegen de fransen. Dat

SCANDINAVIË EN DE EU
Frankrijk was vaker opgetogen over het
zweedse model en ook Denemarken beviel
wel. Noorwegen niet want dat wilde zelfs al
twee keer niet in de EU! Finland echter is EU
lid en in de Eurozone net als de baltische
landen maar dat is geen Scandinavië én daar
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moest anders en men vond ook dat mensen
“het recht moesten krijgen om het voor hen
beste land te kiezen”. Dus kwam er artikel 23
bij: kinderen geboren in Frankrijk van franse
ouders waren automatisch Frans.. En
kinderen geboren in Frankrijk geboren uit
niet-franse ouders worden ook Frans: in het
merendeel der gevallen, maar wel onder
condities (m.b.t. de aanwezigheid in
Frankrijk).
Dus er is een nogal “open recht” maar de
overheid bemoeit er zich vaak en verschillend
mee. Afhankelijk van de interne behoeften en
de internationale omstandigheden. In 1914 is
er grote behoefte aan soldaten en wordt je
dus (als je kan en wil vechten), al snel Frans
als je dat wil.. In 1927 is er een flinke
immigratie en dan boomt de economie en dus
komt er een zeer liberale wetgeving bij.. Een
massa aan naturalisaties is het gevolg. Maar
de wet laat toe dat er bepaalde etnische
criteria worden gehanteerd zoals “de culturele
assimilatie”.. Als je te boek staat als “levantin”
(uit het oosten stammend) dan kreeg je
redeneringen als deze van De Gaulle. Hij zei
in 1945 tegen zijn minister van Justitie: “Wat
de toestroom van “mediteranen en oosterse”
betreft moeten we de toestroom afremmen.
Die hebben de laatste halve eeuw de
samenstelling van de franse bevolking
fundamenteel doen veranderen”.
De vragers hebben diverse motieven:
materiële, patriottische en ideologisch.
Nationalisatie geeft rechten en veiligheid.
Maar je kunt Frankrijk ook vooral zien als het
land van de mensenrechten.
Vichy veroorzaakte een aardverschuiving
door terug te komen op vele nationalisaties
van 1927!
Die vooral voor joden grote
gevolgen kregen. En een nieuwe wet uit 1938
vernauwde de toegang tot de franse
nationaliteit aanzienlijk.
In 1980 en 1990 waren de laatste debatten
over dit onderwerp. Opgeroepen door het
Front National die in zijn voorstellen het “droit
du sol” op losse schroeven zette. Met name
art. 44: kinderen uit niet-franse ouders
geboren in Frankrijk zijn automatisch Frans
als de ouders al 5 jaar in het land waren. En
de wijzigingen discussie van 1986 hield in dat
“de aanvragers ook hun duidelijke wil

moesten tonen om Frans te kunnen
worden”.
Deze nieuwe zienswijze leidde tot diverse
debatten.. Maar de Wet Guigou van 1998
maakte weer een einde aan deze
demonstratie van “volonté”.
Nu begint Sarkozy vóór de FN dat deed nu
al weer over dit onderwerp. Met het ook op
de verkiezingen die sterk in het teken van
“FN contre Les republicains” komen te
staan..
FRANKRIJK
KAN
60
MILJARD
BEZUINIGEN
Dat zegt het Institut Montaigne en doelt
dan vooral op de uitgaven voor het “runnen
van het staatsbedrijf. Hollande nam zich
vor 60 miljard te verminderen maar liet het
na en nu gaat het lichtjes beter… Maar zie
de grieken! Montaigne ziet die 60 miljard
(3% BBP) relatief simpel zitten en noemt
en begroot ze:--langer werken en drie
dagen extra bij ziekteverzuim bij de
overheid.
-goedkopere huisvesting: 10-15% op de 8
miljard die dat kost is mogelijk. Kleinere
kantoren en betere exploitatie.
-bezuinigen bij de locale overheden.
Hun personeelsuitbreiding met stoppen en
dus nu minder bijdragen afhankelijk van..
personeelsuitgaven,
hoogte
locale
belastingen en hoogte van de schulden.
-beperking van de bijdragen op huisvesting
(nu 2% BBP) ook door efficiënter sociale
woning
beheer. Die kost nu 20% van de huursom
en dat is in de private sector 5/5%.
De franse publieke uitgaven zijn op alle
punten de hoogste in de EU. Sociale
bescherming: Fr. 24% BBP (Du: 19);
Gezondheid: Fr. 8,3% BBP (Du. 7);
Onderwijs: Fr. 6,1% BBP (Du: 4,3);
Defensie: Fr. 1,9% BBP (Du.: 1,1)
Huisvesting: Fr. 1,9% BBP (Du 0,5).
Alles steeg 30 jaar lang met 75%! En nu is
het sociale model in groot gevaar.
HET BRAVE RUSTIGE PORTUGAL
Al 4 jaren met grote bezuinigingen en
hogere belastingen de ergste recessie
sinds 40 jaar. Maar de kiezers blijven de
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oude parijen trouw.. 1/3 van de jeugd is in de
ww en 50% van de opgeleide verdienen
minder dan 900 euro/maand. Ze heet : de
500 euro-generatie want dat is hier het
minimumloon voor kleine klussen. Maar is
Spanje en Griekenland is het nog erger en
daar kwam er opstand. Syriza en Podemos
bedreigden de bestaande politieke orde. Hier
is de socialistische partij het eens met de
centrum-rechts die nu regeren. Alle
voorspellingen dat ze zouden gaan verliezen
werden afgestraft. Nu is er een 3% gat in het
budget: de dikke min van 12% verdween.
Groei is 1,7% dit jaar.. Maar de staatsschuld
is hier 130% van het BBP.. Enkel de
burgemeester van Lissabon (socialist) wil de
andere kant op nu. Maar de partij steunt hem
niet en de kiezers zien liever de oude partijen
aan het werk. De Exception Portugaise..

mogelijk: wild en gereguleeerd.. En dat zou
een extra
anti-EUsignaaltje
kunnen
worden.
ATHENE EN ZIJN ONROEREND GOED
Journalisten in Griekenland volgen nu de
overheid in zijn grote onroerend goed
verkoop die een punt werd van het
bezuinigingsprogramma. Enorme stukken
grond soms al bebouwd met toeristische
faciliteiten, hectaren strand en zelfs een
ex-olympisch stadion worden verkocht. En
experts zeggen de journalisten dat se “weg
gaan” voor veel te weinig! De vele rijke
griekse zakenmensen zijn in hun nopjes.
De hele privatisering bracht nu 7,7 miljard
op: het plan was 50 miljard in 5 jaar voor
einde 2016.. Er werd ook pas 3,1 miljard
echt geïnd…
Men bericht nu over opmerkelijke projecten
zoals de verkoop van OPAP het grote goken speelbureau van de overheid. Ene
Dimitris Melisanidis kocht 33% er van voor
652 miljoen euro. De beurswaarde is 3
miljard.. Men zegt hier: De griekse staat
voert zijn privatisering even beroerd uit als
het doet met eigen publieke financi
ën.. Wordt vervolgd.

DE GROEIENDE EUROSCEPSIS
Podemos wint in Spanje en de regerende PP
en ook de socialisten verloren. Zeker, ook
door de corruptie maar ook omdat men de
bezuinigingen en alle lijden moe werd. In
Polen kwam een ultra-conservatief als
president uit de bs! Die zeer kritisch is over
“de zwakke eu ten opzichte van de Russische
dreiging”.. En die ook de foute economische
EU-koers noemde.. Eerder zagen we ook de
Ware
Finnen
winnen..
En
in
het
Europarlement verschenen ook de UKIP met
25 zetels.. Dit alles voorafgaande aan Syriza
in Athene. Duidelijk is dat de stemming tegen
de europese economische politiek er stevig
aankomt. Net nu er een keer te bemerken is
in de groei bijvoorbeeld in Spanje.. Duurde de
bezuinigingsronde die ook fors werd te lang?
De Deutsch Bank wees er op dat dit pas het
begin is van een ommekeer.. En dat de
politieke fragmentatie nu echt op gang kwam
waardoor de politieke stabiliteit nog verder
toeneemt. Voeg er aan toe dat referendum
van Cameron en zijn gehaaste rondgang voor
half juni, en ook die rare Eerste kamer in
Nederland en u ziet het hele schuivende
geheel. Dat belooft vuurwerk op de EU-top
van juni dus. En iets verder gekeken komen
einde 2016 de aanloop tot de duitse en
franse verkiezingen er aan.. En wat gaat er
met de grieken gebeuren? Een Grexit is goed

HET WERKEN IN DE EU
Betaalde vakantiedagen, en gewrkte uren
per jaar in de EU. Zie de lijst voor de
`rustdagen`. Spanje 36 in totaal en 22
worden betaald. Frankrijk volgt met 36
totaal met 25 betaalde, UK met 36 en 28,
Italiè met 31 en 20, en Duitsland met 29 en
20.
Nu de jaarlijks gewerkte uren.
UK aan kop met 1900 uur, Duitsland 1847,
Spanje 1805, Italiè 1781 en Frankrijk…
1661! Conclusie± hierin zit zeker ook een
stukje van de verklaring van de verschillen
in economische prestaties!
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
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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”
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 parlementarisme ( 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
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).
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.

Terug naar inhoud
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SAAKACHVILI WERD GOUVERNEUR
VAN ODESSA
Hij was de president van Georgië en moest
in 2008 wijken voor Poetin. En nu duikt hij
op als… gouverneur van de wilde stad
Odessa.. in
Oekraïne. Deze grootste
havenstad waarop Poetin zijn oog liet
vallen
als
nieuwe
hoofdstad
van
Novorussia..
Hij moet de corruptie
aanpakken en een nieuw model voor
Oekraïne bouwen.. Omdat hij dat zeer
goed deed met de politie en het bestuur in
Georgië. Hij is natuurlijk een zeer goede
vriend van Porosjenko ze zaten beide ooit
op de universiteit van Kiev. Hij vertrok in
2013 naar NY en ging daar om met John
McCain en Petraeus en trad op in hun
conferenties. Een aanbod om premier van
Oekraïne te worden weigert hij: dan moet
hij zijn georgische nationaliteit opgeven..
Maar ook zijn adviseurschap maakt hem
niet echt blij.. Dus zet hij nu zijn tanden in
deze “stad van 40.000 dieven” (Isaac
Babel) een zwart gat vol maffia waar 80%
van de douane-inkomsten wordt geboekt.
Hier wordt een deel van de olie uit tankers
gepompt en moeten ze ook 100.000 dollar
betalen voor het innemen uit de rivier als
ballast. Hier zijn de honderden luxe hotels
vooral witwasplekken. En in de restaurants
als Salieri en Buffalo worden vele duistere
zaken gedaan Hier wordt ook de politiek
doorgenomen.. door zakenmensen van
vele nationaliteiten. Saakachvili heeft 10
lijfwachten hier en die mogen geen
zwaailichten gebruiken. Want er zitten
soms snipers op de daken.. hij weet dat hij
hier zijn hachje riskeert maar dat heeft hij
over voor Odessa: “Als deze stad wordt
verwaarloosd is het gedaan met Oekraïne
weet hij..”. Hij rijdt rond spreekt met vel van
hoog tot laag en vervangt dozijnen
onbetrouwbare in de publieke dienst.
Zijn assistente was actief in Maidan (de
revolutie) en is van origine uit Odessa. Ze
stopte haar doctorsstudie in Californië en
sloot zich bij hem aan. En zij brengt hem in
contact met de revolutiegroepen die ook
een ander Oekraïne willen. Hij pakt nu vele
omgekochte politici aan en weet ook dat
1/3 van het locale parlement voor de maffia

OOST-EUROPA
RUSLAND IN ZWAAR WEER…
Hun BBP ging naar -5% de prijzen schoten
naar +16% en het consumentenvertrouwen is
op -10 een zeldzame score. Op het platteland
is het zeer slecht: de jeugd trekt er massaal
weg. De Russische economie was altijd al
iets van OK in het centrum en rampzalig
daarbuiten.. Zo’n 75 regio’s van de 85 zitten
op negatief in hun budget. Soms verdwijnt het
asfalt al op 50 km van Moskou.. Vaak zijn de
agrarische collectieven daar ook op nul nu..
Men is nog voor Poetin want die betaalt de
pensioenen. Maar er is aangekondigd dat de
indexatie daarvan stoppen zal.. Dus moet
het tuintje en de eigen konijnen en kippen het
weer gaan doen hier..
MOSKOU IS BEZORGD OVER ARMENIË
In Moskou vrezen ze dat er iets zou kunnen
gebeuren daar wat vergelijkbaar is met
Oekraïne. Daar protesteren nu ook
duizenden manifestanten voor het paleis van
de president. Poetin voelt zich sterk met hen
verbonden en ook hier zijn er sterke
historische banden. De onrust kwam toen
men daar de prijs voor electriciteit met 17%
verhoogde wat in deze ex-Sovjetrepubliek
voor de 30% armen onder de 3 miljoen
inwoners hard aankwam.
De ENA die
electriciteit levert zit vol corruptie en is een
dochter van de Russische Inter-Rao. De baas
Setchine is een oude vriend van Poetin. De
president Sarkissian trachtte met charges en
waterkanonnen de menigte te verjagen maar
de beweging Electric Erevan hield zich goed.
En dat verontrust de russen zeer.. Ze denken
natuurlijk dat er ook oekraïners bij zitten
daar.. Poetin is ook ongerust omdat er in dit
land een grote russisiche basis van 3000
soldaten is in Gomri de tweede stad van het
land. Men is hier ook pas lid van de Euraziëunie naast Wit-Rusland en Kazakhstan. Die
moeizaam van de grond komt en die
tegenwicht tegen de EU moet worden. Het
land heeft ook mot met buurman Azerbeidjan
waar men nog steeds rommelt over HoogKarabakh… Vooralsnog keerde de rust er
weer terug..
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werken. Hij zocht en vond ook een nieuwe
politiecommisaris voor Odessa die inspecteur
was in de criminele brigade. Die gaat nu rond
met hem… Saakachvili is begonnen, sort zijn
energie over alles uit, maar wordt vooralsnog
door vele nog wat sceptisch gevolgd.

de georganiseerde misdaad daar. De
nieuwe burgemeester van Pristina is links
en nationalistisch. Hij versloeg de oude die
nu premier is… En publiceerde 105
twijfelachtige dossiers die de procureur
kreeg. Die nog niets liet horen..
hij
ontsloeg ook enkele verdachte ambtenaren
en doet nu consekwent aan openbare
aanbesteding conform de wet. De Premier
Isa Mustafa, verdedigt zich fel tegen
beschuldigingen
over
zijn
foute
burgemeesters verleden. En hij roept:
“Corruptie is er overal in de Eu en kijk maar
eerst bij de FIFA”.
De zakenwereld zit nog vol met corruptie
dat erkent ook de baas van de
industriebank een Engelsman Richard
Wright. Iets op papier beginnen is simpel
zegt hij maar het dan uitvoeren is iets
anders..
Het juridische is zeer
problematisch.. En Kosovo steekt slecht af
bij de buren: Macedonië en Albanië.. Men
wacht hier te veel op de overheid die “het
moet doen”… De 27% jongere (onder de
15 jaar!) komen er aan in dit land waarin
1/3 onder de armoedegrens van 45
euro/maand leeft.. Hier vertrokken ook al
55.000 kosovaren naar EU-landen en dat
illegaal. En IS recruteert hier dus ook..
En vele wijzen ook beschuldigend naar de
EU die met te zachte hand optreedt.
Anderen zeggen dat men zich ook hier
vergiste in de bestaande werkelijkheid en
dat is nu ook bij Griekenland een bekend
geluid. Naïviteit, simplisme en te weinig
kennis van verleden en de diepe
problemen. Kosovo is iets uit een totaal
ander land: ex-communistisch ook..

STRIJD OM VERANDERING IN KOSOVO
Kosovo is nu 7 jaren los van Servië en wordt
door de VN geholpen en door de
ambassades van Noorwegen en Nederland.
Én helpt zichzelf met name door jonge
journalisten
die
voortdurend
onrechtvaardigheden en corruptie aan de
kaak stellen. Via enkele tijdschriften en TVseries (Leven in Kosovo, Gerechtigheid in
Kosovo etc.) en de oude garde is zeer
geschrokken. Ook hun parlement krijgt er
van langs voor de laksheid in wetgeving. Ook
werd getoond hoe een ex-VS-ambassadeur
in dienst ging bij een wegenbouwbedrijf… dat
vervolgens het cobtract kreek om een
autoweg te bouwen. Van 77 km lang en voor
1 miljard euro! Ze zijn zeer driest en dat zie je
ook op hun site Kallxo.com waarop iedereen
aangifte kan doen van onregelmatigheden.
Dat levert in 1 op de 10 gevallen een TVuitzending op. De procureur zei het ook te
hebben gezien, en liet niet merken dat deze
journalisten zijn werk deden..
Dit land van 1,8 miljoen draagt een zwaar
verleden mee en maken vurig gebruik van
een wet naar zweeds model. Daarin staat dat
alles van de bobo’s openbaar moet zijn: hun
financiën, hun agenda tot in Brussel toe…
Daarbij worden ze geholpen door een aantal
westerse diplomaten. En nu gaan ze zelfs
tekeer tegen enkele EU-ers die er kwamen
met Eulex om “politie en justitie te helpen”.
En de EU was niet gierig met geld ondanks
het feit dat nu nog maar 23 van de 28 landen
Kosovo
erkenden.
Eulex
heeft
600
werknemers..
en maakte enkele politiesuccessen bekend tegen criminelen. Maar
het ligt nu ook onder vuur omdat de drie
grootste vlegels nog vrij rond lopen. Zij
werden schatrijk in de guerilla tegen de
serven in de 90-er jaren. En de diverse
nieuwe feiten dwongen Eulex enkele, ook
hoge, functionarissen te ontslaan.. En men
sprak van “te ver gaande compromissen” met

RUSLAND, ZIJN TANKS EN DIE
FREGATTEN
De T/14 Armata werd in Moskou trots
geshowed. En het is ook een technologisch
monster dat 80 km per uur haalt. Met een
kanon van 125 mm is die ook tof en meer
automatisch dan de VS/Abrams tank. De
grootste vernieuwing sinds de 60/70 er
jaren zegt het tijdschrift Jane. Poetin zag
een resultaat van zijn 73 miljard
geìnvesteerd in 2015 , twee keer zoveel als
10 jaar eerder. Al doet de VS tot 2020 met
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zijn 570 miljard nog veel meer dan de russen.
Maar Moskou laat 2300 Armata´s maken in
de komende 15 jaar.. Maar moet ook wat
kinderziekten oplossen zoals die in de
aandrijving.. Een tank viel uit in de parade in
Moskou… en de speaker zei meteen, `dames
en heren, ziehier de oefening van het redden
van een tank in problemen`. Rusland deed
voor 1990 nog 371 miljard aan militaire
uitgaven en dat viel naar 50 en minder na
1990… In 2005 werd het meer dan 50 en in
2015 al weer 73 miljard..
Die twee fregatten die de fransen nu niet aan
de russen leveren dat gaat Parijs geld kosten.
In plaats van de verwachte 1,2 miljar
opbrengst, 890 miljoen is al betaald!, kost het
nu tussen de 2 en 5 miljard. Hollande begon
al fors met pingelen en Moskou werd heel
boos ton hij voorstelde zelfs minder van de al
betaalde 890 miljoen af te staan.. Moskou wil
absoluut niet dat andere landen ze kopen en
moet ook opdraaien voor 20 miljoen kosten
per fregat voor de ontmanteling.. De
bijkomende kosten voor Parijs lopen ook ,
rente inclusief, al in de 300 miljoen.. Coface
van Financiën, dekt de verliezen op export in
Frankrijk. Maar dat zijn… natuurlijk gewoon
de belasting betalers!

graag bilaterale zaken zie in Afrika. Maar
dat begint zich tegen Peking te keren die
altijd de machtigste was van de twee
partijen en zo aan sympathie verloor. Nu
gaat men samen met anderen projecten
bestuderen en doen en kijkt daarbij vooral
naar rentabiliteit. Mede daarom is N-Korea
geen lid. Jin Liqun runt het project en
haalde sterk banden met Londen aan dat
als eerste intekende. Het belang van zijn
financiële Centrum is daar niet vreemd
aan.
China onderzocht de huidige situatie en
concludeerde dat er 8000 miljard nodig zou
zijn om de regio in de groei te houden.
Maar Peking heeft wat milieu en ook
sociale aspecten betreft geen goede
reputatie en is ook nogal keihard. En
verzorgt graag zijn politieke belangen in
projecten zie de nieuwe Zijderoute.
Waarbij het sterk op centraal Azië mikt..
De huidige leider is een ex-student van
Boston en werkte bij het grote chinese
investeringsfonds
China
Investment
Corporation. Hij is Peking trouw maar ook
internationaal gericht en hij spreekt perfect
engels. En hij gaat het chinese
investeringsmodel nu pushen spoorwegen,
autowegen,
electriciteitscentrales
als
infrastructurele basis voor groei. De AIIB
spreekt engels maar ¾ van zijn
bestuurszetels daarop zitten aziaten. Het
centrum in Peking zal klein blijven anders
dan dat gigacentrum van de Wereldbank in
Washington. “Lean, clean and green” is
het motto. Ecologisch, anti-corruptie en
lenig dus.. De VS is totaal verast en
verliest nu weer een stuk van het voortouw.
Eigen schuld omdat het zijn machtige
plekken niet wilde loslaten of delen. Dat
kwam vooral door de minderheid van
Obama in de senaat. En nu ligt er “un fait
accompli” voor de VS en Peking toont weer
zijn onafhankelijkheid en power.

OOST-AZIË
DE AIIB START OP
Ze heeft niets van doen met de Aziatische
Ontwikkelingsbank voorgezeten door Japan
en gevestigd in Manilla (Philippijnen): deze
twee landen zijn sterk verbonden. Er is ook
geen link met de Wereldbank waar de
amerikanen de baas zijn. De VS werden met
de oprichting verrast en daarna zeer
bedroefd: er tekenden 58 landen in
waaronder 17 europese! China stopt zelf 30
miljard in deze pot van het totale startkapitaal
van 100 miljard. We zien er: UK, Z-Korea,
Australië, maar niet Japan en niet de VS..
Japan mag wel bij de opening komen..
De oprichters zijn o.a. : Frankrijk, Duitsland,
Italië, Israël, Z-Afrika, Egypte, NieuwZeeland… India is slechts tweede met 8
miljard inleg en Rusland is derde.
Dit geeft een grote verandering aan in de
chinese diplomatie. Tot nu toe deed men

CHINA EN JAPAN: OUDE VIJANDEN
Japan is echt bang dat China nu de hand
legt op heel Zuid-Oost Azië. Op de top:
Japan –Mekong in Tokyo beloofde Japan
een hulp van 6 miljard aan Cambodja,
Laos, Birma, Thailand en Vietnam.. Dat
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was zes dagen na de oprichting van de AIIB
waar nu al 50 landen in deelnemen…
Waaronder: Duitsland, franrijk en het UK..
Het tegenwicht tegen de Wereldbank waarin
Washington de scepter zwaait en ook Tokyo
zit. Want de spanning stijgt ook in de Zuidchinese zee met de Spratley archipel met
honderden eilanden. Waarover China,
Vietnam, de Phillipijnen, Maleisië en Brunei
ruzie maken.. China pikte er een paar in en
maakt er landingsbanen van 300 meter en
een haven.. Deng van Taiwan zegt dat dit de
militaire mogelijkheden van China stevig
vergroot en er ook gevechtsvliegtuigen kan
stallen.. Washinton en de buurlanden zijn
ongerust en boos.. Over deze ingreep in de
belangrijkste strategische zeeroute ter
wereld. Dé grote weg van Azië naar Europa,
naast die nieuwe “zijderoute” en ook nog die
AIIB..

nog koesteren. Wat voor hen lastig is…
Maar vaak zijn beide generaties ook via de
staatsjobs er gekomen en kijken op gelijke
manier naar de rol van deze staat die hun
veel bracht. De hervormingen van nu
ontmoeten ook veel kritiek omdat ze mede
de privileges van ambtenaren aan pakken.
Ook dat verminderen van de HUKu wat
een limitering was voor nieuwkomers van
het platteland in hun rechten op onderwijs,
gezondheidszorg wordt niet blij ontvangen.
Al verkleint die de inkomensverschillen.
Verder zijn er de vervuiling, groei-afname
en voedselproblemen.
Maar dit land ging in 15 jaar van 2 miljoen
kopers via het internet naar nu 300 miljoen.
Met 450 miljard omzet: de grootste ter
wereld. En alles verandert snel, vroegere
waarden verdwijnen geruisloos maar
weinigen weten nog waar het heen gaat.
.bbn

DE CHINESE MIDDENKLASSE VERANDERT
Ze zijn welvarend, goed opgeleid en open
naar de wereld. Maar breken ook toenemend
met de tradities en haar waarden. Sjanghai
laat dat al goed zien. De middeninkomens
van 11.000-17.000 dollar per jaar zijn in
westerse ogen niet geweldig maar in China
gaat het je dan goed. Dat zijn er nu al
200.000 wat “maar”10-20% van de bevolking
is nu. Maar ook 10 x zoveel als in Frankrijk.
Ze wonen vooral in de oostkant in de grote
steden.
Dertig
jaar geleden waren ze de 29 euro-verdieners
betaald naar hun opleiding, nu zijn het de 719
euro verdiende betaald naar hun prestaties.
Een stel uit Sjanhai: hij is ingenieur en verdint
2875 euro en hij ging op huwelijksreis naar
Griekenland en Italië. Ze hebben nu twee
kids en een appart van 80 m2. Zij gaat straks
weer werken en weet dat ze snel een baan
zalkrijgen. Vele moesten echter ook een hoge
prijs voor hun woning betalen en moeten veel
betalen aan ziekteverzekering en.. zelf voor
hun pensioen zorgen. Een opratie moet je
voor 70% zelf betalen en de verzekering is
duur. Jongeren zitten vaak tussen de oude
cultuur van confucianisme en familiewaarden
en wonen vaak dicht bij hun ouders die deze

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
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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 publike
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 chines bedrijven
kunnen de buitenlanders niet echt open
onderzoeken tevoren. Caterpillar ontdekte zo
na de koop van Siwei een enorme corruptie:
de bedrijfswaarde daalde met 87%. Slechts
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….

corruptie is in volle gang hier.. Nu is het
even kritisch bij dat opruimen in de
staatssfeer: dat kan wegglijden naar
autoritarisme. Maar men moet nu net het
“recht” duidelijk houden en autonoom laten.
Recht en meer democratie leiden tot meer
“rechtsstaat”en dat is van belang om meer
evenwicht te vinden tussen socialisme en
“vrije markt” en tussen politiek initiatief en
sociale dynamiek. Nu Peking ook tracht de
yuan internationale allure te geven en ook
een economische afzwakking dreigt, moet
ook China harmoniseren. Ten opzichte van
de anderen en de wereld.
CHINA IN ECONOMISCHE NOOD?
Attali seinde al eerder over te verwachten
problemen in China want hij beseft hoe
verstrekkend een economische terugval
daar
inwerken
zal
op
de
hele
wereldeconomie. Want 10% groei lang
vasthouden is onmogelijk en het land is nu
in eigen regio niet meer competitief.
De laatste cijfers in aug 2015 toonden dat
de export met -8,3% zakte in een maand
en naar de EU met -12%. De importen
ecter ook: -8,1%.. Geen wonder? Want de
salarissen schoten omhoog. Op basis van
indexcijfers met 2002=100 werd dat in
2014 liefst 250. Vergelijk de VS met 110 en
de eurozone met 120.. Beurzen kelderden
en de groei was officieel terug op iets van
7%...
Rondvraag
bij
de
grote
zeetransporteurs (Maersk, CMA-CMG en
MSC)
leverde
echter
0%
op…!
De staat kocht snel voor 144 miljard aan
aandelen om de investeerders (veel
gewone chinezen voor hun pensioen!)
gerust te stellen. De huizenprijzen daalden
omdat de verkoop inzakte: weer werden
chinezen ongerust die hun geld ook in OG
hadden gestopt. Ook voor pensioen..
Kortom de twee eerder aangewezen
zeepbellen: beurs en OG liepen wat leeg..l
Het land weet ook nog niet hoe het echte
grote internationale bedrijven en grote
internationale merken (brands) moet
organiseren, zoals Japan en de VS volop
deden. En die recente ramp maakt het
allemaal ook niet beter.. Alles kan ook voo
r de top daar slecht uitvallen zeker nu ook

CHINA WIL ZIJN RECHT OPPOETSEN
Op juridisch gebied moet het anders als
China verder wil komen in het model dat het
in 1978 koos. Want nu is “het recht” hier te
zwak en wordt het voor vele te onveilig.
Vanouds is het confusiaanse gekenmerkt
door enerzijds de traditie ( hier Li genoemd)
en de wet wat hier “Fa”heet. Het Li is een
complex stelsel van riten en gewoonten
gericht op harmonie en respect in de
samenleving. Het westen kent dit ook met zijn
“natuurlijk recht” (wat we moraal noemen) en
het geschreven recht waar de staat voor
zorgt. Hierop moet China nu verder werken
om de buitenlandse investeringen en kapitaal
te behouden. In vervolg op het Civiele recht
van 2002 en de aanzetten voor een recht op
de intellectuele eigendom.. . Daarin worden
nu cursussen gegeven in de zakenwereld. In
de lijst van de Wereldbank staat China op
pplek 90 wat wel 4 plaatsen beter was dan
een paar jaar geleden. En de strijd tegen de
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de beurs met 30% kelderde. Want daar
hebben ook de middenklassers met 200
miljoen leden geïnvesteerd! Voor de opleiding
van hun kids, hun gezondheid en hun
pensioenen.. En daarbij gaat dan ook de
uittocht van het platteland stokken waardoor
de interne consumptie terugvalt, de vraag
naar woningen ook en daarin is ook
geïnvesteerd.. En die middenklase is de
ruggengraat voor het regiem!
Die devaluatie helpt onvoldoende en draagt
het risico in zich van speculatie en een
deviezenoorlog.
Als China afremt zal ook Brazilië inzakken en
daarna de VS en dan de rest, waaronder
Europa. Op de aankomende G20 is dat het
grote onderwerp.. Maar relancering werd
lastig omdat landen geen budgettaire ruimte
meer hebben, en de centrale banken ook
geen rentespeling meer kennen, zoals wel in
2010 was. Nog meer geld drukken wat men
overal al wat doet? Dat treft dan volop de
senioren in een wereld met weinig kids en
geeft deze ook geen banen. Het lijkt nu niet
meer te gaan lukken zonder ook wereldwijde
coördinatie, reorientatie en bewaking.. En
vooral ook de innovatie aan te jagen van wat
maar kan. Dat vereist veel moed, die regiems
liever niet tonen..
Dus hoe gaat China “neerkomen”? Zachtjes
of toch met een klap? De patroons van
China’s 50 grootste bedrijven moesten op
cursus van Xi Jinping over de nieuwe politiek
en ook de corruptiebestrijding en dus het
respecteren van de regels. De top herneemt
dus nu de teugels en wil op weg naar een
zachte landing en er wordt in hogere kringen
al flink opgeruimd nu. Als in de oude
maöistische traditie. Maar de economische
afremming gooit roet in het eten met name
die
OG-crisis.
En
nu
zitten
die
middenklassers die 130 miljard in de beurs
stopten met een eerste strop: dat was een
aansporing “van boven”. Net als die
salarisverbeteringen om de interne vraag op
te jagen… Het werkte nog niet en dus kwam
die devaluatie van de Yuan. Het laatste
redmiddel met zijn risico’s van een
valutaclash.. Het lijkt er op dat de chinese
groei naar 5% valt en dat 10% voorbij is.. Nu
moeten de zwaar in de schulden stekende

bedrijven gaan oppassen. De exporterende
landen in grondstoffen moeten zich nu ook
aan die groei terugval aanpassen met
name in Afrika en Brazilië. Maar de
terugval van de wereldhandel is niks
goeds. Frankrijk heeft maar 10% in China,
Duitsland veel meer..
Het gaat nu spannend worden.
ZUID-AZIË
MOSLIMHAAT IN BIRMA
Een boedhistische leider, de “profeet”
Wirathu, is een extreme moslimhater. De
moslims zijn in dit land nu 4% verder is hier
Boeddha religieus de baas. Een van zijn
explicaties is: de moslims schrijven op hun
winkels 786 en als je die drie cijfers optelt
krijg je 21. Dat bewijst dat zij in de 21e
eeuw Birma willen “overnemen”! Wirathu is
leider van de beweging 969: 9 betekent de
de deugden van Boeddha, de 6 is zijn leer
en de andere 9 is zijn gemeenschap. (69
staat tegenover 786.. Hij wordt nu de
“boeddhistische Ben Laden” genoemd of
ook “de Birmaanse Hitler” en zijn
uitspraken zijn echt schokkend. “je kunt je
dochter beter ten huwelijk geven aan een
hond dan aan een moslim” en op zijn
Facebook page met zijn blog “liken” hem
wel 60.000 vrienden. In zijn klooster is ook
het klachtencentrum tegen de moslims en
de lijst is schokkend. Zijn politieke club
heet de Patriotten en die wil 4 wetten doen
aannemen. Een tegen de gemengde
huwelijken, tegen de bekeringen, tegen de
polygamie en een om de geboortes te
beperken… alles tegen de moslims gericht
natuurlijk.
Birma
heeft
een
zeer
gewelddadig
verleden
vanaf
de
dekolonisatie al. En nu richt men zich
tegen de Rohingyas, bij een rel in 2013
vielen er 200 doden. Uit een stad moesten
2000 moslims vluchten en na een
verkrachtingsaffaire die via Facebook werd
gemeld stond een hele stad op de kop. Als
men wijst op de vredigheid van het
boeddhisme zegt hij dat de moslims
geweld provoceren.. Die noemt hij ook
liever kalar wat een zeer smerig woord is
om vreemdelingen aan te duiden. Aan de
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hust in Sittwe is er nu een groot
vluchtelingenkamp voor moslims.
Zelfs de ex-activiste Aun San Suu Kyi vindt
de moslims een gevaar en wijst op de power
van de moslims in Bangladesh. Als de wereld
de Rohingyas steunt zal ze 50 miljoen
birmanen tegenover zich vinden. Birma vindt
dat de moslims weg moeten, terug naar
buurland Bangladesh dus.. Birma is vervallen
in een ultra-nationalisme dat gevaarlijke
vormen aanneemt. En de wereld wordt nu
weer getuige van een religieus conflict van
allure..

Trump zit nu op 25% in de repu-partij en
valt op door zijn “eerlijk amateurisme” dat
Jeb Bush echter op 7% drukt.. En ook
Scott Walker komt niks ver. Hillary deed
dat Bernie Sanders wegdrukken en Marco
Rubio uit Florida die handiger is dan Jeb
Bush wint er ook bij.
Trump kan met zijn 8 miljard alles zelf
betalen maar pas op: hij heeft eerder 4
miljard en maar 400 miljoen in cash zegt
Forbes.. En hij zit op zijn limiet zeggen
kenners. En komt straks ver onder de
20%.. Maar er zijn liefst 17 kandidaten!
Trump ligt niks lekker bij de hispano’s. Een
profeet van reputatie zet Trump op 2% bij
de verkiezingen..

AUNG SAN GEÏSOLEERD?
Voor de verkiezingen leek deze activiste
meer dan ooit geïsoleerd geraakt zeker ook
nadat ze afstand nam van haar internationale
relaties. Haar Nobelprijs van 1991 is nog
maar een vage herinnering. Ze ois ook los
van Generation 88 die de politieke
gevangenen vertegenwoordigt en ze lijkt ook
haar partij de NND niet meer te promoten.
Heeft ze zich te veel gericht op Shwe Mann
voorzitter van de Assemblee en chef van de
politieke partij die aan de macht is? Want nu
is deze laatste uit alle functies gezet..

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
sky-scraper 432 Park Avenue die naar 425
meter gaat. En in de toren One57 betaalde
iemand al 97 miljoen en 100 miljoen voor
een 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..

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
VERKIEZINGSKOORTS IN DE VS
Carly Fiorina werd dé verrassing in de
debatten van de Republikeinemn: zij won en
zelfs van Trump. Ook al was zij
verantwoordelijk voor 30.000 ontslagen bij
HP waar ze in 2005 moest aftreden als CEO.
Dat vinden de Democraten zelfs erg. En
Trump zei dat hij na 10 minuten naar haar
luisteren migraine kreeg..
Maar 22% vond haar de beste (bij de repu’s)
en Trump deed 18% van de groep van nu 10
kandidaten. Zij studeerde ooit Middeleeuwse
geschiedenis in Stanford en werd daarna
hoog bij AT&T en toen kwam de afgang bij
HP. Deze 60-jarige viel op door haar aparte
discussiestijl en haar precisie… Maar
daarmee win je in de VS niet verkiezingen:
dat is het geld op zijn minst..

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
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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…

olierevolutie
en
de
niet-gedeelde
numerieke revolutie. Het leggen van de
nadruk op Azië bleek moeilijk omdat de
nodige diplomatieke en militaire middelen
ontbraken
waardoor
het
russisch
imperialisme herleefde en het MO
implodeerde. Er is sprake van een
systematisch desengagement dat ook de
allianties verzwakt en dat ruimte biedt aan
nieuwe imperia zoals dat van de djihadi’s.
De VS richten zich op het beveiligen van
hun territorium en kunnen de geallieerden
geen veiligheidsgaranties meer bieden. De
imperia vulden de leegte in Azië, Europa
en het MO.
.China wil op langere termijn de VS voorbij
en nu eerst het leiderschap in Azië pakken.
Via economische hervorming (koopkracht
verbe-teren), interne stabiliteit vergroten
(sterke rol behouden van de partij en een
stevige ideologische druk) en door te
profiteren van de ruimte die de VS laat in
Azië (zie de militaire pressie en het
opeisen van gebieden).
.Nieuw Rusland wil de oude orthodoxe en
russisch sprekende volken herenigen,
offert zijn volk op aan zijn imperiale
neigingen
en
verwaarloost
zijn
internationale statuut .
.Iran buit de instabiliteit in het MO, -ook
ontstaan door de Arabische revolutie-, uit
om zijn sjiietische droom van Bagdad tot
Gaza ne te streven.
.Turkije onder Erdogan drijft in de richting
van een autoritaire islam, knoopt aan op de
ottomaanse wortels en neemt afstand tot
het westen.
Het aantal staten dat ten onder gaat neemt
toe in het MO en Afrika (Libië, Mali en
Centraal Afrika). In Nigeria vecht men met
Boko Haram en in Venezuela Maduro
tegen een faillissement. En Tsipras speelt
met de eurozone en de EU.
De 21e eeuw mist nu de superpower en de
de instituties om de internationale
gemeenschap te leiden.
Waarden en
culturen waren zelden zo divers, de
opkomende
imperiums
zijn
niet
democratisch en we proeven de nadagen
van de Koude Oorlog. Dat verklaart de
onmacht van de VN en het mislukken van

JEB BUSH IS DE MAN VAN DE LATINO’S
Jeb, 62 gaat in de race voor het
presidentschap van de VS en hij wil de latinostemmen hebben. Hij was gouverneur van
Florida van 1999 tot 2007 waar de hispano’s
een grote minderheid zijn en zijn vrouw is van
cubaanse komaf. Zijn kids zijn dubbel
opgevoed cultureel gezien en spreken
vloeiend spaans. De hispanó’s zijn nu 10%
van de kiezers en waren nog maar 2% in
1972. Zij stemmen veelal democratisch en
dus heeft Hillary hier voorsprong. Zij beloofde
al de regularisatie van miljoenen van hen..
DE VS EN ZIJN CONCURRENTEN
De crisis van 2007 verzwakte de krachten
van het universele kapitalisme en de digitechno’s zetten de wereld van de
ondernemingen en landen op de kop. De
strategische risico’s leidden tot nieuwe
krachtmetingen
door
zich
bevrijdende
imperiale passies en religieus fanatisme. De
wereld polariseert rond enkele geografische
blokken en de capaciteiten van continenten
en doet staten zich aanpassen. Het einde van
het Amerikaanse leiderschap kondigde zich
aan, de heropstanding van oude imperiums
en een toename van zones vol chaos waarin
het geweld losbarstte. Obama zette in op
economisch herstel en het zich terugtrekken
uit de verloren oorlogsgebieden. De
productiviteit redde de VS, alsook de
omvorming van de financiële sector, de
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vele multilaterale onderhandelingen sinds
2000. En ook het laten vallen van de
klimaatpro-blematiek, en het benadrukken
van handel en valuta.
Het risico van oorlog neemt snel toe met de
explosie van internationale spanningen.
China pikt de Pacific in en omsluit India in de
Indische Oceaan. Europa zit met veiligheid
en dat Koude oorlog gedrag van Moskou. Het
MO zit met zijn vele burgeroorlogen, het
opkomen van een conflict tussen soennieten
en sjiietens en het ontstaan van het kalifaat.
Ondanks gezamenlijke aanpak lukt daar te
weinig.
Intussen blijven de oude democratiën wat
onnozel bezig, ontkennen ze de gevaren en
maken ruzie in plaats van samen te werken.
Zoals in de 30-er jaren..
De EU dreigt uiteen te vallen (Grexit en
Brexit), ontwapent nog en sluit zich op in een
gevaarlijk pacifisme. Terwijl de Amerikaanse
veiligheidsbijdrage afkalft..
Het wordt hoog tijd dat de democratiën zich
realiseren dat vrede en welvaart zoals in de
20e eeuw niet meer vanzelfsprekend zijn in
de 21e eeuw. Nieuwe imperia bedreigen dat,
alsook krachten in het zuiden, met sterke
gevoelens van revanche op de oude
kolonialen. Als nu de democratie niet wordt
verdedigd gaat die verloren. Het engagement
van alle in het westen is cruciaal geworden.
We zullen moeten kiezen zoals ooit
Thucydide zei: “We moeten kiezen: voor óf
uitrusten óf voor behoud van onze vrijheid”.
(Bavarez LP juni 2015).

VS lijken wel anticyclisch ten opzichte van
elkaar..
Ze zitten ook met de nieuwe Aziatische
Investeringsbank van China in hun maag..
Vele westerse landen werden er al lid van
en er werd 150 miljard in gestort. Peking
startte ook de Nieuwe Investeringsbank
tegenover de Wereldbank…Dit komt omdat
de VS China niet meer dan de huidige
3,8% in het IMF wil toestaan: de bedachte
6% lukken niet en China begon dus zelf
met concurrentie.
De Amerikaanse politiek is zeer verdeeld in
deze kwesties met name de republikeinen
willen
nauwelijks
wijziging
in
de
internationale verdeling van de posities in
de Internationale instanties.
En dus
verliezen ze nu zelf aan positie..
DE ANTI-ABORTUSBEWEGING
De discussies over het eventueel verkopen
van organen van foeutussen die zijn
geaborteerd en een video die werd
gemaakt door journalisten die zeiden van
een biotechfirma te komen, hebben veel
losgemaakt in de VS. In de video werd
zeer luchtigjes over organen en hun prijzen
gebabbeld terwijl men aborteerde.. Het
was een grapje maar dat liep heel anders.
Er zijn in de VS jaarlijks ca 300.000
abortussen door de Family Planning en dit
instituut haaste zich met vele excuses.
Maar zo werd de tendentie naar weren van
abortus verder versterkt: er werden sinds
2010 liefst 282 anti-abortus maatregelen
genomen en tussen 2008 en 2011 telde
men 13% minder ingrepen. Nu kwam ook
het afgeven (met instemming!) van
foeutussen en voor Alzheimer-onderzoek
in de knel. En nu zijn er al politici die de
subsidies aan abortusklinieken willen
stoppen: dat is ca 40% van hun budget..

DE GROEI STOKT IN DE VS
De val van de olieprijs deed de investeringen
in deze sector vallen en zo ook de groei:
terug naar 0,2% nu.. Dat kostte 1,5% schat
men. Ook is men nu in de situatie van volle
werkgelegenheid met 5%. Dus lijkt er een tijd
aan te breken van lagere groei: ca 1,7%...
Als men hoger wil dan moet de rente laag
blijven maar dat kan leiden tot lagere inflatie
en explosie in de financiële waarden. Vanaf
2016 gaat de VS op langzamere groei terwijl
nu Europa wat lijkt op te starten. De EU en de

GUANTANAMO

Obama vroeg nu ook Nederland om twee
gevangenen op te nemen. Den Haag gruwt
er van maar moet bedenken dat ook zij
politiek steunden bij Irak.. En daarvan
kwamen vele gevolgen. Guantanamo moet
leeg voor Obama stopt. Maar het is leuren
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geblazen en voor de “onschuldigen” die er
nog zitten is de schande een eeuwigdurende
geworden. De helft van de nog 120
gevangenen is “gevaarlijk” de andere niet.
Deze gevaarlijke wil Obama nu toch in de VS
gevangen zetten en de andere “verdelen” .
Hij wil niet dat Clinton ook Guant gaat erven.

begon alles en in no time was Petrobas bij
de 4 grote olieboeren en Lulla was verrukt.
Nu is
het
enkel
bezuinigen
en
investeringen stoppen en men verkoopt
voor 13 miljard aan actief. Ze rennen
achter Moody’s aan in plaats van samen
met Japan, China en India verder te
investeren tegen toekomstige olie-omzet…
zegt een oud-gediende van het bedrijf. En
nu maar proberen weer op de been te
komen.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
CORRUPTIE IN BRAZILIË
Petrobas dat is 100 miljard omzet en ook 6
miljard aan verliezen. En… 2 miljard aan
cooruptie zegt Pricewaterhouse Coopers.
Fernando Collor werd in huis gerarresteerd
en moest zijn peperdure auto’s even verlaten
en hij bleek er één van de 50 te zijn die
verdacht worden van massale corruptie. Vier
directeuren zitten vast en 20 zakenmensen
waaronder Marcelo Odebrecht. Die dreigt nu
ook Dilma Roussef te doen struikelen.. Want
hij betaalde haar verkiezingscampagnes in
2010 en 2014 en zij was eerst ook presidente
van de Raad van Bestuur van Petrobas.. en
Minister van Mijnbouw en Energie onder
Lulla. En zij keurde vele schemerige deals
goed. Nu zijn er experts die het aftreden van
Dilma voor 2018 hoge kans geven. Petrobas
dat is 1% van het BBP en 10% van de
investeringen en… de banken zitten er ook
voor 40 miljard in. Als alles ploft is ca 5% van
het BBP in gevaar hier zegt Moody’s al. En
Petrobas heeft liefst 120 miljard aan schulden
en daalde naar de helft op de beurzen. De
procureur Dalton Dallagnol heeft veel werk en
ziet dat de corruptie ver buiten Petrobas is
uitgezaaid. De corruptie is drie keer het
nationale budget van Gezondheid en en
Onderwijs van 20 miljard.
De 80.000 werknemers zijn opgeschrikt en
zagen de productie al terugvallen naar 2,5
barrel olie per dag. Nog 16 miljard barrel
reserve wachten op exploitatie.
Veel werd rondgespeeld vie aannemers die
voor Petrobas steeds opnieuw alles mochten
uitvoeren. En die ook 3% op elke factuur
mochten zetten.. Witwassen dus. De huidige
president van Petrobas vroeg al om
vergeving aan de werknemers. In 2007

DE RESTEN VAN HET PARADIJS VAN
CHAVEZ
Hij is twee jaar na zijn overlijden nog
geliefd en zijn cultus is er volop. Want hij
kon ondanks een barrelprijs op 100 dollar
de economie van zijn land totaal in de hens
zetten. Het Venezolaanse Saoudi-Arabië
met zijn reeks onteigeningen, zijn enorme
verspillingen en zijn eindeloos clientelisme
molden alles. En wie weet niet meer van
zijn keiharde optreden tegen ongunstig
gezinde bij de pers en de oppositie? En die
willekeur van arrestaties die nu nog vele
zware politieke problemen in het land
oproepen.
Een erfenis die het gemene volk niet
hindert in zijn verering..

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË DOET WESTERS MEE
De premier vloog er uit dat gaat daar altijd
hard en snel. Het land toont zijn westerse
wortels n zijn kleine bevolking als het zich
opnieuw meldt voor het ook opnemen van
syrische vluchtelingen.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
MISLUKKING IN SYRIË: DIVISIE 30..
De VS trainde 15000 syrische rebellen in
het gevecht tegen Assad in Turkije en
Jordanië. Maar men kreeg niet genoeg
kandidaten.. mede vanwege de zware (antdjihad) selectie. Pas 50 werden er
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afgeleverd voor gevechten bij de turkse
grens. Maar ze werden meteen door Front
Al-Nostra beschoten (tak Al Qaida) ! Dat was
voor de VS een verrassing en de luchtsteun
kwam dus te laat: 5 doden! En nog 20
gekidnapt waaronder twee aanvoerders. Dat
was dus geen goede beurt van Washington..

opkomende land. Waar het uurloon 1/10 is
van dat in Frankrijk. PSA gaat de lage
groep hier produceren net als ook Renault
nu doet: Dacia Sandero, Lodgy en de truck
Dokker. Men start met 90.000 per jaar en
gaat dan naar 200.000 . Renault zit nu al
op 187.000 en kan naar 340.000. PSA mikt
op Afrika, Turkije en MO waarvoor men
mikt op 1 miljoen auto’s in 2025. Renault
heeft een andere strategie : zijn Dacia’s
worden gemaakt voor de europese markt
en hij beconcureert dus de eigen Clio (in
Flins) en de Kangoo (in Mabeuge).
Europa heeft een ferme concurrentie voor
zijn deur in het zuiden..

IS? DAT ZIJN PSYCHOPATEN..
De laatste aanslag waarbij de dader zijn baas
onthoofdde en een selfie met erop het
afgesneden hoofd naar Syrië zond toont op
harde wijze dat er meer speelt dan een wrede
djihad. IS bouwt de “bloedige misdaad” in zijn
filosofie in
De wreedheid is een
hoofdelement en men zoekt met fanatisme
het bloedige lijf-aan-lijf gevecht. Men raakt
met opzet aan de fundamentele waarden van
de democratieën om ons te schokken. Men
speelt in op de behoefte aan aansluiting van
de radicale verliezers zoals ene Hans
Magnus Enzensberger dat beschreef. Men
mikt op zwakke geesten die gedreven worden
door diepe haat. In tegenstelling tot Al-Qaida
werft men hier geen gewone locale voor een
anti-westerse idee omdat zij die in hun land
niet wensen. Maar mensen die “van buiten
normaal lijken en die elke dag gaan werken..
tot ze uit hun bol gaan. Ze voegen zich met
enthousiasme bij de door IS op internet
getoonde andere beulen. Ze willen bij dat
ultra-geweld horen. IS is een extremisme dat
ook gevoed wordt door westelijk nihilisme.
De rechter Marc Trevidic weet het zeker: “Het
is niet hun geloof die de motor is en die de
kracht vormt. Vele hebben niet door dat het
hier om heel iets anders, ja ergers gaat.
Zoals Henry Laurens het zei: “ Dit terrorisme
heeft een directe lijn met het extreem
radicalisme dat leeft in de Arabische wereld
maar ook in de westerse samenlevingen”.
En dat is dus veel ernstiger als nieuwe
bedreiging.. En doet denken aan eerdere
vormen van fanatisme die uitliepen op
massamoord.

IRAN VERLIEST VEEL SYMPATHIE
PEW Research onderzocht het en zei dat
er nu in 31 van de 40 moslimlanden een
meerderheid een negatieve indruk van Iran
heeft. En natuurlijk is dat in Israël nog
hoger: 92%.. maar ook in Jordanië is dat
gevoel 89% en ook bij 64% van de turken,
58% van de libanezen en 57% van de
palestijnen. Enkel in Pakistan scoort het in
de plus met 57%. Dat zou Teheran moeten
verontrusten..
WAAR WIL ASSAD HEEN?
De retour van Iran verzekert Assad weer
van steun van Teheran en de saoudi’s
waren ook al in Moskou om over Syrië te
praten. Ze moeten steun vinden tegen IS
en zijn nu zelf in oorlog in Jemen. Dus
liggen de kaarten voor Assad beter dan
ooit en nu kan hij ook niet meer genoeg
soldaten vinden. Toch cocentreert Assad
zich nog steeds op de alouitenregio en
doet het niks minder wreed. De vaten met
explosieven vallen overal en ook als er VNmensen op bezoek komen.. Recent nog in
Douma met 100 doden als gevolg. En in
het leger en politie is het een grote chaos
onderling: men vecht in de milities ook
tegen elkaar en het leger raakt in
wanorde.. Assad is de koers kwijt? Of weet
hij meer ook al is hij nog maar op 20% van
zijn land de baas?

MAROKKO: NA RENAULT NU OOK PSA
Renault opende al hier in 2008 in Tanger en
nu komt ook PSA naar Kenitra: start in 2019.
Deze twee franse bedrijven vormen de basis
voor een grote auto-industrie in dit

DE MOSLIMLANDEN KOMEN ER AAN
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De laatste tien jaar is de wetenschappelijke
productie van de VS met 12% toegenomen
en die van Frankrijk met 29%. Maar die van
Turkije, Marokko, Libanon en Jordaniè steeg
met 100% en die van Iran, Maleisiè en
Saoudi Arabiè, Pakistan, Irak en Qatar liep op
met 500%. Hun eigen wetenschappelijke
tijdschriften worden ook breder gelezen dan
de franse.. Saoudi Arabiè en Zuid/Afrika en
Israèl zijn daarin beter.
Hun welvaart °BBP-inw. Nam ook toe. Al 7
van hen staan nu in de rij van de 20 hoogste
ter wereld. En 17 in de rij van de eerste 80
landen. Zie ook hun sportieve prestaties. De
vergelijking van de OS van 1964 en 2012 laat
zien dat de VS met 15% verbeterde in
medailles, Europa met 29% en China werd
zelfs tweede. De moslimlanden deden er
500% op.. Dus wij de `oude landen` die nu
relatief wegzakken worden war jaloers en niet
alleen op die rijke olielanden in het
voetballen. De ommekeer is duidelijk
zichtbaar, de moslimlanden komen in alle
opzichten er aan nu..

getekend. De VS krijgen vrije toegang tot
de reserves van Ghawar en alles hield
stand tot op vandaag.. Ibn Saoud had 32
vrouwen, 53 zonen en 36 dochters.. In de
“grondwet” staat dat enkel een man die
afstamt hiruit koning kan zijn. Wat het ruzie
maken tussen de groepen niet deed
verdwijnen. Maar een Raad waarin de 36
takken zijn vertegenwoordigd mengt zich
nu ook in importante zaken. Maar de
laatste benoeming forceerde die Raad toch
en
pikte
niet
de
meest
directe
afstammeling… Hij had geen jemenitische
moeder zegt men. Hij vocht ferm tegen de
terroristen al in 2004 en hij is “jong”: 56
jaar. Hij is een zeer efficiënt persoon en
ging snel over naar arrestatie van 400
verdachten
van
“betrokkenheid
bij
terrorisme”in mei 2015. Na een bloedige
aanslag 21 doden. Zijn portefeuille is
enorm: van Defensie tot Ontwikkeling en hij
houdt Aramco scherp in de gaten. Hij
ruimde ook de oudjes weg en verjongde de
top bijna niemand bleef.. Enkel Miteb (63)
bleef als chef van de garde van de
Bedouinen die alles bewaakt wat
strategisch is. Het land zit in nogal wat
onrust nu en nu ook in twee oorlogen.
Waarbij het ferm wordt geholpen door
amerikanen en fransen. Deze oorlogen
doen het land nu ook terechtkomen in
religieuze oorlogen.. dus die tegen Iran. En
tegen IS soennietisch dat men vroeger wat
steunde.. Maar nu zijn ze “bandieten” hier
en krijgen geen cent meer. Ondanks het
feit dat ook het wahabitisme leeft vanuit de
wortels van de islam. Want de staat is niet
ondergeschikt aan de oulemas: dus niet
theocratisch van opzet. De oulemas mogen
enkel adviseren.. en worden door de staat
benoemd. En de Saoudis stammen niet
van Mohamed af. Al-Qaida en IS zijn
vijanden voor Ryad en ook de
moslimbroederschap is bepaald niet hun
club. Daarom waren ze nogal geschokt
toen Obama Morsi niets in de weg legde in
Egypte al is dat nu met Sissi bijgetrokken.
Overigens
zijn
de
saoudi’s
meer
Republikeins dan Democratisch gelieerd..
Ook het te lang Maliki handhaven in Irak
wordt door hen als een fout van Obama

SAOUDI-ARABIË ONTWAAKTE..
Koning Salman trad aan met zijn 35 jaren:
een unicum. Hij is iets ouder dan de gem.
leeftijd van 30 jaar in dit land… Hij zag dat de
VS afhaakte en Iran steeds meer ruimte
opeiste. En stapte dus al bombarderend in de
rellen in Jemen in tegen de sjiietische
Houthi’s.. En hij wil af van die oliehegemonie
en de verspilling, nadat zijn voorganger al
met een aantal moderniseringen begon.
Hij gaat regeren en beheren en elke uitgave
boven 27 miljoen moet hij zien nu.. De 30
stammen blijven en de clan van 4200
personen ook en elk krijgt 10.000 per maand.
Ook zegt men dat 10% van de oliepot in hun
zakken gaat. De familie dateert al uit 1446,
vocht met iedereen en kwam sterk naar voren
sinds 1735.. In 1924 pikten zij met hun leger
het hele schiereiland in: inclusief Mekka en
Medina. Daarvoor werkte ze samen met de
ottomanen en de britten. Maar samen met de
amerikanen werd de nieuwe macht
geconsolideerd..
In 1936 wordt Aramco
opgericht en in 1945 tekent men (na Yalta)
een pact met Roosevelt.Het pact van Quincy,
de naam van de kruiser waarop het werd

47

gezien: deze was sjiiet.. en toen Bachar
Assad over de rode lijn ging was Obama er
weer niet om hem te pakken.
En nu met dat nucleair akkoord is het
helemaal uit want dat zijn foute gelovigen,
afvalligen. Met de fransen zit het nu helemaal
goed Fabius deed dan ook moeilijk tegen
Teheran en Salman “kon niet” komen naar
Camp David toen Obama de hele Golf daar
uitnodigde. En dat Parijs Qatar wat liet
zakken komt hun ook goed uit. Hoe dan ook:
voor hun veiligheid zijn de kleine saoudi’s nog
steeds totaal afhankelijk van… de VS!

Bassora in Irak. De stad had een zeer
kosmopolitisch karakter en toont in zijn
bouwsels vele invloeden. Ze was ook niet
ommuurd en bezat vele necropolen buiten
om de stad heen. De perzische invasies
rond 230 na JC merken de grote
ommekeer en het ontbreken van de
stabiliteit die de romeinen gaven doet zijn
voorspoed en rijkdom afnemen. Een locale
familie organiseert samen met de romeinen
het verjagen van de perzen. Dat leidt tot
een opleving onder de beroemde koningin
Zenobie die met de romeinse keizers op
goede voet blijft. Zij breidt haar macht later
ver uit in Syriè , Egypte en Klein/Aziè..
Maar dan komt ze met Rome in conflict en
wordt gevangene in Rome in 274 na JC.
Daarna blijft de stad een belangrijke
romeinse legioenplaats tot in de 6e eeuw.
De huizen blijven bewoond daar tot bij de
10e eeuw, daarna eisen de perzen dat de
handel noordelijker gaat verlopen. Palmyre
blijft enkel een aangename oase zonder
veel commercièle betekenis. En wordt in
de 17e eeuw door engelsen `herontdekt`.
Dan is ze bijna onbewoond geworden..
Deze zeer historische stad en centrum van
beschavingen van weleer is nu voor IS een
symbool van haar kunnen. Nu wacht
iedereen op wat IS met dit grote monument
gaat doen..

De Arabische Liga blijft ook apathisch bezig.
Irak de aloude barrière tegen Iran is
nauwelijks nog actief en Egypte roert zich nu
meer. De aanpak in Jemen werd geen groot
succes: Egypte blijft wat steun verlenen maar
Pakistan wilde niet meedoen.. De houthi’s
werden nog niet afgestopt en de aanpak van
de saoudi’s in Syrië is chaotisch. Nu is er een
betere lijn met Qatar en Turkije in NoordSyrië. Maar IS wordt echt niet gestopt en er
ligt ook een pijnlijke gelijkenis tussen het
radicale IS en het Wahhabisme. De liberale
lijn van SA laat veel ruimte ook in eigen land
en ook voor de intolerante groepen. SA
moete het hebben van zijn religieuze softpower: ze zijn het land van Mohammed en de
heilige plaatsen. De wereld kijkt naar wat
deze verjonging gaat brengen..

DE GROEI VAN IS
Het IS spook kwam ook aan in Pakistan:
de groep Jundullah sloot zich ook aan. Zij
en anderen worden nu gejaagd door
30.000 soldaten men wil Waziristan,
talibanland,
geheel
zuiveren
van
terroristen. In Afganistan wordt de
opstandige
groep
ook
niet
meer
ondersteund. Men ziet nu de taliban ook
als IS-gelieerd. Na de Phillpijnen,
Tjetsenië, Nigeria, Algerije, Libië en
natuurlijk Syrie en Irak zullen nog meet
groepen zich gaan aansluiten met name in
Saoudi Arabië, Jemen en Bahrein.. In
Afganistan kostte de strijd begin 2015 daar
5000 soldaten het leven..

ALGERIJE IN CRISIS
Er komen nu 7,8 miljard minder binnen door
de ingezakte olieprijzen. En dus ging het
ministerie van Energie op de schop en binnen
Sonatrach de grote algerijnse olieboer. De
verder zo stille Bouteflika greep in..
IS EN PALMYRE, DÉ PROVOCATIE VAN
HET WESTEN
Opnieuw een schok, toen IS Palmyre innam.
Deze oude stad, het kruispunt van de
beschavingen, in het hart van Syriè. Al in 14
voor JC was Marcus Antonius er van onder
de indruk en in de 1e eeuw was het een
belangrijke stad in het Romeinse Rijk. De
glorie van deze grieks/romeinse stad duurde
meer dan 3 eeuwen, en vele uit deze stad
vestigden zich elders ook, van Bagdad tot

DE KONING IS WAT SLORDIG?
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M6 zo heet Mohammed VI en zijn hof
zorgden bij herhaling voor het nodige
protocollaire gedonder bij hun buitenlandse
bezoeken. Op 1 juni kwam men twee uur te
laat aan in Ivoorkust en daardoor moest alles
verzet worden naar de volgende dag. Enkele
dagen eerder gebeurde hetzelfde in GuinéeBisseau …. De reden zou liggen in de grote
verbouwingen in het koninklijk paleis in
Rabat. En het gebeurde al eerder… Rabat is
zeer actief in Afrika maar trapte nu op enkele
gevoelige tenen. Die verbouwing moet gaan
opschieten..

het project FEELIX-Croissance dat excat
daarover gaat.
Zij praten over: “Een
emotionele robot roept empathie op”.. MIT
werkt er ook aan (Paul Ekman met zijn
programma
Affectiva
dat
emoties
registreert als een mens met een robot
omgaat.. Vooralsnog gaat het bij de
meeste ingenieurs om de wat meer basale
aken als ons imiteren.. Zie ook de film HER
van Spike Jonze waarin een computer de
held voortdurend analyseert. Over 10 jaar
zijn er programma’s die verder gaan.
Kan de “moraal” ook worden geïmmiteerd
of altruïsme? Die nodig is “om samen te
leven”. De ingenieurs zeggen dat ze een
robot dat ook kunnen bijbrengen maar…
dat dit fundamenteel verschilt van cultuur
tot cultuur. Zij wijzen ook op de KI (=AI is
kunstmatige intelligentie). Maar welke
waarden moet je “in het programma
stoppen” vragen ze. Dit vereist debat met
ethnologen, filosofen en psychologen. Dat
mag je niet aan robotmakers over laten..
Hoe ver moet de mens gaan in zijn begrip
of identificatie met robots? Het amerikanse
leger gebruikt robots om mijnen op te
ruimen en deze machines hebben alle
namen. Als er dan een de lucht in vliegt
zijn ze zeer droevig als was het een geliefd
huisdier.. Zal op een dag een GI zijn
robotcollega wreken die werd omgeknald?
Hier zit best een probleem en de verkopers
pousseren eea om sneller robots te
verkopen, nu al dus. De baas van Softbank
presenteerde in 2014 zijn robot Pepper en
hij zei: “Voor het eerst toon ik u een robot
met een hart”..
We kunnen best minder tolerant worden of
ons meer van mensen afkeren als we
omringd worden met robots die zijn als
perfecte mensen! De ideale levensgezel
dus..
We onderschatten hoe sterk nieuwe techno
onze
gewoonten
verandert.
Snelle
telefoons en computers maakten ons ook
ongeduldiger. Dus perfecte robots kunnen
ons minder tolerant doen worden?
Dat kan ook leiden tot het moment dat die
robots die straks onderling zijn verbonden,
samen autonoom worden. De auto zonder
chauffeur praat voortdurend met de andere

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
ROBOTS RAKEN ONS ECHT
We zijn aangekomen in de “beschaving van
de machines”. Ze zijn overal al: in huis, op
het werk, in zieken- en bejaardentehuizen en
hotels. Moeten we niet snel gaan nadenken
over wat wij wel en niet van of met hen
willen? Dat vraagt Serge Tisseron die zich al
20 jaar er mee bezig houdt. Want het terrein
is nogal “blanco”… Terwijl we hard verder
racen zeker de laatste 10 jaar. En we
moeten ons nu dus echt “gaan verstaan met
die machines om ons heen”..
Moet een robot op een mens lijken? Als je
ziet hoe de ouderen blij zijn met dat beertje
vol met sensoren dat Paro heet zou je
meteen ja zeggen. Maar als je de robot als
werker ziet voor de keuken en in huis etc.
dan moet die wel twee benen en armen
hebben..
In 1970 schreef de japanse
robotexpert de theorie van de “vreemde
vallei” waarin hij stelde dat de mens bang zou
worden van robots die op hem lijken. Dat
werd als idee verworpen.
Maar als er wordt geknutseld met intonatie,
mimiek en gebaar wordt het mogelijk anders.
Een metalig sprekende machine frustreert
ons maar een met mooi harmonieus gedrag
geeft dat vertrouwen. De gemenoide van
Hiroshi Ishiguro die de mens fantastisch
imiteert doet bekoren en sommige doet
schrikken..
Ishiguro onderscheidt diverse graderingen in
‘overeenkomst” en de EU heeft sinds 2006
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auto ’s om hem heen om alles goed te doen
verlopen..
Die robots samen kunnen dus ook heel veel
over ons opslaan dat doet nu uw telefoon en
PC al. Dus straks zijn robots onze “biografen”
en moeten wij gaan opletten op onze
opgeslagen biografieën.. Nu al worden onze
data verkocht en de garantie van de
Softbankbaas dat niets van Pepper ooit in
“the cloud moet komen” stelt niet gerust.
Dus moeten we meer gaan nadenken en ons
ook afvragen waartegen we ons willen
beschermd weten. Ook door de overheid.
Daarbij moeten we goed letten op GAFA met
hun open systems en sources.. En we
moeten ook nadenken over pedagogische
programma’s voor de jeugd die veel met
robots te maken gaat krijgen. De kritische
geest is weer meer gevraagd dan ooit. Ze
moeten ook alle leren programmeren net
zoals ze leren tellen. Zij moeten straks de
bazen blijven van die robots die al staan te
trappelen om ons “te verwennen”.

Banden wrijven over de wegen en worden
warm: dat kost 10% van de brandstof. Dus
dachten
chinese
en
Amerikaanse
ingenieurs dat gaan we omzetten in
electriciteit net nano-generatoren.. Een test
op een speelgoedauto lukte al!
DIE WATERSTOF IS DUUR
Waterstof bestaat niet in de natuur en moet
worden gemaakt door water (H2O) te
splitsen met electriciteit. Waarbij nu twee
katalysatoren nodig zijn die vrij duur zijn.
Onderzoekers van Stanford vonden uit dat
het ook kan met één katalysator: Ijzernikkel.. En die is zeer goedkoop.
EEN WEEKJE MET EEN CHIP ONDER
DE HUID
Op het Festival Futur en Seine gaat het om
innovatie op alle terreinen. Er was een
Ronde Tafel met experts van MIT, de
denk-tank
FoundationInternetnouvelle
generation, de Russische firma Kaspersy
(digit. Beveiliging) en Hannes Sjoblad die
Singularity University vertegenwoordigde.
Hij zei: “Zo’n onderhuidse chip maakt
identiteitspapieren
overbodig,
diverse
kaarten en ook access badges etc. Weer
een pas op weg naar de mens+”. In de VS
is er al iemand (Erik Sorto) met een chip in
zijn hersens waaemee hij zijn bionische
hand kan besturen en Paypal doet
onderzoek naar een pil die je inslikt en die
het intypen van codes overbodig maakt.
Deze markt van biochips zou in 2018 al 12
miljard kunnen zijn volgens Market watch.
Sjoblad is van een clubje die biochips
promoot en zelf draagt. Op het Festival kon
eenieder een biochip laten inzetten voor 80
euro: een piercingspecialist deed dat
“comme il faut”. Een buisje van 12 mm
lang en doorsnee 2 mm type ISO14443A
zendt een signaal uit op 13,56 Megahertz
en kan metDFID worden gelezen zonder
draadje. Het inbrengen in de onderarm
doet 2 seconden wat pijn en je krijgt even
een verbandje. Even checken na drie
dagen en het is “done”.
Nu het verslag van een week van een
chipdrager. De proefpersoon ontwaakt op
dag 1 en vraagt zich af: kan ik er mee in

DE LUXE DRONE, ROLLER EN GYROSCOOP
Parrot lanceert 13 minidrones de luxe et zeer
ludiek om in het water en in de lucht te
spelen.. En de nieuwe Rollker doet u
10km/uur sneller gaan met die wieltjes onder
uw schoenen geclipt. Zie www.rollkers.com .
De gyroscoop het een wielige electrische rad
kan u 20 km transporteren en kan overal
mee… www.eroue.fr en funnybike.fr… .
DE DRONE VOOR MARS
Prandlt-m is nog een klein prototype van
carbon en weegt voor 60 cm vleugelbreedte
550 gram. Hij wordt op 30.000 meter hoog
getest waar de atmosferische dichtheid lijkt
op die op Mars. En vanwege de lage
zwaartekracht daar mag ie drie keer zo zwaar
zijn.. Hij zal vol instrumenten op Mars gaan
landen om de eerste bewoonde missie op
deze planeet. Hij zal gestart worden vanaf
een sonde die om Mars draait en zweeft dan
32 kilometers in 10 minuten en landt… Het
project wordt ook gedaan met universiteiten
in de VS.
DE ELECTRONISCH BAND
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het zwembad? Ja dus… Op dag 2 schhrijft hij
zich in bij de groep RFID Implantée die op
Facebook al 778 leden kent. Op de puce
worden nu data gezet naam, bloedgroep, en
data van de persoon die bij urgentie moet
worden gewaarschuwd. Op dag 3 is het
jammer dat deze chip nog niet werkt met
Apple Watch en zijn betaalsysteem zonder
contact. Hackers vertellen dat ze recent een
Arduino card hebben gehackt met een RFDdetector.. Als hij de ruimte un loopt gaat er
een lichtje aan. Het zou ook muziek kunnen
zijn of het starten van de airconditioning. Op
dag 4 worden er met Android Tagwriter data
ingebracht. Het is voldoende de smartphone
1 cm van de chip te houden om ze er in te
laden. Elke deur die ik doorloop wordt
bijgehouden..
Op dag 5 Twittert iemand dat deze chip
betekent “666” het merk van de duivel. Een
ander schrijft dat er binnenkort iemand mijn
besturing overneemt of me zal vernietigen.
Mensen noemen me cyborg en hij krijgt zin
om de chip te aaien..
Een contact met een andere chipdrager levert
op dat deze contact had met de Maurie van
Parijs. Met de vraag: kan ik een Velibfiets
krijgen met deze chip? Daar weet men nog
geen antwoord op… Op Facebook vraagt
iemand of dit ook de sex kan beïnvleden..
Op dag 7 ontvangt hij een mail met een
Photo van een verloren sleutel: het is de
zijne! Dat maakt hem ongerust? Is er iets
geks aan de hand.
Na de week aarzelt de betrokkene om de
chip te laten verwijderen.. De interne batterij
houdt het 100 jaar uit.. En hij denkt aan de
250 werknemers van het zweedse bedrijf
Epicenter die er deuren mee openen, hoffie
pakken en copietjes mee maken.. Deze chip
kan de Gezondheidsautoriteiten helpen maar
ook een autoritair regiem dienen? Het debat
zal beginnen zeker nu ook Zoltan Istvan, een
transhumanist, ook presidentskandidaat is.
Dan hoort betrokkene dat de chip een
product is van het deense bedrijf Dangerous
Things..

Een brit bedacht hem en produceert hem
nu via Kickstarter. Je staat terwijl je werkt
met een PC-tafel voor je. Beter voor je rug!
.BOYAN MAAKT OCEANEN SCHOON
Hij bedacht op 20-jarige leeftijd de Ocean
Clean Up. Een grote trechter die drijft met
zijn punt onder water en vastgemaakt aan
de bodem. In het midden is een centrale
toren om wat er onder in is gekomen er uit
te halen via een boot. Hij heeft geen
energie nodig en werd ontwikkeld met 2
miljoen opgehaald via crowdfunding door
100 geïnteresseerden. In 2016 wordt er
met het cleanen begonnen in Japan. Er zijn
nu plannen om in 10 jaar met een grotere
versie de noordelijke Pacific onder handen
te nemen. Bravo!
ONDERWATER DRONES IN GROEPEN
Sardietjes zwemmen in zwermen en
binnekort zijn er ook zwermen drones
onder water. Die samen van alles daar
kunnen doen vond ene Solowjow uit aan
het Instituut voor mechanica en marine
technologie in Hamburg. Daar test men nu
met de eerswte drone die 30 cm lang is.
Die moet straks gemakkelijk kunnen praten
met vele anderen zoals ook sardientjes dat
kunnen. Zonder GPS want dat kan niet
onder water daar moet je akoestisch aan
de gang. Ze komen dus vol met opnemers
te zitten om onder water te helpen bij
bestrijden
van
vervuiling,
oceaanverkenning, biologisch onderzoek
etc. Hij mag maximaal 1000 euro gaan
kosten en nu zwemt er een in de Elbe en
de Noordzee.
.3D-PRINTEN IN HOUT.
Na plastic en metaal nu ook 3D-printen in
hout via inzet van cellulose.. Duurzaam
natuurlijk. Mogelijk gaat men er ook
nanotubes bij doen koolstof om zo
microcircuits in de producten mogelijk te
maken. All must be connected…
.DE GEUREN GPS
Mensen kunnen zich via geuren orienteren
bewees men op Berkeley. Men zette
proefpersonen in een ruimte geblinddoekt

LEAN CHAIR VOOR GEEKS
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en “doof gemaakt”. In de ruimte zette men
twee geurbronnen die men dan gaat
verplaatsen. En men vond met de neuzen
feilloos en snel elke keer de bronnen terug..
Dat wordt nog interessant..

DE GEKKOROBOT
Hij weegt maar 9 gram maar kan 100x dat
gewicht tegen een muur versjouwen. Een
mens zou dus zo een oliphant kunne
meenemen. De experts van Stanford
bestudeerden de gekko en zagen hoe die
klimt. Dit apparaat heeft een neefje dat
Microtug heet en dat 1000 keer zijn
gewicht versjouwen kan. De brandweer
kan er zo mensen langs de muren mee
redden door zo een touw naar hun toe te
brengen..

WORLD MATERIALS FORUM IN NANCY
De wet van Moor zegt dat de capiciteit van
een electronische component elke 18
maanden verdubbelt.. Maar een Fuller denkt
dat die gepasseerd is. Hij is bezeten met het
verminderen van energieverbruik door
electronica, En als we steeds meer apparaten
gaan gebruiken nu alle “connected” wordt en
steeds meer mensen gaan meedoen is
energieverbruik zeer important. Hij neemt
onze hersens die zeer weinig energie
verbruiken als voorbeeld. In Nancy kwamen
ze samen en het optimisme was er groot over
de vondsten in de sector van de nieuwe
materialen..
Dagelijks is er op dit front
nieuws te melden..

DE OREN VAN DE VLEERMUIS
De Uni van Virginia bestudeerde de oren
van de vleermuis en kon zo een sonar
maken die met minder electronica en
electriciteit het veel beter doet. Deze `oren`
kunnen de diverse geluiden veel beter
scheiden, daarin zit de vondst. Afgekeken
van de natuur..

MAGNETISCHE BACTERIEËN
Het kost nu 5 uur om een bacterie op te
sporen in voeding wat normaal 24 tot 48 uur
duurt.. Men hangt kleine magneetjes aan de
microben en dan kun je die eenvoudig bij
elkaar halen met een magneet en zien wat ze
zijn en hoeveel.. De franse CRNS vond het
uit en de Start-up CkickrTag gaat er mee
verder..

BEL ALLES WAT U KWIJT BENT
Doe een chipje aan alles wat u wel eens
zoeken moet en bel dat ding dan gewoon
op de volgende keer. Zelfs de parking van
uw auto kan u er mee terug vinden. Voor
30 euro is het gedaan www.kubbick.com
BESPIONNEER UW HOND
Hang het dingetje aan de halsband van uw
hond en zet via de app alle plekken in uw
smartphone waar uw hond wel komt. Als hij
beweegt krijgt u een seintje en vertelt u
waar hij is. Alle uitstapjes worden gelist
zegt fabrikant Weenect. Voor 129 euro en
4 euro-maand is het gepiept.

BATTERIJ VAN PAPIER
Opgevouwen in harmonicavorm en vol
gestrooid met bacterieën… En daar voeg je
dan enkele druppels vuil water aan toe. Dat
voedt die bacterieën en die maken dan
enkele microwatts electriciteit.. Dat is genoeg
om kleine microsensors te voeden en deze
batterij kost 5 cent.. De Uni van Binghamton
NY weet er meer van.

HUUR UW DRONE
U wilt een banket mooi filmen of een huis
dat u wil kopen. Wel dan ga naar
www.trouveundrone.com en vraag wat u
gedaan wil
hebben. Een ervaren
drone/piloot doet het voor u tot op 150
meter hoogte voor 150/200 euro. Wat u
maar
wil
kan
zo
dus…

ZEISS GAAT IN VIRTUAL REALITY
Ze gaan in de electronische maskers hun heil
zoeken en gaan nu Oculus Rift van Facebook
beconcurreren en ook de producten van
Samsung en Microsoft op dit gebied. Hun VR
One van 129 euro werkt ook met
smartphones en weegt maar 400 gram.
Zeiss herrijst..

DE CHRISTELIJKE MIEREN
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De zon weet veel van warm en heet ze komt
er mee tot bij ons.. In de Sahara, ook dicht bij
veel moslims, leeft een mier die tegen 70
graden kan. Ze kan met haar huid een soort
van hitteschild maken en stuurt zo alle
zonnestraling van de zichtbare tot de
infrarode gewoon terug.. Zo kan zij lekker
jagen als haar vijanden voor pampus liggen.
Zij houdt het dan op 30 lekkere graadjes. Een
chinese
onderzoeker
(van
Columbia
University) wil nu dat geheim ontsluieren. Hij
weet al waarom deze mier “de christelijke”
heet bij de touareg-bevolking. En dat is
omdat de blanken vroeger in dit gebied…
nogal eens dronken. En dus van die rooie
neuzen kregen.. Net als deze mier, al drinkt
ze niets. Een echt verhaaltje voor de
ramadan ; de moslimvasten..

Hulot” tot zijn speciale adviseur daarvoor.
Hij heeft ook zijn Fondation Hulot en
engageert zich nogal sterk. Maar hij is ook
realist..
Hij noemt 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 onze
leefstijl grondig aanpakken. Want de
rampen werden qua omvang wel 200 keer
groter in 40 jaar. Plus 2 graden zal een
volksver-huizing van 250 à 500 miljoen
personen 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
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

EN KAMELEONSE KLEDING
Tegelijk zocht in de Unuversiteit van Florida
naar hoe die kameleons, een bijzonder dier,
van kleur kunnen verschieten. Hij vond nu
een film uit van enkele microns dun en ook
flexibel die dat ook kan! Hoe dat nou kan is
nog niet helemaal ontvouwd.. Dus is er ook
nog hoop voor die mier met zijn rode kop.
Darwin zou zeggen dat ie eens wat zou
moeten beginnen met die rode mier al kan
het resultaat wel even op zich laten wachten.

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE COP 21 in 2015 TE PARIJS
In 1693 en 1694 was er hongersnood In Frankrijk
door de zware regenval en de mislukte oogsten.
Er stierven 1,3 miljoen inwoners van de toen 22
miljoen en Louis XIV regeerde toen. Daarna
kwam nog de grote winter in 1709, de kleine
ijstijd, en er gingen nog eens 630.000 fransen
dood. Allemaal: Fame perit in latijn. Zo stond het
in de overlijdensregistratie van de kerken. Daarna
kwam nog de 80-jarige oorlog tegen Spanje. Er
viel dus meer dan een eeuw weinig te lachen..
Louis kreeg later verweten daaraan te weinig te
hebben gedaan, behalve dan aan die oorlog..

Dat zou op de agenda in Parijs moeten staan
eigenlijk..
Op die van de 21e klimaatconferentie dit jaar
en Hollande benoemde de “groene miljonair
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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 ook echt 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..

passen. Hij deelt zijn kritiek dan ook
gebalanceerd uit: Fabius is te langzaam
met zijn onderhandelingen en Segolene liet
hij daarover vrijuit babbelen. Royal ziet de
COP als haar terrein en zal alles doen om
daar te scoren.. Bij de ontvangst van de
Hermione in de VS de boot die in La
Rochelle (Segolenes thuis) werd gebouwd
in New York deed ze alles om daar te
prijken. Maar ze kreeg van Fabius een plek
op de ambassade en… liet het zitten! Maar
was toch in New York toen de boot
aankwam..
Toen ze Nutella aanpakte wist ze niet dat
dit vooral Italië was… en dat de dag erna
Renzi bij Hollande kwam. Dus moest ze
alles razensnel terug nemen.. Hollande
maakte van de COP een van zijn
speerpunten maar kreeg veel krtiek bij zijn
bezoek aan Alberta in Canada
(bitumineuze zand) en zijn vele bezoeken
aan kernenergie activiteiten. Als het er op
aankomt poetste Hollande beide aan de
kant..
Bij de ministerslunch in Parijs werd toneel
gespeeld maar ook openlijk gevochten..
Royal voert een complete guerilla en
bereist nu Afrika en elders als COP-trofee
zonder met Fabius af te stemmen.. Zij pakt
“de arme landen” showt ze en laat aan
Fabius het pluche deel.. En ze kritiseert
hardop ook de VN die te weinig doet. Het
klimaat is nu ook al politieke speelbal
binnen de franse regering..
Hulot zette de burgemeester van Loos-enGahelle in het eco-zonnetje. Dit stadje is al
20 jaar een voorbeeld van ecologie. Er
liggen zonnecellen op de kerk en de 7000
inwoners hebben collectieve groentetuinen
die ze zelf onderhouden en leegeten.. De
voirie gebruikt hier enkel regenwater en er
zijn een dozijn organisaties op ecogebied
waar 150 personen werken. En het
dorpsrestaurant doet enkel biovoedsel. Hij
organiseert vele activiteiten en raakte zeer
bekend. Dit vroegere vuile mijndorp waar
de kolen gratis waren geeft geen m2
terrein meer uit voordat zeker is dat die
“schoon” wordt gebruikt. De wegen
worden door de boeren onderhouden en
de mairie koopt materiaal em materieel..

Fabius en Royal zijn de twee ministers die de
COP moeten voorbereiden en dat vindt
Fabius niks OK. Want hij heeft geen hoge
pet op van deze Segolène die hij niet echt
competent acht, en erg wispelturig. Hij heeft
echt de nodige internationale ervaring denkt
hij.. De voorgangers van Royal konden hem
weinig last geven met Royal is dat anders en
zij wilde meteen vice-president zijn van de
COP.. Wat Hollande weigerde. Fabius werd
president en doet de internationale
onderhandelingen en Royal zit op de franse
zetel en moet de fransen mobiliseren. Men
weet dat ze zelfs bij een vliegreis van 10 uur
samen niet met elkaar zullen praten… Dat
zag men op de reis naar Lima in december
2014. Ze zijn qua spel aan elkaar gewaagd:
geen van beide duldt terreinwinst van de
ander.. De kleine blauwe smiley die
Segolène als symbool wilde kwam niet op de
site, de speciale postzegel van Fabius komt
er wel.. Fabius ontvangt mensen tussen het
Sevres porcelein op zijn ministerie de zaal
van Segolene was povertjes. Hij is de echte
bourgeois de souche.. Hollande heeft Hulot
op het hart gebonden goed met beide op te
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En bij de laatste verkiezing had de FN 42%
der stemmen en “groen” 24%.. Dat deed de
maire niets veranderen; hij gaat door. Zijn
stadje zal prijken ergens op de COPpublicity..

DE OLIEBOEREN NAAR CANOSSA?
Op 1 juni deden de grote olieboeren een
publieke verklaring verschijnen in het kader
van COP21. Dat waren Total, Shell,. Staoil,
BP, Eni en BG Group en ze wilde iets doen
aan een betere CO2-prijs per ton… Dat is
nu in Europa 8 dollar per ton.. en dat is
veel te lagg, zegt men. Daardoor
verbranden de duitse electra-producenten
ook veel steenkool. wat enorm vervuilt.
Daarom moet de prijs naar 40 dollar/ton
CO2. Total doet al de helft in gas en gaat
zijn kolenmijnen in Afrika verkopen. En wil
naar Rusland (Yamal) en Ichtys (Australië).
Dat gas plus het steengas is voor 100 jaar
een betere oplossing. In 2040 zou gas nr.
1 moeten zijn met 22%. Maar ExxonMobil
En Chevron willen daar niet aan dus zou
Europa zo zichzelf gaan straffen. Maar
toch willen nu de europese olieboeren zo
ver gaan..

TEMPERATUURGRAFIEKJE
Het liet het temp. verloop (op een schaal van
+ en – met eenheid 0,2 graad), zien van 1880
tot 2015.. Wat natuu
rlijk peanuts is op de schaal van de aardse
ontwikkeling. Van 1880 tot 1910 ging die
omlaag en dan schiet die omhoog tot 1945.
En even steil als dat gebeurt van 1960 tot
nu… Maar vanaf 1945 duikt die weer diep tot
1960 en vertrekt dan voor een grote reis naar
omhoog..
Zou er een sluitende verklaring zijn voor deze
uiterst grillige verlopen over een tijdvak van
135 jaar? Ik vrees van niet..
DE VULKAAN KOELDE 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?
We weten dat in de laatste 2500 jaar 15 van
de 16 koudste zomers ontstonden omdat net
eerder vulkanen uitbarstten.. Dat ziet men nu
aan die grote ijswortels die uit de zuidpool
worden “gedraaid” en daar meet men dan de
zwavelhoeveelheid en tegelijk kijkt men naar
de bomengroei. We hebben het nu over het
tijdvak -500 en +1000…

BOMEN EN CO2
1% van de bomen slaan wel 50% van het
CO2 op in het Woude van de Amazone.
Het Bureau Rainfor weet dat op de ca
16000 soorten bomen aldaar er maar 200
zijn die
Die deze 50% voor hun rekening nemen.

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
NAAST FRONTEX IS EEN INTEGREX
NODIG
Dat zegt Attali de franse auteur, econoom..
Die er op wijst dat nu 200 miljoen mensen
op de wereld op een ander continent zijn
dan waar ze zijn geboren. En dat zou
500.000 kunnen worden in 2050. Dus
moeten we ophouden met immigranten te
zien als indringers, bezetters etc. ook al is
dat de eerste impuls vaak. Want de deeur
sluiten voor mensen leidt op den duur ook
sluiten voor ideeën, kapitaal en goederen.
Dat is al vaker vertoond: zie N-Korea nu..
Europa moet nu een compromis vinden en
de landen moeten nu ook (en weer) samen
werken. En zeker niet oproepen tot

DE AARDE VERDRONK: 3 MILJOEN JAAR
GELEDEN
Toen smolt ook alle ijs en stegen de oceanen
met 6 meter. Want het werd 2 graden
warmer… Dus: het gebeurde ooit eerder
zonder CO2 productie van de “moderne
mens”.. Én: we weten dus wat ons te
wachten staat of we nu CO2 verminderen of
niet? Of mag je dat nu weer niet
concluderen?
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onderling isolement.. We hebben samen al
Frontex voor de grenzen: opvang, registratie
en herverdeling.. Anders gaat de maffia dat
regelen, dat zien we nu.
Dus waarom nu niet ook een INTEGREX
opgericht? Om de immigratieregels te
stroomlijnen, de nieuwkomers voor te lichten,
en waarom ook niet een europes pas. En
menselijkheid te betrachten met de arme
drommels.
Deze mensen willen werken en riskeren huid
en haar om dat bij ons te doen. En wij
hebben mensen nodig straks.. en nu al hier
en daar. Om het oude Europa ook te helpen
want daar ligt een grote kans voor beide. En
zelfs een oplossing voor het overleven van de
EU..

IMMIGRATIESCHANDALEN:CALAIS,
VINTIMILLE EN KOS
In Calais is men nu al 15 jaar de klos met
die groepen migranten die vandaar naar
Engeland willen.. Er was ooit het cetrum
Sangatte dat enkele jaren geleden werd
gesloopt, als symbool. Deze vriendelijke
plaats verandert steeds meer in de plek
waar hét drama zich voltrekt. De migranten
willen in vrachtwagens, in treinen of
gewoon door de tunnel wegkomen en tot
dat lukt (of ze de dood vonden) kamperen
ze in afgrijselijke omstandigheden in
Calais. Nu ie er “new jungle”, zo heet de
opvangplek Jules ferry waar vrouwen en
kids slapen mogen. Sinds 1999 is de
stroom contnu en de agenten van
Eurotunnel pakten er intussen 37.000;
sommige nachten zijn het er 150. Gelukkig
zegt de burgemeester is er nog nooit
geschoten.. Deze oude communistische
stad krijgt nu teveel last van dit
(inter)nationale probleem een winkel en
een tankstation zijn omringd door wel 1000
“kampeerders”. De veiligheidsdienst vindt
bijna niemand meer voor zijn werk..
Diefstal van alcohol, slaan met stokken
(bewakers en honden) en sommigen
nemen dus ontslag. De agressies en
nemen toe en de verhoudingen gaan op
scherp hier.
Iedereen kent wel een
incident. De stad heeft het moeilijk ook al
met arbeidsconflicten in de ferrybusiness.
Er staan nu 800 huizen te koop op een van
72000 inwoners. Artsen zonder Grenzen
helpt hier ook en er is ook een groep
extreem linksen zeer actief. Onder de
kreet: No Border..
In de Crypte-bar
kwamen vroeger veel immigranten de
patroon hielp ze. Soms wel met 100 koffie
per dag.. Hij zag vele huilende afrikanen
toen Mandela op TV was. En iemand zegt:
ik vertel niets meer tik maar “Calais” in op
Google..
Nog een plek der schande is Vintimille en
de overzijde van de Frans-italiaanse grens
waar
men
ping-pong
speelt
met
vluchtelingen. Ze willen naar Calais,
Duitsland of Nederland maar worden bij de
grens,
in
lokale
treinen
en
bij
autowegcontroles opgepakt. En weer bij de

IMMIGRATIE RAAKT DE ZIEL VAN DE EU
Het UK wil goedkope arbeidskrachten en let
niet echt op hun papieren, Duitsland wil
werkers vanwege zijn vergrijzing en Frankrijk
met zijn hoge ww heeft de beste sociale
voorzieningen. De arme grieken en de
vastgelopenItalianen moeten het probleem
ondergaan. Want de EU als geheel krijgt er
de vinder niet achter. Dus het gaat echt niet
alleen om een simpele technische kwestie
maar om een ware identiteitscrisis. De landen
van herkomst hebben alle min of meer diffuse
oude relaties met het westen: Frankrijk met
de Sahel en Syrië, Italië met Libië en Ethiopië
en het UK met Irak en Pakistan.. Men moet
nu echt kiezen: óf men kiest voor handhaving
van de eigen regels van Dublin II (land van
binnenkomst moet registreren en oordelen) of
men laat het op zijn beloop..
De EU kreeg de piraterij plat voor Somalië
maar kan die bootvluchtelingen niet aan.. En
Oost-Europa is opnieuw zeer bang voor de
grote stroom en raakt er over in conflict met
West-Europa: de rijkdom doet beide
verschillen. En de immigranten ontdekken dat
het paradijs een fata morgana is en niet veel
voorstelt ondanks zijn hoge opvattingen en
mooie regels. En intern is dit probleem nu dé
grote splijtzwam. De populisten gebruiken het
om Europa de laatste dreun te verkopen. En
de EU zet zijn toekomst op het spel bij dit
linke onderwerp..
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Italianen gestald.. Want daar moeten ze
administratief worden “behandeld”, daar
kwamen ze Fort Europa binnen. De
bewoners van de streek zien het dagelijks tot
in Marseille toe..
En zie dan nu het griekde eiland Kos met zijn
7000 vluchtelingen die uit Turkije per bootje
overstaken. De bevolking van 28.000 hier
weet niet meer hoe deze tsunami te
hanteren. Men moet ze registreren maar de
medewerking is niet echt hroot. Dus wilde
men ze alle in het stadion bij elkaar zetten
voor die registratie etc. Maar dat werd bijna
knokken… Dus zijn er daar enkelen en de
rest zit overal op het eiland. En het wordt
dagelijks voller. Dit alles leverde ook Frankrijk
een reprimande op van de Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen van de
VN.. Cameron en Hollande c.s. spraken en
riepen dat het een EU-probleem was.
Wir haben ess alle gewusst. Tik in op Google,
Kos of Calais of Vinimille en u snapt het en
ziet alles..

En: in 2020 zullen er in Europa 7,5 miljoen
minder mensen zijn in de werkende groep,
dan nu het geval is.. Een flink gat dus.
Frankrijk was en is een immigratieland het
deel van de bevolking da7 immigreerde
was in 1920 iets van 3%, in 1960 ca 6% en
werd in 2010 rond de 8,8%. Hun
nationaliteiten veranderden: in de 40-er
jaren
waren
het
vooral
Italianen,
Spanjaarden en portugezen. In de 70-er
jaren kwamen er veel algerijnen en wat
tunesiers en veel marokkanen . Later meer
turken, afrikanen (niet uit de maghreb) en
andere waaronder russen.. Op vandaag
komt 46% uit Europa, 30% uit Afrika, 14%
uit Azië en 10% uit Amerika en Oceanië.
Dus de immigratie wordt steeds meer “een
europese” wat niemand lijkt te willen
geloven. Al zijn de verhalen over roms
legio..
Van de immigranten heeft 27% geen enkel
diploma, 10% laag geschoold, 24% heeft
een baccalaureaat en 39% is hoger
opgeleid. Ook cijfers die haaks staan op
het “volksgevoel”.
Opvallend is ook dat immigranten vooral
“buren” zijn (ook van over de mediterrane
plas) en ook dat ze voor 75% geschoold
zijn. Dus vele feiten staan haaks staat op
de indrukken die vele hebben..
Nu zijn er felle oorlogen in het MO en
Afrika wat een piek aan vluchtelingen
oplevert uit Syrië en Eritrea… Van hen
verdrinken er de nodige omdat zich in Libië
een misdadige immigrantenbusiness heeft
ontwikkeld.. Die nu het aanzicht van de
immigratie spectaculair maakt en ook
dramatisch sterk bepaalt.
Maar Frankrijk kent nu 5,8 miljoen
geïmmigreerde inwoners: 800.000 meer
dan in 2004. Daarvan heeft 40% de franse
nationaliteit. De tweede generatie (dus zij
die minstens één geïmmigreerde ouder
hebben) bestaat uit 6,7 miljoen personen.
Daarvan is 2,2 miljoen jonger dan 18 jaar.

HET GEHEIM VAN MIGRATIE IS ONTDEKT
Een kleine worm heeft cellen die gevoelig zijn
voor magnetisme! Dat vonden onderzoekers
in Texas. Deze Caenorhabditis elegans
gebruikt ze om vertikaal in de grond te gaan
om zijn eten te zoeken. Zet je ze elders neer
dan blijven ze oorspronkelijk reageren.. Door
het veld te beïnvloeden kon men alles
ontdekken. Nu nog datzelfde bij vogels of
schildpadden…
DE IMMIGRANTEN GOLF 2015
Nu zijn er wereldwijd ca 1 miljard mensen op
de wereld “on the move”. Daarvan gaat 63
miljoen Noord-Zuid en 62 miljoen in de
andere richting.. In 1975 waren er 77 miljoen
internationaal op reis gegaan, in 1995 waren
er dat 150 miljoen en in 2005 kwamen we op
190 miljoen. Nu zijn het er 220 miljoen
geworden. Deze staan naast de 780 miljoen
die er “intern=binnen hun land” bewegen.
China doet van de 10% (500.000 naar de
OECD-landen) en doet dus meer dan
Roemenië (5.6% en Polen 5,4%).

De ultra’s willen ons van alles wat slecht is
doen geloven. Marine Le Pen voorop, maar
ook Sarkozy doet er aan mee.. Eerder
waren Valery d’Estaing aktief met terug
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keer premies en ene Pasqua maakte
restrictieve wetten.. En Chirac sprak ooit van
“le bruit et l’odeur”..
Meer weten? Ga naar het in 2014 geopende
museum van de Immigratie in Parijs!
Immigratie was altijd bron van wrijving en een
politiek item. De angst voor de vreemdeling
zit
in
ons..
En
er
zijn
altijd
integratieproblemen omdat immigranten de
sociale boot missen.. Niet op de laatste
plaats ook door discriminatie: zie het rapport
Gallois over “dubieuze” sollictatie-praktijken.
Hoe dan ook immigratie is in Frankrijk fors
gereglementeerd en de huidige aantallen zijn
200.000 per jaar: 0.33% dus als gemiddelde.
In 10 jaar dus 2 miljoen. En dat beweegt niet
echt veel, afgezien van stoten vluchtelingen
door tijdelijke oorlogen en politiek geweld..
De visuele indrukken spreken dat tegen in
grotere steden, waar mensen werk zoeken en
zich aansluiten bij hun “landgenoten”. En
waar er meer anonimiteit is en voorzieningen
zijn. Maar op het platteland moet je de
andere kleuren met een lamp zoeken.
Abbott in Australië doet bij dit onderwerp fors
van zich spreken: hij verbiedt boten met
vluchtelingen gewoon wat leidde tot een val
van 24% in 2014. De UKIP in het UK is ook
bekend al lukte het hen niet echt politiek te
scoren recent.
Steeds vaker horen we ruzies over de
“kosten en opbrengsten van de immigratie”.
De OECD liet zien dat in slechte tijden de
“kosten
toenemen”
omdat
dan
de
immigranten het eerst worden ontslagen en
dus vervolgens een uitkering krijgen..
In Frankrijk blijkt dat immigranten rond 5 à
10% minder naar huisartsen en specialisten
gaan de de andere fransen! Van hen blijken
er ca 17% vaak niet te gaan omdat het geld
er niet voor is, wat bij de andere fransen in ca
5% van de gevallen werd gevonden. Dat
komt ook, heel gewoon, omdat 55% van hen
tussen 25 en 54 is. Dus een relatief jonge
groep is. Dat is bij de “andere fransen” 39%!
De vaak felle discussie over de AME= Aide
Medical d’Etat wat betekent dat de staat de
kosten 100% overneemt is wel sterk
gestegen sinds 2010: van 225.000 naar
280.000 in 2014. In 2002 waren dat er
160.000.. Daar wil men nu gaan ingrijpen

omdat er medisch toerisme zou zijn
ontstaan: men komt van verre om zich in
La France te laten genezen dus.. Omdat
vele behandelingen die er bestaan er niet
zijn elders!
Verder gaan er vaker mensen na hun
pensioen terug naar het land van
herkomst. Als ze niet ernstig ziek of al aan
hun levenseinde zijn..

-DEMOGRAFIE
DE LEVENSVERWACHTING OP DE
WERELD
Hongkong doet nu 83,7 jaar! En Japan is
tweede met 83,3 gevolgd door Italië met
82,8 jaren. In Swaziland is ze 49,2 dat is
de laagste. Frankrijk doet 81,8 jaar en dat
was in 1750 26 jaar, 38 in 1830 en 46 jaar
in 1900. In 1950 was het 66 en in 1995 77
jaar. Dus verdubbeling van 1900 tot nu en
sinds 1950 een plus van 30%.. Wie had dat
gedacht!
NIEUWE PROGNOSE WERELD-BEVOLKING
De VN herzag haar prognose voor 2100 en
komt op 11,2 miljard, aanzienlijk hoger dan
eerdere prognoses. Nu zijn we op 7,3..
Afrika gaat van 1,2 naar liefst 4,4! En heeft
dan 39% van het totaal; nu is dat 16%...
Azië komt op 4,9 miljard en dat is 44%.
Europa zal zakken als enige: van 738
miljoen naar 646 miljoen dat is dan 5,7%
(nu 10%).. Andere tijden komen er aan..
DE BEVOLKING VAN DE EU
Op 1-1-2015 was die: 508,2 miljoen
koppen en dat was een jaar eerder 506.9
miljoen: + 1,3 miljoen = 0,2%. Duitsland is
nog de grootste: 81,2 miljoen =16% en dan
komt Frankrijk met 66,4 resp. 13%. Het UK
volgt op de voet met 64,8 resp. 12,9%...
Tussen 1995 en 2015 was het Spanje wat
het sterkste groeide: van 8,2 naar nu 9,1%.
En Berlijn zakte het hardst van 16.9% naar
nu 16%.. Dat laatste ondanks een vrij forse
immigratie..
---------------------------------------------------------------------
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TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u wilt
lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe regel
en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK nu links
… en weg bent u.. Dus U heeft die CONTROL toets
niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

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